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 مرجع 31المسائل و رساله  حیتوض

 مشخصات کتاب

 ، گردآورنده- 6331سرشناسه : بنی هاشمی خمینی،سید محمدحسن، 

عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم 

 تقلید/ گردآورنده بنی هاشمی خمینی، با همکاری اصولی...]و دیگران[.

 .6331مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، 

 ج. 2مشخصات ظاهری : 

 .713، 719سین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی؛ فروست : جامعه مدر

-719:  6؛ ج.  6-619-994-719-793؛ دوره :  X-619-994-719شابک : دوره : 

، چاپ پانزدهم 6ریال: ج.  644444، چاپ سیزدهم( ؛ 6ریال )ج.  16444؛  994-134-9

ریال )ج.  614444، چاپ شانزدهم( ؛ 6ریال )ج. 664444؛  793-719-994-134-6: 

، چاپ دوازدهم( ؛ 2ریال )ج.  11444؛  1-136-994-719:  2، چاپ هفدهم( ؛ ج. 6

، چاپ 2ریال )ج.  64444؛  3-136-994-719-793،چاپ سیزدهم : 2ریال: ج.  91444

 ، چاپ بیستم (2ریال ) ج. 224444، چاپ شانزدهم( ؛ 2ریال)ج. 621444چهاردهم( ؛ 

 (.6331)چاپ سیزدهم:  6یادداشت : ج. 

 (.6331)چاپ پانزدهم: زمستان  6یادداشت : ج. 

 (.6339)چاپ شانزدهم: پاییز  6یادداشت : ج.

 (.6333)چاپ هفدهم: پاییز  6یادداشت : ج. 
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 (.6331)چاپ دوازدهم:  2یادداشت : ج. 

 (.6331)چاپ سیزدهم: تابستان  2یادداشت : ج. 

 (.6331)چاپ چهاردهم:  2یادداشت : ج. 

 (.6333)چاپ شانزدهم: 2.یادداشت : ج

 (.6376) چاپ بیستم:  2یادداشت : ج.

 یادداشت : کتابنامه.

 رساله عملیه --موضوع : فقه جعفری 

 شناسه افزوده : اصولی، احسان

 شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسالمی

 6331 73ت3/بBP183/9رده بندی کنگره : 

 279/3922رده بندی دیویی : 

 3921-31شماره کتابشناسی ملی : م 

  6ص: 

 3جلد 

 مشخصات کتاب

 ، گردآورنده- 6331سرشناسه : بنی هاشمی خمینی،سید محمدحسن، 
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عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم 

 تقلید/ گردآورنده بنی هاشمی خمینی، با همکاری اصولی...]و دیگران[.

 .6331مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، 

 ج. 2مشخصات ظاهری : 

 .713، 719سین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی؛ فروست : جامعه مدر

-719:  6؛ ج.  6-619-994-719-793؛ دوره :  X-619-994-719شابک : دوره : 

، چاپ پانزدهم 6ریال: ج.  644444، چاپ سیزدهم( ؛ 6ریال )ج.  16444؛  994-134-9

ریال )ج.  614444، چاپ شانزدهم( ؛ 6ریال )ج. 664444؛  793-719-994-134-6: 

، چاپ دوازدهم( ؛ 2ریال )ج.  11444؛  1-136-994-719:  2، چاپ هفدهم( ؛ ج. 6

، چاپ 2ریال )ج.  64444؛  3-136-994-719-793،چاپ سیزدهم : 2ریال: ج.  91444

 ، چاپ بیستم (2ریال ) ج. 224444، چاپ شانزدهم( ؛ 2ریال)ج. 621444چهاردهم( ؛ 

 (.6331)چاپ سیزدهم:  6یادداشت : ج. 

 (.6331)چاپ پانزدهم: زمستان  6یادداشت : ج. 

 (.6339)چاپ شانزدهم: پاییز  6یادداشت : ج.

 (.6333)چاپ هفدهم: پاییز  6یادداشت : ج. 

 (.6331)چاپ دوازدهم:  2یادداشت : ج. 

 (.6331)چاپ سیزدهم: تابستان  2یادداشت : ج. 

 (.6331)چاپ چهاردهم:  2یادداشت : ج. 
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 (.6333)چاپ شانزدهم: 2یادداشت : ج.

 (.6376) چاپ بیستم:  2یادداشت : ج.

 یادداشت : کتابنامه.

 رساله عملیه --موضوع : فقه جعفری 

 شناسه افزوده : اصولی، احسان

 شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسالمی

 6331 73ت3/بBP183/9رده بندی کنگره : 

 279/3922رده بندی دیویی : 

 3921-31شماره کتابشناسی ملی : م 

  6ص: 

 مقدّمه دفتر

 2ص: 

 )باسمه تعالی (

هر مسلمانی پس از رسیدن به حدّ بلوغ در دایره مکلَّفین قرار می گیرد، و موظّف است 

همه واجبات الهی را انجام داده و نواهی او را ترک کند؛ و چون در دوران کودکی نمی 

نسته به تحصیل علوم الزم برای استنباط احکام الهی بپردازد، هنگام بلوغ چاره ای جز توا

 مراجعه به متخصّصین مربوطه ) که مراجع عظام تقلیدند( ندارد.
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گذشته از اینها، بزرگساالن نیز بر دو گروهند: اقّلیّتی خود را وقف کسب دانش و رسیدن 

لهی می کنند، و پس از سالها قدرت استنباط به قلّه رفیع اجتهاد و تخصّص در احکام ا

احکام الهی را از کتاب و سنت پیدا می کنند؛ ولی اکثریّت قریب به اتّفاق آنها در پی 

تأمین سایر نیازمندیهای زندگی شخصی و اجتماعیند و طبعًا نمی توانند به مدارج رفیع 

متخّصص  لًا و شرعاً باید بهعلمی و استنباط احکام دینی ، نایل شوند. این اکثریّت نیز عق

 این فن ّ مراجعه کنند، و گر نه از عهده تکالیف دینی خود برنمی آیند.

خالصه آن که : اکثریت قریب به اتّفاق مردم برای عمل به وظایف الهی خود، راهی جز 

 مراجعه به آرای فقهای بزرگ و اسالم شناسان فقیه اعلم ندارند.

های علمیّه شیعه همیشه غنی بوده و در هر عصر و  جای بسی خوشبختی است که حوزه

زمانی شخصیتهای بزرگی مرجعیّت عالم تشیّع را به عهده داشته اند، به طوری که وجود 

آنان در طول تاریخ اسالم مورد افتخار پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 

لّی .. تا ضی ، علّامه حبوده است ؛ شخصیتهایی نظیر شیخ مفید، شیخ طوسی ، سیّد مرت

مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی ، امام خمینی قدس سره و سایر مراجع معظّمی که در 

 زمان معاصر، درخشیده اند.

اکنون نیز بحمد اللّه و المنّه فقهای ما مسئولیّت خطیر استنباط احکام را پذیرفته و نظرات 

ا متعدّد بوده )و استفاده از همه آنها فقهی خویش را تدوین کرده اند؛ اما چون رساله ه

بویژه برای گویندگان مسائل شرعی مشکالتی به همراه دارد( فاضل محترم جناب آقای 

سیّد محمّد حسن بنی هاشمی خمینی حفظه اللّه همّت گماشته و آنها را جمع و تنظیم 

 نموده اند، تا وصول به فتاوای مراجع عظام مد ظلهم العالی آسان باشد.

ن دفتر نیز در این زمینه ، نظارت دقیقی اعمال کرده و از هیچ کمکی برای وصول به ای

این مجموعه علمی و فتوایی دریغ نورزیده است . و اکنون خداوند سبحان را سپاس 
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گزاریم که آن چه را به جامعه اسالمی تقدیم می کنیم ، مورد اطمینان مراجع معظّم تقلید 

. فله الشکر و له الحمد. دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه و مقلّدین محترم آنان است 

 مدرّسین حوزه علمیه قم 

 3ص: 

 مقدّمه گرد آورنده 

الحمد للّه رب ّ العالمین الّذی علّم بالقلم ، علّم اإلنسان ما لم یعلم ، و صّلی اللّه علی حبیبه 

 و نبیّه سّیدنا محمّد و آله الطاهرین الهداه المهدیّین .

بی شک ، یکی از اعمال ارزشمند و عالی که سعادت ساز بوده و ضامن نجات انسان از 

مهالک دنیا و آخرت می باشد تحصیل علم است ؛ زیرا با علم ، قرب به خدا ممکن ، 

درجات انسان ، عالی ، راه بهشت هموار و نیل به کمال ، آسان می شود. همان گونه که 

و عملی انجام دهد، فاصله اش از خدا و دین الهی ،  اگر کسی بدون علم قدمی بردارد

 زیاد، گرفتاریش در دام شیاطین حتمی و راه بهشت برایش سخت می شود.

به همین جهت ، خدای سبحان جل ّ و عال در قرآن ، رفعت درجه و مقام انسان را در 

اجب و م را وسایه علم شمرده است . و نبی ّ مکرّم صلی اللّه علیه و آله و سلم تحصیل عل

 حتّی تا پایان عمر، الزم می داند؛ اگر چه مسیری طوالنی و دور باید پیمود.

البته علم ، که تحصیل آن تا رفع نیاز، واجب و در روز رستاخیر از آن سؤال می شود، 

 سه چیز است :

 احکام . 3اخالق  2عقاید  6

 9ص: 
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راجع عظام شیعه به آن اهتمام باری علم به احکام ، یکی از علوم سه گانه ای است که م

زیادی داشته و مُعظَم ِ عمر خویش را صرف آن نموده و رسائل فقهی خود را مهیّا ساخته 

 ، جهت اصالح و الهی شدن جامعه ، در اختیار مردم قرار می دهند.

از طرف دیگر، هر مسلمانی طبق ضوابط دین و عقل ، یکی از مراجع تقلید را به عنوان 

ود برگزیده ، خود را متعهّد و ملتزم می کند به فتاوای او عمل نماید. بدین مرجع دینی خ

جهت ، همواره و در هر زمان ، عدّه ای از علمای عِظام شیعه ، مرجعیت دینی و الهی 

داشته و رساله فقهی آنان در دسترس مقّلدین ، بویژه فضال و مروّجین احکام ، وجود 

 داشته است .

است که مروّجین احکام به راحتی رساله های همه مراجع را با  از طرفی امروزه مشکل

خود داشته یا به فتاوای آنان استحضار داشته باشند، و از سوی دیگر باید پاسخگوی 

مقلّدین مراجع پیشین قدّس الّله اسرارهم و مراجع حی ّ مدّ ظلّهم العالی باشند. لذا این 

 ستمداد از اولیای دین علیهم السالم تصمیم گرفتمجانب با استغاثه از ذات ال یزال الهی و ا

رساله های مراجع عظام را با سبکی نوین ، در یک توضیح المسائل تهیّه و تنظیم کنم و 

در اختیار عالقه مندان قرار دهم ؛ که بحمد اللّه این کار )با صرف وقت نزدیک به چهار 

کرر رساله های مراجع عظام و سال مستمر، از اول روز تا پاسی از نیمه شب و قرائت م

پس از آن به طور غیر مستمر برای هر ویراش جدید( در سایه عنایات ذات اقدس الهی و 

توجهات اولیای دین علیهم السالم ، در دو جلد به صورتی که مالحظه می فرمایید انجام 

بحان وند سإن شاء اللّه این کار ناچیز مورد رضایت خدا« أنّه خیر ناصر و معین » گرفت . 

جل ّ و عال و اولیای دین بویژه حضرت بقیّه اللّه األعظم حجّه بن الحسن العسکری روحی 

و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء قرار گیرد، و خداوند پاداش این کار را ذخیره قبر 

 و قیامت خود و والدین و اساتید و مرّبیانم قرار دهد.
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ه اشکال و اشتباهی برخورد نمودند، حقیر را عفو رجاء واثق دارم که اگر اهل فضل ب

 فرموده و نظر اصالحی خود را ارسال فرمایند تا مورد استفاده قرار گیرد.

 در پایان چند نکته را متذکر می شوم :

به دلیل رعایت اختصار، از آوردن القاب و عناوین مراجع محترم ، خودداری شده لذا  6

ضوان اللّه علیهم و ساحت مقدّس مراجع حاضر أدام الّله از ارواح مقدّسه مراجع گذشته ر

ظلّهم عذرخواهی می شود، و برای مراجع گذشته ، علوّ درجات و برای مراجع حاضر، 

 طول عمر با عزّت را از خداوند منّان خواهانم .

 رساله هایی که مورد استفاده قرار گرفته ، مطابق با آخرین رساله های تهیه شده از  2

 1ص: 

سوی دفاتر آیات عظام است . با وجود این ، قبل از چاپ این مجموعه فتاوای همه مراجع 

معظم را با آخرین نظرات فقهی آنها تطبیق کردیم و نماینده ویژه هر یک از مراجع معظم 

تقلید فتوای همان مرجع معظم را ، کلمه به کلمه ، کنترل و تطبیق کرده اند، لذا آخرین 

 قهی مراجع حاضر مد ظلهم العالی در این رساله آمده است .نظرات و فتاوای ف

از ویرایش رساله ها خودداری شده )و به همان عبارات موجود در رساله ها بسنده شده  3

( مگر در بعضی از موارد بسیار جزئی که به تصدیق نمایندگان مراجع معظم مضرّ به معنی 

 نبوده است .

هر چند حکم برخی از مسائلی که در پاورقی آمده با متن اصلی فرقی نداشته ولی چون  9

عبارات آنها متفاوت بوده ، در پاورقی ذکر شده تا امانتداری شده باشد. البته در تفاوت 

 بعضی از عبارات ، فواید خاصّی هم وجود دارد که برای اهل فن سودمند است .
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ای احسان اصولی و چند تن از اعضاء خانواده ام که زحمات در پایان از حجه االسالم آق

فراوانی کشیده اند، تشکر می نمایم . هم چنین الزم می دانم از بیوت مراجع محترم و 

اعضای بخش استفتاءات که در تطبیق این رساله با رساله های مراجع عظام ، متحمّل 

االسالم و المسلمین فاکر زحمات زیادی شدند، و نیز از دانشمند محترم حضرت حجه 

خراسانی دامت برکاته و سایر صاحب نظرانی که با راهنماییهای مفید و ارزنده خود در 

 تشویق و یاری حقیر برای تهیه این مجموعه کوشیده اند، صمیمانه سپاس گزاری کنم .

 و آخر دعوانا إن الحمد للّه رب ّ العالمین سیّد محمّد حسن بنی هاشمی خمینی 

 1ص: 

 راهنمای استفاده از توضیح المسائل مراجع 

متن اصلی این توضیح المسائل ، رساله قائد عظیم الشأن اسالم حضرت امام خمینی  6

است . و در هر موردی که عبارت رساله یکی از مراجع متوفّی یا « قدس سره الشریف »

ق و در پاورقی طبحاضر با رساله امام مغایر باشد، روی همان مورد شماره ای قرار گرفته 

 همان شماره عبارت ِ مغایر )با حروف ریزتر( ذکر شده است .

بنا بر این اگر در پاورقی هر مسأله عبارت مغایری از مراجع تقلید نقل نشده باشد به معنای 

 آن است که نظر او با متن اصلی موافق بوده است .

 تن اصلی یا جمله ای مغایردر هر مسأله ای که یکی از مراجع معظم مطلبی اضافه بر م 2

با آن داشته باشند در محل مورد نظر شماره ای گذاشته شده و مطلب اضافه یا جمله مغایر 

در پاورقی ذکر شده و سپس نقطه چین شده است )..( یعنی باید خواننده پس از مطالعه 

 پاورقی به متن اصلی برگردد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

آن  ی از متن اصلی موافق ولی با بقیهدر هر مسأله ای که فتوای یکی از مراجع با قسمت 3

مغایر باشد در پایان همان قسمت شماره ای گذاشته شده و بقیه نظر آن مرجع در پاورقی 

درج گردیده و سپس نقطه پایان یا عبارت ]پایان مسأله [ آمده است . یعنی مقلد آن مرجع 

 پس از مطالعه پاورقی نباید به متن اصلی برگردد.

در متن اصلی آمده ولی در رساله یکی از مراجع عظام نیامده ، پس از اگر مسأله ای  9

 پایان متن اصلی ، تذکر داده شده است .

 9ص: 

اگر مسأله ای در متن اصلی نیامده ولی در رساله یکی از مراجع آمده ، آن مسأله )با  1

 درج شده« مسأله اختصاصی »شماره ای که در رساله همان مرجع است ( تحت عنوان 

 است .

اگر یکی از مراجع ، نظر خود را در باره مسأله ای در جای دیگری ذکر کرده باشند،  1

 نشانی آن داده شده است .

در هر مسأله ای که رساله یکی یا عده ای از مراجع عظام با متن اصلی آن قدر مغایرت  9

له یا رساله های رساداشته که قابل تلفیق نبوده تمام آن مسأله ) بعد از پنج ستاره ( مطابق 

مغایر آورده شده است ولی در چنین مواردی حتی المقدور عبارت رساله های مغایر 

تلفیق شده ، یعنی اگر قسمتهایی از عبارات آنها مشترک بوده ، مسأله مورد نظر از روی 

رساله مرجعی که تقدم زمانی داشته نقل گردیده و هر جا که عبارت رساله دیگران با آن 

بوده عالمت مخصوصی گذاشته شده و پس از پایان آن مسأله با همان عالمت در  مغایر

 طول سطر کوتاهتر آورده شده است .
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در دسترس نیست در پایان هر بخش « مد ظله »چون توضیح المسائل مقام معظم رهبری  3

ان ماز این کتاب ، نظرات ایشان از ترجمه فارسی رساله أجوبه االستفتاءات که مربوط به ه

 بخش است عیناً درج شده است .

در بخش پایانی رساله های مراجع عظام ، مسائل مستحدثه ای ) در رابطه با معامالت  7

بانکی ، سفته ، بیمه ، دفاع ، و غیره ( آمده است . که چون با یکدیگر قابل تلفیق نبوده 

که  اتیبصورت جداگانه تنظیم گردیده است ، هر چند سعی شده حتی المقدور نظر

 نزدیک به یکدیگر است تلفیق شود.

 3ص: 

بِسم ِ اللّه الرَّحمن ِ الرَّحیم الحَمدُ لِلّه ِ رَب   العالَمین َ، و الصَّلوهُ وَ السَّالمُ  عَلی خَیرِ خَلقِه ِ 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِه ِ الطّاهِرین َ، وَ لَعنَهُ اللّه ِ عَلی اعدائِهِم أَجمَعِین َ الی یَوم الدّین ِ

 احکام تقلید

 ]مسائل تقلید از رساله حضرت امام [

 اصول دین تقلیدی نیست [ - 3]مسأله 

 اشاره

( ولی در احکام غیر 6)عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد(، ) - 6مسأله 

( باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا 2ضروری دین )

( به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه 3از مجتهد تقلید کند یعنی )

ید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است ، مثلًا اگر عدّه ای از خود عمل نما

مجتهدین عملی را حرام می دانند و عدّه دیگر می گویند حرام نیست ، آن عمل را انجام 

ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب ّ می دانند، آن را به جا آورد؛ پس 
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( از مجتهد 9ه احتیاط عمل کنند، واجب است )کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند ب

( )گلپایگانی ، صافی :( عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل 6(. )1تقلید نمایند )

باشد و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند. 

افی است حکم به مسلمان بودن او کولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در 

.. 

)خوئی ، تبریزی :( شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد پیدا کند و نمی 

 تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون سؤال از دلیل ، گفته کسی را قبول کند ..

د، و نمی باش)سیستانی :( شخص مسلمان باید عقیده اش به اصول دین از روی بصیرت 

تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به صِرف این 

که او گفته است قبول کند، ولی چنانچه شخص به عقائد حقّه اسالم یقین داشته باشد و 

آنها را اظهار نماید هر چند از روی بصیرت نباشد آن شخص مسلمان و مؤمن است و 

 م و ایمان بر او جاری می شود ..همه احکام اسال

)نوری :( مسلمان باید به اصول دین ایمان و یقین داشته باشد و این ایمان باید برای هر 

 مسلمانی به اندازه فکر و درک او بر پایه دلیل و برهان استوار باشد ..

کام ( )اراکی :( مکلّف در اح2]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )

 غیر ضروری دین .. )گلپایگانی ، صافی :( و در احکام دین ..

 7ص: 

 )خوئی ، سیستانی :( در احکام دین در غیر ضروریات و قطعیات ..
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( 9( )خوئی :( بدون سؤال از دلیل .. )3)تبریزی :( در احکام دین در غیر ضروریات .. )

باید توجه کرد که در بسیاری از ( )نوری :( به این مطلب نیز 1)تبریزی :( الزم است .. )

 موارد در خود عمل به احتیاط نیز باید یا مجتهد بود و یا تقلید کرد.

)فاضل :( مسأله در اصول دین انسان باید یقین و اعتقاد جزمی داشته باشد و این یقین از 

هر دلیل و طریقی حاصل شود کفایت می کند چه به واسطه استدالل و برهان باشد یا از 

گفته والدین و مبلغین ؛ هر چند نتواند استدالل کند و در احکام غیر ضروری دین یا باید 

طبق اجتهاد خودش عمل نماید و یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور  مجتهد باشد و بر

او رفتار نماید و یا در صورتی که آشنا به کیفیّت احتیاط است ، عمل به احتیاط کند به 

طوری که یقین کند تکلیف خویش را انجام داده است . مثلًا اگر عدّه ای از مجتهدین 

یگر می گویند حرام نیست آن عمل را انجام ندهد، عملی را حرام می دانند و عدّه ای د

و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب ّ می دانند انجام دهد و هم چنین واجب 

است در کیفیّت احتیاط نیز احتیاط کند، یعنی چنانچه احتیاط از چند طریق ممکن باشد 

 باید طریقی را اختیار نماید که مطابق با احتیاط باشد.

دین اسالم بر اساس اعتقادات صحیح و حق و هم چنین اعمال و دستوراتی در  )بهجت :(

زمینه های گوناگون بنا شده است . در اعتقادات تقلید جایز نیست هم چنین در اعمال و 

دستورات غیر اعتقادی که ضروری دین باشد، تقلید در آن الزم نیست ولی در غیر 

ند از روی دالیل شرعی وظیفه خود را ضروریات اگر شخص مجتهد باشد، یعنی بتوا

تشخیص دهد، باید طبق نظریه خود عمل کند و در غیر این صورت عقل برای او دو راه 

یعنی طبق فتاوی و نظریات مجتهدی که واجد شرایط « تقلید»معیّن خواهد کرد: الف 

فه ییعنی بر اساس نظریه تمامی و یا گروهی از مجتهدین وظ« احتیاط»است عمل کند. ب 

خود را انجام دهد. به این معنی که اگر مجتهدی کاری را جایز و دیگری حرام می داند، 
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آن کار را ترک کند و اگر مجتهدی کاری را واجب و دیگری مباح می داند، آن را به 

 جا آورد.

)مکارم :( مسأله هیچ مسلمانی نمی تواند در اصول دین تقلید نماید بلکه باید آنها را از 

یل به فرا خور حال خویش بداند ولی در فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی روی دل

، اگر مجتهد باشد )یعنی بتواند احکام الهی را از روی دلیل بدست آورد( به عقیده خود 

عمل می کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدی تقلید کند، همان گونه که مردم در 

ندارند به اهل اطاّلع مراجعه می کنند و از آنها پیروی تمام اموری که تخصّص و اطاّلع 

می نمایند. و نیز می تواند عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید 

که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است ، مثلًا اگر بعضی از مجتهدین کاری را حرام 

ر بعضی آن را مستحب ّ و بعضی واجب و بعضی مباح می دانند، آن را ترک کند و یا اگ

می دانند آن را حتماً به جا آورد، ولی چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به 

اطاّلعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی دارد، راه برای توده مردم غالبًا همان مراجعه به 

 مجتهدین و تقلید از آنها است .

 64ص: 

باید به اصول دین یقین داشته باشد، اگر چه از گفته )زنجانی :( مسأله شخص مسلمان 

دیگری برای او یقین حاصل شده باشد، و در احکام دین کسی که قطع ندارد، باید یا 

مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد جامع شرایط 

از راه  و بدان عمل کند، یا تقلید کند، یعنی بدون سؤال از دلیل ، گفتار او را به پذیرد

احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است ، 

مثلًا اگر هیچ یک از مجتهدین عملی را واجب نمی دانند، ولی برخی آن را حرام دانسته 

 و برخی حرام نمی دانند آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملی را هیچ یک حرام نمی
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دانند، ولی برخی آن را واجب دانسته و برخی واجب نمی دانند آن را به جا آورد، پس 

کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید 

 کنند.

 مسأله اختصاصی 

ید لمکلفی که مجتهد نباشد و اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد و تق 3)فاضل :( مسأله 

[ 69هم نکند، اعمال او باطل است یعنی نمی تواند به آن اکتفا کند و باید طبق مسأله ]

 عمل کند.

 تقلید در فروع دین [ 2]مسأله 

 اشاره

(، و از مجتهدی باید تقلید 6تقلید در احکام ، عمل کردن به دستور مجتهد است ) 2مسأله 

(. 2حالل زاده و زنده و عادل با شد )کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و 

( 9( باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد( )3)و نیز بنا بر احتیاط واجب )

(، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان 1و از مجتهدین دیگر اعلم باشد )

 ای او انجام دهد ..( )اراکی :( یعنی عملش را به استناد فتو6(. )1خود استادتر باشد )

)گلپایگانی ، صافی :( تقلید در احکام ، یاد گرفتن فتوای مجتهد است با التزام به عمل به 

 آن ..

)تبریزی :( تقلید در احکام ، اعتماد کردن به دستور مجتهد در هنگام عمل یا بعد از آن 

( )گلپایگانی ، صافی :( و عادل کسی است که با ملکه عدالت کارهائی را که 2است .. )

بر او واجب است به جا آورد و کارهائی را که بر او حرام است ترک کند، و ملکه عدالت 

ه وادار کند انسان را به اطاعت و ترک معصیت و نشانه آن این است عبارتست از حالتی ک
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که اگر از اهل محل ّ یا هم سایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، 

 خوبی او را تصدیق نمایند ..

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( )تبریزی : و نیز معتبر است سابقه فسق معروفی بین مردم 

شته باشد و از مجتهدی که تقلید می شود، غیر از اوصاف ذکر شده امر دیگری معتبر ندا

نیست ( و عادل کسی است که کارهائی را که بر او واجب است ، به جا آورد و کارهائی 

را که بر او حرام است ترک کند، و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی 

سایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را باشد، که اگر از اهل محل ّ یا هم 

 بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند ..

)فاضل :( و مقصود از عدالت آن است که قدرت نفسانیه ای بر انجام واجبات و ترک 

در رساله آیت اللّه اراکی « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 3گناهان کبیره داشته باشد .. )

 )فاضل :( احتیاط واجب آن است که مرجع تقلید حریص به دنیا نباشد ..( 9نیست [ )

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی و 

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب ، در مسائلی که می داند فتوای اعلم 1سیستانی نیست [ )

 با غیر اعلم اختالف دارد

 66ص: 

نین در مسائل محدودی که می داند در یکی یا بعضی از آنها اختالف فتوی دارند و هم چ

)شبهه محصوره ( باید از اعلم تقلید کرد. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، صافی :( مجتهدی 

که انسان از او تقلید می کند در صورت علم به مخالفت فتوای او با فتوای غیر بنا بر 

اعلم از او نباشد مگر آن که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط احتیاط واجب باید غیر ، 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

باشد )صافی : یا فتوای اعلم شاذ و نادر باشد که در این صورت باید به قولی که احوط 

 است عمل نماید( و اعلم ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( در صورتی که اختالف فتوی بین مجتهدین در مسائل 

الًا معلوم باشد الزم است مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، محل ّ ابتالء و لو اجم

 اعلم باشد ..

 )فاضل :( الزم است از مجتهدین دیگر اعلم باشد ..

)نوری :( بنا بر اقوی در صورت علم به مخالفت فتوای او با فتوای غیر در مسائل مورد 

( 1لم .. )ق با احتیاط باشد و اعاحتیاج ، او باید اعلم باشد مگر آن که فتوای غیر اعلم مواف

 )خوئی ، تبریزی :( بهتر باشد. )سیستانی :( تواناتر باشد.

)فاضل :( در فهمیدن حکم خدا از همه مجتهدین عصر خودش عالمتر باشد ]و[ یکی از 

راههای شناخت عدالت ، حُسن ظاهر است یعنی با او رفت و آمد و معاشرت داشته باشد 

را دیده باشد که مسائل شرعی را رعایت می کند و یا هم سایگان و در شرایط مختلف او 

 و اهل محل خوبی او را تصدیق کنند.

)بهجت :( مسأله تقلید از مجتهدی که مرد، بالغ ، عاقل ، شیعه دوازده امامی ، حالل زاده 

 ی، آزاد، زنده و عادل باشد جایز است و بنا بر اظهر باید از مجتهدین دیگر اعلم باشد یعن

در استنباط احکام الهی تواناتر باشد و یا اینکه از نظر علمی و اجتهاد مساوی دیگر 

مجتهدین باشد و در صورتی که شناختن اعلم یا بدست آوردن فتاوای او مشکل باشد 

)مستلزم عسر و حرج باشد( می تواند با رعایت االعلم فاالعلم و سایر شرایط، از غیر اعلم 

 تقلید نماید.
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:( مسأله حقیقت تقلید در احکام استناد عملی به دستور مجتهد است ، یعنی انجام )مکارم 

اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند. مجتهدی که از او تقلید می کند باید دارای 

صفات زیر باشد: مرد، بالغ ، عاقل ، شیعه دوازده امامی ، حالل زاده و هم چنین بنا بر 

ه باشد. )عادل کسی است که دارای حالت خداترسی باطنی احتیاط واجب عادل و زند

است که او را از انجام گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره باز می دارد( ]و[ در مسائلی که 

 تقلید کند.« اعلم »مجتهدین اختالف نظر دارند باید از 

اشد، و ی ب)زنجانی :( مسأله تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل م

بالغ  2مرد باشد.  6در احکام دینی ، از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 

عادل باشد، یعنی از  1حالل زاده باشد.  1شیعه دوازده امامی باشد.  9عاقل باشد.  3باشد. 

گناهان کبیره ، مانند: دروغ ، غیبت ، تهمت ، آدم کشی ، ربا خواری ، ترک نماز و ترک 

روزه ..، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه ؛ حالت نفسانی است که انسان را به 

ترک گناه وادار می کند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن ، گناه کبیره محسوب می گردد 

 نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد.

 62ص: 

که با او معاشرت دارند حال او را  یعنی اگر از اهل محل یا هم سایگان او یا کسانی

در صورتی که  3مجتهد باشد.  9بپرسند، بگویند: ما خالف شرعی از او سراغ نداریم . 

احتمال اختالف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتال بدهد، باید مجتهدی که انسان از 

فهمد، ا بهتر باو تقلید می کند اعلم باشد، یعنی از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا ر

و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونه ای باشد که متعارف افراد اهل فضل 

بتوانند آن را تشخیص دهند، و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری نداشته باشند از 

موثّق باشد، یعنی اشتباهش از  7هر یک از مجتهدین طراز اوّل می توان تقلید نمود. 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

شتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالباً موثق نمی باشد، زیرا حب ّ متعارف بی

با تفصیلی که در مسأله دهم  64شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص می گردد. 

 خواهد آمد زنده باشد.

 مسائل اختصاصی 

م ه اگر دو مجتهد یکی اعلم و دیگری اورع باشد و در سایر جهات با 2)بهجت :( مسأله 

مساوی باشند، أظهر رجوع به اعلم است ؛ و اگر هر دو در علم مساوی باشند ولی یکی 

 اعدل و اورع از دیگری باشد، ترجیح قول اعدل خالی از وجه نیست .

در صورتی که دو مجتهد از نظر علمی مساوی باشند احتیاط الزم آن  1)فاضل :( مسأله 

 کند. است که از کسی که اتقی و اورع است تقلید

 شناخت مجتهد[ 1]مسأله 

مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت : اول : آن که خود انسان یقین کند،  3مسأله 

(. دّوم : آن که دو نفر 6مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد )

سی یا اعلم بودن کعالم ِ عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن 

را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم ِ عادل ِ دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند 

( از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، 3(. سوم : آن که عدّه ای )2)

(. 9) و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند

( )مکارم :( اوّل : این که خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد .. 6)

( )خوئی :( و ظاهر این است که اجتهاد یا اعلمیّت کسی به گفته یک نفر که مورد 2)

 وثوق باشد نیز ثابت می شود ..
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ت . قول او مقدّم اس )تبریزی :( و در صورت اختالف ، خُبره بودن هر کدام بیشتر باشد

 بلکه به گفته یک نفر عالم خُبره مورد وثوق نیز اجتهاد یا اعلمیّت ثابت می شود ..

)سیستانی :( بلکه اجتهاد یا اعلمیّت کسی به گفته یک نفر از اهل خُبره و اطالع که مورد 

 وثوق انسان باشد نیز ثابت می شود ..

هل علم به او خبر دهند، به شرط این که دو نفر )مکارم :( دوّم : این که دو نفر عادل از ا

( )سیستانی :( سوم : آن که انسان از 3عالم دیگر بر خالف گفته آنها شهادت ندهند .. )

 راههای عقالئی به اجتهاد یا اعلمیّت فردی اطمینان پیدا کند مثل آن که عدّه ای ..

 63ص: 

( )بهجت :( بلکه از هر راهی که انسان اطمینان به اعلم بودن کسی پیدا کند بنا بر أظهر 9)

 می تواند به همان اکتفاء نماید.

)مکارم :( سوّم : این که آن چنان در میان اهل علم و محافل علمی مشهور باشد که انسان 

 یقین پیدا کند او اعلم است .

سه راه می توان شناخت : اوّل خود انسان یقین و یا  )فاضل :( مسأله مجتهدِ اعلم را از

اطمینان پیدا کند، مانند این که انسان خود از اهل خُبره باشد و بتواند مجتهدِ اعلم را 

بشناسد. دوّم : دو نفر عالم ِ عادل که می توانند مجتهِد اعلم را تشخیص دهند اعلم بودن 

ت عالم ِ عادل ِ دیگر با گفته آنان مخالفکسی را تصدیق نمایند، به شرط آن که دو نفر 

ننمایند. سوّم : اجتهاد و اعلم بودن ِ شخصی به حدّی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت 

 ، برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود.

)زنجانی :( مسأله مجتهد و اعلم و واجد سایر شرایط تقلید را از سه راه می توان شناخت 

د انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد سایر شرایط را : اوّل : آن که خو
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بشناسد و بدان یقین یا اطمینان حاصل کند. در تشخیص مجتهد و اعلم ، الزم نیست خود 

انسان مجتهد باشد. دوم : آن که از راهی برای انسان اطمینان حاصل شود یا برای نوع 

د، مثلًا عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد مردم در این شرایط اطمینان حاصل شو

و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند، واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از 

گفته آنان برای شخص انسان یا نوع مردم اطمینان پیدا شود. سوم : آن که دو مرد عالم 

آن  اهی دهند به شرطعادل که می توانند واجد شرایط تقلید را تشخیص دهند، بدان گو

که دو مردِ عالم ِ عادل ِ دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. و بنا بر احتیاط واجب اگر 

یک نفر عالم ِ عادل گواهی دهد باید احتیاط را رعایت کرد و چنانچه دو مرد عالم ِ عادل 

ند که ک یا بیشتر، به واجد شرایط تقلید بودن کسی شهادت دهند الزم نیست انسان تحقیق

 آیا دو مردِ عالم ِ عادل ِ دیگر بر خالف گفته آنها شهادت می دهند یا خیر.

 اگر شناختن اعلم مشکل باشد[ 4]مسأله 

 اشاره

( از کسی تقلید کند که 6اگر شناختن اعلم مشکل باشد به احتیاط واجب باید ) 9مسأله 

(، بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است 2گمان به اعلم بودن او دارد )

( و اگر 9(، به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید )3و بداند دیگری از او اعلم نیست )

اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید چند نفر در نظر او 

( )اراکی ، فاضل ، نوری :( اگر 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست )1کند )

( )خوئی :( اگر اختالف بین مجتهدین و لو اجمالًا 2شناختن اعلم مشکل باشد باید .. )

الزم است احتیاط کند، و در صورتی که احتیاط ممکن  معلوم و شناختن اعلم مشکل باشد

( )خوئی :( باید از او 3نباشد، باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد .. )

( )فاضل :( اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم 9تقلید نماید. ]پایان مسأله [ )

همان کس تقلید نماید و همین طور است و احتمال اعلم بودن دیگری را ندهد باید از 
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اگر علم داشته باشد که مثلًا دو نفر یا مساوی در علم هستند و یا یکی از آنها بطور معّین 

، احتمالًا اعلم است و احتمال اعلمّیت دیگری را ندهد باید از آن شخص معیّن تقلید نماید 

.. 

 69ص: 

ند أولی و أحوط آن است که پرهیز ( )اراکی :( از هر یک می تواند تقلید کند، هر چ1)

 کارتر را انتخاب کند.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر شناختن اعلم مشکل باشد، می تواند از کسی تقلید کند 

که یقین به اعلم بودن دیگران از او نداشته باشد یا مخالفت فتوای او با فتوای اعلم معلوم 

 دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، باید از یکینباشد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از 

از آنان تقلید کند. ولی چنانچه یکی از آنان پرهیزکارتر باشد بهتر آن است که از او تقلید 

 کند.

)تبریزی :( مسأله اگر اختالف بین مجتهدین و لو اجمالًا معلوم و شناختن اعلم مشکل 

از دیگران باشد الزم است از او تقلید باشد، چنانچه احتمال می دهد یکی از آنان اعلم 

نماید و در صورت احتمال اعلمیّت در هر کدام کافی است از یکی از آنها تقلید کند و 

گمان به اعلمیّت معتبر نیست و هم چنین اگر مجتهدین در اعلمیت مساوی باشند می 

 تواند از یکی از آنها تقلید کند.

طور قطع ممکن نشود، احتیاط آن است از کسی )مکارم :( مسأله هر گاه شناختن اعلم ب

تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد، و در صورت شک ّ میان چند مجتهد و عدم 

 ترجیح آنها از هر کدام بخواهد می تواند تقلید کند.
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)بهجت :( مسأله اگر شناختن اعلم مشکل باشد و انسان گمان به اعلم بودن کسی دارد، 

انش به حدّ اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر اطمینان برای در صورتی که گم

او حاصل نشد بعید نیست ترجیح کسی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال می 

دهد، ولی بهتر این است که در این صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط 

کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم  باشد. امّا اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که

نیست ، باید از او تقلید نماید. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر 

 مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.

)زنجانی :( مسأله اگر انسان اختالف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتال احتمال دهد و 

باشد که یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است و او را نتواند تشخیص دهد،  یقین داشته

باید در صورت امکان ، احتیاط نماید و اگر احتیاط ممکن نیست ، از کسی که به اعلم 

بودن وی گمان داشته باشد تقلید کند و اگر گمان نداشته باشد، از هر کسی که احتمال 

لید کند. و اگر یقین نداشته باشد که یکی از مجتهدین اعلم بودن او را بدهد می تواند تق

از دیگران اعلم است باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد و احتیاط 

کردن الزم نیست ، بلکه اگر احتمال اعلم بودن یکی را بدهد و بداند دیگری از او اعلم 

 ه باشد که با هم مساویند و اگر هیچنیست ، باید از او تقلید نماید، هر چند گمان داشت

یک از افراد در احتمال اعلم بودن بر دیگری ترجیح نداشته باشد، از یکی از آنها تقلید 

 می نماید.

 مسائل اختصاصی 

در صورت مساوی بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسائلی که  1)بهجت :( مسأله 

د و بعضی دیگر را از مجتهد دیگر تقلی ارتباطی با هم ندارند، بعضی مسائل را از یکی

 نماید.
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عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر، در صورت تساوی دو مجتهد  1)بهجت :( مسأله 

در اعلمیّت ، در جمیع مسائل یا در بعضی مسائل که ارتباطی با هم ندارند، جایز است ، 

 اعلمیّت است . ولی احوط ترک عدول است مگر به اعلم ؛ و حکم اورعیّت نیز مانند

 61ص: 

 طرق به دست آوردن فتوی [ 5]مسأله 

 اشاره

(: اول : شنیدن از 6به دست آوردن فتوی ، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد ) 1مسأله 

(. سوم : شنیدن 2خود مجتهد. دوم : شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند )

(. چهارم : دیدن در رساله مجتهد در 3)از کسی که مورد اطمینان و راست گوست 

( )فاضل :( بدست 6(. )9صورتی که انسان به درستی آن رساله ، اطمینان داشته باشد )

( )فاضل :( و اکتفا به خبر دادن یک نفر عادل 2آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد .. )

ی :( انی ، صافاشکال دارد مگر آن که از قول او علم یا اطمینان حاصل شود .. )گلپایگ

 ( )بهجت :( اگر اطمینان به کالم او دارد بنا بر أحوط ..3دوّم : شنیدن از دو نفر عادل .. )

)اراکی :( سوم : شنیدن از کسی که مورد وثوق می باشد و از گفته او اطمینان پیدا شود 

.. 

ن به ا)خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، سیستانی ، تبریزی :( سوم : شنیدن از کسی که انس

( )بهجت :( بنا بر 9گفته او اطمینان دارد .. ]مورد سوم در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )

 أحوط.

)فاضل :( یعنی بداند که تمام رساله را خود مجتهد و یا افراد مورد وثوق وی مالحظه 

 نموده اند.
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)تبریزی :( و در صورتی که نقل شخص معتبر با نوشته رساله معتبره مخالفت کند و اشتباه 

در یکی معلوم نگردد، شخص باید تا روشن شدن فتوای مجتهد عمل به احتیاط کند و 

اگر ناقل نقل خود را نسبت به رساله بدهد که در آن رساله خالف نقل مذکور است ، 

 نقل او اعتبار ندارد.

ی :( مسأله بدست آوردن فتوا، یعنی نظر مجتهد، دو راه دارد: اّول : از هر طریقی )زنجان

که علم یا اطمینان برای خود انسان یا نوع مردم بیاورد مثل شنیدن از خود مجتهد یا دیدن 

در رساله مجتهد یا شنیدن از کسی که از گفته وی اطمینان حاصل شود، و در صورتی 

ود مجتهد بشنود ولی به جهتی مثلًا مخالفت آن فتوا با رساله که انسان فتوایی را از خ

مجتهد احتمال بدهد که مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه کرده است ، نمی تواند به گفته 

مجتهد اعتماد کند، هم چنین تا به درستی رساله مجتهد اطمینان حاصل نشود، نمی تواند 

ل ضابط که فتوای مجتهد را نقل کنند، و مراد بدان عمل کرد. دوّم : شنیدن از دو مرد عاد

 از ضابط کسی است که اشتباهش در نقل از متعارف مردم بیشتر نباشد.

)مکارم :( مسأله برای آگاهی از فتوای مجتهد چند راه وجود دارد: اوّل : شنیدن از خود 

د. سوّم : مجتهد یا مالحظه دست خطّ او. دوّم : دیدن در رساله ای که مورد اطمینان باش

شنیدن از کسی که مورد اعتماد است . چهارم : مشهور بودن در میان مردم به طوری که 

 سبب اطمینان شود.

 مسأله اختصاصی 

تقلید فقط در واجبات و محرّمات الزم است امّا تقلید در مستحبّات  64)فاضل :( مسأله 

 شد.واجب نیست مگر این که مستحبّی باشد که در آن احتمال وجوب با

 تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است [ 6]مسأله 
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تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است می تواند به آن چه در  1مسأله 

رساله نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو الزم 

 (.6نیست )

 61ص: 

اگر احتمال دهد مجتهدی را که از او تقلید می کرده ، ( )تبریزی :( و هم چنین است 6)

 در حال حاضر شرائط تقلید را ندارد.

)بهجت :( ولی اگر بعداً معلوم شود که فتوایش عوض شده بود باید نسبت به گذشته به 

 وظیفه عمل نماید.

)مکارم :( مسأله اگر احتمال دهد فتوای مجتهد عوض شده می تواند به فتوای سابق عمل 

 کند و جستجو الزم نیست .

)زنجانی :( مسأله اگر انسان احتمال عقالیی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و 

تحقیق کردن برای وی حرجی نباشد کار حرجی : کاری است که به قدری مشقت دارد 

که معمول مردم در امور خود آن را متحمل نمی شوند الزم است تحقیق کند، و در زمان 

تواند به همان فتوای سابق عمل کند، به شرط آن که در اولین زمان ممکن در تحقیق می 

صدد تحقیق برآمده باشد. ولی اگر تحقیق را تأخیر انداخته باشد در زمان تحقیق باید 

 احتیاط کند.

 در فتوی مقلد حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد[ 7]مسأله 

 اشاره
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توی دهد، مقلّد آن مجتهد یعنی کسی که از او اگر مجتهدِ اعلم در مسأله ای ف 9مسأله 

( در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی اگر فتوی 6تقلید می کند نمی تواند )

( مثلًا بفرماید: احتیاط 3( و بفرماید: احتیاط آن است که فالن طور عمل شود، )2ندهد )

حان َ اللّه ِ سُب»اربعه یعنی : آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات 

اط بگویند، مقلد باید یا به این احتیاط که احتی« وَ الحَمدُ لِلّه ِ وَ ال إِله َ إِلّا اللّه ُ وَ اللّه ُ اکبَرُ

( به فتوای 9واجبش می گویند عمل کند و سه مرتبه بگوید، یا بنا بر احتیاط واجب )

( عمل 1ز مجتهدهای دیگر بیشتر است )مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و ا

نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند می تواند یک مرتبه بگوید و هم چنین 

( )گلپایگانی ، 6است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محل ّ تأمّل یا محل ّ اشکال است . )

( 2اند .. )آن مجتهد نمی توصافی :( بنا بر احتیاط نمی تواند .. )سیستانی ، فاضل :( مقلّد 

)فاضل :( و احتیاط واجب نماید، مقلّد می تواند یا به این احتیاط عمل کند یا به مجتهدی 

( )خوئی ، 3که علم او از مجتهد اوّل کمتر یا مساوی است رجوع نماید. ]پایان مسأله [ )

ماز، بعد از دوّم ن تبریزی ، سیستانی :( مثلًا بفرماید: احتیاط آن است که در رکعت اوّل و

سوره حمد یک سوره تمام بخواند، مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش می 

گویند عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری )خوئی ، تبریزی : که تقلیدش جایز است 

سیستانی : با رعایت االعلم فاالعلم ( عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافی 

می تواند سوره را ترک کند و هم چنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محل  بداند،

در رساله آیات عظام : « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 9تأمّل یا محل ّ اشکال است . )

( )بهجت :( بیشتر و یا مساوی است با احراز سایر شرایط 1گلپایگانی و صافی نیست .[ )

 تقلید ..

له اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد، یعنی کسی که )زنجانی :( مسأ

 از 
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 69ص: 

او تقلید می کند نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. الزم به ذکر 

است که عالوه بر مواردی که بدون هیچ قیدی ، نظری نقل می شود مواردی که در آن 

و مانند  «بعید نیست »، و «اظهر آن است »، «بنا بر اقوی »، « اقوی آن است»عباراتی نظیر 

آن بکار رفته است فتوا می باشد. در این کتاب در برخی موارد کلمه احتیاط به کار رفته 

استحبابی »است ؛ احتیاط بر سه قسم است : الف : احتیاط مستحب ؛ در جایی است که قید 

ن احتیاط مستحب آ»مثل آن که گفته شود:  همراه احتیاط آمده است ،« مستحب »یا « 

عمل به احتیاط مستحب ، واجب نیست ، «. است که پیش از نماز اذان و اقامه گفته شود

« جب وا»یا « وجوبی »بلکه شایسته است . ب : احتیاط واجب : در جایی است که قید 

در  خواندن همراه احتیاط دیده شود، مثل آن که گفته شود: بنا بر احتیاط واجب نماز

مکان غصبی باطل است . عمل به این گونه احتیاط، واجب بوده و نمی توان در آن به 

فتوای مجتهد دیگری رجوع نمود. ج : احتیاط مطلق : در جایی است که احتیاط بدون 

هیچ قیدی بکار رفته است ، مثل آن که گفته شود: بنا بر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد 

عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن از برطرف شدن 

جدا می شود اجتناب کرد. در احتیاط مطلق ، می توان به احتیاط عمل ننموده ، بلکه 

اشکال  محل»مطابق فتوای مجتهد دیگر با رعایت )االعلم فاالعلم ( رفتار کرد. عبارت 

 نیز در موارد احتیاط مطلق به کار می رود.« است 

)مکارم :( مسأله در جائی که مجتهد صریحاً فتوی ندارد بلکه می گوید احتیاط آن است 

ن می گویند، و مقلّد یا باید به آ« احتیاط واجب »که فالن گونه عمل شود این احتیاط را 

عمل کند و یا به مجتهد دیگر مراجعه نماید و امّا اگر فتوای صریحی داده مثلًا گفته است 

احتیاط »از مستحب ّ است سپس گفته احتیاط آن است که ترک نشود این را اقامه برای نم

می گویند، و مقلّد می تواند به آن عمل کند یا نکند، و در مواردی که می « مستحب ّ
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است مقلّد می تواند عمل به احتیاط کند یا به « محل ّ اشکال »یا « محل تأمّل »گوید 

تعبیرها  این« أقوی چنین است »یا « ظاهر چنین است »دیگری مراجعه نماید، امّا اگر بگوید 

 فتوا محسوب می شود و مقلّد باید به آن عمل کند.

 مسأله اختصاصی 

انسان نمی تواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از  3)زنجانی :( مسأله 

نماز از  بابمجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب مثلًا در 

دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر مثلًا روزه اعلم باشد، باید در باب نماز از 

 مجتهد اول و در باب روزه از مجتهد دوم تقلید کند.

 احتیاط مستحب [ 8]مسأله 

( احتیاط کند مثًلا 6اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوی داده ) 3مسأله 

ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود، اگر چه احتیاط بفرماید: 

آن است که سه مرتبه بشویند مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر رفتار 

(، بلکه باید یا به فتوی عمل کند، یا به احتیاط بعد از فتوی که آن را احتیاط 2کند )

(، مگر آن که فتوای آن مجتهد نزدیکتر به احتیاط 3مستحب ّ می گویند عمل نماید )

 باشد. این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل و زنجانی نیست 

 63ص: 

( )گلپایگانی :( مقلّد او می تواند در 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( یا پیش از آن .. )6)

آن مسأله به فتوای او عمل کند و یک مرتبه بشوید و می تواند به فتوای مجتهدی که سه 

مرتبه شستن را الزم می داند رفتار کند و به عنوان احتیاط سه مرتبه بشوید. ]پایان مسأله [ 

ی ، تبریزی ، سیستانی :( مقلد او می تواند عمل به این احتیاط را ترک کند و این را )خوئ
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( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )مکارم 3احتیاط مستحب ّ می گویند. ]پایان مسأله [ )

 .9:( رجوع کنید به ذیل مسأله 

ا بفرماید: کند، مثلً)صافی :( مسأله اگر مجتهد اعلم بعد از بیان فتوا در مسأله ای احتیاط 

یک مرتبه تسبیحات خواندن در رکعت سوم و چهارم کفایت می کند اگر چه احتیاط 

این است که سه مرتبه بخوانند، مقلّد می تواند به خواندن یک مرتبه اکتفا کند و می تواند 

 رعایت احتیاط نموده ، سه مرتبه بخواند و این احتیاط را احتیاط مستحب گویند.

 تقلید ابتدایی از میت [ 9]مسأله 

 اشاره

تقلید مّیت ابتداءً جایز نیست ، ولی بقاء بر تقلید میّت اشکال ندارد و باید بقاء بر  7مسأله 

تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد و کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی 

( 6ز او تقلید کند. )( بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همه مسائل ا6عمل کرده ، )

)اراکی :( کسی که در مقدار قابل توجّهی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده و همان 

 گونه که متعارف و معمول است بنا بر عمل در بقیه هم داشته ..

)گلپایگانی :( مسأله اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، از دنیا برود باید از مجتهد 

ند. ولی کسی که در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده یا آن را یاد زنده تقلید ک

گرفته و ملتزم به عمل به آن شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسأله به فتوای 

مجتهد زنده رفتار نکرده باشد، می تواند در آن مسأله به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته 

 ستحب ّ آن است که به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید.باقی باشد، اگر چه احتیاط م
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)نوری :( ولی کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهد عمل کرده ، بعد از مردن آن 

مجتهد می تواند در همه مسائل از او تقلید کند، مگر این که مجتهد زنده اعلم از میّت 

 باشد که در این صورت رجوع به آن زنده واجب است .

صافی :( بلکه جواز بقا بر تقلید او در سایر مسائل نیز بعید نیست . ولی اگر مجتهد میتی )

که از او تقلید می کرده اعلم از حی ّ باشد بقا بر تقلید او بنا بر احتیاط، واجب است 

 چنانکه اگر مجتهد حی ّ از میّت اعلم باشد عدول به حی ّ واجب است .

مجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دنیا برود در )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر 

صورتی که فتوای او در نظر مقلّد بوده و فراموش نکرده باشد حکم بعد از فوت او حکم 

زنده بودنش است ؛ اگر فتوای او را یاد نگرفته )خوئی : یا فراموش کرده است ( الزم 

ده در صورتی که فراموش کراست به مجتهد زنده رجوع کند )تبریزی : و بعید نیست 

 است باز بتواند به فتوای او عمل کند(.

 67ص: 

)سیستانی :( مسأله اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دنیا برود حکم بعد از 

فوت او حکم زنده بودنش است بنا بر این اگر او اعلم از مجتهد زنده باشد باید با علم به 

ء و لو اجمالًا بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اختالف در مسائل محل ابتال

اعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند. و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نشود 

یا مساوی باشند مخیر است عمل خود را با فتوای هر کدام تطبیق نماید مگر در موارد 

مانند موارد اختالف در قصر و تمام که بنا  علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف

بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید و مراد از تقلید در صدر این مسأله 

 صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معیّن است نه عمل کردن به دستور او.
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ت و مجتهد هد میّ)فاضل :( مسأله باقی ماندن بر تقلید میّت جایز است در صورتی که مجت

حی ّ مساوی در علم باشند و چنانچه یکی از آن دو اعلم باشد تقلید از اعلم الزم است . 

و در باقی ماندن بر تقلید میّت ، فرقی بین مسائلی که عمل نموده و مسائلی که عمل ننموده 

 وجود ندارد.

دن بر یا برود باقی مان)مکارم :( مسأله هر گاه مجتهدی که انسان از او تقلید می کند از دن

تقلید او جایز است بلکه اگر اعلم باشد واجب است ، به شرط این که عمل به فتوای او 

کرده باشد. عمل کردن به فتوای مجتهد مرده ابتداءً جایز نیست هر چند اعلم باشد بنا بر 

 احتیاط واجب .

نی در از او تقلید کند یع)زنجانی :( مسأله اگر انسان مجتهدی را در زمانی که می توانسته 

هنگامی که ممیّز بوده و خوب و بد را می فهمیده )هر چند بالغ نشده ( درک کند، می 

تواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقلید کند، خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او 

ردن ک تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده باشد، در غیر این صورت ، بنا بر احتیاط عمل

به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته جایز نیست . و چنانچه مجتهدی که انسان از او تقلید 

می کند از دنیا برود پس از وفات ، حکم زنده بودن را دارد، بنا بر این اگر مجتهدی که 

از دنیا رفته اعلم باشد یا در صورت تساوی به فتوای او عمل کرده باشد، الزم است بر 

باقی بماند و اگر مجتهد زنده اعلم شده باشد، باید به او مراجعه شود و اگر به فتوای او 

فتوای مجتهد متوفی که با مجتهد زنده مساوی است عمل نکرده باشد، از هر یک از آنها 

 که بخواهد می تواند تقلید کند.

مساوی  دو اگر مجتهد پیش از عمل کردن به فتوای او از دنیا برود و انسان به فتوای مجته

 دیگر عمل کند دیگر نمی تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته عمل نماید.
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)بهجت :( مسأله فقها حیات را شرط می دانند یعنی می گویند: برای ابتدای تقلید باید از 

مجتهد زنده تقلید کرد امّا اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت در این که آیا می تواند بر 

اقی بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختالف است ، پس اگر کسی تقلید او ب

در این مسأله مجتهد بود طبق نظر خودش عمل می کند و گر نه طبق نظر مجتهد زنده 

اعلم عمل می نماید. باقی ماندن بر تقلید میّت در مسائلی که در آنها تقلید و عمل کرده 

رفته با مجتهد زنده از نظر علمی مساوی باشند، بنا بر است در صورتی که مجتهد از دنیا 

اقوی جایز است ، هر چند با اجازه مجتهدی دیگر بر تقلید باقی بوده و عمل کرده باشد؛ 

و اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقلید او باقی بماند و اگر مجتهد 

 ل به او عدول نماید.زنده بعداً اعلم شد واجب است در تمامی مسائ

 24ص: 

 مسائل اختصاصی 

اگر انسان به فتوای مجتهدی عمل کرد نمی تواند از مجتهد دیگر  7)زنجانی :( مسأله 

تقلید کند، مگر مجتهد دیگر اعلم از مجتهد اوّل شده باشد که الزم است به فتوای مجتهد 

 دیگر عدول کند.

یت یاد گرفته و بنا داشته عمل کند، چنانچه اگر مسائلی را از مجتهد م 63)بهجت :( مسأله 

عمل نکرده و یا شک در عمل کردن دارد، در صورت بقاء بر تقلید میت ، نمی تواند در 

 آن مسائل بر تقلید باقی بماند، هر چند مجتهد میت اعلم باشد.

شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی  69)بهجت :( مسأله 

بر تقلید باقی مانده ، ولی در بعضی از فتاوی ) از قبیل بالد کبیره و شب مهتاب یا  دیگر

هر مسأله دیگر( به مرجع دوم عدول کرده ، بعد از وفات مرجع دوم ، در صورت بقاء، 
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نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی 

 باشد.

کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر  61)بهجت :( مسأله 

به تقلید اّول باقی بوده ، پس از وفات مرجع دوم ، در صورت جواز بقاء تنها در مسائلی 

که طبق فتوای مجتهد اوّل عمل کرده می تواند باقی بماند و اگر چند مرجع داشته و بعد 

ی تقلید کرده و با اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده از وفات هر کدام طبق موازین از دیگر

و در نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است ، در آن مسائل می تواند بر تقلید 

مجتهدین قبلی باقی بماند، ولی در هر صورت در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای 

 مجتهد زنده عمل کند.

رجعی بوده ، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و شخصی که مقلد م 61)بهجت :( مسأله 

یا احتمال اعلمیّت میت در بین نباشد، رجوع به مجتهد زنده جایز است و در صورتی که 

 مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیّت او در بین باشد، رجوع به او واجب است .

 اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند[ 31]مسأله 

اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله  64مسأله 

به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از 

دنیا رفته است انجام دهد. ولی اگر مجتهد زنده در مسأله ای فتوی ندهد و احتیاط نماید 

ه آن احتیاط عمل کند، دوباره می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته و مقلد مدّتی ب

لّهُ  سُبحان َ اللّه ِ وَ الحَمدُ للّه ِ وَ ال إِله َ الّا ال»عمل نماید. مثلًا اگر مجتهدی گفتن یک مرتبه 

مل عرا در رکعت سوم و چهارم نماز کافی بداند و مقلد مدتی به این دستور « وَ اللّه ُ اکبَرُ

نماید و یک مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را 

در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتی به این احتیاط عمل کند و سه مرتبه بگوید دوباره 
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( این مسأله در 6می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته برگردد و یک مرتبه بگوید. )

یات عظام : فاضل ، زنجانی ، سیستانی و مکارم نیست )بهجت :( رجوع کنید به رساله آ

( )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر در مسأله ای 6، در همین صفحه . )69مسأله اختصاصی 

 فتوای مجتهدی را یاد گرفته و بعد از مردن او در 

 26ص: 

ابق اره نمی تواند آن را مطهمان مسأله بر حسب وظیفه اش از مجتهد زنده تقلید نماید دوب

 فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد.

 مسائل مبتال به [ 33]مسأله 

مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد. این مسأله  66مسأله 

ا مورد لًدر رساله آیت اللّه فاضل نیست )مکارم :( مسأله هر کس باید مسائلی را که معمو

 احتیاج او واقع می شود یاد گیرد یا طریقه احتیاط آن را بداند.

)زنجانی :( مسأله مسائلی را که انسان احتمال عقالیی می دهد به آنها احتیاج پیدا کند و 

نتواند احتیاط کند، باید پیش از عمل آنها را یاد بگیرد تا در هنگام عمل بر خالف وظیفه 

 شرعی خود رفتار نکند.

)سیستانی :( مسأله بر مکلف الزم است مسائلی را که احتمال می دهد به واسطه یاد نگرفتن 

 آنها در معصیت یعنی ترک واجب یا فعل حرام واقع می شود یاد بگیرد.

 اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند[ 32]مسأله 

 م آن را نمی داند می تواند صبر کنداگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حک 62مسأله 

( یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل 6تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد، )
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نماید بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل ، محذوری الزم نیاید، می تواند 

( مجتهد بوده 3)(. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا گفتار 2عمل را به جا آورد )

( )اراکی :( اگر می 6دوباره باید انجام دهد. این مسأله در رساله آیت اللّه فاضل نیست )

تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند، 

( : و اگر نمی تواند جایز است به غیر اعلم رجوع کند. ]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی

الزم است که احتیاط کند، یا این که با شرائطی که ذکر شد، تقلید نماید، ولی چنانچه 

مخالفت غیر اعلم با اعلم را اجمالًا بداند و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد و دستش 

 به اعلم نرسد جایز است از غیر اعلم تقلید نماید.

گر وقت آن نمی گذرد، صبر کند تا )مکارم :( می تواند عمل به احتیاط نماید، یا ا

دسترسی به مجتهد پیدا کند و اگر دسترسی ندارد، یک طرف را که بیشتر احتمال صحّت 

می دهد انجام می دهد و بعداً سؤال می کند، اگر مطابق فتوای مجتهد بود صحیح است 

 و گر نه باید اعاده کند.

نماید،  شرائطی که ذکر شد، تقلید)سیستانی :( الزم است که احتیاط کند، یا این که با 

ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد جایز است از غیر اعلم تقلید 

( )نوری :( بنا بر یک طرف بگذارد تا استعالم نماید .. 2نماید با رعایت االعلم فاالعلم . )

 ( )بهجت :( مخالف واقع یا مخالف نظر ..3)

ی :( مسأله اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند )گلپایگانی ، صاف

اگر مخالفت فتوای غیر اعلم با اعلم معلوم نباشد یا فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد 

 می تواند به غیر اعلم رجوع کند و می تواند از روی احتیاط وظیفه خود را انجام دهد.

 22ص: 
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برای غیر مجتهد مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، الزم  )زنجانی :( مسأله اگر

است احتیاط کند یا از مجتهد جامع شرایط تقلید نماید و چنانچه احتمال مخالفت غیر 

اعلم را با اعلم بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دستش 

 ا رعایت االعلم فاالعلم تقلید نماید.به اعلم نرسد جایز است از غیر اعلم ب

 اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید[ 31]مسأله 

 اشاره

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض  63مسأله 

شود الزم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده ، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد 

( باید اشتباه را برطرف کند. این مسأله 2( ) در صورتی که ممکن باشد( )6اشتباه کرده )

( )سیستانی :( و گفته او موجب آن می شود که آن 6نیست ) در رساله آیت اللّه فاضل

شخص بر خالف وظیفه شرعیش عمل کند، باید بنا بر احتیاط الزم اشتباه را در صورت 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست .[ )مکارم 2امکان برطرف کند. )

ح آن ده باید بعد از اّطالع ، صحی:( مسأله هر گاه کسی در نقل فتوای مجتهدی اشتباه کر

را بگوید، و اگر در منبر و سخنرانی گفته باید آن را در جلسات مختلف تکرار کند تا 

کسانی که به اشتباه افتاده اند از اشتباه درآیند. امّا اگر فتوای آن مجتهد تغییر کرده اعالم 

 تغییر بر او الزم نیست .

اه تهدی را به دیگری بگوید و بعد بفهمد که اشتب)زنجانی :( مسأله اگر کسی فتوای مج

کرده در صورتی که حرجی نباشد باید اشتباه را بر طرف کند، هم چنین بنا بر احتیاط، 

اگر فتوای آن مجتهد عوض شده باشد، باید در صورت امکان و عدم حرج به او خبر 

 دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است .

 مسائل اختصاصی 
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رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر در صورت تساوی  63سأله )فاضل :( م

 آنها جایز است و اگر دیگری اعلم باشد رجوع به او واجب است .

وقتی فتوای مرجع تقلید تغییر کرد عمل کردن مقلد به فتوای قبلی  69)فاضل :( مسأله 

 اط مانعی ندارد.ن بنا بر احتیجایز نیست ولی اگر فتوای قبلی مطابق احتیاط باشد عمل به آ

عُدول )یعنی تغییر تقلید از مجتهدی به مجتهدی دیگر( جایز نیست  61)مکارم :( مسأله 

بنا بر احتیاط واجب ، مگر آن که مجتهد دوّم اعلم باشد و اگر بدون تحقیق عدول کرده 

 باید باز گردد.

ه فتوای جدید عمل شود امّا هر گاه فتوای مجتهد تغییر کند باید ب 69)مکارم :( مسأله 

اعمالی را که مطابق فتوای سابق عمل کرده )مانند عبادات یا معامالتی که انجام داده ( 

صحیح است و اعاده الزم ندارد. هم چنین اگر از مجتهدی به مجتهد دیگر عدول کند 

 اعاده اعمال سابق الزم نیست .

 ید انجام دهد[اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقل 34]مسأله 

 اشاره

( در صورتی اعمال 6اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ) 69مسأله 

( یا عمل او )با فتوای 2او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است ، )

( با فتوای مجتهدی که فعلًا باید از او 3مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده ، یا ( )

( )مکارم :( سپس تقلید کند، اگر اعمال سابق مطابق فتوای 6(. )9باشد ) تقلید کند مطابق

این مجتهد باشد صحیح است و گر نه باید اعاده کند، هم چنین است اگر بدون تحقیق 

 کافی از مجتهدی تقلید نموده .

 23ص: 
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جع ر)سیستانی :( اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می تواند م

او باشد صحیح است و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده و نقص عمل از جهت 

ارکان و مانند آن نبوده است عمل صحیح است و هم چنین است اگر جاهل مقصر بوده 

است و نقص عمل از جهتی بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به 

اعمال گذشته را نداند که محکوم به جای اخفات یا به عکس و هم چنین اگر کیفیت 

( )گلپایگانی ، صافی 2صحّت است بجز در بعض موارد که در منهاج ذکر شده است . )

:( در صورتی صحیح است که مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادی بوده به قصد 

که  است قربت آن را به جا آورده باشد. و راه به دست آوردن مطابق شدن آن با واقع این

یا بعد علم پیدا کند که مطابق با واقع بوده یا آن که مطابق فتوای مجتهدی که فعلًا وظیفه 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی 3اش تقلید از اوست واقع شده باشد. )

 ( )بهجت :( و عباداتی را که قبلًا انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.9نیست [ )

وری :( مگر عمل را طوری انجام داده باشد که از گفته آنان به احتیاط نزدیکتر باشد )ن

 که در این صورت هم صحیح است .

)خوئی :( مسأله اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدی 

ل اتقلید نماید، در صورتی که آن مجتهد به صحّت اعمال گذشته حکم نماید آن اعم

 صحیح است و الّا محکوم به بطالن است .

 )زنجانی :( در صورتی که این مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند ..

)تبریزی :( نکته : نظر به این که استحباب اغلب اعمال مستحبی که در این رساله آمده 

است ثابت نشده است لذا باید به نیت رجاء آورده شود، یعنی هنگام عمل چنین قصد 

ود که این عمل را به امید آن که مطلوب و خواسته خداوند باشد به جا می آورم ، مگر ش

 در مواردی که تصریح به ثبوت استحباب شود.
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)فاضل :( مسأله اگر مکلّفی مدّتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده و مقدار آن 

اید ا فتوای مجتهدی که بعبادات را نداند در این صورت اگر بداند آن عبادات را مطابق ب

از او تقلید می کرده است انجام داده ، آن عبادات صحیح است و در غیر این صورت ، 

واجب است به مقداری که یقین به فوت آن دارد، قضا کند، البته در صورتی که مرجع 

تقلید فعلی او قضا را واجب بداند؛ و احتیاط مستحب این است که به مقداری قضا کند 

 م به برائت ذمّه پیدا کند.که عل

 مسائل اختصاصی 

عدم » یا « تقلید از اعلم »واجب است بر مکلّف که در مسأله لزوم  61)فاضل :( مسأله 

 آن از یک مجتهد اعلم تقلید نماید.« لزوم 

اگر مجتهدی در احکام عبادات اعلم باشد و مجتهد دیگری در احکام  69)فاضل :( مسأله 

ن است که مکلّف تقلید را تقسیم نماید یعنی در عبادات از اوّلی و معامالت ، احتیاط آ

 در معامالت از دوّمی تقلید نماید.

واجب است مکلّف در زمانی که در جستجوی اعلم است ، به احتیاط  63)فاضل :( مسأله 

 عمل کند.

نه ،  یاهر گاه مدّتی تقلید کرده امّا نمی داند تقلید او صحیح بوده  63)مکارم :( مسأله 

نسبت به اعمال گذشته اشکالی ندارد، امّا برای اعمال فعلی و آینده باید تقلید صحیح 

 کند.

 29ص: 

هر گاه دو مجتهد مساوی باشند می توان بعضی از مسائل را از یکی  67)مکارم :( مسأله 

 و بعضی را از دیگری تقلید کرد.
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مسائل شرعی برای کسی که مجتهد فتوی دادن و اظهار نظر کردن در  24)مکارم :( مسأله 

نیست )یعنی قادر به استنباط احکام از مدارک و دالئل آن نمی باشد( حرام است و هر 

گاه بدون اطاّلع اظهار نظر کند مسئول اعمال تمام کسانی است که به گفته او عمل می 

 کنند.

 احکام تقلید )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 ط، اجتهاد، تقلیدراههای سه گانه : احتیا

 آیا تقلید یک مسأله عقلی است [ 3]س 

 : آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلی است یا ادله شرعی نیز دارد؟6س 

ج : تقلید، ادله شرعی دارد و عقل نیز حکم می کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید 

 به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.

 احتیاط یا تقلید[ 2]س 

( ج : چون 2: به نظر شریف حضرت عالی ، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟ )2س 

عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است ، 

 بهتر آن است که مکلّف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.

 مرز احتیاط[ 1]س 

م دین در بین فتاوای فقها چه اندازه است ؟ آیا رعایت آرای : قلمرو احتیاط در احکا3س 

 فقیهان گذشته نیز الزم است ؟

ج : مراد از احتیاط در موارد آن ، رعایت همه احتماالت فقهی است ؛ به طوری که 

 مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است .
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 سن تکلیف و تقلید[ 4]س 

یف می رسد و باید برای خود مرجع تقلیدی انتخاب : دخترم به زودی به سن تکل9س 

 کند، اما درک مسأله تقلید برای او دشوار است ، وظیفه ما نسبت به او چیست ؟

ج : اگر وی به تنهائی نمی تواند وظیفه شرعی خود را در این باره تشخیص دهد، وظیفه 

 شما ارشاد و راهنمایی اوست .

 تشخیص موضوع [ 5]س 

: نزد فقها معروف است که تشخیص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است 1س 

و وظیفه مجتهد تشخیص حکم است ، ولی در عین حال مجتهدین در بسیاری موارد، در 

تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر می کنند، آیا متابعت از نظر مجتهد در موضوع 

 نیز واجب است ؟

به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخیص  ج : تشخیص موضوع ، موکول

موضوع واجب نیست ، مگر آن که به آن تشخیص اطمینان پیدا کند و یا موضوع از 

 موضوعاتی باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد.

 کوتاهی در یادگیری احکام دینی ِ[ 6]س 

د کوتاهی می کند، گناه کار : آیا کسی که در آموختن احکام دینی ِ مورد نیاز خو1س 

 است ؟

 ج : اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد، گناه کار است .

 21ص: 

 افرادی که مرجع تقلید ندارند[ 7]س 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

: گاهی از افراد کم اطالع از مسائل دینی در باره مرجع تقلیدشان پرسش می شود، 9س 

دارند که از فالن مجتهد تقلید می کنیم ، ولی عملًا  می گویند نمی دانیم ، یا اظهار می

التزامی به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاوای او ندارند، اعمال این گونه افراد چه 

 حکمی دارد؟

ج : اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند 

 ه صحت است .از او تقلید کنند، محکوم ب

 ]س احتیاط واجب [

: با توجه به این که در مسائلی که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتیاط است ، می 3س 

توانیم به مجتهد اعلم بعد از وی مراجعه کنیم ، اگر اعلم بعد از او نیز قائل به وجوب 

هد سوم ی مجتاحتیاط در مسأله باشد، آیا رجوع به اعلم بعد از او جایز است ؟ و اگر فتوا

هم همان گونه بود، آیا می توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همین طور ..، لطفاً 

 این مسأله را توضیح دهید.

ج : در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدی که در آن مسأله احتیاط 

 ، اشکال ندارد.نکرده است و فتوای صریح دارد، با رعایت ترتیب االعلم فاالعلم 

 شروط تقلید

 تقلید از مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده [ 9]س 

: آیا تقلید از مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رساله عملیه هم ندارد، 7س 

 جایز است ؟
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ج : در صحت تقلید از مجتهد جامع الشرائط، تصدی مرجعیت یا داشتن رساله عملیه 

شرط نیست ، لذا اگر برای مکلفی که قصد تقلید از او را دارد، ثابت شود که وی مجتهد 

 جامع الشرائط است ، تقلید اشکال ندارد.

 تقلید از کسی که در یکی از ابواب فقه به درجه اجتهاد رسیده [ 31]س 

: آیا تقلید از کسی که در یکی از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد 64 س

 رسیده ، جایز است ؟

ج : فتوای مجتهد متجزّی که تنها در برخی ابواب فقهی دارای فتوا و نظر اجتهادی است 

برای خودش حجت است ، ولی جواز تقلید دیگران از او محل اشکال است ؛ اگر چه 

 د نیست .جواز آن بعی

 تقلید از علمای کشورهای دیگر[ 33]س 

: آیا تقلید از علمای کشورهای دیگر که دسترسی به آنان امکان ندارد، جایز است 66س 

 ؟

ج : در تقلید از مجتهد جامع الشرائط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلّف و یا ساکن 

 در محل سکونت او باشد.

 ع تقلید[عدالت معتبر در مجتهد و مرج 32]س 

: آیا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقلید با عدالت معتبر در امام جماعت از حیث 62س 

 شدت و ضعف تفاوت دارد؟
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ج : با توجه به حسّاسیّت و اهمیت منصب مرجعیت در فتوا، بنا بر احتیاط واجب ، شرط 

اشته و د است که مجتهدِ مرجع تقلید عالوه بر عدالت ، قدرت تسّلط بر نفس سرکش را

 حرص به دنیا نداشته باشد.

 باید از مجتهدی تقلید نمود که عادل باشد[ 31]س 

: این که گفته می شود باید از مجتهدی تقلید نمود که عادل باشد، مقصود از عادل 63س 

 چه کسی است ؟

 21ص: 

ج : عادل کسی است که پرهیزکاری او به حدی رسیده باشد که از روی عمد مرتکب 

 ود.گناه نش

 اطالع از اوضاع زمان و مکان [ 34]س 

 : آیا اطالع از اوضاع زمان و مکان از شرایط اجتهاد است ؟69س 

 ج : ممکن است این شرط در بعضی از مسائل دخیل باشد.

 امور سیاسی اقتصادی نظامی اجتماعی و رهبری عالم و آگاه باشد[ 35]س 

رجع تقلید باید عالوه بر علم به احکام م« قدس سره »: بنا بر نظر حضرت امام راحل 61س 

عبادات و معامالت ، نسبت به همه امور سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و رهبری 

، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بودیم ، بعد از رحلت ایشان با 

 رجوع نموده راهنمایی تعدادی از علما و تشخیص خودمان الزم دانستیم به جناب عالی

و از شما تقلید کنیم تا بین مرجعیت و رهبری جمع کرده باشیم ، نظر شما در این مورد 

 چیست ؟
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ج : شرایط صالحیت مرجعیت تقلید، در تحریر الوسیله و رساله های دیگر به تفصیل ذکر 

 شده است ، و تشخیص فرد شایسته تقلید موکول به نظر خود مکلّف است .

 جع شرط است یا خیر[اعلمیّت مر 36]س 

 : آیا در تقلید، اعلمیّت مرجع شرط است یا خیر؟ معیار و مالک اعلمیّت چیست ؟61س 

ج : در مسائلی که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم اختالف دارد، احتیاط آن است که از 

اعلم تقلید کند و مالک اعلمیت این است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت 

شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه استنباط  بیشتری بر

کند و هم چنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام 

 و ابراز نظر فقهی مؤثر است ، آگاه تر باشد.

 از مجتهد غیر اعلم تقلید کرده [ 37]س 

حتمال عدم وجود شرایط معتبر تقلید در مجتهد اعلم : آیا تقلید کسی که از جهت ا69س 

 ، از مجتهد غیر اعلم تقلید کرده است ، محکوم به بطالن است ؟

ج : بنا بر احتیاط، تقلید از غیر اعلم در مسائل مورد اختالف ، به مجرد احتمال عدم وجود 

 شرایط معتبر در اعلم ، جایز نیست .

 اگر ثابت شود که تعدادی از علما در بعضی از مسائل اعلم هستند[ 38]س 

: اگر ثابت شود که تعدادی از علما در بعضی از مسائل اعلم هستند، یعنی هر کدام 63س 

 از آنان در مسأله معینی اعلم باشند، آیا تقلید از هر یک از آنان جایز است ؟
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علمیّت هر یک از آنان در مسائلی که مکلف ج : تبعیض در تقلید اشکال ندارد و اگر ا

بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند محرز شود، بنا بر احتیاط، تبعیض در تقلید در 

 صورت اختالف فتوا در مسائل مورد نیاز مقلّد، واجب است .

 تقلید از غیر اعلم [ 39]س 

 : آیا با وجود اعلم ، تقلید از غیر اعلم جایز است ؟67س 

ج : در مسائلی که فتوای غیر اعلم مخالف ِ فتوای اعلم نباشد، رجوع به غیر اعلم اشکال 

 ندارد.

 اشتراط اعلمیت مرجع تقلید[ 21]س 

 : نظر جناب عالی در اشتراط اعلمیت مرجع تقلید چیست و دلیل آن کدام است ؟24س 

ب ، بر احتیاط واج ج : در صورت تعدد فقهای جامع الشرائط و اختالف آنان در فتوا، بنا

مکلّف باید از اعلم تقلید نماید، مگر آن که احراز شود که فتوای وی مخالف احتیاط 

است و فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط. و دلیل وجوب تقلید از اعلم بنای عقالء و حکم 

 یعقل است ، زیرا که اعتبار فتوای اعلم برای مقلد یقینی و اعتبار قول غیر اعلم احتمال

 است .

 29ص: 

 مجتهدی که جامع شرایطِ فتوا و مرجعیت است [ 23]س 

 : از چه کسی باید تقلید کنیم ؟26س 

ج : از مجتهدی که جامع شرایطِ فتوا و مرجعیت است ، و بنا بر احتیاط باید اعلم هم 

 باشد.
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 تقلید ابتدائی از میّت [ 22]س 

 : آیا تقلید ابتدائی از میّت جایز است ؟22س 

 تقلید ابتدائی ، احتیاط در تقلید از مجتهد زنده و اعلم نباید ترک شود.در 

 تقلید ابتدائی از مجتهد میّت [ 21]س 

 : آیا تقلید ابتدائی از مجتهد میّت ، متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است ؟23س 

ه و اعلم دج : تقلید ابتدائی از مجتهد میّت یا بقاء بر تقلید او باید به تقلید از مجتهد زن

 باشد.

 راههای اثبات اجتهاد، اعلمیت و به دست آوردن فتوی 

 احراز صالحیت مجتهدی برای مرجعیت تقلید[ 24]س 

: بعد از احراز صالحیت مجتهدی برای مرجعیت تقلید به وسیله شهادت دو فرد 29س 

 عادل ، آیا الزم است در این باره از اشخاص دیگر نیز تحقیق کنم ؟

و فرد عادل و اهل خبره بر صالحیت و جامع الشرائط بودن مجتهد برای ج : شهادت د

 جواز تقلید از او کافی است و تحقیق از افراد دیگر الزم نیست .

 راههای انتخاب مرجع [ 25]س 

 : راههای انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است ؟21س 

ج : احراز اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید به وسیله امتحان یا تحصیل یقین و لو از شهرت 

مفیدِ علم یا اطمینان ، یا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت می گیرد. راههای 

شنیدن از دو یا یک  2شنیدن از خود مجتهد  6به دست آوردن فتوای مجتهد عبارتند از : 
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دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که  9از یک نفر مورد اطمینان شنیدن  3فرد عادل 

 رساله وی مصون از اشتباه باشد.

 وکالت در انتخاب مرجع [ 26]س 

: آیا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر برای پسر و معلم برای شاگرد 21س 

 صحیح است ؟

الشرائط  افتن مجتهد جامعج : اگر مراد از وکالت ، سپردن وظیفه تحقیق و جستجو برای ی

به پدر، معلم ، مربی و یا غیر آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در این مورد اگر مفیدِ 

علم یا اطمینان و یا واجد شرایط بّینه و شهادت باشد، از نظر شرعی معتبر و حجت است 

. 

 از تعدادی از علماء که خود مجتهد بودند[ 27]س 

ء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند : از تعدادی از علما29س 

که رجوع به فالن مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه می گردد. آیا با آن که شخصًا 

اطالع از اعلمیت آن مجتهد ندارم و یا در این باره شک دارم و یا اطمینان دارم که اعلم 

ود ه مشابه اعلمیت آنان ثابت شده است ، وجنیست ، زیرا افراد دیگری که با دلیل و بین

 دارند، می توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقلید کنم ؟

ج : اگر بیّنه شرعی بر اعلمیت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زمانی که بیّنه شرعی 

اد می مدیگری که معارض آن باشد پیدا نشود، آن بیّنه حجت شرعی است و به آن اعت

شود، اگر چه موجب حصول علم یا اطمینان نباشد، در این صورت جستجو از بیّنه معارض 

 و احراز عدم وجود آن الزم نیست .

 کسی که اجازه از مجتهد ندارد[ 28]س 
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: آیا جایز است کسی که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضی از موارد مرتکب اشتباه 23س 

ده است ، متصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی در نقل فتوا و احکام شرعی ش

شود؟ وظیفه ما در صورتی که این شخص احکام را از روی رساله عملیه نقل می کند، 

 چیست ؟

 ج : در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی ، اجازه داشتن شرط نیست ، ولی 

 23ص: 

 تصدی این کار شود و اگر در موردیکسی که دچار خطا و اشتباه می شود، جایز نیست م

اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه 

نماید. به هر حال ، بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحت گفتار گوینده پیدا نکرده ، 

 به نقل او عمل کند.

 عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر

 بر تقلید از مّیت [بقاء  29]س 

: تا به حال در بقاء بر تقلید از مّیت ، به اجازه مجتهد غیر اعلم عمل می کردیم . 27س 

اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقلید از میّت است ، آیا عدول به اعلم و طلب اجازه 

 او برای بقاء بر میّت بر ما واجب است ؟

ای اعلم در این مسأله باشد، عمل به فتوای غیر اعلم ج : اگر فتوای غیر اعلم موافق با فتو

 اشکال ندارد و نیازی به عدول به اعلم نیست .

 عدول از یکی از فتاوای مجتهدی [ 11]س 
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واجب است به فتوای « قدس سره »: آیا در عدول از یکی از فتاوای امام خمینی 34س 

توای ام ، رجوع کنم یا آن که به فمجتهدی که از او برای بقاء بر تقلید میّت اجازه گرفته 

 سایر مجتهدین هم می شود عمل کرد؟

ج : احتیاط در رجوع به فتاوای همان مجتهد است ، مگر آن که مجتهد زنده دیگر اعلم 

از آن مجتهد و فتوای او در مسأله مورد عدول مخالف فتوای مجتهد اول باشد، که احتیاط 

 لم است .واجب در این صورت ، رجوع به مجتهد اع

 عدول از اعلم به غیر اعلم [ 13]س 

 : آیا عدول از اعلم به غیر اعلم جایز است ؟36س 

ج : احتیاط واجب ، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر است ، مخصوصاً در 

 صورتی که مرجع تقلید اول اعلم باشد.

 تقلید مبتنی بر عدم بیّنه شرعی [ 12]س 

: جوانی هستم ملتزم به احکام شرعی ، در گذشته قبل از رسیدن به سن تکلیف 32س 

مقلد حضرت امام )ره ( بودم ، ولی این تقلید مبتنی بر بّینه شرعی نبود بلکه بر این اساس 

بود که تقلید از امام سبب برائت ذمّه می گردد. بعد از مدّتی به مرجع دیگری عدول 

عدول هم صحیح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع ، به جناب کردم ، در حالی که این 

عالی عدول کردم . لطفاً حکم تقلیدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکلیف 

 فعلی ام را بیان فرمائید.

، چه در حال حیات با «قدس سره »ج : آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتوای امام 

نجام گرفته ا« قدس سره »یشان ، بنا بر بقاء بر تقلید از امام برکت وی و چه بعد از رحلت ا

، محکوم به صحت است . ولی اعمالی که به تقلید غیر منطبق با موازین شرعی از مرجع 
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دیگری انجام یافته ، اگر منطبق با فتوای کسی که هم اکنون باید از او تقلید کنید، باشد، 

و الّا قضای آنها بر شما واجب است . در محکوم به صحت و موجب برائت ذمه است ، 

حال حاضر شما بین بقاء بر تقلید از امام راحل طاب ثراه و بین عدول به کسی که بر اساس 

 موازین شرعی او را شایسته تقلید می دانید، مخیّر هستید.

 بقاء بر تقلید میّت 

 شخصی که مقلّد امام رحمه اللّه علیه بوده [ 11]س 

مقلّد امام رحمه اللّه علیه بوده ، پس از ارتحال ایشان از مرجع معینی : شخصی که 33س 

تقلید نموده است . در حال حاضر می خواهد دوباره از امام تقلید نماید. آیا این تقلید 

 جایز است ؟

 27ص: 

ج : رجوع از مجتهد زنده جامع الشرائط به مجتهد میّت بنا بر احتیاط، جایز نیست . ولی 

زنده در زمان عدول به او واجد شرایط نبوده است ، عدول به او از همان ابتدا اگر مجتهد 

باطل بوده ، و این فرد در حال حاضر اختیار دارد که هم چنان بر تقلید امام )ره ( باقی 

 بماند و یا به مجتهد زنده ای که تقلیدش جایز است ، عدول کند.

 ن تکلیف رسیده بودم [من در زمان حیات امام خمینی )ره ( به س 14]س 

: من در زمان حیات امام خمینی )ره ( به سن تکلیف رسیده و در بعضی از احکام 39س 

از ایشان تقلید کردم ، در حالی که مسأله تقلید به خوبی برایم معلوم نبود، اکنون چه 

 تکلیفی دارم ؟
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وای ایشان عمل ج : اگر در اعمال عبادی و غیر عبادی در زمان حیات امام )ره ( به فتا

نموده اید، و عملًا مقلد ایشان ، هر چند در بعضی از احکام ، بوده اید، در حال حاضر بقاء 

 بر تقلید حضرت امام )ره ( در همه مسائل برای شما جایز است .

 بقاء بر تقلید میّت اگر اعلم باشد[ 15]س 

 : حکم بقاء بر تقلید میّت اگر اعلم باشد، چیست ؟31س 

بر تقلید میّت در هر صورت جایز است . ولی سزاوار است که احتیاط در بقاء بر  ج : بقاء

 تقلید مّیت اعلم ترک نشود.

 در بقاء بر تقلید مّیت ، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است [ 16]س 

: آیا در بقاء بر تقلید میّت ، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و یا اجازه هر مجتهدی 31س 

 کافی است ؟

ج : در جواز بقاء بر تقلید میّت ، در صورتی که مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم 

 واجب نیست .

 شخصی که از امام راحل تقلید می کرده [ 17]س 

تقلید می کرده و بعد از رحلت ایشان در « قدس سره »: شخصی که از امام راحل 39س 

ه ، اکنون آن مجتهد نیز وفات نمودبعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کرده است 

 است ، این شخص چه تکلیفی دارد؟

 ، در مسائلی که از ایشان عدول«قدس سره »ج : می تواند مانند گذشته ، بر تقلید از امام 

نکرده ، باقی بماند. هم چنان که مخیّر است در مسائلی که عدول نموده بر فتوای مجتهد 

 ده عدول کند.دوم باقی بماند و یا به مجتهد زن
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 بقاء بر تقلید مّیت جایز[ 18]س 

گمان می کردم که بنا بر فتوای ایشان بقاء « قدس سره »: بعد از وفات امام راحل 33س 

بر تقلید میّت جایز نیست ، لذا مجتهد زنده دیگری را برای تقلید انتخاب کردم . آیا می 

 توانم بار دیگر به تقلید از امام راحل رجوع کنم ؟

بعد از عدول از ایشان به مجتهد زنده در مسائلی « قدس سره »رجوع به تقلید از امام  ج :

که عدول نموده اید، جایز نیست ، مگر این که فتوای مجتهد زنده ، وجوب بقاء بر تقلید 

میّت اعلم باشد، و شما معتقد باشید که امام )ره ( نسبت به مجتهد زنده اعلم است ، که 

 بر تقلید امام )ره ( واجب است . در این صورت بقاء

آیا می توان در یک مسأله با وجود اختالف در فتوا گاهی به فتوای مجتهد میّت رجوع  19]س 

 کرد[

: آیا جایز است که در یک مسأله با وجود اختالف در فتوا گاهی به فتوای مجتهد 37س 

 میّت رجوع کنم و گاهی به فتوای مجتهد زنده اعلم ؟

ج : بقاء بر تقلید میّت تا زمانی که به مجتهد زنده عدول نشده ، جایز است و پس از عدول 

 ، رجوع مجدد به میّت جایز نیست .

 34ص: 

کسانی که قصد بقاء بر تقلید از مجتهد میت را دارند، اجازه گرفتن از یکی از مراجع  41]س 

 زنده واجب است [

و کسانی که قصد بقاء بر تقلید از ایشان را « سره  قدس»: آیا بر مقلّدین امام راحل 94س 

دارند، اجازه گرفتن از یکی از مراجع زنده واجب است ؟ یا این که اتفاق اکثر مراجع و 

 علمای اسالم بر جواز بقاء بر میّت کافی است ؟
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ایز ج ج : با فرض اتفاق علما، مبنی بر جواز بقاء بر تقلید از میّت ، بقاء بر تقلید امام )ره (

 است و در این مورد نیازی به رجوع به مجتهد معینی نیست .

 بقاء بر تقلید از مّیت در مسأله ای که به آن عمل کرده و یا نکرده [ 43]س 

: نظر شریف جناب عالی راجع به بقاء بر تقلید از میّت در مسأله ای که مکلّف در 96س 

 ؟ حال حیات مرجع به آن عمل کرده و یا نکرده ، چیست

ج : بقاء بر تقلید مّیت در همه مسائل حتی در مسائلی که تا کنون مکّلف به آنها عمل 

 نکرده است ، جایز و مجزی است .

 جواز بقاء بر تقلید[ 42]س 

: بنا بر جواز بقاء بر تقلید از میّت ، آیا این حکم شامل اشخاصی که در زمان حیات 92س 

 رجع عمل کرده اند، هم می شود؟مجتهد مکلّف نبوده ولی به فتاوای آن م

ج : اگر تقلید شخص غیر بالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحیح محقق شده باشد، 

 باقی ماندن بر تقلید همان مجتهد بعد از فوتش جایز است .

 رجوع به مجتهد حی [ 41]س 

ن بر اهستیم که بعد از رحلت جانسوز ایش« قدس سره »: ما از مقلدین امام خمینی 93س 

تقلید وی باقی مانده ایم . ولی چون در شرائط دشوار فعلی که ملت مسلمان با استکبار 

جهانی درگیر است ، با مسائل شرعی تازه ای روبرو می شویم و احساس می کنیم باید به 

 حضرت عالی رجوع نماییم و از شما تقلید کنیم ، آیا این کار برای ما جایز است ؟
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برای شما جایز است و فعلًا نیازی به عدول از تقلید « قدس سره »از امام ج : بقاء بر تقلید 

ایشان ندارید، در صورت نیاز به استعالم حکم شرعی در مسائل مستحدثه ، می توانید با 

 دفتر ما مکاتبه نمایید.

 وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید[ 44]س 

که اعلمیت مرجع دیگری را : وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید خود در صورتی 99س 

 احراز نماید، چیست ؟

ج : بنا بر احتیاط، واجب است در مسائلی که فتوای مرجع فعلی با فتوای مرجع اعلم 

 اختالف دارد، به مرجع اعلم عدول نماید.

 جواز رجوع از مرجع تقلید[ 45]س 

 در چه صورتی جایز است ، مقلد از مرجع تقلیدش عدول کند؟ 6: 91س 

عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردی که فتاوای مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و آیا  2

 یا عمل به آن بسیار دشوار باشد، جایز است ؟

عدول از مرجع تقلید زنده به مجتهد دیگر، جایز نیست علی االحوط، مگر در  6ج : 

صورتی که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتوای او در مسأله ای مخالف فتوای مجتهد 

تنها گمان به ناهماهنگی فتاوای مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و  2اوّل باشد. 

 او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمی شود. یا دشواری عمل به فتاوای

 36ص: 

 مسائل متفرقه تقلید

 جاهل مقصّر[ 46]س 
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 : مراد از جاهل مقصّر چه کسی است ؟91س 

ج : جاهل مقصر به کسی گفته می شود که متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت 

 خود را هم می داند، ولی در آموختن احکام کوتاهی می کند.

 جاهل قاصر[ 47]س 

 : جاهل قاصر کیست ؟99س 

ج : جاهل قاصر کسی است که اصلًا متوجه جهل خود نیست و یا راهی برای برطرف 

 د.کردن جهل خود ندار

 احتیاط واجب یعنی چه [ 48]س 

 : احتیاط واجب چه معنایی دارد؟93س 

 ج : یعنی وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط.

 فیه اشکال یعنی چه [ 49]س 

که در بعضی از فتاوی ذکر می شود، داللت بر حرمت « فیه اشکال » : آیا عبارت 97س 

 دارد؟

ق می کند. اگر اشکال در جواز باشد داللت ج : بر حسب اختالف موارد، معنای آن فر

 بر حرمت در مقام عمل دارد.

 فتوا یا احتیاط[ 51]س 

 «ال اشکال فیه » ، «ال یخلو من اشکال » ، «مشکل »، «فیه اشکال » : عبارت های 14س 

 فتواست یا احتیاط؟
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توی ه فک« ال إشکال فیه » ج : همه این عبارت ها داللت بر احتیاط دارند، مگر عبارت 

 است .

 فرق بین عدم جواز و حرام [ 53]س 

 : فرق بین جایز نبودن و حرام چیست ؟16س 

 ج : در مقام عمل بین آنها فرقی نیست .

 مرجعّیت و رهبری 

 حکم و فتوا[ 52]س 

: در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی ، 12س 

مسلمانان چیست ؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام  اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی

صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلًا اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی 

فقیه در مسأله موسیقی اختالف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی 

ید برتری بر فتوای مراجع تقل است ؟ به طور کلی احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه

 دارد، کدام است ؟

ج : در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، 

نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود. ولی در مسائل فردی محض ، هر مکلفی باید از 

 فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

 اجتهاد متجّزی [ 51]س 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

جزّی اجتهاد مت»: همان گونه که مطّلع هستید در اصول فقه از مسأله ای تحت عنوان 13 س

در تفکیک مرجعیت و رهبری ، « قدس سره »بحث می شود، آیا اقدام امام خمینی « 

 گامی در تحقق تجزّی در اجتهاد محسوب نمی شود؟

ج : تفکیک بین رهبری ولی فقیه و مرجعیت تقلید، ربطی به مسأله تجزّی در اجتهاد 

 ندارد.

 اگر مقلد یکی از مراجع باشم [ 54]س 

: اگر مقلد یکی از مراجع باشم و در این حال ولی امر مسلمین اعالن جنگ یا جهاد 19س 

 دهد،بر ضد کفار ظالم نماید و مرجع تقلید من اجازه شرکت در جنگ را ن

 32ص: 

 آیا ملزم به رعایت نظر وی هستم ؟

ج : در مسائل عمومی جامعه اسالمی که یکی از آنها دفاع از اسالم و مسلمین بر ضد 

 کفار و مستکبران متجاوز است ، اطاعت از حکم ولی امر مسلمین واجب است .

 تعارض حکم با فتوا[ 55]س 

قابل اجرا می باشد؟ و در صورت  : حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد11س 

 تعارض با رأی مرجع تقلید اعلم ، کدامیک مقدم است ؟

ج : اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید نمی تواند با 

 آن معارضه کند.

 والیت فقیه و حکم حاکم 
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 اعتقاد به والیت فقیه [ 56]س 

از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلی است یا  : آیا اعتقاد به اصل والیت فقیه11س 

 شرعی ؟

ج : والیت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس حکم شرعی تعبدی 

است که مورد تأیید عقل نیز می باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقالئی وجود دارد 

 که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان شده است .

 حکم شرعی در صورتی که ولی امر مسلمین بر خالف آنها حکم نماید[ 57]س 

: آیا احکام شرعی در صورتی که ولی امر مسلمین به دلیل مصالح عمومی مسلمانان 19س 

 ، بر خالف آنها حکم نماید، قابل تغییر و تعطیل است ؟

 ج : موارد این مسأله مختلف است .

 رسانه های گروهی و والیت فقیه [ 58]س 

: آیا رسانه های گروهی در نظام حکومت اسالمی باید تحت نظارت ولی فقیه یا 13س 

 حوزه های علمیه و یا نهاد دیگری باشند؟

ج : اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت 

خدمت به اسالم و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در 

جهت پیشرفت فکری جامعه اسالمی و حل مشکالت آن و اتحاد مسلمانان و گسترش 

 ل این گونه امور از آن استفاده شود.اخوت و برادری در میان مسلمین و امثا

 کسی که اعتقاد به والیت مطلقه فقیه ندارد[ 59]س 
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: آیا کسی که اعتقاد به والیت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقی محسوب می 17س 

 شود؟

ج : عدم اعتقاد به والیت مطلقه فقیه ، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر 

 موجب ارتداد و خروج از دین اسالم نمی شود.« ارواحنا فداه »حجت  غیبت حضرت

 آیا ولی فقیه والیت تکوینی دارد[ 61]س 

: آیا ولی فقیه والیت تکوینی دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینی را به هر 14س 

 دلیلی مانند مصلحت عمومی ، نسخ نماید؟

د امکان نسخ احکام دین اسالم وجو« صلی اللّه علیه و آله » ج : بعد از وفات پیامبر اکرم 

ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتی برای 

علیهم »اجرای حکم ، نسخ محسوب نمی شود، و والیت تکوینی ، اختصاص به معصومین 

 دارد.« السالم 

 یت فقیه و امور حسبیه [وال 63]س 

: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به والیت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با 16س 

 توجه به این که بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می کنند، چیست ؟

 ج : والیت فقیه در رهبری جامعه اسالمی و اداره امور اجتماعی ملت اسالمی در 

 33ص: 

هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، 

اگر کسی به نظر خود بر اساس استدالل و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، 

 معذور است ، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست .
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 اوامر ولی فقیه [ 62]س 

آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به : 12س 

اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به والیت مطلقه فقیه ندارد، 

 اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟

اعت نموده و ج : بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر والئی ولی فقیه اط

تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود، چه رسد به مقلدین 

آنان . به نظر ما التزام به والیت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسالم و والیت ائمّه معصومین 

 )ع ( نیست .

 والیت مطلقه [ 61]س 

نی به این مع« صلی اللّه علیه و آله » : کلمه والیت مطلقه در عصر پیامبر اکرم 13س 

اری شخصی را به انجام ک« صلی اللّه علیه و آله » استعمال شده است که اگر رسول اکرم 

امر کنند، انجام آن حتی اگر از سخت ترین کارها هم باشد بر آن فرد واجب است ، به 

. آن فرد باید شی بدهندبه کسی دستور خودک« صلی اللّه علیه و آله » طور مثال اگر پیامبر 

خود را به قتل برساند. سؤال این است که آیا والیت فقیه در عصر ما با توجه به این که 

معصوم بودند و در این زمان ولی معصوم وجود ندارد، « صلی اللّه علیه و آله » پیامبر اکرم 

 است ؟« صلی اللّه علیه و آله » به همان معنای عصر پیامبر 

والیت مطلقه فقیه جامع الشرائط این است که دین حنیف اسالم که آخرین ج : مراد از 

دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است 

، لذا همه طبقات جامعه اسالمی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت 

ین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسالمی پاسداری اسالمی را از شر دشمنان اسالم و مسلم

نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و 
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وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله 

م فات داشته باشد، حاکاجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منا

مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت ، باید 

در هر مورد که الزم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسالمی اتخاذ کند و دستورات 

الزم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح 

می اسالم و مسلمین است ، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم ، بر عمو

اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است ، و این توضیح مختصری در باره 

 والیت مطلقه است .

 اوامر حکومتی [ 64]س 

ازه مجتهد زنده اج: آیا همان گونه که بقاء بر تقلید از میّت بنا بر فتوای فقها باید با 19س 

باشد، اوامر و احکام شرعی حکومتی هم که از رهبر متوفّی صادر شده است ، برای 

استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذن رهبر زنده دارد یا این که بدون اذن رهبر زنده هم خود 

 به خود از قابلیت اجرائی بر خوردار است ؟

 لی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت ج : احکام والئی و انتصابات صادره از طرف و

 39ص: 

نباشد، هم چنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در 

 نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.

 فقیهی اعتقاد به والیت مطلقه فقیه ندارد[ 65]س 

ه ی می کند و اعتقادی ب: آیا بر فقیهی که در کشور جمهوری اسالمی ایران زندگ11س 

والیت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است ؟ و اگر با ولی فقیه 
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مخالفت نماید فاسق محسوب می شود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به والیت مطلقه 

 فقیه دارد ولی خود را از او شایسته تر به مقام والیت می داند، اگر با اوامر فقیهی که

 متصدی مقام والیت امر است مخالفت نماید، فاسق است ؟

ج : اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی و لو این که فقیه باشد، 

واجب است . و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور والیت به این بهانه که 

الیت که متصدی منصب وخودش شایسته تر است ، مخالفت نماید. این در صورتی است 

از راههای قانونی شناخته شده به مقام والیت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت ، مسأله 

 به طور کلی تفاوت خواهد کرد.

 مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت [ 66]س 

 : آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت والیت بر اجرای حدود دارد؟11س 

ان غیبت هم واجب است و والیت بر آن اختصاص به ولی امر ج : اجرای حدود در زم

 مسلمین دارد.

 آیا والیت فقیه یک مسأله تقلیدی است [ 67]س 

: آیا والیت فقیه یک مسأله تقلیدی است یا اعتقادی ؟ و کسی که به آن اعتقاد 19س 

 ندارد چه حکمی دارد؟

 مذهب می باشد. با این تفاوتج : والیت فقیه از شئون والیت و امامت است که از اصول 

که احکام مربوط به والیت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادلّه شرعی استنباط می شوند 

و کسی که به نظر خود بر اساس استدالل و برهان به عدم پذیرش والیت فقیه رسیده ، 

 معذور است .
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 والیت اداری [ 68]س 

دکه شنیده می شو« والیت اداری »: گاهی از بعضی از مسئولین ، مسأله ای به عنوان 13س 

به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام باالتر بدون حق اعتراض است . نظر جناب عالی 

 در این باره چیست ؟ و وظیفه شرعی ما کدام است ؟

قانونی اداری صادر شده باشد، ج : مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات 

 جایز نیست . ولی در مفاهیم اسالمی چیزی به عنوان والیت اداری وجود ندارد.

 اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه [ 69]س 

: آیا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه در مواردی که داخل در قلمرو 17س 

 نمایندگی اوست ، واجب است ؟

ود را بر اساس قلمرو صالحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به ج : اگر دستورات خ

 او واگذار شده است ، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جایز نیست .

 31ص: 

 احکام طهارت 

 آب مطلق و مضاف [ 35]مسأله 

 اشاره

آب یا مطلق است یا مضاف : آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند،  61مسأله 

مثل آب هندوانه و گالب ؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند 

آن مخلوط شود، که دیگر به آن آب نگویند؛ و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج 

م : آب قلیل . سوم : آب جاری . چهارم : آب باران . پنجم قسم است : اول : آب کر. دو
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؛ آب مضاف آبی است «مضاف »است یا « مطلق »( )مکارم :( مسأله آب یا 6: آب چاه . )

آب گِل » و« آب نمک »، «آب میوه »که به تنهایی به آن ، آب گفته نشود، مثلًا بگویند 

د و شرطی به آن آب گفت ، مثل امّا آب مطلق آن است که می توان بدون هیچ قی«. 

آبهای معمولی . آب مطلق اقسامی دارد که هر کدام حکمی دارد و آن پنج قسم است : 

اوّل : آب کُر دوّم : آب قلیل . سوّم : آب جاری و آب های لوله کشی . چهارم : آب 

باران . پنجم : آب چاه ، ولی همه این آب ها پاک و پاک کننده اند امّا آب مضاف 

 یزی را پاک نمی کند، بلکه با مالقات به نجس ، نجس می شود.چ

)زنجانی :( مسأله آب مطلق : مایعی است که بدون قید و اضافه به آن آب گفته شود، هر 

چند به آن آب با اضافه هم گفته شود، مثلًا آب رود خانه که به گل مخلوط شده باشد 

ره لمه آب را بدون قید و اضافه در بااگر چه به آن آب گل نیز بگویند چنانچه بتوان ک

آن به کاربرد، آب مطلق می باشد ولی اگر تنها آب گل به آن گفته شود، دیگر آب 

مطلق نمی باشد. آب مضاف : مایعی است که تنها با قید و اضافه به آن آب گفته شود، 

 مانند آب هندوانه و گالب .

 آب مطلق بر پنج قسم است :

 اشاره

 وم : آب قلیل . سوم : آب جاری . چهارم : آب باران . پنجم : آب چاه .اول : آب کر. د

 آب کُر 3

  [آب کُر 61]مسأله 

( 2( مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن )6آب کُر ) 61مسأله 

( و وزن آن از صد و 9( است بریزند آن ظرف را پر کند. )3هر یک سه وجب و نیم )
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( و به حسب کیلوی متعارف بنا بر 1من تبریز بیست مثقال کمتر است ) بیست و هشت

 کیلوگرم می شود. 399/ 967أقرب 

 31ص: 

( )گلپایگانی ، صافی ، 2( )بهجت :( بنا بر اقوی . )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب .. )6)

( )خوئی ، تبریزی ، بهجت ، صافی 3مکارم :( در ظرفی که طول و عرض و عمق آن .. )

 ( )صافی :( و احتیاط آن است که هر بُعد آن سه وجب و نیم باشد ..9:( سه وجب .. )

دار آبی است که مساحت ظرف آن سی و شش وجب باشد، و )سیستانی :( آب کُر مق

لیتر است . ]پایان مسأله [ )تبریزی :( و بنا بر اظهر وزن اعتباری  339این تقریباً معادل 

لیتر( باشد و معیار در وجب  339کیلوگرم ) 339ندارد. ]پایان مسأله [ )مکارم :( یا وزن آن 

 ، وجب های متوسّط است .

رطل عراقی است ولی در تبدیل این مقدار به  6244ن آن بی اشکال )زنجانی :( و وز

اوزان کنونی در بین دانشمندان اختالف نظر دیده می شود، بنا بر نظر مشهور، مقدار کر 

( کیلوگرم می باشد، ولی ظاهراً مقدار کر بیشتر از این مقدار 399/ 92)تقریباً  399 76269

کیلوگرم دانسته اند و برخی دیگر  912/ 99تقریباً است ، برخی از بزرگان مقدار آن را 

کیلوگرم باشد، طبق نظر تمامی  934کیلوگرم . بنا بر این اگر مقدار وزن آب  993/ 1

/ 93دانشمندان آب کر است ، حجم این مقدار آب در آب مقطّر در دمای چهار درجه ، 

یر دماها بین این دو متر مکعب و در سا 4/ 1متر مکعب و در دمای صد درجه ، حدود  4

( )گلپایگانی 1مقدار می باشد و در آب غیر مقطّر از مقدارهای ذکر شده کمتر است . )

 ، صافی ، فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 کیلوگرم است . 399)خوئی :( که تقریباً 
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کیلوگرم باشد و به حسب لیتر هم به  391/ 994)بهجت :( و کافی است به حسب کیلو 

 دار می باشد.همین مق

 کیلوگرم را در نظر بگیرند. 399/ 967)نوری :( و احتیاط این است که مقدار 

  [اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کُر برسد 69]مسأله 

 اشاره

اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کُر برسد، چنانچه به واسطه آن ، بو یا  69مسأله 

ی شود، و اگر تغییر نکند نجس نمی شود. رنگ یا مزه آب تغییر کند آب نجس م

)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، بهجت ، صافی ، سیستانی :( مسأله اگر عین نجس مانند 

بول و خون یا چیزی که نجس شده است مانند لباس نجس به آب کُر برسد چنانچه آن 

نمی  سآب ، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می شود و اگر تغییر نکند نج

 شود.

)زنجانی :( مسأله اگر عین نجس ، مانند: بول یا خون ، یا چیزی که نجس شده است ، 

مانند: لباس نجس به آب کر برسد، چنانچه بو یا رنگ یا مزه آب به سبب مالقات نجاست 

آن چیز تغییر کند، نجس می شود، هر چند آب ، بو یا رنگ یا مزه نجاست را نگیرد بلکه 

ری درآید بنا بر این آب کر، اگر به رنگ سرخ خون در نیاید بلکه رنگ به اوصاف دیگ

آن به سبب مالقات خون زرد شود، نجس می شود، و اگر هیچ یک از اوصاف سه گانه 

 آب به سبب مالقات تغییر نکند، آب نجس نمی شود.

 39ص: 

 مسأله اختصاصی 
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رف ( در آب کُر بشویند اگر چیزی که نجس شده )مانند لباس و ظ 21)مکارم :( مسأله 

 پاک می شود.

  [اگر بوی آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند 63]مسأله 

( 6(. )2( به واسطه غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی شود )6اگر بوی آب کر ) 63مسأله 

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم :( اگر بو یا رنگ یا مزه آب کُر ..

( 2نگ یا مزه آب .. )فاضل :( اگر یکی از اوصاف آب کُر .. ))زنجانی :( اگر بو یا ر

 )بهجت :( و تا وقتی که مضاف نشده پاک کننده است .

 )مکارم :( ولی خوب است از هر گونه آب آلوده اجتناب گردد.

)زنجانی :( هم چنان که اگر آب با نجس مالقات نکند ولی به سبب مجاورت با آن تغییر 

 کند نجس نمی شود.

  [اگر عین نجس به آبی که بیشتر از کر است برسد 67سأله ]م

( و بو یا رنگ 6اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد ) 67مسأله 

یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام 

زه باشد، فقط مقداری که بو یا رنگ یا م آب نجس می شود، و اگر به اندازه کر یا بیشتر

( )مکارم :( و قسمتی از آن را تغییر دهد چنانچه باقی مانده 6آن تغییر کرده نجس است . )

به اندازه کُر یا بیشتر است ، فقط آن قسمت که تغییر کرده نجس می شود و الّا تمام آن 

 نجس خواهد شد. ]پایان مسأله [

  [تصل به کُر باشدآب فوّاره اگر م 24]مسأله 
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( در صورتی 2( آب نجس را پاک می کند )6آب فوّاره اگر متصل به کُر باشد ) 24مسأله 

( ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی 3که مخلوط با آن شود )

کند، مگر آن که چیزی روی فوّاره بگیرند تا آب قبل از قطره قطره شدن به آب نجس 

( )فاضل :( در صورتی که قبل از قطره قطره 6(. )1و با آن مخلوط گردد )( 9متصل شود )

شدن به آب نجس متصل شود و بنا بر احتیاط واجب با آن مخلوط شود آن را پاک می 

( 2کند ولی اگر بعد از قطره قطره شدن روی آب نجس بریزد، آن را پاک نمی کند. )

( 3با آب است پاک می کند .. ) )بهجت :( آب نجس و هر متنجس را که قابل تطهیر

( )اراکی ، 9]قسمت داخل پرانتز بجز رساله آیت اللّه مکارم در بقیه رساله ها نیست [ )

( )خوئی ، بهجت :( بهتر این است که ) )زنجانی :( بنا 1تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 بر احتیاط مستحب ( آب فوّاره با آن آب نجس مخلوط گردد.

 نی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید آب فوّاره با آن آب نجس مخلوط گردد.)گلپایگا

 )سیستانی :( الزم است که آب فواره با آن آب نجس مخلوط گردد.

  [اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کُر است بشویند 26]مسأله 

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کُر است بشویند آبی که از آن چیز  26مسأله 

( پاک 2( اگر متصل به کُر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد )6می ریزد )

 ( )مکارم :( پاک است ، مگر این که بو یا رنگ یا طعم نجاست به خود گیرد.6است . )

 33ص: 

)زنجانی :( چنانچه متّصل به کُر باشد و بو یا رنگ یا مزه آن به سبب مالقات با نجاست 

( )خوئی ، گلپایگانی ، اراکی ، صافی ، سیستانی 2آن چیز تغییر نکرده باشد پاک است . )

 ، بهجت :( و عین نجاست هم در آن نباشد ..
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  [اگر مقداری از آب کُر یخ ببندد 22]مسأله 

مقداری از آب کُر یخ ببندد و باقی آن به قدر کُر نباشد چنانچه نجاست به  اگر 22مسأله 

آن برسد نجس می شود، و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است . این مسأله در رساله 

 آیت اللّه مکارم نیست 

  [آبی که به اندازه کر بوده است  23]مسأله 

 کند از کر کمتر شده یا نه مثل آب آبی که به اندازه کر بوده ، اگر انسان شک 23مسأله 

( و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس 2( یعنی نجاست را پاک می کند )6کُر است ، )

( و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم 3نمی شود. و آبی که کمتر از کر بوده )

رتی که ( )بهجت :( در صو2( )فاضل :( حکم آب کر را دارد .. )6(. )9آب کر ندارد )

 تفاوت بین آبی که اآلن هست و آن چه قبلًا بوده کم باشد ..

( )زنجانی :( آبی که از مقداری که برای 3)نوری :( چیز نجس شده را پاک می کند .. )

( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی :( حکم آب کمتر 9کر تعیین شده کمتر بوده .. )

 از کر را دارد.

ه به اندازه کر یا بیشتر بوده چنانچه شک ّ کنیم از کر افتاده حکم )مکارم :( مسأله آبی ک

آب کر را دارد و به عکس اگر آبی کمتر از کر بوده و شک ّ داریم کر شده حکم آب 

 کمتر از کر را دارد.

  [کر به دو راه ثابت می شود 29]مسأله 

 کر بودن آب به دو راه ثابت می شود: 29مسأله 
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( 6( )3( دوم : آن که دو مردِ عادل خبر دهند. )2( کند. )6ان یقین )اول : آن که خود انس

( )نوری :( اوّل : آن که خود 2)گلپایگانی ، فاضل ، سیستانی ، صافی :( یا اطمینان .. )

 انسان تشخیص دهد ..

)زنجانی :( اوّل : آن که خود انسان یا نوع مردم یقین یا اطمینان کنند و چنانچه در موردی 

دم اطمینان ندارند و انسان بر خالف متعارف اطمینان داشته باشد کفایت نمی کند نوع مر

( )خوئی ، تبریزی :( و بعید نیست که قول یک نفر مرد عادل بلکه قول کسی که 3.. )

 مورد وثوق و اطمینان است نیز کافی باشد.

هد اگر ت خبر د)سیستانی :( و اّما اگر یک عادل یا ثقه یا کسی که کُر در اختیار او اس

 مفید اطمینان نباشد اعتبار آن محل اشکال است .

 )زنجانی :( و بنا بر احتیاط واجب قول یک نفر عادل کفایت نمی کند.

 )فاضل :( و در ثابت شدن آن به خبر ذو الید اشکال است .

)مکارم :( مسأله کر بودن آب را از دو راه می توان شناخت : نخست این که خود انسان 

 ن پیدا کند و دیگر این که ال اقل یک نفر عادل خبر دهد.یقی

 37ص: 

خود انسان یقین کند یا اطمینان  6)بهجت :( مسأله کر بودن آب به سه راه ثابت می شود: 

کسی که آب در اختیار اوست ،  3دو مرد عادل خبر دهند.  2داشته باشد بنا بر أظهر. 

 وض منزل کر است .بگوید آب کر است مثلًا صاحب منزل بگوید ح

 آب قلیل  2

  [آب قلیل  21]مسأله 
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( )بهجت :( 6(. )6آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد ) 21مسأله 

 و آب باران ) در حال باریدن ( هم نباشد.

 )زنجانی ، فاضل :( مسأله آب قلیل : آبی است که کر و جاری و باران و آب چاه نباشد.

  [گر آب قلیل روی چیز نجس بریزدا 21]مسأله 

اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود،  21مسأله 

( مقداری که به آن چیز می رسد نجس 6ار روی چیز نجس بریزد )ولی اگر از باال با فش

(، و نیز اگر مثل فوّاره با فشار از پایین 3(، و هر چه باالتر از آن است پاک می باشد )2)

به باال رود در صورتی که نجاست به باال برسد پایین نجس نمی شود و اگر نجاست به 

تبریزی ، سیستانی :( اگر با فشار روی چیز  ( )خوئی ،6پایین برسد باال نجس می شود. )

 نجس بریزد ..

)بهجت :( اگر از باال با فشار، بلکه با مطلق حرکت از باال به پایین روی چیز نجس بریزد 

.. 

 )فاضل :( اگر از باال روی چیز نجس بریزد ..

)خوئی ،  (2)زنجانی :( اگر با فشار به چیز نجس برسد هر چند از پایین به باال باشد .. )

تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( و مقداری که به آن چیز نرسیده پاک است . ]پایان مسأله 

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3[ )

)مکارم :( مسأله هر گاه چیز نجسی به آب قلیل برسد آن را نجس می کند )بنا بر احتیاط 

مقدار که به نجس رسیده نجس می شود و اگر به  واجب ( امّا اگر از باال بریزند فقط آن

 صورت فوّاره از پایین به باال رود و به چیز نجسی برسد قسمت پایین آن نجس نمی شود.
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  [آب قلیلی که برای بر طرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود 29]مسأله 

ود و یخته شآب قلیلی که برای بر طرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ر 29مسأله 

( از آب قلیلی هم که 2( و هم چنین بنا بر اقوی باید )6از آن جدا گردد، نجس است )

بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از 

( با آن مخرج بول و غائط را می 9(. ولی آبی که )3آن جدا می شود، اجتناب کنند )

(: اول : آن که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته 1ک است )( با پنج شرط پا1شویند )

(. دوم : نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. سوم : نجاست دیگری مثل خون ، 9باشد )

(. پنجم 7(. چهارم : ذرّه های غائط در آب پیدا نباشد )3با بول یا غائط بیرون نیامده باشد )

( )سیستانی :( در 6ف مخرج نرسیده باشد. ): بیشتر از مقدار معمول ، نجاست به اطرا

 چیزهایی که با یک بار شستن پاک نمی گردد نجس است ..

)فاضل :( آب قلیلی که روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است .. 

( )نوری : و باید .. زنجانی :( و بنا بر احتیاط باید .. )بهجت :( و بنا بر احتیاط واجب 2)

 باید ..

 94 ص:

( )گلپایگانی ، صافی :( آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب 3)

کشیدن روی آن می ریزند و از آن جدا می شود و بعد از آن محل ّ پاک می شود، پاک 

 است ..

)خوئی ، تبریزی :( آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن 

ز آن جدا می شود، در صورتی که محل ّ به مجرّد شستن چیز نجس روی آن می ریزند و ا

با او پاک شود آن آب پاک است ، مثلًا اگر محل ّ نجس چیزی باشد که به یک مرتبه 
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شستن پاک شود و عین نجس هم نداشته باشد غساله آن یعنی آبی که از او در وقت 

اله زم است از غسشستن جدا می شود پاک است . و امّا چیزی که دو مرتبه شستن آن ال

 شستن اوّل بنا بر احتیاط واجب اجتناب الزم است و غساله شستن دوّم پاک است ..

)سیستانی :( آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای تطهیر چیز نجس روی 

( )گلپایگانی ، 9آن می ریزند، و از آن جدا می شود بنا بر احتیاط الزم نجس است .. )

( )بهجت :( آبی 1، صافی :( و آبی که .. )سیستانی :( و آب قلیلی که .. ) خوئی ، تبریزی

( )سیستانی :( با پنج شرط چیزی را که با آن 1که با آن مخرج غائط را می شویند .. )

( )زنجانی :( اول : آن که بو یا رنگ یا مزه آن به سبب 9مالقات کند نجس نمی کند .. )

 اشد ..مالقات با نجاست تغییر نکرده ب

( 3)نوری :( اوّل : آن که بو یا رنگ یا مزه آب به واسطه نجاست تغییر نکرده باشد .. )

( 7)بهجت :( سوم : نجاست دیگری مثل خون یا بول با غائط بیرون نیامده باشد .. )

 )زنجانی :( چهارم : ذره های غائط در آب نباشد ..

 نجس شده بشویند پاک می شود )با)مکارم :( مسأله اگر با آب قلیل پاک چیزی را که 

« غُساله »شرایطی که بعداً گفته خواهد شد( اّما آبی که از آن جدا می شود و آن را 

گویند، نجس است مگر در آبی که با آن مخرج بول و مدفوع را می شویند که با پنج 

 نجاستی 2یکی از اوصاف سه گانه نجس را به خود نگرفته باشد.  - 6شرط پاک است : 

نجاست دیگری مانند خون ، با بول یا غائط، همراه نباشد.  3از خارج به آن نرسیده باشد. 

بیشتر از مقدار معمول نجاست  1بنا بر احتیاط واجب ذرّات مدفوع در آب پیدا نباشد.  9

به اطراف مخرج نرسیده باشد، ولی پاک بودن این آب به آن معنی است که اگر به بدن 

الزم نیست آن را آب بکشند، امّا سایر استفاده های آب پاک را از و لباس ترشّح کند 

 آن نمی توان کرد.
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 آب جاری  1

  [آب جاری  23]مسأله 

آب جاری ، آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب  23مسأله 

د و ( )مکارم :( یا از برفهای متراکم در کوهها سرچشمه می گیر6(. )6چشمه و قنات )

 ادامه دارد.

)تبریزی :( و لوله کشی هایی که فعلًا در بالد مرسوم است جاری نیست و حکم آب کُر 

 را دارد.

 96ص: 

)زنجانی :( مسأله آب جاری : آبی است که جریان داشته و ماده دار باشد )یعنی به منبعی 

 متصل باشد( مانند آب چشمه ، آب رود خانه ، آب قنات و آب لوله کشی شهری .

)فاضل :( مسأله آب جاری ، آبی است که دارای مادّه است و جریان دارد مانند این که 

 باشد چون آب چشمه و قنات . از زمین بجوشد و جریان داشته

 2منبع طبیعی داشته باشد.  6)سیستانی :( مسأله آب جاری به آبی گفته می شود که : 

فی الجمله استمرار داشته باشد؛ و  3جاری باشد هر چند به وسیله ای آن را جاری سازند. 

ند ریزش نالزم نیست به منبع طبیعی متصل باشد، پس اگر به طور طبیعی از آن جدا شود ما

آب از باال به صورت قطره ، با فرض جریان بر زمین ، جاری به حساب می آید. ولی اگر 

چیزی مانع اتّصال آن به منبع شود؛ مثلًا اگر مانع ریزش با جوشش آب شود، یا ارتباط آن 

 را با منبع قطع کند، آب باقی مانده حکم جاری را ندارد، هر چند جریان داشته باشد.

  [آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد 27]مسأله 
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آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا  27مسأله 

( )زنجانی :( به سبب 6( تغییر نکرده پاک است . )6رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست )

 مالقات با نجاست ..

  [اگر نجاستی به آب جاری برسد 34]مسأله 

( 6اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن ، که بو یا رنگ یا مزه اش ) 34مسأله 

به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است ، و طرفی که متصل به چشمه است اگر چه 

(. و آبهای دیگر نهر، اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه 2کمتر از کر باشد پاک است )

( 6رف چشمه متصل باشد، پاک ، و گر نه نجس است . )آبی که تغییر نکرده به آب ط

)زنجانی :( به سبب مالقات با نجاست تغییر کرده نجس است ، و آب طرف منبع اگر چه 

کمتر از کر باشد، پاک است و آب طرف دیگر اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه آبی 

( )مکارم 2جس است . )که تغییر نکرده به آب طرف منبع متصل باشد، پاک و گر نه ، ن

:( ولی طرف دیگر اگر کمتر از کر باشد نجس می شود مگر این که با آب تغییر نکرده 

 اتّصال به چشمه داشته باشد.

  [آب چشمه ای که جاری نیست  36]مسأله 

آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می  36مسأله 

( اگر نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا 2(. یعنی )6د )جوشد، )حکم آب جاری دار

( )مکارم :( و با مالقات 6رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است . )

نجاست نجس نمی شود، هر چند کمتر از کر باشد، هم چنین آبهای ایستاده کنار نهرها 

 که متّصل به نهر است .
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ارد، یعنی اگر نجاستی به آن برسد و کمتر از کُر باشد )سیستانی :( حکم آب جاری را ند

 نجس می شود.

)زنجانی :( آب جاری محسوب می شود، یعنی اگر نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا 

رنگ یا مزه آن به واسطه مالقات با نجاست تغییر نکرده پاک است ، و اگر بو یا رنگ یا 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 2، پاک می شود. )مزه اش تغییر کرد با از بین رفتن تغییر

 آیت اللّه فاضل نیست [

 92ص: 

  [آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است  32]مسأله 

( حکم آب جاری 6آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است ، ) 32مسأله 

ه به مالقات نجس بو یا رنگ یا ( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( در صورتی ک6( )2دارد. )

مزه اش تغییر نکند نجس نمی شود )زنجانی : و چنانچه تغییر کند، با از بین رفتن آن پاک 

 می شود(.

)فاضل :( اگر نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر 

ارم :( رجوع کنید به ( )سیستانی :( حکم آب جاری را ندارد. )مک2نکرده پاک است . )

 .36ذیل مسأله 

  [چشمه ای که در زمستان می جوشد 33]مسأله 

چشمه ای که مثلًا در زمستان می جوشد و در تابستان از جوشش می افتد، فقط  33مسأله 

( )فاضل :( اگر کمتر از کُر هم باشد 6( )2حکم آب جاری دارد. ) 6وقتی که می جوشد 

د مگر این که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست با مالقات نجس متنجس نمی شو

 ( )زنجانی :( آب جاری محسوب می شود.2تغییر کند. )
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)مکارم :( مسأله چشمه ها و قناتها که گاه می جوشد و گاه از جوشش می افتد، در 

 هنگامی که می جوشد حکم آب جاری دارد.

  [آب حوض حمام که کمتر از کر باشد 39]مسأله 

آب حوض حمام اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه به خزینه ای که آب آن به  39مسأله 

، مثل آب جاری است . این مسأله در رساله آیات عظام : 6اندازه کر است متصل باشد 

 ( )اراکی :( و یا مجموع آب حوض با آب خزینه کر باشد ..6فاضل و مکارم نیست )

 أله آب حوضچه حمّام اگر کمتر از کر باشد،)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مس

چنانچه به خزینه ای که آبش به ضمیمه آب حوض ، به اندازه کر است متّصل باشد و به 

 مالقات نجس ، بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند نجس نمی شود.

)نوری :( مسأله آب حوض حمام اگر چه کمتر از کُر باشد، مثل آب جاری است ، ولی 

حتیاط واجب باید به خزینه ای که آب آن به تنهایی یا با آب حوضچه به اندازه کُر بنا بر ا

 است متصل باشد.

  [آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد 31]مسأله 

( اگر متصل به کُر 2( که از شیرها و دوشها می ریزد )6آب لوله های حمام ) 31مسأله 

لوله های عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم  (، و آب3باشد مثل آب جاری است )

( 2( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، سیستانی :( و عمارات .. )6آب کر است . )

)بهجت :( و آب لوله های ساختمان ، اگر متصل به کر باشد، در حکم آب کر است . 

 ( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3)

:( اگر به ضمیمه حوضی )سیستانی ، )تبریزی :( اگر به ضمیمه منبعی ( که متّصل  )خوئی

 به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد.
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)مکارم :( مسأله آبهای لوله کشی شهرها و حمّامها و مانند آن که متّصل به منبع است 

تر از ه لوله ها کمحکم آب جاری را دارد به شرط این که آب منبع به تنهایی یا به اضاف

 کر نباشد.

 93ص: 

)فاضل :( مسأله آب لوله های حمام اگر متصل به کُر باشد مثل آب جاری است و آب 

لوله های ساختمانها اگر متصل به کُر باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ 

 یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکند پاک است .

لوله کشی شهری جاری است و فرقی بین آب حمام و غیر حمام )زنجانی :( مسأله آب 

نیست . در حمامهایی که به آب لوله کشی متصل نیست ، آب لوله های حمام که از 

شیرها و دوشها می ریزد اگر به ضمیمه حوضی که متصل به آن است به قدر کر باشد، 

 کر محسوب می شود.

  [آبی که روی زمین جریان دارد 31]مسأله 

 شارها

آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر  31مسأله 

( 6باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اما اگر از باال با فشار به پایین بریزد، )

(. این مسأله در رساله 2چنانچه نجاست به پایین آن برسد باالی آن نجس نمی شود )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر با فشار جاری 6م نیست )آیات عظام : زنجانی و مکار

باشد و )خوئی ، تبریزی : مثلًا( نجاست به پایین آن برسد، طرف باالی آن نجس نمی 

( )گلپایگانی :( و اگر فشار ) )صافی :( و 2شود. )فاضل :( اگر از باال به پایین بریزد .. )
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ایین مثل فوّاره ، اگر به باالی آن چیز نجسی برسد، پاگر با فشار( از پایین به باال هم باشد 

 آن نجس نمی شود.

 مسأله اختصاصی 

هر گاه ظرفی را زیر آب لوله کشی بگذارند آبی که درون ظرف  94)مکارم :( مسأله 

 است حکم آب جاری را دارد به شرط این که متّصل به آب لوله کشی باشد.

 آب باران  4

  [حکم آب باران  39]مسأله 

اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران به بارد جائی  39مسأله 

( و در فرش و لباس و مانند اینها فشار الزم نیست 6که باران به آن برسد، پاک می شود )

( ولی باریدن دو سه قطره فائده ندارد، بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می 2، )

ستانی :( مگر بدن و لباسی که به بول نجس شده باشد که در این دو بنا ( )سی6(. )3آید )

( )تبریزی :( بنا بر احتیاط فشار الزم است .. 2بر احتیاط واجب دو مرتبه الزم است .. )

 ( )اراکی :( باید به مقداری باشد که اگر بر زمین سخت به بارد جاری می شود.3)

د که بگویند باران می آید و به حدّ جریان برسد؛ )بهجت :( باید بنا بر احوط، طوری باش

و اگر زمین طوری است که آب ، به آن جریان پیدا نمی کند، کافی است به حدّی به 

 بارد که اگر زمین سخت بود، بر آن جاری می شد.

)صافی :( باید طوری باشد که بگویند باران می بارد و در زمین سخت جریان دارد. و اگر 

سگ نجس شده باشد أقوی این است که اول خاکمال شود و سپس یک ظرف به ولوغ 

مرتبه در زیر باران بگذارند پاک می شود اگر چه احتیاط الزم این است که دو مرتبه با 

 آب باران شسته شود.
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)مکارم :( مسأله آب باران در حکم آب جاری است و به هر چیز نجسی برسد، آن را 

 پاک 

 99ص: 

باشد یا بدن یا فرش و یا غیر اینها، به شرط این که عین نجاست در  می کند، خواه زمین

آن نباشد و غساله یعنی آبی که با آن شسته شده جدا شود. بارش چند قطره کافی نیست 

 گویند.« باران »بلکه باید به مقداری به بارد که به آن 

  [اگر باران به عین نجس به بارد 33]مسأله 

(، چنانچه عین 6عین نجس به بارد و به جای دیگر ترشح کند )اگر باران به  33مسأله 

(. پس 2نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است )

( در آن باشد، یا آن که 3اگر باران بر خون به بارد و ترشح کند، چنانچه ذرّه ای خون )

( )مکارم :( احتیاط واجب اجتناب 6بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس می باشد. )

( )زنجانی :( بو یا رنگ یا مزه آن به سبب مالقات با نجاست 2از آن است . ]پایان مسأله [ )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( ذرّه های خون ..3تغییر نکرده باشد، پاک است . ]پایان مسأله [ )

  [اگر بر سقف عمارت عین نجاست باشد 37]مسأله 

( عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام 6اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن ) 37مسأله 

( پاک است و بعد 2می بارد آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد )

از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده است ، نجس 

هجت :( اگر بر روی بام عمارت .. )فاضل :( اگر روی سقف ( )زنجانی ، ب6می باشد. )

( )بهجت :( در صورتی که صفات عین نجس را نداشته باشد و مضاف 2ساختمان .. )

 نشده باشد ..
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)مکارم :( مسأله هر گاه روی زمین یا پشت بام عین نجس باشد و باران روی آن به بارد 

وی نجس نباریده پاک است ، و اگر با احتیاط واجب اجتناب است امّا آن مقدار که ر

 هم مخلوط شود و از ناودان جاری گردد آن هم پاک است .

  [زمین نجسی که باران بر آن به بارد پاک می شود 94]مسأله 

زمین نجسی که باران بر آن به بارد پاک می شود. و اگر باران بر زمین جاری  94مسأله 

( 6(. )2ت برسد، آن را نیز پاک می کند )( به جای نجسی که زیر سقف اس6شود. و )

 )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( و در حال باریدن ..

 ( )اراکی :( به شرط آن که باران قطع نشده باشد.2)بهجت :( و در موقع آمدن باران .. )

 )بهجت :( اگر مضاف یا متغیّر به نجاست نشده باشد.

ه هر گاه آب باران جاری شود و به زیر سقف یا جایی که باران نمی بارد )مکارم :( مسأل

 برسد، آن را پاک می کند، به شرط این که باران قطع نشده باشد.

  [خاک نجسی که به واسطه باران گِل شود 96]مسأله 

( و آب آن را فرا گیرد پاک است 6خاک نجسی که به واسطه باران گِل شود ) 96مسأله 

اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمی شود. این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم  (، اما2)

( )گلپایگانی ، صافی :( و علم به رسیدن باران به وصف اطالق به تمام اجزاء آن 6نیست )

( )اراکی ، فاضل :( 2حاصل می شود پاک است ولی حصول علم به آن مشکل است . )

 بقیه مسأله ذکر نشده .

تبریزی ، زنجانی ، بهجت :( مسأله خاک نجسی که به واسطه باران گِل شود )خوئی ، 

 پاک است )بهجت : اگر
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 91ص: 

آب باران به همه خاک برسد، و بنا بر أحوط موقع مخلوط شدن با خاک ، مضاف نشده 

 باشد(.

)سیستانی :( مسأله خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک می شود. 

 به شرط آن که معلوم نباشد آب به واسطه رسیدن به خاک ، مضاف شده است .

  [هر گاه آب باران در جایی جمع شود 92]مسأله 

ی انچه موقعهر گاه آب باران در جایی جمع شود، اگر چه کمتر از کر باشد، چن 92مسأله 

که باران می آید چیز نجسی را در آن بشویند و آب ، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، 

آن چیز نجس پاک می شود. )زنجانی :( مسأله هر گاه آبی در جایی جمع شود اگر چه 

کمتر از کر باشد چنانچه موقعی که باران بر آن می بارد چیز نجسی را در آن بشویند و 

زه آب به سبب مالقات با نجاست تغییر نکند، آن چیز نجس پاک می بو یا رنگ یا م

 شود.

)مکارم :( مسأله هر گاه آب باران در جایی جمع شود و متّصل به باران باشد حکم آب 

 باران را دارد، و هر چیز نجسی را پاک می کند هر چند کمتر از کر باشد.

  [ران به بارداگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است با 93]مسأله 

 اشاره

اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران به بارد و بر زمین نجس  93مسأله 

( )گلپایگانی ، 6(. )2(، فرش نجس نمی شود و زمین هم پاک می گردد )6جاری شود )

 صافی :( باران به بارد و در حال باریدن ، به زمین نجس برسد ..
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 ر حال باریدن از فرش به زمین نجس برسد ..)سیستانی :( باران به بارد و د

( )بهجت :( مگر این که آب ، مضاف 2)زنجانی :( باران به بارد و به آن زمین برسد .. )

 یا متغیّر شود.

 مسأله اختصاصی 

هر گاه باران بر حوضی که آب آن نجس است به بارد و با آن مخلوط  93)مکارم :( مسأله 

 گردد پاک می شود.

 آب چاه  5

  [حکم آب چاه  99]مسأله 

 اشاره

آب چاهی که از زمین می جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به  99مسأله 

(، 2( تغییر نکرده پاک است )6آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست )

 لولی مستحب ّ است پس از رسیدن بعضی از نجاستها، مقداری که در کتابهای مفصّ

( )سیستانی 2( )زنجانی :( بواسطه مالقات با نجاست .. )6گفته شده ، از آب آن بکشند. )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)مکارم :( مسأله آب چاه پاک و پاک کننده است هر چند کمتر از کر باشد، و اگر چیز 

نجسی که عین نجاست در آن نیست با آن شسته شود پاک می گردد مگر این که به 

واسطه رسیدن عین نجس بو یا رنگ و یا طعم نجس به خود بگیرد. گر چه آب چاه بر 

اثر افتادن چیز نجس در آن نجس نمی شود ولی مستحب ّ است مقداری از آن را برای 
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هر یک از اشیاء نجس بکشند و دور بریزند، این مقدار در کتابهای مفصّل فقهی تعیین 

 شده است .

 91ص: 

 مسأله اختصاصی 

چاههای عمیق و نیمه عمیق و معمولی که آب آن با موتور و تلمبه  16مکارم :( مسأله )

کشیده می شود هر گاه آبی که از آن کشیده اند به مقدار کر باشد، پاک کننده است و 

اگر کمتر از کر باشد ما دام که آب جریان مستمرّ دارد حکم آب چاه را دارد و با مالقات 

 نجاست نجس نمی شود.

  [اگر نجاستی در چاه بریزد 91مسأله ]

اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، )چنانچه  91مسأله 

( که با آبی که از چاه می جوشد 2(، موقعی پاک می شود )6تغییر آب چاه از بین برود( )

له [ )خوئی :( پاک ( )اراکی ، تبریزی :( پاک می شود. ]پایان مسأ6(. )3مخلوط گردد )

 می شود و بهتر این است که با آبی که از چاه می جوشد مخلوط گردد.

)زنجانی :( پاک می شود ولی بنا بر احتیاط مستحب ، با آبی که از چاه می جوشد مخلوط 

 گردد.

)سیستانی :( پاک می شود، ولی پاک شدنش بنا بر احتیاط واجب ، مشروط به این است 

 چاه می جوشد مخلوط گردد.که با آبی که از 
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( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر 2]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست .[ )

( )فاضل :( و به سبب آن ، تغییر آب چاه از بین 3احتیاط واجب موقعی پاک می شود .. )

 برود.

)بهجت :( بنا بر احتیاط واجب آن آب موقعی پاک می شود که به آبی که از چاه می 

 جوشد متّصل باشد.

  [اگر آب باران در گودالی جمع شود 91]مسأله 

اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد، چنانچه  91مسأله 

می شود. این مسأله در رساله آیات  بعد از قطع شدن باران ، نجاست به آن برسد، نجس

عظام : سیستانی و مکارم نیست )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر آب باران در گودالی جمع 

شود و کمتر از کر باشد، پس از قطع باران به محض رسیدن نجاست به آن نجس می 

 شود.

دن ل باری)زنجانی :( مسأله اگر آبی در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد و در حا

 باران بر آن نباشد، به رسیدن نجاست به آن نجس می شود.

)بهجت :( مسأله اگر آب باران بعد از آن که از باریدن افتاد، در گودالی جمع شود و 

 کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود.

 احکام آبها

 ]احکام آبها از رساله حضرت امام [

 آب مضاف چیز نجس را پاک نمی کند[ 47]مسأله 
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آب مضاف که معنی آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی کند، وضو و غسل  99مسأله 

 هم با آن باطل است .

 اگر ذره ای نجاست به آب مضاف برسد[ 48]مسأله 

(، ولی چنانچه 2( برسد نجس می شود )6اگر ذره ای نجاست به آب مضاف ) 93مسأله 

 (، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس و مقداری 3 با فشار روی چیز نجس بریزد )از باال

 99ص: 

(. مثلًا اگر گالب را از گالبدان روی دست نجس 9که باالتر از آن است پاک می باشد )

(، و نیز اگر 1بریزند، آن چه به دست رسیده نجس و آن چه به دست نرسیده پاک است )

ایین به باال برود اگر نجاست به باال برسد، پایین نجس نمی شود مثل فواره با فشار از پ

 ( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، تبریزی ، بهجت :( هر قدر زیاد باشد ..6(. )1)

( )صافی :( بلی ، نجس شدن آب زیاد غیر 2)سیستانی :( اگر چه به مقدار کر باشد .. )

 ل است ..متعارف و هر مایع دیگری مثل چاههای نفت محل تأم

)بهجت :( البته در موارد متعارف که احتمال نجس شدن به وسیله مالقات داده شود .. 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( 9( )فاضل :( چنانچه از باال روی چیز نجس بریزد .. )3)

چنانچه با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس است و 

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( بقیه مسأله 1ست پاک می باشد .. )مقداری که نرسیده ا

 ذکر نشده .

)بهجت :( بلکه در بعضی از موارد که آب مضاف جریان دارد، اگر قسمت آخر آب ، 

نجس شود نجس شدن قسمت اوّل آن خالی از تأمّل نیست ، اگر چه سطح اوّل و آخر 

قات شته باشد در صورتی که عرفاً به سبب مالآب یکی باشد و از باال به پایین جریان ندا
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( 1، تأثر و انفعال حاصل نشود؛ بلکه نجس نشدن قسمت اوّل ، خالی از وجه نیست . )

)گلپایگانی ، صافی :( اگر مثل فوّاره از پائین به باال با فشار بیرون آید پائین ، به واسطه 

 نجس شدن باال، نجس نمی شود.

و هر مایع دیگر اگر به قدر کر نباشد اگر ذره ای نجاست  )زنجانی :( مسأله آب مضاف

به آن برسد، نجس می شود و اگر به قدر کر باشد، بنا بر احتیاط از آن اجتناب شود و در 

هر صورت چنانچه با فشار به چیز نجس برسد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس 

ب را از گالبدان روی دست می شود و مقداری که نرسیده پاک می باشد، مثلًا اگر گال

 نجس بریزند، آن چه به دست رسیده نجس ، و آن چه به دست نرسیده پاک است .

)مکارم :( مسأله هر گاه آب مضاف با چیز نجسی مالقات کند نجس می شود مگر در 

سه صورت : اوّل : این که از باال به پایین بریزد، مثلًا گالب را از گالبدان روی دست 

یم ، گالبهایی که در گالبدان است نجس نمی شود. دّوم : این که مانند فواره نجسی بریز

با فشار از پایین به باال رود در این صورت نیز تنها آن قسمت که با نجس مالقات کرده 

نجس می شود. سوّم : آن که به قدری زیاد باشد که بگویند نجاست به آن سرایت نکرده 

آب مضاف باشد و نجس در گوشه ای از آن بیفتد یا لوله ، مثل این که استخر بزرگی از 

طوالنی از نفت باشد و نجس با یک طرف آن مالقات کند، در این گونه موارد، بقیه 

 نجس نمی شود.

 اگر آب مضاف نجس ، طوری با آب کر مخلوط شود[ 49]مسأله 

دیگر ( که 6اگر آب مضاف نجس ، طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود ) 97مسأله 

 ( پاک می شود.2آب مضاف به آن نگویند، )

 93ص: 
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( )بهجت 2( )زنجانی :( که به آن آب بدون قید و اضافه گفته شود، پاک می گردد. )6)

 :( بلکه مردم بگویند آب است )بدون ضمیمه کردن کلمه دیگری به آن ( ..

 آبی که مطلق بوده [ 51]مسأله 

(، مثل آب مطلق است ، 6آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه ) 14مسأله 

یعنی چیز نجس را پاک می کند، وضو و غسل هم با آن صحیح است . و آبی که مضاف 

بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه ، مثل آب مضاف است ، یعنی چیز نجس را پاک 

( )بهجت :( و با مختصر تحقیق و بررسی 6ست . )نمی کند، وضو و غسل هم با آن باطل ا

 هم نشود وضع آن را روشن کرد ..

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حّد 

 مضاف شدن رسیده یا نه ..

)مکارم :( مسأله هر گاه آبی مطلق بوده ، شک ّ کنیم مضاف شده یا نه مانند سیالبهایی 

نمی دانیم به آن آب می گویند یا نه حکم آب مطلق را دارد، یعنی می توان چیزهای  که

نجس را با آن شست ، و وضو گرفت و غسل کرد، امّا به عکس اگر آبی مضاف بوده 

 شک ّ داریم مطلق شده ، حکم آب مضاف را دارد.

 آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف [ 53]مسأله 

وم نیست مطلق است یا مضاف ، و معلوم نیست که قبلًا مطلق یا آبی که معل 16مسأله 

( ولی اگر 6مضاف بوده ، نجاست را پاک نمی کند، وضو و غسل هم با آن باطل است )

( 2به اندازه کُر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، حکم به نجس بودن آن نمی شود. )

( )خوئی 2س نمی شود. ]پایان مسأله [ )( )مکارم :( امّا اگر چیز نجسی به آن برسد نج6)
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، تبریزی :( چنانچه نجاستی به آن برسد، نجس می شود اگر چه به اندازه کُر یا بیشتر 

 باشد.

)سیستانی :( چنانچه نجاستی به آن برسد، و آب کمتر از کر باشد نجس می شود و اگر 

 د.به اندازه کر یا بیشتر باشد بنا بر احتیاط واجب نیز نجس می شو

 )زنجانی :( حکم به طهارتش می شود.

 آبی که عین نجاست به آن برسد[ 52]مسأله 

آبی که عین نجاست ، مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را  12مسأله 

( بو یا رنگ یا مزه آن 6تغییر دهد، اگر چه کر یا جاری باشد نجس می شود. ولی اگر )

( عوض شود، مثلًا مرداری که پهلوی آب است 2ن آن است )، به واسطه نجاستی که بیرو

( )زنجانی :( و 2( )سیستانی :( بلکه اگر .. )6(. )3بوی آن را تغییر دهد نجس نمی شود )

 ( )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم نجس می شود.3به آن متصل نیست .. )

یرد نجس ، بوی نجس بگ)مکارم :( مسأله هر گاه آبی بر اثر مجاورت و نزدیکی با عین 

 پاک است مگر این که عین نجس به آن برسد، در عین حال اجتناب از آن بهتر است .

 97ص: 

 آبی که عین نجاست در آن ریخته شود[ 51]مسأله 

آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را  13مسأله 

ی متصل شود، یا باران بر آن به بارد، یا باد، باران را (، چنانچه به کر یا جار6تغییر داده )

( تغییر 3(، یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جاری شود و )2در آن بریزد )

(. ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد 9آن از بین برود پاک می شود )
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( 2آن از بین برود پاک نمی شود ولی .. )( )زنجانی :( اگر به خودی خود تغییر 6(. )1)

)بهجت :( یا آب باران از ناودان در آن جاری شود و تغییر آن از بین برود، پاک می شود 

و اگر قبل از اتّصال به کر یا جاری یا باریدن باران تغییر از بین برود همین قدر که آب 

ا ک می شود و الزم نیست بکر یا جاری به آن متّصل شود و یا آب باران به آن برسد پا

( )اراکی ، 9( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و در تمام این صُوَر .. )3آن مخلوط شود. )

( )گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( بنا بر احتیاط واجب 1تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 ط گردد.آن مخلوباید آب باران )گلپایگانی ، صافی : در حال باریدن ( یا کر یا جاری با 

 )خوئی ، زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد.

)مکارم :( مسأله هر گاه آبی که بو یا رنگ و یا طعم آن بر اثر نجاست تغییر کرده خود 

به خود رنگ و بو و طعمش از بین برود پاک نمی شود، مگر این که با آب کر یا باران 

 ری مخلوط گردد.یا جا

 اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند[ 54]مسأله 

(، و در چیزهایی که قابل 6اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند ) 19مسأله 

فشار دادن است مانند فرش و لباس ، طوری فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که آب 

که در دفعه اول پاک می شود، آبی که  داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایی باشد

بعد از بیرون آوردن ، از آن می ریزد پاک است و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه 

آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می ریزد، پاک می 

بی که بعد از بیرون ( )اراکی :( آ6باشد. این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

آوردن از آن می ریزد پاک است . ]پایان مسأله [ )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( مسأله 

اگر چیز نجس را در کر یا جاری تطهیر نمایند )خوئی ، سیستانی : در شستنی که با آن 

 پاک می گردد( آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد، پاک است .
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ت ، صافی :( مسأله اگر چیز نجسی را در آب کر یا جاری آب بکشند، )گلپایگانی ، بهج

آبی که بعد از بیرون آوردن ، از آن می ریزد پاک است )بهجت : پاک و پاک کننده 

 است (.

)فاضل :( مسأله اگر چیز نجس که نیاز به فشار دادن ندارد را در آب کُر یا جاری آب 

آن می ریزد پاک است ، ولی چیزهایی که مثل بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن از 

لباس و فرش بنا بر احتیاط در آب کُر و یا جاری هم نیاز به خارج کردن غساله آن با 

 فشار و مانند آن دارد، بنا بر احتیاط غساله آن نجس است .

)زنجانی :( مسأله اگر چیز نجسی را در آب قلیل آب بکشند، از آبی که بعد از بیرون 

، از آن می ریزد بنا بر احتیاط باید اجتناب کرد و اگر در غیر آب قلیل آب بکشند آوردن 

 آبی که از آن می ریزد پاک است .

 14ص: 

)نوری :( مسأله آبی که برای پاک کردن شی ء نجس شده استعمال می شود و آن را 

غُساله می نامند اگر تطهیر با آب قلیل باشد، نجس است ؛ ولی اگر در آب کر یا جاری 

 تطهیر نمایند، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد، پاک است .

 س شده یا نه [آبی که پاک بوده و معلوم نیست نج 55]مسأله 

(. و آبی که 6آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه ، پاک است ) 11مسأله 

( )بهجت :( و پاک کننده 6(. )2نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه ، نجس است )

( )زنجانی :( و آبی که 2نیز هست .. )گلپایگانی ، صافی :( محکوم به طهارت است .. )

 پاک است .حالت قبلی آن معلوم نیست ، 

 )گلپایگانی ، صافی :( محکوم به نجاست است .
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 نیم خورده سگ و خوک و کافر[ 56]مسأله 

  هاشار

( نجس و خوردن آن حرام است و نیم 6نیم خورده سگ و خوک و کافر ) 11مسأله 

( این مسأله در 2خورده حیوانات حرام گوشت ، پاک و خوردن آن مکروه می باشد. )

( )خوئی :( کافر غیر کتابی بلکه کتابی نیز بنا بر احتیاط 6ستانی نیست )رساله آیت اللّه سی

 واجب ..

( )خوئی 2)تبریزی :( کافری که از اهل کتاب یعنی یهودی و نصرانی و مجوسی نباشد .. )

 ، تبریزی :( خوردن آن نسبت به غیر گربه مکروه می باشد.

د سگ و خوک نجس است امّا مانن« حیوانات نجس »)مکارم :( مسأله آب نیم خورده 

نیم خورده حیوانات حرام گوشت )مانند گربه و جانوران درنده ( پاک است هر چند 

 خوردن آن مکروه است .

)زنجانی :( مسأله نیم خورده سگ و خوک و کافر غیر کتابی ، نجس و خوردن آن حرام 

رده حیوانات و نیم خو است ، بلکه بنا بر احتیاط باید از نیم خورده هر کافری اجتناب کرد.

 حرام گوشت ، پاک و خوردن آن )مگر در مورد گربه ( مکروه می باشد.

  مسأله اختصاصی

مستحب ّ است آب نوشیدنی کامال تمیز بوده باشد، خوردن آبهای  12)مکارم :( مسأله 

آلوده که موجب بیماری می گردد حرام است ، آبهای شستشو نیز شایسته است تمیز باشد 

 آبهای متعفّن و آلوده تا آنجا که ممکن است باید پرهیز شود.و از 

 احکام آبها )استفتاءات از مقام معظم رهبری (
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 اگر قسمت پایین آب قلیلی که به طور سرازیر به پایین می ریزد[ 71]س 

: اگر قسمت پایین آب قلیلی که به طور سرازیر و بدون فشار به پایین می ریزد، با 94س 

 د کند، آیا قسمت باالی این آب هم چنان پاک باقی می ماند؟نجاست برخور

ج : اگر سرازیری آب به گونه ای باشد که جریان از باال به پایین بر آن صدق کند، 

 قسمت باالی آن پاک است .

 16ص: 

 آیا در شستن لباسهای نجس با آب کرّ و جاری ، فشردن هم الزم است [ 73]س 

نجس با آب کرّ و جاری ، فشردن هم الزم است و یا این : آیا در شستن لباسهای 96س 

 که بعد از زوال عین نجاست همین که آب آن را فرا گرفت ، کفایت می کند.

 ج : باید بنا بر احتیاط آن را فشار یا تکان دهند.

 آیا در تطهیر لباس متنجّس با آب کر و جاری ، فشار دادن خارج آب الزم است [ 72]س 

تطهیر لباس متنجّس با آب کر و جاری ، فشار دادن خارج آب الزم است : آیا در 92س 

 یا با همان فشار داخل آب پاک می شود؟

 ج : فشار یا تکان دادن داخل آب ، کافی است .

 تطهیر گلیم یا فرش نجس [ 71]س 

: آیا گلیم یا فرش نجسی را که با آب لوله کشی متصل به منبع آب شهری شستشو 93س 

می دهیم ، به مجرد رسیدن آب لوله کشی به محل نجس ، پاک می شوندیا باید آب 

 غساله از آن جدا شود؟
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ج : در تطهیر با آب لوله کشی ، جدا شدن آب غساله شرط نیست ، بلکه به مجرد رسیدن 

جس ، بعد از زوال عین نجاست و حرکت غساله از جای خود به وسیله آب به مکان ن

 دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب ، طهارت حاصل می شود.

 حکم وضو و غسل با آبی که به طور طبیعی غلیظ است [ 74]س 

: حکم وضو و غسل با آبی که به طور طبیعی غلیظ است چیست ؟ مانند آب 99س 

جود امالح فراوان غلیظ شده است ، مثل دریاچه ارومیه یا موارد دریایی که بر اثر و

 دیگری که غلظت بیشتری دارند.

ج : مجرد غلظت آب به سبب وجود امالح ، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمی 

 شود، و برای ترتب آثار شرعی آب مطلق ، صدق عنوان آن در نظر عرف کافی است .

 واجب است یا خیر[علم به کر بودن آب  75]س 

: آیا برای ترتب آثار کر بودن آب ، علم به کر بودن آن واجب است یا این که 91س 

بناء بر کر بودن آب کافی است ؟ )مانند آب موجود در دستشویی های قطار و غیره ( ج 

 : اگر حالت سابقه کر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر کر بودن آن جایز است .

 رت و نجاست به گفته کودک ممیز اعتناء نمی شود[در طها 76]س 

در طهارت و » آمده است : « قدس سره »( رساله امام خمینی 699: در مساله )91س 

شواری این فتوا تکلیف د«. نجاست به گفته کودک ممیز تا زمان بلوغ اعتناء نمی شود

ز قضاء دشان را پس ااست . زیرا به طور مثال مستلزم این است که پدر و مادر تطهیر فرزن

 حاجت تا سن پانزده سالگی به عهده بگیرند. لطفاً وظیفه شرعی ما را بیان فرمائید.

 ج : قول کودکی که در آستانه بلوغ است در این باره معتبر است .
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 گاهی به آب موادی اضافه می کنند که آن را به رنگ شیر در می آورد[ 77]س 

کنند که آن را به رنگ شیر در می آورد، آیا این  : گاهی به آب موادی اضافه می99س 

 آب مضاف است ؟ حکم وضو و تطهیر با آن چیست ؟

 ج : آن آب حکم آب مضاف را ندارد.

 چه فرقی بین آب کر و آب جاری است [ 78]س 

 : در تطهیر، چه فرقی بین آب کر و آب جاری است ؟93س 

 ج : هیچ تفاوتی با هم ندارند.

 اگر آب شور جوشانده شود[ 79]س 

: اگر آب شور جوشانده شود، آیا با آبی که از بخار آن بدست می آید، می توان 97س 

 وضو گرفت ؟

 ج : اگر آب مطلق بر آن صدق کند، آثار آب مطلق را دارد.

 برای پاک شدن کف پا یا کفش [ 81]س 

یا پانزده گام شرط است . آ: برای پاک شدن کف پا یا کفش ، راه رفتن به مقدار 34س 

 این کار

 12ص: 

باید بعد از زوال عین نجاست صورت بگیرد یا پانزده گام رفتن با وجود عین نجاست 

کافی است ؟ آیا پس از آن که عین نجاست با پانزده گام از بین رفت ، کف پا یا کفش 

 پاک می شود؟
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اه ، نجس شده است هر گج : کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین ، کف پا یا کفش او

تقریباً به قدر ده قدم روی زمین خشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک می 

 شود مشروط به این که عین نجاست ، زائل شود.

 کف پا با راه رفتن روی زمینی که آسفالت شده [ 83]س 

 ود؟ش : آیا کف پا یا ته کفش با راه رفتن روی زمینی که آسفالت شده ، پاک می36س 

 ج : زمینهای آسفالت و یا آغشته به قیر، پاک کننده کف پا یا ته کفش نیستند.

 آیا آفتاب از مطهّرات است [ 82]س 

 : آیا آفتاب از مطهّرات است ؟ اگر هست ، شرایط مطهّریت آن چیست ؟32س 

ج : تابیدن آفتاب باعث طهارت زمین و همه اشیاء غیر منقول از قبیل ساختمان و چیزهائی 

که در آن بکار رفته مانند چوب ، در ، پنجره و مانند آن می شود، به شرطی که عین 

نجاست قبلًا از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب تر باشند و به وسیله آفتاب 

 خشک شوند.

 اسهای نجسی که در موقع تطهیر آب را رنگین می کنند[لب 81]س 

: لباسهای نجسی که در موقع تطهیر، آب را رنگین می کنند، چگونه پاک می 33س 

 شوند؟

ج : اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباسهای نجس با ریختن آب بر 

 آنها، پاک می شوند.

 فی می ریزد[کسی که برای غسل جنابت آب را در ظر 84]س 
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: کسی که برای غسل جنابت آب را در ظرفی می ریزد و در هنگام غسل قطرات 39س 

آب به داخل ظرف می چکد، آیا موجب نجس شدن آب می گردد؟ و آیا مانع از تمام 

 کردن غسل با آن آب می شود؟

ج : اگر آب از آن قسمت بدن که پاک است به داخل ظرف بچکد، پاک است و مانعی 

 تمام کردن غسل با آن وجود ندارد.برای 

 تطهیر تنوری که با گِل آغشته به آب نجس ساخته شده است [ 85]س 

 : آیا تطهیر تنوری که با گِل آغشته به آب نجس ساخته شده است ، امکان دارد؟31س 

ج : ظاهر آن با شستن قابل تطهیر است و طهارت ظاهر تنور که خمیر به آن می چسبد 

 کافی است . برای پختن نان

 روغن نجس با انجام فعل و انفعاالت شیمیایی [ 86]س 

: آیا روغن نجس با انجام فعل و انفعاالت شیمیایی بر روی آن به طوری که ماده 31س 

ی آن دارای خواص جدیدی شود، بر نجاست خود باقی می ماندیا این که حکم استحاله 

 را پیدا می کند؟

رّد انجام فعل و انفعاالت شیمیایی که خاصیت جدیدی ج : برای تطهیر مواد نجس ، مج

 به مواد ببخشد، کافی نیست .

 بخار حمام [ 87]س 

: در روستای ما حمامی وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن 39س 

قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام کنندگان می چکد. آیا این قطرات پاک است 

 ن این قطرات صحیح است ؟؟ آیا غسل بعد از چکید
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ج : بخار حمام و قطراتی که از سقف پاک می چکد، محکوم به طهارت است ، و چکیدن 

 این قطرات بر بدن باعث نجاست آن نمی شود و به صحت غسل ضرر نمی رساند.

 حکم فاضالب ها بعد از تصفیه [ 88]س 

قات علمی ر اساس تحقیحکم آبهای فاضالب ها بعد از تصفیه با توجه به این که ب 33س 

در صد  64، وزن آبهای فاضالب ها در اثر اختالط با مواد معدنی و آلودگی به میکرب 

 بیشتر از وزن طبیعی آب است ، اگر در این گونه آبها در 

 13ص: 

تصفیه خانه ها تغییراتی به وجود آید و به وسیله عملیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی 

و میکروبها را از آن جدا سازند. به طوری که بعد از تصفیه کامل از  ، مواد معدنی آلوده

جهت فیزیکی )رنگ ، بو، طعم ( و از جهت شیمیایی )مواد معدنی آلوده ( و از جهت 

بهداشتی )میکروبهای مضر و تخم انگلها( به مراتب بهداشتی تر و بهتر از آبهای بسیاری 

آبیاری استفاده می نمایند، گردد. آیا این آبها که  از نهرها و دریاها بویژه آبهایی که برای

قبل از تصفیه نجس هستند، با اعمال مذکور پاک شده و حکم استحاله بر آنها جاری می 

 گردد یا آن که پس از تصفیه هم محکوم به نجاست هستند؟

ج : در فرض مذکور با مجرد جدا سازی مواد معدنی آلوده و میکربها و غیر آن از آبهای 

فاضالبها، استحاله تحقق پیدا نمی کند. مگر این که عمل تصفیه با تبخیر آب و تبدیل 

 دوباره بخار به آب ، انجام شود.

 احکام تَخَلّی 

 ]احکام تَخَّلی از رساله حضرت امام [

 بول و غائط کردن 
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 واجبات تخلی [ 57]مسأله 

واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که  19مسأله 

( با او محرم باشند، و هم چنین از دیوانه ممیّز و 6مکلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر )

( الزم نیست 3( که خوب و بد را می فهمند، به پوشاند ولی زن و شوهر )2بچه های ممیّز )

( )خوئی ، گلپایگانی ، 2( )فاضل :( و برادر .. )6به پوشانند. )عورت خود را از یکدیگر 

 صافی ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی :( هم چنین از دیوانه و بچه های ممّیز ..

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( و کسانی که در 3)مکارم :( هم چنین از بچّه های ممیّز .. )

 و مالکش ( ..حکم آنها هستند )خوئی ، تبریزی : مثل کنیز 

 الزم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را به پوشاند[ 58]مسأله 

(، و اگر مثلًا با دست 6الزم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را به پوشاند ) 13مسأله 

( )بهجت :( بلکه در غیر نماز با دست هم اگر آن 6(. )2هم آن را به پوشاند، کافی است )

( )زنجانی :( و هم چنین اگر به جهت تاریکی یا فرو رفتن 2را به پوشاند کافی است . )

 در گودال و مانند آن عورت دیده نشود، کفایت می کند.

)مکارم :( مسأله برای پوشانیدن عورت از هر چیز می توان استفاده کرد حتی با دست و 

 آب کدر.

 ]مسأله تخلی و حرمت رو به قبله بودن [

( رو به قبله و پشت 2رف جلوی بدن ، یعنی شکم و سینه )( ط6موقع تخلّی باید ) 17مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( و 2( )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط الزم .. )6(. )3به قبله نباشد )

( )تبریزی :( و مراد از قبله جهتی است که در 3زانوها .. )فاضل :( مانند شکم و سینه .. )

 طرف خوانده شود. حال علم و اختیار باید نماز به آن
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 19ص: 

)مکارم :( مسأله در موقع تخلّی باید رو به قبله یا پشت به قبله نباشد و برگرداندن عورت 

به تنهایی کافی نیست ، امّا اگر بدن رو به قبله یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب آن 

 است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله نکند.

 خلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله باشد[اگر موقع ت 61]مسأله 

اگر موقع تخلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت  14مسأله 

(، و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا پشت به قبله 6را از قبله بگرداند کفایت نمی کند )

( )بهجت 6ه قبله ننماید. )نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت ب

:( بنا بر احتیاط نباید موقع تخلّی طرف جلوی بدن رو به قبله یا پشت به قبله باشد هر چند 

 عورت را از قبله بگرداند ..

)سیستانی :( و احتیاط واجب آن است که هنگام تخلّی ، عورت را نیز رو به قبله یا پشت 

 .17ذیل مسأله به قبله ننماید. )مکارم :( رجوع کنید به 

 در موقع تطهیرِ مخرج بول و غائط[ 63]مسأله 

( رو به قبله و پشت به قبله بودن اشکالی 6در موقع تطهیرِ مخرج بول و غائط، ) 16مسأله 

، در این حال ، رو به قبله 3( ولی اگر در موقع استبراء، بول از مخرج بیرون آید 2ندارد، )

( )مکارم :( ولی در موقع 2)فاضل :( یا استبراء .. ) (6و پشت به قبله بودن حرام است . )

 احتیاط واجب ترک است .« استبراء»

)فاضل :( ولی احتیاط مستحب ّ است که در این حال هم رو به قبله یا پشت به قبله نباشد. 

 ( )بهجت :( یا این که بداند بول یا آب مشکوکی در حال استبراء خارج خواهد شد ..3)
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 ه در موقع تطهیر مخرج بول و غائط، رو به قبله بودن اشکالی ندارد.)اراکی :( مسأل

)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله احتیاط مستحب ّ آن 

است که طرف جلوی بدن در موقع استبراء که احکام آن بعداً گفته می شود و موقع 

 غائط رو به قبله و پشت به قبله نباشد.تطهیر مخرج بول و 

 اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود رو به قبله بنشیند[ 62]مسأله 

( رو به قبله یا پشت به قبله 6اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود ) 12مسأله 

( ناچار باشد که 3راه دیگر ) ( و نیز اگر از2بنشیند باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند )

( )سیستانی :( 2( )بهجت :( ناچار شود .. )6رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد. )

بنا بر احتیاط الزم باید پشت به قبله بنشیند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( 

ند اشکال له یا پشت به قبله بنشیاگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود رو به قب

( )فاضل : اگر به علت دیگر .. بهجت :( اگر از جهت 3ندارد )نوری : مانعی ندارد( .. )

 دیگر ..

 .13، صفحه 17)مکارم :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی 

 11ص: 

 )زنجانی :( مسأله اگر انسان به جهتی مانند پوشاندن عورت خود از نامحرم ناچار باشد که

در حال تخلی رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد ولی بنا بر احتیاط در صورت 

امکان پشت به قبله بنشیند، و در صورتی که یا باید نامحرم غیر عورت او را ببیند و یا رو 

به قبله یا پشت به قبله بنشیند، مخیر است رو به قبله و پشت به قبله ننشیند و نامحرم او را 

بیند یا این که خود را از نامحرم به پوشاند و در این صورت بنا بر احتیاط در صورت ب

 امکان پشت به قبله بنشیند.
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 حکم تخلی بچه [ 61]مسأله 

  هاشار

( آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله 6احتیاط واجب ) 13مسأله 

( )تبریزی ، 6(. )3وگیری از او واجب نیست )(، ولی اگر خود بچه بنشیند، جل2ننشانند )

( )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده 2سیستانی :( احتیاط مستحب ّ .. )زنجانی :( احتیاط .. )

 ( )مکارم :( هر چند بهتر است .3. )

  مسائل اختصاصی

در منزلهایی که مستراح آن رو به قبله یا پشت به قبله ساخته شده  13)مکارم :( مسأله 

)خواه از روی عمد باشد، یا اشتباه ، یا ندانستن مسأله ( باید طوری بنشینند که رو به قبله 

 یا پشت به قبله نباشد و الّا حرام است .

اگر قبله را نمی داند باید جستجو کند، و اگر طریقی برای جستجو  17)مکارم :( مسأله 

الی به هر طرف بنشیند اشکنیست اگر می تواند تأخیر بیندازد، امّا در صورت ضرورت 

 ندارد، در هواپیماها و قطارها نیز باید همین معنا را مراعات کرد.

 در چهار جا تخّلی حرام است [ 64]مسأله 

در چهار جا تخلّی حرام است : اول : در کوچه های بن بست ، در صورتی که  19مسأله 

ه تخلّی نداده است . سوم (. دوم : در ملک کسی که اجاز6صاحبانش اجازه نداده باشند )

(. چهارم 2: در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه ها )

( )سیستانی :( و هم 6(. )9( در صورتی که بی احترامی به آنان باشد )3: روی قبر مؤمنین )

 چنین در کوچه ها و راههای عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد ..
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( )زنجانی 2ی :( اول : در کوچه های بن بست ، مگر همه صاحبانش اجازه دهند .. ))زنجان

( )بهجت :( یا سایر مقامات مقدّسه دینی و مذهبی 3:( مثل دستشویی بعضی مدرسه ها .. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( )سیستانی : بلکه حتی اگر نباشد، مگر این که زمین 9.. )

( و هم چنین هر جایی که تخلّی موجب هتک حرمت یکی از از مباحات اصلی باشد.

 مقدّسات دین یا مذهب شود.

)زنجانی :( و هم چنین در جایی که بی احترامی به مؤمنی گردد یا تخلی سبب هتک 

 حرمت یکی از مقدسات شریعت باشد.

ر )مکارم :( مسأله در چند محل ّ تخلّی کردن حرام است )خواه بول یا غائط(: اوّل : د

کوچه ها و جاده هایی که مسیر مردم است . دوّم : در جایی که برای عدّه خاصّی وقف 

 شده مانند مدرسه هایی 

 11ص: 

که مخصوص طلّاب است یا مساجدی که آبریز آن فقط برای نمازگزاران می باشد. سوّم 

ز ا: روی قبر مؤمن ، یا هر محل ّ دیگری که موجب بی احترامی نسبت به مؤمن یا یکی 

 مقدّسات شود.

 در سه صورت ، مخرج غائط فقط با آب پاک می شود[ 65]مسأله 

در سه صورت ، مخرج غائط فقط با آب پاک می شود: اول : آن که با غائط،  11مسأله 

نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد. دوم : آن که نجاستی از خارج به مخرج 

مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده  (. سوم : آن که اطراف6غائط رسیده باشد )

باشد. و در غیر این سه صورت می شود مخرج را با آب شست و یا به دستوری که بعدًا 
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گفته می شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگر چه شستن با آب بهتر است . 

 ( )سیستانی :( بجز رسیدن بول به مخرج غائط در زنان ..6)

مسأله مخرج غائط را می توان با آب شست ، یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا )مکارم :( 

پارچه یا مانند آن تمیز کرد، مگر در صورتی که از حدّ معمول تجاوز کرده و اطراف 

مخرج را آلوده نموده باشد، یا نجاست دیگری مانند خون با آن بیرون آید، یا از خارج 

 فقط با آب پاک می شود.نجاستی به آن برسد، که در این حال 

 در مواردی که می توان مخرج غائط را با غیر آب تمیز کرد، شستن با آب بهتر است .

 مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود[ 66]مسأله 

(، و مردها اگر بعد از برطرف شدن 6مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود ) 11مسأله 

بول یک مرتبه بشویند کافی است ، ولی زنها و هم چنین کسانی که بولشان از غیر مجرای 

( )اراکی :( و باید با آب 6طبیعی می آید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند. )

ان مسأله [ )سیستانی :( و یک بار شستن کافی است ، گر چه دو مرتبه شسته شود. ]پای

احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود و افضل آن است که سه بار شسته شود. 

]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی :( مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود و در کُر و 

ل بنا بر کافی است ولی با آب قلی جاری اگر بعد از برطرف شدن ِ بول یک مرتبه بشویند

 احتیاط واجب باید دو مرتبه شست و بهتر آن است که سه مرتبه شسته شود.

 )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط باید ..

)بهجت :( مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود و اگر بعد از برطرف شدن بول 

یک مرتبه بشویند کافی است ولی کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید و یا 

این که از مخرج طبیعی می آید ولی از محلی که معمولًا نجس می شود به جاهای دیگر 
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بعد از برطرف شدن بول ، دو مرتبه بشویند و زن  نیز برسد، احتیاط واجب آن است که

 نیز حکم مرد را دارد.

)فاضل :( باید دو مرتبه بشویند خصوصاً اگر بیرون آمدن بول از آن مجرا غیر متعارف 

 باشد.

 )نوری :( احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند و نیز زن حکم مرد را 

 19ص: 

قلیل بشویند، ولی با آب جاری و کُر، یک مرتبه  دارد و این در صورتی است که با آب

 شستن کفایت می کند.

)مکارم :( مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود، و اگر با آب قلیل بشویند واجب 

است دو بار بشویند، امّا با شیلنگهای متّصل به آب لوله کشی که در حکم جاری است 

غائط فرق میان مجرای طبیعی و غیر یک مرتبه کافی است . در شستن مخرج بول و 

 طبیعی نیست ، ولی در مخرج غیر طبیعی غیر آب کفایت نمی کند.

)زنجانی :( مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود و در غیر آب قلیل اگر بعد از 

برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است ولی با آب قلیل بنا بر احتیاط باید دو 

ر آن است که سه مرتبه شسته شود و در هر صورت اگر پس از برطرف مرتبه شست و بهت

شدن عین ، آب ادامه داشته باشد، یک مرتبه شستن به حساب می آید و الزم نیست برای 

 محاسبه ، آب قطع گردد و دوباره بر مخرج بول جریان داشته باشد.

 اگر مخرج غائط را با آب بشویند[ 67]مسأله 
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ائط را با آب بشویند، باید چیزی از غائط در آن نماند، ولی باقی اگر مخرج غ 19مسأله 

ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد، و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ذره ای از 

 غائط در آن نماند، دوباره شستن الزم نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 ئط را از مخرج برطرف کنند[هر گاه با سنگ و کلوخ غا 68]مسأله 

(، 2( برطرف کنند )6هر گاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج ) 13مسأله 

( و چنانچه چیزی 3اگر چه پاک شدنش محل ّ تأمّل است ولی نماز خواندن مانعی ندارد )

 (.9هم به آن برسد نجس نمی شود و ذرّه های کوچک و لزوجت محل ، اشکال ندارد )

( )اراکی :( پاک می شود و بنا بر احتیاط 2( )بهجت :( با شرائطی که ذکر می شود .. )6)

 ( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .3واجب باید حد اقل با سه قطعه باشد. ]پایان مسأله [ )

 )بهجت :( بنا بر اظهر مخرج پاک می شود و نماز خواندن مانعی ندارد ..

از خواندن مانعی ندارد و چنانچه چیزی هم به آن برسد، )نوری :( پاک می شود و نم

( )بهجت :( مگر این که آن مقداری که معمولًا به وسیله سنگ و کهنه 9نجس نمی شود. )

 از بین می رود، باقی بماند.

)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( مسأله با سنگ و کلوخ )خوئی ، 

ند اینها اگر خشک و پاک باشند می شود مخرج غائط را تطهیر سیستانی : و پارچه ( و مان

کرد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشند که به مخرج نرسد )سیستانی : که موضع را تر 

نکند(، اشکال ندارد. )گلپایگانی ، صافی : ولی سزاوار است از سه دفعه کمتر نباشد اگر 

 یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود(. چه أقوی آن است که پاک می شود اگر به یک مرتبه
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)زنجانی :( مسأله با سنگ و کلوخ و پارچه و دستمال کاغذی و مانند اینها می شود مخرج 

غائط را تطهیر کرد، ولی بنا بر احتیاط باید خشک باشد و چنانچه رطوبت کمی داشته 

 باشد که به مخرج سرایت نکند، اشکال ندارد.

 13ص: 

مخرج غائط را با سه قطعه سنگ یا کاغذ و مانند آن پاک کنند  )مکارم :( مسأله هر گاه

و ذرّات کوچکی که معمولًا جز با آب برطرف نمی شود باقی بماند ضرری ندارد و می 

 تواند با آن نماز بخواند.

 الزم نیست با سه سنگ مخرج را پاک کنند[ 69]مسأله 

 ک کنند، بلکه با اطراف یکالزم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پا 17مسأله 

سنگ یا یک پارچه هم کافی است ؛ بلکه اگر با یک مرتبه هم غائط برطرف شد کفایت 

(، ولی با استخوان و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنها الزم است ، مانند 6می کند )

( 6کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته ، اگر پاک کند محل را ، نماز نمی تواند بخواند. )

 )بهجت :( و اگر با سرگین یا استخوان پاک کنند، بنا بر أظهر پاک می شود.

پاک کردن مخرج غائط با چیزهای مقدّس که احترام آنها الزم است ، مانند کاغذی که 

اسم خدا یا پیامبران علیهم السالم بر آن نوشته شده ، حرام است و ممکن است در صورت 

این صورت ، به سبب کافر شدن ، تمام بدن نجس علم و عمد، موجب کفر شود که در 

می شود ولی در صورت عدم علم و عمد یا غفلت یا خوانا نبودن نوشته ، أظهر حصول 

 طهارت است .

 .13)اراکی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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)خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( مسأله احتیاط واجب آن است که سنگ )خوئی 

رچه ای که غائط را با آن برطرف می کنند، سه قطعه باشد و اگر با سه : و کلوخ ( یا پا

قطعه برطرف نشود، باید به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملًا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن 

ذرّه های کوچکی که دیده نمی شود اشکال ندارد؛ پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی 

ی که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام که احترام آنها الزم است مانند کاغذ

 است و پاک شدن مخرج با استخوان و سرگین محل ّ اشکال است .

 )گلپایگانی ، صافی :( معصیت و حرام است ..

)گلپایگانی ، صافی :( پاک شدن مخرج با استنجاء به سرگین و استخوان محل ّ اشکال 

 است .

 وان و سرگین مخرج پاک نمی شود.)تبریزی :( بنا بر احتیاط با استخ

)سیستانی :( مسأله مخرج غائط را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملًا پاکیزه 

نماید کفایت می کند، ولی بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد. بلکه با سه قطعه هم 

باشد و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملًا پاکیزه شود، 

ماندن اثری که معمولًا بدون شستن از بین نمی رود، اشکال ندارد؛ پاک کردن ولی باقی 

مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها الزم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران 

 بر آن نوشته شده حرام است و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.

سنگ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف می )زنجانی :( مسأله احتیاط آن است که 

کنند سه قطعه باشد، بنا بر این تطهیر با سنگی که سه طرف داشته باشد خالف احتیاط 

است ، هم چنین بنا بر احتیاط می بایست با سه مرتبه تطهیر صورت گیرد، هر چند با کمتر 
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افه د، باید به قدری اضاز آن مقدار نیز غائط برطرف شود و اگر با سه قطعه برطرف نش

 کنند تا مخرج کاملًا پاک شود،

 17ص: 

ولی باقی ماندن ذره های کوچکی که دیده نمی شود اشکال ندارد. پاک کردن مخرج 

غائط با چیزهایی که احترام آنها الزم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبر صلی اللّه 

ج بنا بر احتیاط باید از پاک کردن مخر علیه و آله و سلم نوشته شده حرام است ، هم چنین

با استخوان و سرگین اجتناب نمود ولی اگر با آنها پاک نمود مخرج غائط پاک می شود، 

 هر چند احتیاط مستحب در تکرار تطهیر با اشیاء دیگر می باشد.

)نوری :( مسأله الزم است با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، با اطراف یک 

یک پارچه کافی نیست و با استخوان و سرگین پاک نمی شود و پاک کردن با سنگ یا 

چیزهایی که احترام آنها الزم است ، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته شده حرام 

 است و اگر محل را با آن پاک کند، پاک نمی شود و نماز با آن نمی تواند بخواند.

طعه سنگ ، محل ّ را پاک کند کافی است ، )مکارم :( مسأله هر گاه با سه طرف یک ق

 هم چنین با سه گوشه یک قطعه کاغذ و پارچه .

)فاضل :( مسأله الزم نیست با سه سنگ یا سه قطعه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با 

اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافی است ، ولی باید از سه دفعه کمتر نباشد، لیکن 

و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنها الزم است ، مانند کاغذی  اگر مخرج را با استخوان

 که اسم خدا بر آن نوشته شده پاک کند نمی تواند نماز بخواند.

 اگر شک ّ کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه [ 71]مسأله 
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( بعد از بول 6اگر شک ّ کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه ، )اگر چه همیشه ) 94مسأله 

( )خوئی ، زنجانی ، 6( خود را تطهیر نماید. )3(، باید )2ائط فوراً تطهیر می کرده ( )یا غ

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم 2سیستانی :( اگر چه عادتاً همیشه .. )

( )گلپایگانی ، اراکی ، فاضل ، بهجت ، صافی :( احتیاط واجب آن است که 3نیست [ )

.. 

 تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( الزم است ..)خوئی ، نوری ، 

 اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه [ 73]مسأله 

(، نمازی 6اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه ) 96مسأله 

( )خوئی ، زنجانی 6ند. )(، ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر ک2که خوانده صحیح است )

، تبریزی :( در صورتی که )زنجانی : مسأله را می دانسته و( احتمال بدهد که پیش از 

( )زنجانی :( و در غیر این صورت ، نمازش 2شروع به نماز ملتفت حالش بوده ، .. )

 محکوم به بطالن است و در هر صورت بنا بر احتیاط برای نمازهای بعد باید تطهیر کند.

 ستِبراءا

 تعریف استبراء[ 72]مسأله 

عمل مستحبّی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می دهند « استبراء» 92مسأله 

( که بعد از قطع شدن بول ، اگر 2( و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است )6)

مخرج غائط نجس شده ، اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ 

آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را از مخرج غائط تا بیخ 

زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار 

 دهند.
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 14ص: 

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( برای آن که یقین کنند بول در مجرا نمانده 6)

 است ..

 مینان کنند بول در مجرا نمانده است ..)سیستانی :( برای آن که اط

)زنجانی :( برای خارج کردن بقایای آن انجام می دهند و در آن شرط است که پس از 

قطع شدن بول با انگشت سه بار از مخرج غائط تا بیخ آلت کشیده و سه بار از بیخ آلت 

به این  راءتا سر آلت کشیده و سه بار سر آلت را فشار دهد. و بهتر آن است که استب

صورت انجام گیرد که پس از قطع شدن بول ، سه بار با انگشت میانه دست چپ از مخرج 

غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را 

زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا سر آلت بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار 

 دهند.

ترتیب که چند مرتبه از بیخ آلت تا باال دست می کشند و قسمت باال را  )مکارم :( به این

چند مرتبه فشار می دهند تا باقی مانده قطرات بول خارج شود، امّا استبراء از منی آن است 

( )بهجت :( یک قسم 2که بعد از خروج منی ، بول کنند تا ذرّات باقی مانده خارج شود. )

 این صورت می باشد ..آن که مطابق احتیاط است به 

 )سیستانی :( آن به گونه هایی انجام می شود، یکی از آنها این است ..

 آبی که گاهی بعد از مالعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود[ 71]مسأله 

( )و 2( از انسان خارج می شود )6آبی که گاهی بعد از مالعبه و بازی کردن ) 93مسأله 

( و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید 3( پاک است )می گویند« مَذی »به آن 

( و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید )و به آن 9گفته می شود( )« َوذی »)و به آن 
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([، پاک است . و چنانچه انسان 1( بول به آن نرسیده باشد )1می گویند( ]اگر )« وَدی »

او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی  ( آبی از9بعد از بول استبراء کند و بعد )

( )سیستانی :( آبی 2( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( با زن .. )6(، پاک می باشد. )3از اینها )

در « پاک است »]عبارت  -( 3که گاهی با تحریک شهوت از مرد خارج می شود .. )

فی :( اگر ظاهر محل ّ ( )گلپایگانی ، صا9رساله آیات عظام : زنجانی و بهجت نیست [ )

( )زنجانی ، بهجت :( اگر بعد از 1تطهیر شده باشد پاک است .. )فاضل :( پاک است .. )

( )صافی :( و بعد 9( ]قسمت داخل کروشه در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )1خروج .. )

ت آی( )بهجت :( و یا مخلوط است .. ]قسمتهای داخل پرانتز در رساله 3از تطهیر محل .. )

اللّه زنجانی نیست [ )مکارم :( مسأله رطوبتهایی که از انسان خارج می شود غیر از بول و 

منی بر چند قسم است : اوّل : آبی که گاه بعد از بول بیرون می آید و کمی سفید و 

می گویند. دوّم : آبی که هنگام مالعبه و بازی کردن با « وَدی »چسبنده است و به آن 

می گویند. سوّم : آبی که گاه بعد از منی بیرون « مَذی »آید و به آن  هم سر بیرون می

گویند، همه این آبها در صورتی که مجری آلوده به بول و منی « وذی »می آید و به آن 

 نباشد، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی کند. فائده استبراء از بول این 

 16ص: 

است که مجری را از بول پاک می کند یعنی اگر آب مشکوکی بعد از آن خارج شود، 

پاک است و وضو را هم باطل نمی کند، امّا اگر استبراء نکرده باید وضو را اعاده کند و 

محل ّ را بشوید. فائده استبراء از منی این است که اگر رطوبت مشکوکی از او خارج شود 

از آبهای پاک ، غسل ندارد، و اگر استبراء نکند و احتمال دهد و نداند منی است یا یکی 

ذرّات منی در مجری باقی بوده و همراه بول یا رطوبت دیگری خارج شده باید دوباره 

 غسل کند.

 اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه [ 74]مسأله 
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بیرون آید که نداند  ( و رطوبتی از او6اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه ، ) 99مسأله 

پاک است یا نه ، نجس می باشد. و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می شود، ولی اگر 

شک کند استبرائی که کرده درست بوده یا نه ، و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک 

( )مکارم :( باید از رطوبتهای 6است یا نه ، پاک می باشد؛ وضو را هم باطل نمی کند. )

کوک اجتناب کند امّا اگر استبراء کرده ولی نمی داند درست بوده یا نه ، اعتناء به مش

شک نمی کند. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( مسأله اگر رطوبتی از انسان بیرون بیاید که نداند 

پاک است یا نه ، چنانچه استبراء نکرده باشد یا شک کند که استبراء کرده یا نه ، آن 

اشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می شود، ولی اگر شک کند رطوبت نجس می ب

که استبرائی که کرده درست بوده یا نه ، در صورتی که مسأله را می دانسته و احتمال می 

دهد که در هنگام استبراء به شرائط صحّت آن توجه داشته ، رطوبت خارج شده پاک 

صورت ، نجس بوده و وضو را هم  می باشد و وضو را هم باطل نمی کند و در غیر این

 باطل می کند.

 کسی که استبراء نکرده است [ 75]مسأله 

کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آن که مدتی از بول کردن او گذشته ،  91مسأله 

( و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا 2( بول در مجری نمانده است )6یقین کند )

، وضو را هم باطل نمی کند. این مسأله در رساله آیت اللّه نه ، آن رطوبت پاک می باشد

( )گلپایگانی ، صافی :( یا اطمینان حاصل کند .. )سیستانی :( اطمینان کند 6مکارم نیست )

( )زنجانی :( کسی که استبراء نکرده یا شک کند که استبراء کرده یا نه ، اگر به 2.. )

گذشته ، یقین کند از آن بول ، در مجری  جهتی ، مانند آن که مدتی از بول کردن او

 نمانده است ..

 اگر انسان بعد از بول استبراء کند[ 76]مسأله 
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اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی  91مسأله 

(، واجب است احتیاطاً غسل کند، وضو هم بگیرد 6ببیند که بداند یا بول است یا منی )

( )زنجانی :( نداند بول 6(. ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی است . )2)

( )تبریزی :( الزم است وضو بگیرد و بنا بر احتیاط مستحب ّ غسل کند 2است یا منی .. )

.. 

 برای زن استبراء از بول نیست [ 77]مسأله 

ست یا نه و شک کند پاک ابرای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند  99مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 6( پاک می باشد، وضو و غسل او را هم باطل نمی کند. )6، )

 :( شک کند بول است یا نه ..

 12ص: 

 مستحبّات و مکروهات تخلی 

 مستحبات تخلی [ 78]مسأله 

و موقع  (6مستحب ّ است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، ) 93مسأله 

وارد شدن به مکان تخلّی ، اول پای چپ ، و موقع بیرون آمدن ، اول پای راست را 

بگذارد. و هم چنین مستحب ّ است در حال تخلّی سر را به پوشاند و سنگینی بدن را بر 

( )مکارم :( که کسی مطلقاً او را نبیند، هم چنین مستحب ّ است 6پای چپ بیندازد. )

 ه پوشاند. ]پایان مسأله [هنگام تخلّی سر را ب

 مکروهات تخلی [ 79]مسأله 

نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی ، مکروه است ولی اگر عورت  97مسأله 

خود را به وسیله ای به پوشاند مکروه نیست . و نیز در موقع تخلّی ، نشستن روبروی باد و 
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میوه می دهد و چیز خوردن و  در جادّه و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که

( و تطهیر کردن با دست راست ، مکروه می باشد. و هم چنین است حرف 6توقّف زیاد )

( 6( )2زدن در حال تخلّی ؛ ولی اگر ناچار باشد، یا ذکر خدا بگوید، اشکال ندارد. )

ت ج( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( مکروه نیست . )به2)بهجت :( در مکان تخلّی .. )

 :( کراهت ندارد.

 2نشستن زیر درختان میوه  6)مکارم :( مسأله این کارها در موقع تخلّی مکروه است : 

نشستن  3نشستن در جایی که محل ّ عبور و مرور مردم است ، هر چند کسی او را نبیند. 

نشستن مقابل خورشید و ماه ، ولی اگر عورت خود را بپوشاند مکروه  9اطراف خانه ها 

سخن گفتن مگر به هنگام ضرورت ، ولی ذکر خدا در همه حال  1توقف زیاد  1.  نیست

بول  7بول کردن در آب ، مخصوصاً آبهای ایستاده  3ایستاده بول کردن  9خوب است . 

بول کردن در زمینهای سفت که از آن ترشّح می شود و  64کردن در سوراخ جانوران 

 در مقابل باد.

 ردن [ایستاده بول ک 81]مسأله 

ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب ،  34مسأله 

 .97خصوصاً آب ایستاده ، مکروه است )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 خودداری کردن از بول و غائط[ 83]مسأله 

 خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است . و اگر ضرر برساند باید 36مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر برای بدن ضرر داشته باشد، حرام 6( )6خودداری نکند. )

 است .

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر برای بدن ضرر کلّی داشته باشد حرام است .
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 )زنجانی :( اگر موجب فساد بدن شود و ضرر اساسی داشته باشد، حرام است .

 ال دارد.)مکارم :( اگر ضرر داشته باشد اشک

)بهجت :( اگر به حدّی ضرر برساند که در حکم ضرر زدن ِ حرام باشد، نباید خودداری 

 کند.

 مستحب ّ است انسان پیش از نماز بول کند[ 82]مسأله 

( و 2( و پیش از جماع )6مستحب ّ است انسان پیش از نماز و پیش از خواب ) 32مسأله 

در رساله آیت اللّه « پیش از خواب »( ]عبارت 6بعد از بیرون آمدن منی ، بول کند. )

 در رساله آیت اللّه مکارم نیست [« پیش از جماع »( ]عبارت 2صافی نیست [ )

 13ص: 

 مقام معظم رهبری (احکام تخلی )استفتاءات از 

 تطهیر عشایر در ایام کوچ [ 89]س 

: عشایر بخصوص در ایام کوچ کردن ، آب کافی برای تطهیر در اختیار ندارند، 37س 

آیا چوب و سنگ ریزه برای تطهیر مخرج بول کفایت می کند؟ آیا آنان می توانند با 

 این حال نماز بخوانند؟

ج : مخرج بول جز با آب پاک نمی شود. ولی نماز کسی که توانائی تطهیر بدن خود با 

 آب را ندارد، صحیح است .

 حکم تطهیر مخرج بول و غائط[ 91]س 

 : حکم تطهیر مخرج بول و غائط با آب قلیل چیست ؟74س 
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رای ب ج : برای طهارت مخرج بول با آب قلیل دو بار شستن بنا بر احتیاط الزم است ، و

طهارت مخرج غائط شستن تا مقداری که عین نجاست و آثار آن از بین برود، الزم است 

. 

 بعد از بول کردن استبراء نماید[ 93]س 

: بر حسب عادت ، نماز گزار باید بعد از بول کردن استبراء نماید. در عورت من 76س 

رای شده و با آبی که ب زخمی وجود دارد که هنگام استبراء بر اثر فشار از آن خون جاری

تطهیر استفاده می کنم مخلوط می شود و باعث نجاست بدن و لباسم می گردد. اگر 

استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود یابد ولی با استبراء و فشاری که بر آن وارد 

می شود زخم باقی خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد کشید. خواهش 

 ن فرمائید که عمل استبراء را انجام بدهم یا خیر؟می کنم بیا

ج : استبراء واجب نیست . و اگر موجب ضرر شود جایز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء 

 نشود و بعد از بول کردن رطوبت مشتبه خارج شود، حکم بول را دارد.

 ی شود[گاهی بدون اختیار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتی خارج م 92]س 

: گاهی بدون اختیار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتی خارج می شود که شبیه 72س 

بول است . آیا این رطوبت نجس است یا پاک ؟ اگر انسان بعد از مدتی بطور اتفاقی 

متوجه این مسأله شود، نمازهای گذشته اش چه حکمی دارد؟ آیا از حاال به بعد بر او 

 خروج این رطوبت غیر اختیاری بررسی نماید؟واجب است در مورد 

ج : اگر بعد از استبراء رطوبتی خارج شود که بول بودن آن مشکوک باشد، حکم بول 

 را ندارد و محکوم به طهارت است ، و بررسی و جستجو در این باره الزم نیست .

 رطوبتی که گاهی از انسان خارج می شود[ 91]س 
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امکان راجع به اقسام رطوبتی که گاهی از انسان خارج : لطف بفرمایید در صورت 73س 

 می شود، توضیح دهید.

ج : رطوبتی که گاهی بعد از خروج منی از انسان خارج می شود، وذی نام دارد، و 

رطوبتی که بعضی از اوقات بعد از بول خارج می شود، ودی نامیده می شود، و رطوبتی 

رج می شود، مذی نام دارد. همه این رطوبتها که بعد از مالعبه زن و مرد با یکدیگر خا

 پاک است و باعث نقض طهارت نمی شود.

 انحراف از سمت قبله در تخلی [ 94]س 

: اگر کاسه توالتها در جهت مخالف سمتی که اعتقاد دارند قبله است ، نصب شودو 79س 

رد. آیا درجه تفاوت دا 22تا  24بعد از مدتی متوجه شویم که جهت کاسه با جهت قبله 

 تغییر جهت کاسه توالت واجب است یا خیر؟

ج : انحراف از قبله به مقداری که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند، کافی است و 

 اشکال ندارد.

 19ص: 

 بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمی شود[ 95]س 

: بر اثر بیماری در مجاری ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمی شود و 71س 

رطوبت می بینم . برای معالجه به پزشک مراجعه نموده و به دستورات او عمل کردم ولی 

 بیماری ام معالجه نشد. وظیفه شرعی من چیست ؟
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به  گر یقین دارید که بولج : بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمی شود، و ا

صورت قطره قطره از شما خارج می شود، باید به وظیفه مسلوس که در رساله عملیه امام 

 ذکر شده ، عمل نمایید و تکلیفی زائد بر آن ندارید.« قدس سره »خمینی 

 کیفیت استبراء[ 96]س 

 : کیفیت استبراء قبل از تطهیر مخرج غایط چگونه است ؟71س 

ستبراء قبل از تطهیر مخرج غائط و بعد از تطهیر آن ، از نظر کیفیت وجود تفاوتی بین ا

 ندارد.

 کشف عورت در برابر شخص دیگر[ 97]س 

: استخدام در بعضی از شرکت ها و مؤسسات مستلزم معاینات پزشکی است که 79س 

 گاهی مشتمل بر کشف عورت است . آیا این عمل در صورت نیاز جایز است ؟

در برابر شخص دیگر، هر چند الزمه استخدام باشد، جایز نیست ، مگر  ج : کشف عورت

 در صورتی که ترک کار برای او مشقت آور بوده و مضطرّ به آن باشد.

 تطهیر مخرج بول [ 98]س 

 : در هنگام تخلّی ، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک می شود؟73س 

 شستن با آب قلیل پاک می شود. ج : محل دفع بول بنا بر احتیاط واجب با دو مرتبه

 تطهیر مخرج مدفوع [ 99]س 

 : مخرج مدفوع را چگونه می توان تطهیر کرد؟77س 
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ج : مخرج مدفوع را به دو گونه می توان تطهیر کرد: اول آن که با آب بشوید تا نجاست 

زائل شود و پس از آن آب کشیدن الزم نیست . دوم آن که با سه قطعه سنگ یا پارچه 

و امثال آن ، نجاست را پاک نماید و اگر با سه قطعه ، نجاست زائل نشد با قطعات  پاک

دیگری آن را کاملًا پاک کند، و به جای سه قطعه می تواند از سه جای یک قطعه سنگ 

 یا پارچه استفاده کند.

 ]نجاسات و مطهرات [

 ]نجاسات و مطهرات از رساله حضرت امام [

 نجاسات 

 [نجاسات  81]مسأله 

( است : اول : بول ، دوم : غائط، سوم : منی ، چهارم : 6نجاسات یازده چیز ) 33مسأله 

( 3( نهم : شراب ، )2مردار، پنجم : خون ، ششم و هفتم : سگ و خوک ، هشتم : کافر، )

( )خوئی ، بهجت ، سیستانی ، 6( )1( یازدهم : عرق شتر نجاستخوار. )9دهم : فقّاع ، )

( )تبریزی :( کافر که 2)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب یازده چیز .. ) تبریزی :( ده چیز ..

( )زنجانی :( نهم 3از طایفه یهود و نصاری و مجوس نباشد .. )فاضل :( هشتم : مشرک .. )

 : شراب و مایعهای مست کننده دیگر ..

شده . ( )خوئی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر ن9)مکارم :( نهم : مایعات مست کننده .. )

 )مکارم :( دهم : آبجو ..

)بهجت :( و مسائل مربوط به عرق جنب از حرام و عرق شتر نجاستخوار نیز در ادامه 

 همین مسائل خواهد آمد.

 )سیستانی :( دهم : عرق حیوان نجاستخوار.
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 11ص: 

( )گلپایگانی ، مکارم ، صافی :( یازدهم : عرق حیوان نجاستخوار ) )گلپایگانی ، صافی 1)

 که بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد(. :(

 )زنجانی :( یازدهم : بول و غائط و عرق حیوان نجاستخوار.

 ]أقسام نجاسات [

  طبول و غائ - 2خ  6)

 بول و غائط انسان [ 84]مسأله 

بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ  39مسأله 

(، ولی فضله حیوانات کوچک 6خون از آن جستن می کند، نجس است )آن را ببرند، 

 ( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .6مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است . )

)گلپایگانی :( و بنا بر احتیاط واجب ) )زنجانی :( و بنا بر احتیاط( باید از بول و غائط 

)زنجانی : مثل ماهی حرام گوشت ( حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی کند 

 اجتناب کرد ..

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( )خوئی ، تبریزی : و بول ( و غائط حیوان حرام گوشتی که 

خون آن جستن نمی کند، مثل ماهی حرام گوشت و هم چنین فضله حیوانات کوچک 

ن حرام وامثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است . )سیستانی : ولی از بول حی

 گوشت که خون جهنده ندارد باید بنا بر احتیاط الزم اجتناب کرد(.

)بهجت :( و بنا بر احتیاط از بول و غائط حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، در 

 صورتی که عسر و حرج الزم نمی آید، اجتناب نمایند ..
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خون جهنده ندارد )مکارم :( و احتیاط واجب آن است از بول حیوان حرام گوشت که 

نیز اجتناب کند، ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس و مانند آنها پاک است ، 

 بنا بر این از فضله موش و گربه و حیوانات درنده و مانند آنها باید اجتناب کرد.

)صافی :( و بنا بر احتیاط واجب باید از بول حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی 

کرد، ولی فضله آنها خواه بزرگ باشند یا کوچک مثل پشه و مگس که کند اجتناب 

 گوشت ندارند پاک است .

 فضله پرندگان حرام گوشت [ 85]مسأله 

( )بهجت :( و فضله خفّاش 6(. )6فضله پرندگان حرام گوشت ، نجس است ) 31مسأله 

 بنا بر احتیاط نجس است .

یاط بر اقوی نجس نمی باشد، اگر چه احت )اراکی :( مسأله فضله پرندگان حرام گوشت بنا

 مستحب ّ است که از آن اجتناب شود.

)گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( مسأله فضله پرندگان حرام گوشت پاک است )گلپایگانی 

، صافی : ولی خوب است احتیاطاً از آن اجتناب شود خصوصاً در خّفاش و مخصوصًا 

 نسبت به بول آن (.

ستانی :( مسأله بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاک و بهتر )خوئی ، تبریزی ، سی

 اجتناب از آنها است .

 )زنجانی :( مسأله بنا بر احتیاط، باید از فضله پرندگان حرام گوشت اجتناب کرد.

)مکارم :( مسأله فضله و بول پرندگان حالل گوشت و حرام گوشت نجس نیست ولی 

 ست مخصوصاً از بول خفّاش .احتیاط مستحب ّ پرهیز از حرام گوشت ا
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 11ص: 

 بول و غائط حیوان نجاستخوار[ 86]مسأله 

( و هم چنین است بول و 2(، نجس است )6بول و غائط حیوان نجاستخوار ) 31مسأله 

( و گوسفندی 3غائط حیوانی که انسان آن را وطی کرده ، یعنی با آن نزدیکی نموده )

( )بهجت :( که 6(. )1( از خوردن شیر خوک ، محکم شده است )9که استخوان آن )

اختالط به چیز دیگری پیدا کرده تا زمانی  عادت به خوردن فقط نجاست انسان ، بدون

 ( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب ..2که استبراء نشده است .. )

)خوئی :( و هم چنین است بول و غائط گوسفندی که شیر خوک خورده به تفصیلی که 

 خواهد آمد و حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده است .

ائط گوسفندی که از خوک شیر خورده و گوشت )زنجانی :( و هم چنین است بول و غ

در بدنش روییده و استخوانش از آن سخت شده است و نیز بول و غائط حیوانی که انسان 

 با آن نزدیکی کرده است .

)تبریزی :( و هم چنین است بول و غائط گوسفندی که شیر خوک خورده ، که از آن 

 ی که انسان آن را وطی کرده یعنیشیر، گوشت آورده و استخوانش محکم شود یا حیوان

 با آن نزدیکی نموده است .

)سیستانی :( و هم چنین است بول و غائط بچه بزی که شیر خوک خورده به تفصیلی که 

در احکام خوردنیها و آشامیدنیها خواهد آمد یا حیوان چهارپایی که انسان با آن نزدیکی 

 نموده است .

وطی کرده ، یعنی با آن نزدیکی نموده ، و گوسفندی  )بهجت :( و حیوانی که انسان آن را

که گوشت آن از خوردن شیر خوک ، روییده شده است بنا بر أحوط ملحق به نجاستخوار 
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( )مکارم :( و از بول و مدفوع گوسفندی که شیر خوک خورده باید اجتناب 3است . )

( گوسفندی که شیر ( )اراکی :1( )فاضل ، نوری :( گوسفندی که گوشت آن .. )9کرد. )

 خوک خورده است .

)گلپایگانی ، صافی :( گوسفند، بلکه بنا بر احتیاط الزم هر حیوان حالل گوشتی که 

 گوشت آن از خوردن شیر خوک ، محکم شده است .

  منی 3

 منی حیوانی که خون جهنده دارد[ 87]مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، 6(. )2( که خون جهنده دارد، نجس است )6منی حیوانی ) 39مسأله 

( )مکارم :( خواه حرام گوشت باشد یا حالل 2زنجانی :( منی انسان و هر حیوانی .. )

گوشت ؛ و احتیاط واجب آن است که از منی حیوانی که خون جهنده ندارد، نیز اجتناب 

 شود.

)سیستانی :( مسأله منی مرد و هر حیوان مذکّر حرام گوشتی که خون جهنده دارد نجس 

و رطوبتی که از زن با شهوت خارج می شود و موجب جنابت اوست ، به تفصیلی  است

[ ذکر خواهد شد، در حکم منی است و بنا بر احتیاط واجب باید از 391که در مسأله ]

 منی حیوان مذکّر حالل گوشتی که خون جهنده دارد اجتناب شود.

  رمردا 9

 مردار حیوانی که خون جهنده دارد[ 88]مسأله 

( چه خودش مرده 2( که خون جهنده دارد، نجس است ، )6مردار حیوانی ) 33له مسأ

 باشد یا به غیر دستوری که در شرع معیّن شده ، آن را کشته باشند. و ماهی 
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 19ص: 

( )خوئی ، تبریزی ، 6چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بمیرد، پاک است . )

( )مکارم :( در صورتی که خودش 2وانی .. )سیستانی ، زنجانی :( مردار انسان و هر حی

مرده باشد؛ امّا اگر به غیر دستور شرعی آن را ذبح کرده باشند پاک است ، ولی احتیاط 

مستحب ّ، پرهیز است . بنا بر این گوشت و پوست حیواناتی که از ممالک غیر اسالمی 

ح یقین به ذب می آورند پاک است ، ولی خوردن این گوشتها حرام است ، مگر این که

 شرعی آنها پیدا شود یا آورنده آن خبر دهد که ذبح شرعی شده است .

 چیزهایی از مردار که روح نداشته باشد[ 89]مسأله 

چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک و استخوان و دندان ، روح نداشته  37مسأله 

( )خوئی ، 6د. )( اگر از غیر حیوانی باشد که مثل سگ نجس است پاک می باش6)

 گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( پاک می باشد.

)نوری :( که روح در آن حلول نمی کند، از غیر حیوان نجس العین )حیوانی که ذاتًا 

نجس است مثل خوک و سگ ( پاک می باشد. )مکارم :( مسأله اجزای مردار که روح 

ندارد مانند پشم و مو و ناخن پاک است ، ولی استخوان و قسمتی از دندان و شاخ که 

 د ناراحت می شود، پاک بودن آن اشکال دارد.روح دارد یعنی اگر آسیبی به آن برس

 اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد[ 91]مسأله 

اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد و در حالی که زنده است  74مسأله 

گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند، نجس است . )مکارم :( مسأله اجزائی 

وح دارد اگر از بدن انسان یا حیوان زنده جدا کنند نجس است ، هر چند گوشت را که ر

 کمی باشد.
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 پوستهای مختصر لب [ 93]مسأله 

( بدن که موقع افتادنشان رسیده ، اگر 6پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر ) 76مسأله 

که موقع  ( باید از پوستی3(، ولی بنا بر احتیاط واجب )2چه آنها را بکنند پاک است )

( )اراکی :( که از بدن جدا می شود، 6افتادنش نرسیده و آن را کنده اند اجتناب نمایند. )

( )زنجانی :( و بنا بر 3( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2پاک است . ]پایان مسأله [ )

 احتیاط ..

را  ن)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بد

 بکنند )سیستانی : چنانچه روح نداشته باشد و به آسانی کنده شود( پاک است .

)مکارم :( مسأله پوستهایی که از لب و سر و جاهای دیگر بدن انسان جدا می شود پاک 

 است ، امّا اگر آن را با فشار جدا کنند احتیاط واجب اجتناب است .

 تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید[ 92]مسأله 

(، اگر پوست روی آن سفت 6تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید ) 72مسأله 

( )بهجت :( پاک 6( ولی ظاهر آن را باید آب کشید. )3( پاک است ، )2شده باشد )

 هر آن را باید آباست و بنا بر احتیاط باید پوست روی آن سفت شده باشد ولی ظا

 ( )زنجانی :( اگر پوست روی آن کلفت شده باشد ..2کشید. )

 13ص: 

 ( )سیستانی :( هر چند پوست روی آن سفت نشده باشد پاک است ..3)

 )فاضل :( اگر چه پوست روی آن سفت نشده باشد پاک است . ]پایان مسأله [

 د بمیرند[اگر برّه و بزغاله پیش از آن که علفخوار شون 91]مسأله 
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(، پنیر مایه ای که در 6اگر برّه و بزغاله پیش از آن که علفخوار شوند بمیرند ) 73مسأله 

( )فاضل :( اگر 6( )2شیردان آنها می باشد پاک است ، ولی ظاهر آن را باید آب کشید. )

 شند.ک( )مکارم :( ولی بیرون آن را بنا بر احتیاط واجب باید آب ب2برّه و بزغاله بمیرند .. )

)سیستانی :( چنانچه ثابت نشود که معمولًا مایع است ، باید ظاهر آن را که با بدن مّیت 

 مالقات کرده است بشویند.

 دواجات روان و عطر و روغن [ 94]مسأله 

( می آورند 6دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صابون که از خارجه ) 79مسأله 

( )فاضل ، بهجت ، زنجانی 6ته باشد، پاک است . )اگر انسان یقین به نجاست آنها نداش

 :( از کشورهای غیر اسالمی ..

)مکارم :( مسأله تمام موادّ غذایی و غیر غذایی که از کشورهای غیر اسالمی می آورند، 

مانند کره و روغن و پنیر و انواع داروها و صابون و واکس و پارچه و عطر و امثال اینها، 

 س بودن آنها نداشته باشد، پاک است .اگر انسان یقین به نج

 گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود[ 95]مسأله 

گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است ، و هم  71مسأله 

(، ولی اگر بدانند آن مسلمان از 6چنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد )

ته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، کافر گرف

( )نوری :( و بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و احتمال بدهند آن 6نجس می باشد. )

مسلمان رسیدگی کرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است و نیز بداند 

اک است ؛ ولی اگر بداند رسیدگی نکرده ، نجس مسلمان با آن معامله پاکی نموده ، پ

 می باشد.
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)اراکی :( مسأله گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمانی و یا از بازار مسلمانان گرفته 

 می شود، پاک است ، هر چند ندانند که به دستور شرع کشته شده یا نه .

لمانان الم از دست مس)گلپایگانی ، صافی :( مسأله گوشت و پیه و چرمی که در بازار اس

گرفته شود، پاک است و اگر از دست کافر گرفته شود بنا بر احتیاط واجب باید از آن 

اجتناب شود مگر آن که بدانیم از دست مسلمان گرفته و اگر در بازار کّفار از دست کفّار 

ر ابگیرند، نجس است مگر آن که بدانیم از بالد اسالم بوده و اگر یکی از اینها در باز

کفّار در دست مسلمان باشد احتیاط واجب اجتناب از آن است مگر آن که مسلمان با آن 

معامله طهارت کند و احتمال داده شود که طهارت آن را به دست آورده که در این 

 صورت پاک است .

)خوئی :( مسأله گوشت و پیه و چرمی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به 

شده پاک است ، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا این که دست  دستور شرع کشته

 مسلمانی باشد که از 

 17ص: 

کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، 

خوردن آن گوشت و پیه حرام است و نماز در آن چرم جایز نیست و اّما آن چه از بازار 

لمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده ، یا این که مسلمانها یا از مس

احتمال آن برود که تحقیق کرده اگر چه از کافر گرفته باشد نماز خواندن در آن چرم و 

 خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است .

 )تبریزی :( بلکه احوط نجاست آن است ..

 لی نماز در آن چرم جایز است ..)سیستانی :( خوردن آن گوشت و پیه حرام است و
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)سیستانی :( اگر چه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است مشروط 

بر این که آن مسلمان در آن تصرّفی بکند که مختص ّ گوشت حالل است مانند این که 

 برای خوردن بفروشد.

ر پاک است ولی اگ)فاضل :( مسأله گوشت و پیه و چرمی که در دست مسلمان باشد 

بدانند که آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور 

شرع کشته شده یا نه ، نجس نمی باشد ولی خوردن آنها حرام است و نماز در لباسی که 

 از آن چرم باشد، جایز نیست .

ور نی است که به دست)زنجانی :( مسأله گوشت و پیه و چرمی که احتمال برود از حیوا

در بازار  6شرع کشته اند در چهار صورت پاک است و خوردن آن جایز می باشد: 

از مکانی در سرزمین  2مسلمانان تهیه شده باشد، هر چند از دست کافر گرفته شده باشد. 

اسالم یعنی سر زمینی که مسلمانان بر آن حکومت می کنند تهیه شده باشد. در این دو 

از بازار غیر اسالمی یا سرزمین غیر اسالمی وارد شده باشد، چنانچه احتمال  صورت ، اگر

برود که در پاکی و نجسی آن تحقیق شده ، پاک ، و گر نه ، نجس است . هم چنین در 

 3برخی از فرضهای این دو صورت تفصیلی وجود دارد که در مسأله بعد خواهد آمد. 

له بودن آن خبر دهد با تفصیلی که در مسأاگر کسی که آن چیز در دست اوست به پاک 

اگر ببیند که مسلمانان در آن نماز می خوانند. و در غیر آن چهار صورت  9بعد می آید. 

، در حکم مردار است و تمام احکام مردار بر آن بار می شود، بنا بر این نجس بوده و 

ست و خرید و نماز خواندن در آن چرم جایز نیست و خوردن آن گوشت و پیه حرام ا

 فروش آن هم باطل است .

)مکارم :( مسأله گوشت و پوست و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می شود، 

یا مسلمانی برای انسان هدیه می آورد پاک است ، ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر 
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وردن خ گرفته و رسیدگی الزم را نکرده است ، مستحب ّ است از آن اجتناب شود ولی

 آن حرام می باشد.

 اختصاصی  314و  96مسأله از 

 اشاره

اگر گوشت و پیه و چرم را از سرزمینی تهیه کرده باشد که بر خالف  71)زنجانی :( مسأله 

نظر شیعه برخی از اقسام مردار را پاک می دانند مثلًا از سرزمین حنفیان و شافعیان که 

عقیده دارند پوست مردار با دبّاغی پاک می شود، در صورت اول و دوم که در مسأله 

 ت از فروشنده سؤال شود که آیا این گوشت یا چرم مثلًا از حیوانیپیش گفته شد می بایس

که به دستور شرع ذبح شده گرفته شده است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت بود می 

توان احکام پاک بودن را بر آن گوشت و چرم بار کرد، مثلًا از آن گوشت خورد و در 

ه فروشنده ، به دیگران خبر داد که این آن چرم نماز خواند، ولی نمی توان به مجرّد گفت

گوشت یا چرم از حیوانی است که به دستور شرع ذبح شده است ، و همین طور اگر 

 کسی که این گوشت یا چرم در دست اوست در چنین 

 94ص: 

سرزمینی بگوید که از حیوانی است که به دستور شرع ذبح شده ، نمی توان به مجرد گفته 

یگران گفت هر چند می تواند احکام پاک بودن را بر این گوشت یا او این مطلب را به د

 چرم بار کند.

  خون 1

 خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد[ 96]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگ آن  71مسأله 

ه وانی که مانند ماهی و پشرا ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است ؛ پس خون حی

 خون جهنده ندارد، پاک می باشد.

 متخلف ذبیحه [ 97]مسأله 

اگر حیوان حالل گوشت را به دستوری که در شرع معیّن شده بکشند و خون  79مسأله 

( ولی 2( بیرون آید، خونی که در بدنش می ماند، پاک است ، )6آن به مقدار معمول )

واسطه این که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن اگر به علت نفس کشیدن یا به 

( )مکارم :( 2( )سیستانی :( به مقدار الزم .. )6(. )3حیوان برگردد، آن خون نجس است )

مگر این که سر حیوان را در جای بلند قرار دهند و خون به بدن حیوان برگردد، و اگر به 

 جتناب است .علّت نفس کشیدن خون برگردد نیز احتیاط واجب ا

)زنجانی :( ولی اگر به علت نفس کشیدن خون به بدن حیوان برگردد، یا به واسطه این 

که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به مقدار متعارف بیرون نیاید آن خون نجس 

است ، و بنا بر احتیاط مستحب از خونی که در اجزاء محرمه از حیوان حالل گوشت 

( )گلپایگانی ، صافی :( و احتیاط الزم ، اجتناب از خون باقی 3)مانده ، اجتناب کنند. 

مانده در اجزاءِ حرام ِ حالل گوشت است . )بهجت :( و هم چنین چیزی که با آن خون 

 مالقات کند آن هم نجس است .

 خونی که در تخم مرغ می باشد نجس نیست [ 98]مسأله 

، ولی به احتیاط واجب باید از خونی که در تخم مرغ می باشد نجس نیست  73مسأله 

( و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، 6خوردن آن اجتناب کند )

( )فاضل :( احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب 6خوردن زرده هم مانعی ندارد. )

( مسأله بنا بر : شود. ]پایان مسأله [ )خوئی ، گلپایگانی ، اراکی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی
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احتیاط واجب ) )زنجانی :( بنا بر احتیاط( از تخم مرغی که ذرّه ای خون در آن است ، 

باید اجتناب کرد ولی اگر خون ) )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( مثلًا( در زرده باشد تا 

 پوست نازک روی آن پاره نشده ، سفیده پاک است .

)مکارم :( مسأله خونی که در تخم مرغ می باشد، نجس است بنا بر احتیاط واجب ، و 

 خوردن آن نیز حرام است .

)نوری :( مسأله خونی که در تخم مرغ می باشد، بنا بر احتیاط واجب نجس است ؛ ولی 

اگر در میان پرده رقیقی است و آن پرده پاره نشده است ، اجزاء تخم مرغ را نجس نمی 

 .کند

)سیستانی :( مسأله احتیاط مستحب آن است که از زرده تخم مرغی که ذره ای خون در 

 آن می باشد اجتناب شود.

 96ص: 

)بهجت :( مسأله از خونی که در تخم مرغ می باشد بنا بر احتیاط باید اجتناب کرد، ولی 

 اگر خون در زرده باشد سفیده پاک است و اگر در سفیده باشد زرده پاک است .

 خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود نجس است [ 99]مسأله 

خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود نجس است و شیر را نجس  77مسأله 

 می کند.

 خونی که از الی دندانها می آید[ 311]مسأله 

از  خونی که از الی دندانها می آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان 644مسأله 

( 6(. )3( و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد )2( پاک است )6بین برود، )
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( )بهجت 2)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اجتناب از آب دهان الزم نیست . ]پایان مسأله [ )

( )گلپایگانی ، صافی :( پاک است ولی بهتر آن است که آن 3:( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 د.را فرو نبرن

 )زنجانی :( پاک است ولی احتیاط آن است که آن را فرو نبرند.

)مکارم :( مسأله خونی که از لثه یا جای دیگر دهان بیرون می آید هر گاه در آب دهان 

حل ّ شود و از بین برود پاک است و فرو بردن آب دهان نیز در این صورت جایز است 

 ولی عمداً این کار را نکند.

خونی که از الی دندانها می آید نجس و خوردن آن حرام است ؛ ولی )نوری :( مسأله 

اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود پاک است ؛ ولی فرو بردن آب دهان 

 در این صورت اشکال دارد.

 خونی که به واسطه کوبیده شدن ، زیر ناخن یا زیر پوست می میرد[ 313]مسأله 

طه کوبیده شدن ، زیر ناخن یا زیر پوست می میرد، اگر طوری خونی که به واس 646مسأله 

( در صورتی 6شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است و اگر به آن خون بگویند )

( اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل خون را 2که ناخن یا پوست سوراخ شود )

ه طوری که نجاست زیاد ( باید اطراف آن را ب9( و اگر مشقّت دارد )3بیرون آورند )

( و روی پارچه دست تر 1نشود، بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه ، بر آن بگذارند )

 ( )بهجت :( نجس است و ..6(. )1بکشند )

)سیستانی :( و ظاهر گردد نجس است پس چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود به طوری 

که خون جزء ظاهر بدن حساب شود، اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل ، جهت وضو 

( )فاضل :( اگر به آن خون 2یا غسل مشقت زیاد دارد باید تیمم نماید. ]پایان مسأله [ )
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( 3ن یا پوست سوراخ شود، و در این صورت .. )بگویند در صورتی نجس است که ناخ

)خوئی ، تبریزی :( اگر به آن خون بگویند نجس است و در این صورت چنانچه ناخن یا 

پوست سوراخ شود اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل ّ، جهت وضو یا غسل مشقت 

و هم بگیرد زم وض)خوئی : مشقت زیاد( دارد باید تیمم نماید )تبریزی : و بنا بر احتیاط ال

به طوری که وقت وضو گرفتن ، آب وضو نجس نشود(. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، 

صافی :( اگر به آن خون بگویند نجس است و در این صورت اگر مشقت ندارد باید برای 

 وضو و غسل آن را برطرف سازند ..

ت نچه ناخن یا پوس)زنجانی :( اگر به آن خون بگویند، نجس است و در این صورت ، چنا

 سوراخ 

 92ص: 

شود، اگر مشقت زیاد ندارد باید برای وضو یا غسل خونی که دیده می شود بیرون آورند 

.. 

)مکارم :( اگر به آن خون بگویند، ما دام که زیر پوست و ناخن است برای وضو و غسل 

ی ندارد باید و نماز اشکال ندارد، اما هر گاه سوراخ شود اگر ضرر و زحمت فوق العاده ا

آن را بیرون آورند و اگر زحمت زیاد دارد باید برای وضو و غسل اطراف آن را شست 

( 9و پارچه ای روی آن بگذارد و روی پارچه دست تر بکشد و احتیاطاً تیمم هم بکند. )

( 1( )اراکی :( و به وظیفه جبیره عمل نماید. )1)زنجانی :( اگر مشقت زیاد دارد .. )

 ، صافی :( و احتیاطاً تیمم هم بکنند. )نوری :( و تیمم هم بکنند.)گلپایگانی 

 زنج )انی :( و اگر گذاشتن پارچه ممکن نبود، تیمم کند.

 )بهجت :( همان طوری که وضو یا غسل جبیره ای می نماید.
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 اگر انسان نداند که خون ، زیر پوست مرده [ 312]مسأله 

پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن  اگر انسان نداند که خون ، زیر 642مسأله 

 به آن حالت درآمده ، پاک است .

 اگر موقع جوشیدن غذا ذّره ای خون در آن بیفتد[ 311]مسأله 

( 6اگر موقع جوشیدن غذا ذرّه ای خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن ) 643مسأله 

. این مسأله در رساله (، پاک کننده نیست 2نجس می شود و جوشیدن و حرارت و آتش )

( )زنجانی :( جوشیدن و 2( )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم .. )6آیت اللّه مکارم نیست )

 آتش ..

 زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود[ 314]مسأله 

زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود، اگر معلوم  649مسأله 

( )بهجت :( و به آن خون زرد نیز 6( پاک می باشد. )6اشد که با خون مخلوط است ، )نب

نگویند پاک است ، امّا اگر قبلًا می دانستیم خون بوده ولی حاال شک ّ در خون بودن آن 

 داشته باشیم ، نجس است .

 )مکارم :( مسأله زردابه ای که گاه موقع خراشیدگی پوست یا در اطراف زخم پیدا می

 شود، چنانچه معلوم نباشد خون است یا با خون مخلوط شده پاک است .

 اختصاصی  315مسأله 

 اشاره

پوست سرخ رنگی که بعد از شستن زخم یا هنگام بهبودی روی  664)مکارم :( مسأله 

 زخم ظاهر می شود پاک است ، مگر این که یقین حاصل شود خون در آن است .
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  سگ و خوک 9 1

 و خوکی که در خشکی زندگی می کنند[سگ  315]مسأله 

( و استخوان و 6سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند حتّی مو ) 641مسأله 

( 6پنجه و ناخن و رطوبتهای آنها نجس است ولی سگ و خوک دریایی پاک است . )

 )بهجت :( همه اجزاء، حتّی مو ..

تهای پنجه و ناخن و رطوب )سیستانی :( مسأله سگ و خوک نجسند، حتّی مو و استخوان و

 آنها.

 اختصاصی  316مسأله 

 اشاره

حیوانی که از این دو، یعنی سگ و خوک متولّد گردد، یا از جفت  662)مکارم :( مسأله 

گیری یکی از این دو با حیوان دیگری متولّد شود و به آن سگ و خوک نگویند پاک 

 است .

 93ص: 

  رکاف 3

 کافر یعنی کسی که منکر خدا است [ 316]مسأله 

کافر یعنی کسی که منکر خدا است ، یا برای خدا شریک قرار می دهد، یا  641مسأله 

پیغمبری حضرت خاتم االنبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول 

داشته باشد. و نیز (، و هم چنین است اگر در یکی از اینها شک 6ندارد، نجس است )

( جزء دین اسالم 2کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان )
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می دانند منکر شود چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد به 

( و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب 3انکار خدا یا توحید یا نبوّت ، نجس می باشد )

( )اراکی :( و نیز بنا بر احتیاط واجب از کسی که ضروری 6کرد، گر چه الزم نیست . )

دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسالم می دانند منکر شود 

باید اجتناب کرد. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، صافی :( و نیز کسی که یکی از ضروریّات 

نکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است ، نجس می باشد، دین مبین اسالم را م

و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد )صافی : و نیز کافر کتابی بنا بر قول مشهور 

 نجس است و احتیاط واجب رعایت این قول است (.

 )نوری :( مگر اهل کتاب ، که در آخر مسأله ذکر می شود ..

ار چه به قلب باشد و چه به زبان ، سبب کفر می گردد و هم چنین غاُله )زنجانی :( و انک

)یعنی کسانی که یکی از معصومین علیهم السالم را خدا خوانده یا بگوید خدا در او 

حلول کرده است ( و خوارج و نواصب )یعنی کسانی که اظهار دشمنی با معصومین علیهم 

اب یعنی یهودیان و مسیحیان و زردشتیان السالم کنند( نجس اند و لکن نجاست اهل کت

بنا بر احتیاط است . و کسی که یکی از ضروریات دین مانند نماز و روزه را که تمام 

مسلمانان آنها را جزء دین اسالم می دانند انکار کند، چنانچه انکارش عرفاً ظهور در انکار 

ر ظهور شود، بلکه اگرسالت حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله داشته باشد نجس می 

( )نوری 2در انکار رسالت هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب باید از وی اجتناب کرد. )

( )نوری :( و اگر ضروری دین بودن آن را نداند، به 3:( یعنی چیزی را که مسلمانان .. )

او  زطوری که انکار آن به انکار خدا یا توحید یا نبوّت برنگردد، بهتر آن است که ا

اجتناب کنند. کفاری که مانند یهود و نصاری اهل کتاب می باشند، ذاتاً پاک می باشند 

و تا هنگامی که علم به مالقات بدن آنها با یکی از نجاسات که ذکر شد و می شود حاصل 

 نشده است ، اجتناب الزم نیست .
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قرار  ی خدا شریک)خوئی :( مسأله کافر یعنی کسی که : منکر خدا یا معاد است ، یا برا

می دهد. و هم چنین غال )یعنی آنهایی که یکی از ائمّه علیهم السالم را خدا خوانده یا 

بگویند خدا در او حلول کرده است ( و خوارج و نواصب )یعنی آنهایی که به ائمّه علیهم 

السالم اظهار دشمنی می نمایند( نجسند. و هم چنین است کسی که نبوّت یا یکی از 

 ات دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزءضروری

 99ص: 

دین اسالم می دانند چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است منکر شود. و امّا اهل کتاب 

)یعنی یهود و نصاری ( که پیغمبری حضرت خاتم االنبیاء محمّد إبن عبد اللّه صلی اللّه 

علیه و آله و سلم را قبول ندارند نیز بنا بر مشهور نجس می باشند و این قول ، موافق 

 تناب از آنها نیز الزم است .احتیاط است پس اج

)فاضل :( مسأله مشرک ، یعنی افرادی که خدایی غیر از خدای یگانه را بپرستند، )بت 

پرست ( یا برای خدا شریک قائل باشند و دو یا چند خدا را بپرستند، نجس می باشد ولی 

ته شکسانی که وحدت خدای سبحان را قبول دارند و یکی از پیامبران الهی را قبول دا

باشند )یهودیان ، مسیحیان ، زرتشتیان و صابئیان ( پاک می باشند. و اهل کتاب اگر به 

واسطه تحریف در دین خود مشرک شده باشند حکم سایر مشرکین را دارند و نجس می 

باشند و هم چنین کسانی که بی دین بوده و هیچ خدایی را قبول ندارند نجس می باشند. 

ئمه اطهار علیهم السالم هستند نجس می باشند. خوارج و نیز ناصبی ها نیز که دشمن ا

مسلمانانی که مشرک شده باشند و حضرت علی علیه السالم را خدا بدانند یا یکی از 

ضروریات دین را انکار کنند به نحوی که به انکار خدا و رسول خدا برگردد نجس می 

 باشند.
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 شریک قائل است یا پیامبری حضرت)بهجت :( مسأله کسی که منکر خدا، یا برای خدا 

خاتم األنبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد و همین طور 

کسی که ایمان به خدا و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نداشته باشد، کافر و نجس می 

ه این روزه را با علم ب باشد. هم چنین کسی که یکی از ضروریّات دین اسالم مثل نماز یا

که ضروری دین است انکار نماید، نجس می باشد و اگر از روی تقصیر نداند و انکار 

 نماید، احتیاطاً باید از او اجتناب کرد.

)مکارم :( مسأله کافر یعنی کسی که خدا یا پیامبر اسالم صلی اللّه علیه و آله و سلم را 

دهد بنا بر احتیاط نجس است ، هر چند به یکی  قبول ندارد یا برای خدا شریکی قرار می

از ادیان آسمانی ، مانند آئین یهود و نصاری ایمان داشته باشد. کسی که ضروری دین 

اسالم یعنی چیزی را که همه مسلمانان جزء دین می دانند )مانند معاد روز قیامت و واجب 

بودن آن را بداند، کافر  بودن نماز و روزه و امثال آن ( را منکر شود، چنانچه ضروری

است و اگر در ضروری بودن آن شک ّ دارد کافر نیست ولی احتیاط مستحب ّ آن است 

 که از او اجتناب شود.

)تبریزی :( مسأله کافر یعنی کسی که منکر خدا یا نبوّت است و یا معترف به آن نیست و 

که یکی از ائمه علیهم یا برای خدا شریک قرار می دهد، و هم چنین غاله )یعنی آنهایی 

السالم را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است ( و خوارج و نواصب )یعنی 

: آنهایی که با ائمه اطهار علیهم السالم دشمنی می نمایند( نجسند و امّا اهل کتاب )یعنی 

ی اللّه لیهود و نصاری و مجوس ( که پیغمبری حضرت خاتم االنبیاء محمّد بن عبد اللّه ص

علیه و آله و سلم را قبول ندارند، نیز بنا بر مشهور نجس می باشند و این قول موافق احتیاط 

است و لکن بنا بر اظهر این طوایف پاکند. و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را 

که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسالم می دانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز 

 دین است نجس می باشد. ضروری
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)سیستانی :( مسأله کسی که معترف به خدا یا به یگانگی او نباشد و هم چنین غاُله )یعنی 

آنهایی که یکی از ائمه علیهم السالم را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده 

 است ( و خوارج و نواصب 

 91ص: 

شمنی می نمایند( نجسند، و هم چنین است )یعنی آنهایی که به ائمه علیهم السالم اظهار د

کسی که نبوت یا یکی از ضروریات دین مانند نماز و روزه را منکر شود اگر به نحوی 

باشد که مستلزم تکذیب پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم باشد هر چند فی الجمله . و امّا 

 اهل کتاب )یعنی یهود و نصاری و مجوس ( محکوم به طهارتند.

 اختصاصی  331تا  317أله از مس

 اشاره

کسانی که به خدا و پیامبر اسالم صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان  669)مکارم :( مسأله 

دارند، ولی وسوسه هایی برای آنها پیدا می شود و به مطالعه و تحقیق می پردازند پاکند 

 و این وسوسه ها ضرری ندارد.

 ت [تمام بدن کافر نجس اس 317]مسأله 

( )نوری :( 6( حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است )6تمام بدن کافر ) 649مسأله 

 غیر اهل کتاب .. )فاضل :( تمام بدن مشرک ..

)مکارم :( مسأله آن چه در باره نجس بودن کافر گفته شد تمام اجزای بدن او حتّی مو و 

 ناخن را شامل می شود.
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جاست کافر گفته شد تمام اندام کافر، حتّی مو و ناخن )زنجانی :( مسأله آن چه در مورد ن

 و رطوبتهای او را شامل می شود.

 اگر پدر و مادر و جدّ بّچه نابالغ کافر باشند[ 318]مسأله 

( آن بچه هم نجس است 2( بچّه نابالغ کافر باشند )6اگر پدر و مادر و جدّ ) 643مسأله 

( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، 6اک است . )( و اگر یکی از اینها مسلمان باشد بچه پ3)

( )نوری :( اگر پدر و مادر 2تبریزی ، سیستانی ، فاضل ، بهجت ، صافی :( جدّ و جدّه .. )

( )خوئی ، تبریزی :( مگر در 3و جدّ و جدّه بچه نابالغ ، کافر غیر اهل کتاب باشند، .. )

 صورتی که ممیّز و مظهر اسالم باشد ..

گر در صورتی که ممیّز و مظهر اسالم باشد که در این صورت پاک است )سیستانی :( م

و اگر از پدر و مادر خود رو گردان و به مسلمانها تمایل داشته باشد و یا در حال تحقیق 

و بررسی باشد، حکم به نجاستش مشکل است و اگر پدر و مادر و جّد و جدّه ، یکی از 

[ خواهد آمد بچه 623، صفحه 264أله ]اختصاصی اینها مسلمان باشد به تفصیلی که در مس

 پاک است .

)زنجانی :( مسأله طفل ممیّز اگر اظهار کفر کند، کافر و اگر اظهار اسالم کند، مسلمان 

است . و طفل غیر ممیّز و طفل ممیّزی که نه اظهار کفر کرده و نه اظهار اسالم ، چنانچه 

پدر و مادر و نیز جدّ و جدّه نزدیک وی کافر باشند، آن بچّه هم نجس است و اگر یکی 

 باشد، بچّه پاک است .از آنان مسلمان 

)مکارم :( مسأله بچّه های کفّار به حکم آنها هستند، و بچّه های مسلمانان حتی بچّه ای 

که فقط پدرش مسلمان است ، پاک است ، امّا اگر فقط مادرش مسلمان باشد احتیاط، 

 اجتناب است .
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 کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه [ 319]مسأله 

( ولی احکام 2( پاک می باشد )6علوم نیست مسلمان است یا نه )کسی که م 647مسأله 

( و نباید در قبرستان مسلمانان 3دیگر مسلمانان را ندارد، مثلًا نمی تواند زن مسلمان بگیرد )

( )فاضل :( اگر چنانچه مسلمان یا کافر بودن آن در گذشته نیز معلوم نباشد 6دفن شود. )

.. 

 ر اسالمش نباشد ..)سیستانی :( و نشانه ای هم ب

 91ص: 

( )تبریزی :( و جایز است در قبرستان مسلمانان دفن شود و واجب است مثل سایر 2)

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر اماره ای بر 3مسلمانها غسل داد و نماز خواند و دفن کرد. )

مسلمان  زن اسالم او نباشد و در بالد اسالم هم نباشد، احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلًا

 نمی تواند با او ازدواج کند ..

)زنجانی :( مسأله کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه ، چنانچه سابقاً کافر بوده ، 

نجس است و چنانچه سابقاً مسلمان بوده پاک بوده و سایر احکام مسلمان را داراست و 

د، گر مسلمان را ندارچنانچه حالت سابقه او معلوم نباشد، پاک می باشد ولی احکام دی

مثلًا نمی تواند زن مسلمان بگیرد و باید در قبرستان مسلمانان دفن نشود، مگر آن که در 

 سرزمین اسالم باشد که ظاهراً تمام احکام مسلمان بر وی بار می شود.

)مکارم :( مسأله کسی که در جامعه اسالمی زندگی می کند و از اعتقادات او خبر نداریم 

و جستجو و تفتیش الزم نیست و نیز در جوامع غیر اسالمی چنانچه افرادی ، پاک است 

 باشند که معلوم نباشد مسلمان هستند یا کافر، پاکند.

 سب النبی ص [ 331]مسأله 
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( به یکی از دوازده امام علیهم السالم دشنام دهد، یا با آنان 6اگر مسلمانی ) 664مسأله 

( )بهجت :( اگر کسی اعم ّ از مسلمان و غیر 6(. )2دشمنی داشته باشد، نجس است )

( )نوری :( و هم چنین است غاله، یعنی کسانی که یکی از ائمه علیهم السالم 2مسلمان .. )

 را خدا می خوانند یا می گویند خدا در او حلول کرده است .

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله شخصی که به یکی از دوازده امام علیهم

السالم )زنجانی : به یکی از معصومین علیهم السالم ( از روی دشمنی دشنام دهد، نجس 

است )زنجانی : بلکه بنا بر احتیاط، از کسی که بدون دشمنی هم دشنام دهد اجتناب 

 شود(.

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی پناه بر خدا به خدا یا پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا 

ه معصومین علیهم السالم یا فاطمه زهرا علیها السالم دشنام و ناسزا گوید یا یکی از ائمّ

 عداوت داشته باشد کافر است .

 اختصاصی  332تا  333مسائل از 

 اشاره

 اهل کتاب )یهودی و نصاری و مجوس ( پاک می باشند. 661)فاضل :( مسأله 

را دارد که به دین آنها مرتدّ از لحاظ نجس و پاکی حکم گروهی  661)فاضل :( مسأله 

درآمده است ، بنا بر این اگر مشرک شده باشد نجس و اگر به دین یهودی و نصرانی 

 گرویده باشد محکوم به طهارت است .

کسانی که در حق ّ علی علیه السالم و سایر امامان علیهم السالم غلّو  624)مکارم :( مسأله 

 فات مخصوص خدایی برای آنها قائل باشندکنند یعنی آن بزرگواران را خدا بدانند یا ص

 کافرند.
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کسانی که عقیده به وحدت وجود دارند یعنی می گویند در عالم  626)مکارم :( مسأله 

هستی یک وجود بیش نیست و آن خدا است و همه موجودات عین خدا هستند، و کسانی 

 که 

 99ص: 

آن یکی شده ، یا خدا را جسم معتقدند خدا در انسان یا موجود دیگری حلول کرده ، و با 

 بدانند احتیاط واجب اجتناب از آنهاست .

تمام فرقه های اسالمی پاکند مگر آنها که با ائمّه معصومین علیهم  622)مکارم :( مسأله 

السالم عداوت و دشمنی دارند و خوارج و غاله یعنی غلوّ کنندگان در حق ّ ائمّه علیهم 

 السالم .

  شراب 7

 راب و هر چیزی که انسان را مست می کند[ش 333]مسأله 

شراب و هر چیزی که انسان را مست می کند، چنانچه به خودی خود روان  666مسأله 

( و اگر مثل بنگ و حشیش ، روان نباشد اگر چه چیزی در آن 6باشد، نجس است ، )

ه باشد ( )زنجانی :( و اگر مایعی زیاد آن مست کنند6بریزند که روان شود، پاک است . )

 مقدار کم آن نیز نجس است ..

)خوئی ، تبریزی :( شراب )خوئی : و نبیذی که مسکر است ( نجس است و بنا بر احتیاط 

واجب هر چیزی که انسان را مست می کند، چنانچه به خودی خود روان باشد نیز نجس 

 است ..
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)بهجت :( شراب و هر چیزی که زیاد آن انسان را مست می کند، چنانچه به خودی خود 

مایع باشد نجس و خوردن آن حرام است اگر چه کم باشد یا مست کنندگی ِ آن خفیف 

 باشد ..

)سیستانی :( مسأله شراب نجس است و غیر آن از چیزهایی که انسان را مست می کند، 

 نجس نیست .

ه شراب و هر مایعی که انسان را مست می کند نجس است بنا بر احتیاط )مکارم :( مسأل

واجب ، امّا اگر مثل بنگ و حشیش باشد که مخدّر و مستی آور است و ذاتاً مایع نیست 

پاک است ، هر چند آن را با آب مخلوط کنند و به صورت مایع درآورند، ولی استعمال 

 آن به هر حال حرام است .

 صنعتی [ الکل 332]مسأله 

الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار  662مسأله 

( مست کننده و روان است درست کرده اند، 2( اگر انسان نداند از چیزی که )6می برند )

( )خوئی :( تمام اقسامش پاک می باشد. ]پایان مسأله [ )تبریزی :( 6(. )3پاک می باشد )

( )بهجت :( به 2تنهایی مست کننده نیست پاک می باشد. ]پایان مسأله [ ) که خودش به

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر انسان نداند که مست کننده است و یا نداند که 3تنهایی .. )

 آن را ابتداء از چیز مست کننده روان درست کرده اند پاک است .

 ه ، پاک است .)زنجانی :( اگر انسان نداند که مست کننده است یا ن

)فاضل :( مسأله الکل سفید و طبی که الکل خالص می باشد و مصارف طبی دارد پاک 

می باشد. مگر این که از شراب و فقاع گرفته شده باشد که در این صورت نجس است . 
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هم چنین مواد پاک کننده دیگر که از مشتقات الکل است و در مراکز درمانی کاربرد 

 دارد پاک می باشد.

 93: ص

هم چنین الکل صنعتی که همان الکل سفید به اضافه مقداری مواد سمّی است و کاربرد 

صنعتی دارد پاک می باشد. ادکلن و مواد صنعتی دیگر نیز که مشتمل بر الکل می باشد 

 پاک است .

 )سیستانی :( مسأله الکل ؛ چه صنعتی ، چه طبّی ، به تمام اقسامش پاک است .

لکل طبّی و صنعتی که انسان نمی داند از چیز مست کننده مایع گرفته )مکارم :( مسأله ا

شده پاک است ، هم چنین ادکلن و عطرها و داروهایی که با الکل طبّی یا صنعتی مخلوط 

 است .

 اختصاصی  334تا  331مسأله از 

 اشاره

یست ن الکلهایی که ذاتاً قابل شرب نیست یا جنبه سمّی دارد، نجس 621)مکارم :( مسأله 

، ولی هر گاه آن را رقیق کنند و مشروب و مُسکر باشد، نوشیدنش حرام است و احتیاطًا 

 حکم نجس دارد.

 اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید[ 331]مسأله 

اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید، حرام ، ولی نجس نیست  663مسأله 

( و اگر به واسطه پختن جوش بیاید 6ننده است )مگر آن که معلوم شود که مست ک
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( )اراکی :( اگر انگور و آب انگور به خودی 6خوردنش حرام است ولی نجس نیست . )

 خود جوش بیاید، حرام و پاک بودن آن محل اشکال است ..

)خوئی ، فاضل ، تبریزی :( مسأله اگر انگور و آب انگور به خودی خود یا به واسطه 

 ید، پاک است ولی خوردن آن حرام است .پختن جوش بیا

)گلپایگانی ، صافی :( و آن چه به آتش جوش آمده اگر به آتش ، دو ثلث آن کم شود 

 حالل می شود و آن چه به غیر آتش جوش آمده به سرکه شدن حالل می شود.

 )زنجانی :( خوردن آن حرام و بنا بر احتیاط نجس می باشد.

انگور به خودی خود جوش آید )جوش آمدنی که معمولًا )مکارم :( مسأله هر گاه آب 

مقدّمه شراب شدن است ( نجس و حرام است ، ولی اگر با حرارت آتش یا غیر آن به 

جوش آید نجس نیست ، ولی خوردنش حرام است هم چنین آب خرما و مویز و کشمش 

 بنا بر احتیاط واجب .

یاید نجس است و اگر بواسطه )نوری :( مسأله اگر آب انگور به خودی خود جوش ب

پختن جوش بیاید، خوردنش حرام است ؛ ولی نجس نیست . و اگر به واسطه جوشاندن 

 به آتش ، دو سوّم آن کم شود حرام بودن آن نیز برطرف می شود.

)بهجت :( مسأله اگر انگور و آب انگور به واسطه پختن یا غیر آن ، جوش بیاید، بنا بر 

 وردنش حرام است و باید از آن اجتناب نمود.اقوی و احوط، نجس و خ

)سیستانی :( مسأله اگر آب انگور به خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید، پاک ، 

ولی خوردن آن حرام است و هم چنین انگور جوشیده ، بنا بر احتیاط واجب حرام است 

 ولی نجس نیست .
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 بیایند[خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش  334]مسأله 

خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند، پاک و خوردن آنها  669مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر چه احتیاط غیر الزم آن است که از آنها 6(. )6حالل است )

 اجتناب کنند.

 )نوری ، زنجانی :( اگر چه احتیاط مستحب آن است که از آنها اجتناب کنند.

 97ص: 

)بهجت :( اگر خود به خود یا با پختن جوش بیایند، پاک بودن و خوردن آن محل ّ اشکال 

 است .

)اراکی :( مسأله خرما و آب آن اگر جوش بیاید پاک و خوردن آن حالل است . و اّما 

 کشمش و آب آن ، حکم انگور و آب آن را دارد.

ریزند و بجوشد خوردن آن )مکارم :( مسأله هر گاه خرما و مویز و کشمش را در غذا ب

 اشکال ندارد.

  فقّاع 64

 فقّاع از جو گرفته می شود[ 335]مسأله 

(، 2( و به آن آبجو می گویند نجس است )6فقّاع که از جو گرفته می شود ) 661مسأله 

اک می گویند پ« ماء الشّعیر»( به دستور طبیب از جو می گیرند و به آن 3ولی آبی که )

( )بهجت :( نجس و 2ت :( فقاع که غالباً از جو گرفته می شود .. )( )بهج6می باشد. )

 ( )خوئی ، تبریزی :( غیر فقاع مانند آبی که ..3خوردن آن حرام است .. )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی :( مسأله فقّاع که غالباً از جو گرفته می شود و موجب درجه خفیفی از مستی 

امّا آب جوی که موجب هیچ است ، حرام است و بنا بر احتیاط واجب نجس است . و 

 گونه مستی نیست ، پاک و حالل می باشد.

ند حرام می گوی« آبجو»)مکارم :( مسأله مشروب الکلی که از جو گرفته می شود و به آن 

و از جهت نجاست مانند شراب است ، ولی آبی که برای خواص ّ طبّی از جو می گیرند 

 کر نیست ، پاک و حالل است .می گویند و ابداً مس« ماء الشّعیر»و به آن 

 اختصاصی  348تا  335مسأله از 

 اشاره

نیز می گویند و به صورت گردی « لوردوبیر»مخمّر آبجو که به آن  627)مکارم :( مسأله 

 است که مصرف طبّی دارد نه مسکر است و نه مایع ، پاک و حالل است .

 عرق جُُنب از حرام 

 نیست [عرق جنب از حرام ، نجس  336]مسأله 

عرق جنب از حرام ، نجس نیست ، ولی احتیاط واجب آن است که با بدن یا  661مسأله 

لباسی که به آن آلوده شده ، نماز نخوانند. )اراکی :( مسأله عرق جنب از حرام گر چه 

نجس بودن آن ، محل ّ اشکال است ولی با بدن یا لباسی که به آن ، آلوده شده نمی توان 

 نماز خواند.

ئی :( مسأله عرق جنب از حرام پاک است و بنا بر احتیاط مستحب ّ نماز با آن نخوانند )خو

 و نزدیکی با زن در حال حیض ، حکم جنابت از حرام را دارد.
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله عرق جنب از حرام پاک است چه در حال جماع بیرون آید 

اشد یا از لواط یا از وطی و نزدیکی کردن با یا بعد از آن ، از مرد باشد یا از زن ، از زنا ب

حیوانات یا استمناء؛ )و استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون 

آید( لکن بنا بر احتیاط واجب با بدن یا لباسی که آلوده به آن است ، نمی شود نماز 

 خواند.

 34ص: 

)بهجت :( مسأله عرق جنب از حرام نجس نیست ولی بنا بر أظهر و أحوط، با بدن یا لباسی 

 که به آن آلوده شده تا خشک نشده است نماز نخوانند.

)تبریزی :( مسأله عرق جنب از حرام پاک است و بنا بر احتیاط نماز با آن جائز نیست و 

ب نباشد و نزدیکی با زن در حال [ واج667بعید نیست احتیاط در این مسأله و مسأله ]

 حیض حکم جنابت از حرام را دارد.

 )سیستانی :( مسأله عرق جنب از حرام پاک است و نماز با آن صحیح است .

)زنجانی :( مسأله عرق جنب از حرام پاک است ، ولی بنا بر احتیاط مستحب از آن اجتناب 

، از مرد باشد یا از زن ، از زنا  کنند، چه عرق در حال نزدیکی بیرون آید یا بعد از آن

 باشد، یا از لواط، یا از نزدیکی کردن با حیوانات ، یا استمناء.

)مکارم :( مسأله کسی که از طریق حرام جنب شود، خواه به واسطه زنا باشد یا لواط و یا 

د ناستمناء، عرق او نجس نیست ، ولی ما دام که بدن یا لباس او عرق دارد، با آن نماز نخوا

بنا بر احتیاط واجب . احتیاط مستحب ّ آن است که از عرق جنب از حرام پرهیز شود و 

برای رعایت این احتیاط، بهتر است با آب مالیم غسل کند که به هنگام غسل بدن او 

عرق نکند، این در صورتی است که با آب قلیل غسل نماید و اگر با آب کر و مانند آن 
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عد از پایان غسل یک بار همه بدن را آب بکشد )بنا بر احتیاط باشد اشکال ندارد، امّا ب

 مستحب ّ(.

 اگر انسان در موقعی که نزدیکی با زن حرام است [ 337]مسأله 

اگر انسان در موقعی که نزدیکی با زن ، حرام است مثلًا در روزه ماه رمضان  669مسأله 

( باید از عرق خود در نماز اجتناب 2( با زن خود نزدیکی کند بنا بر احتیاط واجب )6)

( )بهجت :( یا در حال حیض 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست )3نماید )

( )بهجت :( در 3در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )« ا بر احتیاط واجب بن»( ]عبارت 2.. )

صورتی که عرق او خشک نشده ؛ و اگر وظیفه اش تیمّم باشد ولی تیمّم نکرده بنا بر 

احتیاط واجب باید از عرق خود، در حال نماز اجتناب نماید. و اگر تیمم کرده ، بنا بر 

م فوق حاصل شده حتّی اگر خشک نشده باشد، الزم اظهر اجتناب از عرقی که بعد از تیم

 نیست .

 )خوئی :( عرق او حکم عرق جنب از حرام را ندارد.

)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( بنا بر احتیاط واجب نباید با بدن و لباسی که آلوده به آن 

 عرق است ، نماز بخواند.

 با آن نماز نخواند.)تبریزی :( عرق او پاک است و احتیاط مستحب ّ آن است که 

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب از عرق خود اجتناب نماید.

)مکارم :( مسأله نزدیکی کردن با هم سر در حال عادت ماهیانه یا در حال روزه ماه 

مبارک رمضان حرام است و اگر عرق کند، احتیاط واجب آن است که با آن معامله عرق 

جنب از حرام عرقی است که در آن حال یا بعد از آن جنب از حرام کند. منظور از عرق 

 ، پیش از آن که غسل کند از بدن او بیرون می آید.
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 عرق جنب از حرام [ 338]مسأله 

 اگر جنب از حرام ، به واسطه تنگی وقت ، عوض غسل ، تیمم نماید 663مسأله 

 36ص: 

ب باید از عرق خود در نماز ( بنا بر احتیاط واج6و بعد از تیمّم و خواندن نماز عرق کند )

اجتناب نماید، ولی اگر به واسطه عذر دیگر تیمم کند، اجتناب الزم نیست . این مسأله 

 ( )نوری :( بعد از تیمم عرق کند ..6در رساله آیت اللّه سیستانی نیست )

)اراکی :( مسأله اگر جنب از حرام به واسطه عذری غیر از تنگی وقت ، بدل از غسل ، 

نماید، تا زمانی که عذر او باقی است ، اگر عرق کند، اجتناب از آن الزم نیست ، تیمّم 

ولی اگر به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده ، پس از خواندن نماز، عرق او حکم عرق جنب 

 از حرام را دارد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر جنب از حرام عوض غسل تیمّم نماید و بعد از تیمّم 

 تا عذر او باقی است نماز خواندن با آن عرق مانع ندارد.عرق کند، 

 )خوئی ، تبریزی :( حکم آن عرق ، حکم عرق قبل از تیمّم است )تبریزی : بنا بر احتیاط(.

 )زنجانی :( باز هم بنا بر احتیاط مستحب از عرق خود اجتناب نماید.

ر ، تیمّم نماید بنا ب)فاضل :( مسأله اگر جنب از حرام نتواند غسل نماید و عوض غسل 

 احتیاط واجب باید از عرق خود در نماز اجتناب نماید.

)مکارم :( مسأله هر گاه جنب از حرام به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگر یا تنگی وقت 

 تیمّم کند، عرقهای بدن او بعد از آن پاک و نماز خواندن با آن جایز است .
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عذر، به جای غسل تیمّم نماید و بعد از تیمّم  )بهجت :( مسأله اگر جنب از حرام ، بدون

 عرق کند، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود در حال نماز اجتناب نماید.

 اگر کسی از حرام جنب شود[ 339]مسأله 

( بنا بر 6اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حالل خود نزدیکی کند ) 667مسأله 

( ولی اگر اول با حالل خود 2نماز اجتناب کند، ) احتیاط واجب ، باید از عرق خود در

(، عرق او وجوب اجتناب ندارد. این مسأله ، 3نزدیکی کند و بعد از حرام ، جنب شود )

( )زنجانی :( یا اول با حالل خود 6در رساله آیات عظام : سیستانی و مکارم نیست )

ه از عرق خود نزدیکی کند، و بعد از حرام جنب شود، احتیاط مستحب آن است ک

( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب آن است که با لباس یا بدن آلوده 2اجتناب کند. )

به عرق خود نماز نخواند و اگر اول از حالل جنب شده و بعد از حرام ، نماز خواندن با 

 آن مانع ندارد.

ل چنانچه اوّ)خوئی :( احتیاط مستحب ّ آن است که در نماز از عرق خود اجتناب نماید و 

با حالل خود نزدیکی کند و بعد مرتکب حرام شود عرق او حکم عرق ِ جنب از حرام 

 را ندارد.

)تبریزی :( احتیاط آن است که در نماز از عرق خود اجتناب نماید و چنانچه اوّل با حالل 

 خود نزدیکی کند و بعد مرتکب حرام شود اجتناب الزم نیست .

اجتناب کند؛ و اگر اوّل با حالل نزدیکی کند و سپس از  )بهجت :( باید از عرق خود

( )نوری :( می تواند با آن عرق نماز 3حرام جنب شود، می تواند با آن نماز بخواند. )

 بخواند.

 32ص: 
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)اراکی :( مسأله اگر کسی ابتدا از حرام و سپس از حالل جنب شود و یا اول از حالل و 

 عرق جنب از حرام دارد.سپس از حرام جنب شود عرق او، حکم 

  رعرق شتر نجاستخوا 66

 عرق شتر نجاستخوار نجس است [ 321]مسأله 

(، ولی اگر حیوانات دیگر، نجاستخوار 6عرق شتر نجاستخوار، نجس است ) 624مسأله 

( )بهجت :( بنا بر اظهر پاک است اگر چه 6( )2شوند از عرق آنها اجتناب الزم نیست . )

( )اراکی :( عرق دیگر حیوانات هم ، اگر 2احتیاط مستحب ّ در اجتناب است .. )

 اجب نجس است .نجاستخوار شوند بنا بر احتیاط و

)نوری :( و احتیاط واجب آن است که از عرق حیوانات نجاستخوار دیگر نیز، اجتناب 

 کنند.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله عرق شتر نجاستخوار و هر حیوانی که به خوردن نجاست انسان 

 عادت کرده ، اگر چه پاک است ، ولی نماز با آن جایز نیست .

ی بنا بر احتیاط واجب باید از عرق شتر نجاستخوار و هر حیوان)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

 که به خوردن نجاست انسان عادت کرده اجتناب کرد.

)زنجانی :( مسأله بول و غائط و عرق حیوانی که به خوردن نجاست انسان )یعنی مدفوع 

 او( عادت کرده نجس است .

نا بر نجاستخوار نجس است ب)مکارم :( مسأله عرق شتر نجاستخوار بلکه حیوانات دیگر 

 احتیاط واجب .
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)سیستانی :( مسأله عرق شتری که به خوردن نجاست انسان عادت کرده باشد، نجس است 

 و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب عرق حیوانات دیگری که این چنین باشند.

 راه ثابت شدن نجاست 

 نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود[ 323]مسأله 

( 6نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود: اول : آن که خود انسان یقین ) 626مسأله 

(، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است الزم نیست از آن 2کند چیزی نجس است )

(. بنا بر این غذا خوردن در قهوه خانه و مهمان خانه هایی که مردمان ال 3اجتناب نماید )

نجسی را مراعات نمی کنند در آنها غذا می خورند، اگر انسان  ابالی و کسانی که پاکی و

(. دوم 1( نداشته باشد غذایی را که برای او آورده اند نجس است اشکال ندارد )9یقین )

(، مثلًا هم سر 1: آن که کسی که چیزی در اختیار او است بگوید آن چیز نجس است )

یگری که در اختیار او است نجس می ( بگوید ظرف یا چیز د9انسان یا نوکر یا کلفت )

( و نیز اگر یک نفر 7(. سوم : آن که دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است )3باشد )

( باید از آن چیز اجتناب 64عادل هم بگوید چیزی نجس است ، بنا بر احتیاط واجب )

یقین یا از ( )سیستانی :( 2( )گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( یا اطمینان .. )6(. )66کرد )

 راه عقالئی ، اطمینان پیدا کند که آن چیز نجس است ..

 33ص: 

( )فاضل :( مگر آن که به واسطه گمان ، اطمینانی که مردم عادی آن را علم به حساب 3)

 می آورند حاصل شود که در این صورت اجتناب الزم است ..

یدا کند که چیزی نجس )بهجت :( اول : آن که خود انسان یقین یا ظن ّ اطمینان آور پ

 است ، و گر نه الزم نیست از آن اجتناب کند ..
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)زنجانی :( اول : آن که خود انسان یقین یا اطمینان کند و یا نوع مردم یقین یا اطمینان 

کنند که چیزی نجس است ، و چنانچه در جایی که نوع مردم اطمینان به نجاست ندارند، 

نجاست داشته باشد، حکم به نجاست آن نمی شود. انسان بر خالف متعارف اطمینان به 

و اگر اطمینان شخصی یا نوعی نباشد، اگر چه گمان داشته باشد چیزی نجس است ، الزم 

( )مکارم 1( )گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( یا اطمینان .. )9نیست از آن اجتناب کند .. )

ر این ان قوی کافی نیست ، بنا ب:( اول : آن که انسان یقین پیدا کند، ولی گمان حتّی گم

غذا خوردن در بعضی از اماکن عمومی که گاه انسان گمان قوی به نجس بودن آنها 

 دارد، جایز است مگر آن که یقین به نجاست پیدا کند ..

)زنجانی :( تا یقین یا اطمینان شخصی یا نوعی به نجاست غذایی که برای انسان می آورند 

( )زنجانی :( 9( )بهجت :( و از گفته او اطمینان حاصل گردد .. )1)نباشد، اشکال ندارد .. 

( )مکارم :( دوّم : آن که ذو الید یعنی کسی 3مثلًا هم سر یا خدمتکار انسان یا فروشنده .. )

که چیزی در اختیار اوست )مانند صاحب خانه و فروشنده و خدمتکار( خبر دهد که آن 

ه شرط آن که از سبب نجاست خبر دهند؛ مثلًا بگویند ( )سیستانی :( ب7چیز نجس است .. )

آن چیز با خون یا بول مالقات کرده است و اگر یک مرد عادل یا شخصی که مورد وثوق 

است خبر دهد و اطمینان از گفته او پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که از آن چیز 

 اجتناب شود.

( )گلپایگانی ، صافی 64ت نمی شود. ))زنجانی :( و با گفتن یک مرد عادل ، نجاست ثاب

( )خوئی ، تبریزی :( اگر یک نفر عادل ، بلکه شخص موثّق 66:( بنا بر احتیاط الزم .. )

 اگر چه عادل هم نباشد بگوید چیزی نجس است باید از آن چیز اجتناب کرد.

زم ال)فاضل :( اگر یک نفر عادل بگوید چیزی نجس است ، اجتناب از آن بنا بر احتیاط، 

 است .
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 )مکارم :( سوّم : دو نفر عادل و یا حتّی یک نفر گواهی دهد. ]پایان مسأله [

 اگر بواسطه ندانستن مسأله ، نجس بودن چیزی را نداند[ 322]مسأله 

اگر بواسطه ندانستن مسأله ، نجس بودن و پاک بودن چیزی را نداند، مثًلا  622مسأله 

(، ولی اگر با این 2یا نه ، باید مسأله را بپرسد ) ( پاک است6نداند عرق جنب از حرام )

( شک کند آن چیز 3که مسأله را می داند، چیزی را شک کند پاک است یا نه ، مثلًا )

(. این مسأله 9خون است یا نه ، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان ، پاک می باشد )

ی ، سیستانی ، زنجانی :( مثلًا نداند ( )خوئی ، تبریز6، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 ( )بهجت :( یا احتیاط نماید ..2فضله موش .. )

 39ص: 

( 9( )زنجانی :( مثلًا شک کند که آن چیز فضله موش است یا فضله سوسک ، یا .. )3)

 )گلپایگانی ، صافی :( و تحقیق الزم نیست .

 پرسیدن الزم نیست .)خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( و وارسی کردن یا 

 چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه [ 321]مسأله 

چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه ، نجس است ، و چیز پاک را  623مسأله 

(. و اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک 6اگر شک کند نجس شده یا نه ، پاک است )

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .6بودن آن را بفهمد الزم نیست وارسی کند. )

 که از هر دوی آنها استفاده می کند نجس شده [اگر بداند یکی از دو ظرف  324]مسأله 

 اشاره
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اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده می کند  629مسأله 

(، بلکه اگر مثلًا نمی داند 6نجس شده و نداند کدام است ، باید از هر دو اجتناب کند )

 نمی کند و مال دیگری است ، لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده

( 6(، اگر چه الزم نیست . )2باز هم احتیاط آن است که از لباس خودش اجتناب نماید )

 )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)اراکی ، گلپایگانی ، نوری :( ولی اگر مثلًا نمی داند لباس خودش نجس شده یا لباسی 

است ، از لباس خودش هم الزم نیست که هیچ از آن استفاده نمی کند و مال دیگری 

 اجتناب نماید.

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( ولی اگر مثلًا نمی داند لباس خودش نجس شده یا لباسی 

که از تصرّف او خارج بوده و مال دیگری می باشد، الزم نیست از لباس خودش اجتناب 

 نماید.

یا لباس شخص بیگانه ای که مورد )مکارم :( امّا اگر مثلًا نداند لباس خودش نجس شده 

 ( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .2استفاده او نیست ، اجتناب الزم نمی باشد. )

)زنجانی :( مسأله اگر بداند یکی از دو یا چند ظرف یا دو یا چند لباسی که از هر دوی 

ز ند چیآنها می تواند استفاده کند نجس شده و نداند کدام است ، باید از هر دو یا چ

اجتناب کند، ولی اگر مثلًا نداند لباسی که می تواند از آن استفاده کند نجس شده یا 

لباسی که عادتاً نمی تواند از آن استفاده کند، الزم نیست از لباسی که می تواند از آن 

 استفاده کند اجتناب کند.

ده و ند نجس ش)صافی :( مسأله اگر بداند یکی از دو ظرفی که از هر دو استفاده می ک

نداند کدام است باید از هر دو اجتناب کند، ولی اگر یکی از دو لباسی که از هر دو 
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استفاده می کند نجس شده و نداند کدام است می تواند دو نماز بخواند، با هر لباس یک 

نماز؛ چنانچه می تواند از هر یک انتفاعات دیگر ببرد. بلی اگر در یکی از آنها نماز 

می تواند به آن اکتفا کند. و اگر با هر دو لباس رطوبت مالقات کند محل مالقات بخواند ن

 نجس می شود چنانکه اگر با هر دو یک نماز بخواند نماز او باطل است .

 مسائل اختصاصی 

 افراد وسواسی نباید به علم و یقین خود در طهارت و نجاست توجه  637)مکارم :( مسأله 

 31ص: 

ببینند افراد معمولی در چه مورد یقین به طهارت یا نجاست پیدا می کنند کنند، بلکه باید 

 و به همان ترتیب عمل کنند، و برای ترک وسواس بهترین راه ، بی اعتنایی است .

احتیاط زیاد از حد در مسأله طهارت و نجاست از نظر شرع ، کار  694)مکارم :( مسأله 

 ردد، اشکال دارد.پسندیده ای نیست ، بلکه اگر سبب وسواس گ

هر گاه گمان کند چیزی نجس شده ، تفحّص و جستجو و سؤال  696)مکارم :( مسأله 

 کردن الزم نیست ، و اگر جستجو موجب وسواس گردد، آن هم اشکال دارد.

مستحب است عالوه بر رعایت مسائل مربوط به طهارت و نجاست  692)مکارم :( مسأله 

اس و خانه و مسکن و مرکب و تمام محیط زندگی ، نظافت و پاکیزگی در بدن و لب

رعایت شود همان گونه که پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمه هدی علیهم 

 السالم رعایت می فرمودند.

 راه نجس شدن چیزهای پاک 

 اگر چیز پاک به چیز نجس برسد[ 325]مسأله 
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یا یکی از آنها به طوری تر باشد اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو  621مسأله 

(. و اگر تری به قدری کم 6که تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نجس می شود )

( )خوئی :( و هم 6(. )2باشد که به دیگری نرسد، چیزی که پاک بوده نجس نمی شود )

چنین اگر به چیز سوّمی با همان رطوبت برسد نجسش می کند، و مشهور فرموده اند که 

جّس به طور مطلق مُنَج س است ولی این حکم در غیر واسطه اّول محل ّ اشکال است متنَ

 در صورتی که دست راست«: مثال »اگر چه بنا بر احتیاط واجب اجتناب از او الزم است 

به بول متنج س شود، آن گاه آن دست با رطوبت با دست چپ مالقات کند این مالقات 

و اگر دست چپ بعد از خشکیدن با آب قلیل  موجب نجاست دست چپ خواهد بود

مالقات کند آب نیز نجس می شود. ولی اگر با چیز دیگری با رطوبت مالقات کند 

 نجاست آن چیز محل ّ اشکال است ، و احتیاط واجب در اجتناب از آن است ..

)تبریزی :( و هم چنین اگر به چیز سوّمی با همان رطوبت برسد نجسش می کند، و مشهور 

فرموده اند که متنجّس به طور مطلق منجّس است ، ولی این حکم در غیر واسطه اّول و 

 دوّم مورد اشکال واقع شده و فرموده مشهور بعید نیست .

ه در صورتی که دست راست ب«: مثال »)سیستانی :( ولی با تعدّد واسطه نجس نمی شود. 

چپ مالقات کند، این  بول متنجس شود، آن گاه آن دست با رطوبت جدیدی با دست

مالقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با 

لباس مرطوب مثلًا مالقات کند، لباس نیز نجس می شود ولی اگر آن لباس با چیز دیگری 

( )خوئی ، سیستانی :( اگر 2با رطوبت مالقات کند حکم به نجاست آن چیز نمی شود .. )

 برسد.چه به عین نجس 

)بهجت :( ولی اگر دست انسان به بدن میّتی که هنوز او را غسل نداده اند برسد اگر چه 

 بدن میّت خشک باشد، احتیاط در این است که دست را بشوید.
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 31ص: 

)مکارم :( مسأله هر گاه چیز پاکی با چیز نجسی مالقات کند و یکی از آن دو رطوبت 

دو خشک باشند یا رطوبت به قدری کم باشد که  داشته باشد نجس می شود، امّا اگر هر

سرایت نکند، پاک است )مگر در مالقات چیزی با مرده انسان پیش از غسل دادن ، که 

 احتیاط واجب اجتناب است هر چند خشک باشد(.

 اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد[ 326]مسأله 

از آنها  هر دو یا یکیاگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شک کند که  621مسأله 

( )تبریزی :( مگر حالت سابقه چیز 6(. )6تر بوده یا نه ، آن چیز پاک نجس نمی شود )

 پاک ، رطوبت مُسریه باشد.

)مکارم :( مسأله اگر در مالقات ، یا در رطوبت داشتن شک ّ کند، آن چیز نجس نمی 

 شود.

 دو چیزی که انسان نمی داند کدام پاک و کدام نجس است [ 327]مسأله 

دو چیزی که انسان نمی داند کدام پاک و کدام نجس است اگر چیز پاکی با  629مسأله 

( ولی اگر یکی از آنها قبلًا نجس 2(، نجس نمی شود )6رطوبت به یکی از آنها برسد )

( به آن برسد نجس می شود. 3ه چیز پاکی )بوده و انسان نداند پاک شده یا نه ، چنانچ

( )سیستانی :( اجتناب از آن الزم نیست ، مگر در بعضی از موارد مثل آن که حالت 6)

سابقه در هر دو نجاست باشد و یا آن که با طرف دیگر هم چیز پاک دیگری با رطوبت 

ه مسأله :( بقی( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، صافی ، فاضل 2مالقات کند. )

 ( )بهجت :( با رطوبت ..3ذکر نشده . )
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)مکارم :( مسأله هر گاه بداند قسمتی از فرش یا لباس نجس شده امّا نمی داند کدام 

قسمت آن است اگر دست ، به قسمتی از آن بزند نجس نمی شود، همین طور هر دو 

است ، مالقات چیزی که می داند یکی از آن دو نجس شده ولی نمی داند کدام نجس 

 با یکی از آن دو سبب نجاست نمی شود.

 زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد[ 328]مسأله 

زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد هر قسمتی که نجاست به  623مسأله 

( و هم چنین است خیار و 6آن برسد، نجس می شود و جاهای دیگر آن پاک است )

( )مکارم :( مگر این که رطوبت به قدری زیاد باشد که از جایی به 6خربزه و مانند اینها. )

ین خیار و خربزه و ماست و امثال آنها اگر رطوبت زیاد و جای دیگر سرایت کند هم چن

 مسری نداشته باشد، همان محل ّ مالقات نجس می شود.

 هر گاه شیره و روغن روان باشد[ 329]مسأله 

هر گاه شیره و روغن روان باشد همین که یک نقطه از آن نجس شد، تمام  627مسأله 

( )مکارم :( اما اگر 6( )2س نمی شود. )(. ولی اگر روان نباشد نج6آن نجس می شود )

روان نباشد، به طوری که از جایی به جایی سرایت کند، فقط محل ّ مالقات نجس است 

 و می توان آن را برداشت و دور ریخت .

)نوری :( ولی اگر روان نباشد همان نقطه ای که نجس یا متنجس به آن اصابت کرده ، 

 اطرافش بردارند، بقیه پاک است . نجس است و اگر آن را با مقداری از

 39ص: 

( )اراکی ، فاضل :( تمام آن نجس نمی شود )فاضل : بلکه فقط جایی که نجاست به 2)

 آن رسیده نجس می شود(.
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)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله هر گاه شیره و روغن 

آن را بردارند جای آن خالی نمی ماند، همین  و مانند اینها طوری باشد که اگر مقداری از

که یک نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس می شود. ولی اگر طوری باشد که جای 

آن در موقع برداشتن خالی بماند، اگر چه بعد پر شود، فقط جائی که نجاست به آن 

 و رسیده نجس می باشد. پس اگر فضله موش در آن بیفتد جائی که فضله افتاده نجس

 بقیه ، پاک است .

)بهجت :( مسأله هر گاه شیره و روغن مایع باشد به طوری که اگر قدری از آن برداشته 

شود جای آن پر می شود، همین که یک نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس می شود، 

ولی اگر مایع نباشد و یا این که مایع باشد ولی نجاست به جای دیگر سرایت نکند نجس 

 نمی شود.

 اگر مگس یا حیوانی مانند آن ، روی چیز نجسی که تر است بنشیند[ 311]مسأله 

( و بعد 6اگر مگس یا حیوانی مانند آن ، روی چیز نجسی که تر است بنشیند ) 634مسأله 

روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان 

( )مکارم :( و بعد روی 6، و اگر نداند پاک است . )(، چیز پاک نجس می شود2بوده )

چیز پاکی بنشیند نجس نمی شود، چون احتمال دارد پای این حشرات رطوبتی به خود 

( 2نگیرد، امّا اگر بدانیم نجاستی را با خود حمل کرده و سرایت نموده نجس می شود. )

از  ی چیز پاک ، نجاستش)زنجانی :( اگر یقین یا اطمینان دارد که هنگام نشستن بر رو

بین نرفته ، آن چیز نجس می شود، بلکه اگر چنین یقین یا اطمینانی هم ندارد، آن چیز بنا 

بر احتیاط واجب نجس می شود. و هم چنین اگر مگس یا حیوانی مانند آن که به گونه 

ای تر است که تری آن به اشیاء دیگر می رسد، روی چیز نجسی بنشیند و بعد روی چیز 

پاکی بنشیند، چنانچه در هنگام نشستن بر روی چیز پاک ندانیم که تری آن به همان 
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حالت سابقه مانده یا تری آن از بین رفته ، یا دیگر به اندازه ای نیست که سرایت کند، 

 در این صورت نیز آن چیز پاک بنا بر احتیاط واجب نجس می شود.

 شود[ اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس 313]مسأله 

اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به جای دیگر برود،  636مسأله 

( و اگر عرق به جای دیگر نرود جاهای 6هر جا که عرق به آن برسد نجس می شود )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .6دیگر بدن پاک است . )

 و می آید اگر خون داشته باشد[اخالطی که از بینی یا گل 312]مسأله 

( از بینی یا گلو می آید اگر خون داشته باشد، جایی که خون 6اخالطی که ) 632مسأله 

دارد نجس و بقیه آن پاک است ، پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد، مقداری را که 

 انسان یقین دارد جای نجس اخالط به آن رسیده ، نجس است و محلی را که شک دارد

( )سیستانی ، زنجانی :( اخالط 6جای نجس به آن رسیده است یا نه ، پاک می باشد. )

 غلیظی که ..

)مکارم :( مسأله اخالطی که از بینی یا گلو می آید، هر گاه غلیظ باشد و نقطه ای از آن 

 خون داشته باشد همان نقطه نجس است ، و اگر روان باشد همه نجس می شود.

 33ص: 

 گر آفتابه ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند[ا 311]مسأله 

( چنانچه 6اگر آفتابه ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند ) 633مسأله 

آب طوری زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود، آب آفتابه نجس می 

در زمین فرو رود یا جاری شود (، ولی اگر آبی که از زیر آفتابه خارج می شود 2شود )
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( 6به نحوی که با آب داخل آن یکی حساب نشود، آب آفتابه نجس نمی شود. )

)گلپایگانی ، صافی :( در حالی که آب از آن بیرون می آید آب داخل آفتابه نجس نمی 

شود ولی در حالی که آب از آن بیرون نمی آید و آب نجس که در زیر آن جمع شده 

( 2اخ متّصل به آب داخل آفتابه باشد آب داخل آن هم نجس می شود. )به واسطه سور

)بهجت :( ولی اگر آب آفتابه از داخل به بیرون با فشار جریان داشته باشد یا احتمال برود 

که نجاست بیرون به داخل سرایت نمی کند، حتّی اگر سطح آب بیرون و داخل مساوی 

 هم باشد، آب آفتابه نجس نمی شود.

:( بلکه اگر آب بر زمین جاری شود یا فرو رود، در صورتی که سوراخ آفتابه به  )نوری

زمین نجس متصل باشد، باز هم بنا بر احتیاط واجب باید از آب آفتابه اجتناب کرده ، 

ولی اگر سوراخ آن به زمین نجس متصل نباشد و آب زیر آفتابه هم با آب داخل آن 

 شود. یکی حساب نشود، آب آفتابه نجس نمی

)فاضل :( و اگر سوراخ آن به زمین نجس متّصل نباشد و آب زیر آفتابه با آب داخل آن 

 یکی حساب نشود، آب داخل آفتابه نجس نمی شود.

)خوئی :( مسأله اگر آفتابه ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند، 

د آب به یکی حساب شوچنانچه از جریان بیفتد و آب زیر آن جمع گردد که با آب آفتا

 آفتابه نجس می شود، ولی اگر آب آفتابه جریان داشته باشد نجس نمی شود.

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط از آب آفتابه اجتناب شود ..

 )سیستانی :( با فشار جریان داشته باشد ..

)مکارم :( مسأله هر گاه ظرفی را که ته آن سوراخ است روی زمین نجسی بگذارند 

 چنانچه آب با فشار از آن خارج شود داخل ظرف نجس نخواهد شد.
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)زنجانی :( مسأله اگر ظرفی مانند آفتابه را که پایین آن سوراخ است بر زمین نجس 

 که با آب ظرف یکی حساببگذارند چنانچه از جریان بیفتد و آب زیر آن جمع گردد 

 شود، آب ظرف نجس می شود؛ ولی اگر آب ظرف جریان داشته باشد نجس نمی شود.

 اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد[ 314]مسأله 

 اشاره

اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتی که بعد از بیرون  639مسأله 

، پس اگر )اسباب اماله یا آب آن در مخرج  آمدن ، آلوده به نجاست نباشد پاک است

( سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن 6غائط وارد شود، یا ( )

، به نجاست آلوده نباشد نجس نیست . و هم چنین است آب دهان و بینی اگر در داخل 

این مسأله ، در رساله آیت ( 6به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد. )

 اللّه بهجت نیست ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست .[

 37ص: 

)زنجانی :( مسأله اگر چیزی داخل بدن شود در صورتی که یقین یا اطمینان کند که به 

سباب اعین نجاست خورده است بنا بر احتیاط نجس است و اگر نه ، پاک است پس اگر 

اماله یا آب آن ، در مخرج غائط وارد شود و یقین یا اطمینان کند که به غائط خورده 

است ، یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و یقین یا اطمینان کند که به خون 

رسیده است ، بنا بر احتیاط نجس شده است ، ولی آب دهان و بینی و مانند اینها که در 

تند اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد داخل بدن هس

 پاک است .
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)مکارم :( مسأله هر گاه چیزی مانند سوزن در داخل بدن با نجاستی مانند خون مالقات 

کند نجس می شود بنا بر احتیاط واجب ، هر چند موقع بیرون آمدن آلوده نباشد، هم 

گاه در داخل دهان و بینی با خون مالقات کند احتیاط،  چنین است آب دهان و بینی هر

 اجتناب است .

 مسأله اختصاصی 

چیزی که نجس شده ، مثال دستی که با بول مالقات کرده اگر با  613)مکارم :( مسأله 

 رطوبت با چیز پاکی مالقات کند، آن هم نجس می شود.

 احکام نجاسات 

 است [ نجس کردن خط و ورق قرآن حرام 315]مسأله 

نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است ، و اگر نجس شود باید فوراً آن را  631مسأله 

آب بکشند. )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله نجس کردن خطّ و ورق قرآن 

در صورتی که مستلزم هتک باشد )خوئی ، تبریزی : بی اشکال ( حرام است و اگر نجس 

ب بکشند، بلکه بنا بر احتیاط واجب در غیر فرض هتک نیز نجس شود باید فوراً آن را آ

 کردن آن حرام و آب کشیدن واجب است .

 )زنجانی :( مستلزم بی احترامی به قرآن باشد بی اشکال حرام است ..

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط در غیر صورت بی احترامی ..

 اگر جلد قرآن نجس شود[ 316]مسأله 

( 6قرآن نجس شود ) در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد( )اگر جلد  631مسأله 

 ( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [6باید آن را آب بکشند. )
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 گذاشتن قرآن روی عین نجس [ 317]مسأله 

( اگر چه آن عین 2(، مانند خون و مردار )6گذاشتن قرآن روی عین نجس ) 639مسأله 

( 6( و برداشتن قرآن از روی آن واجب می باشد. )3رام است )نجس خشک باشد ح

( )زنجانی 2)مکارم :( چنانچه موجب بی احترامی باشد حرام است و باید آن را برداشت . )

( )خوئی 3:( در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد، حرام و برداشتن آن واجب است . )

 ، تبریزی :( حکم نجس کردن آن را دارد.

تانی :( در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد حرام است . ]پایان مسأله [ )فاضل )سیس

 :( در صورتی که عرفاً هتک باشد حرام است ..

 نوشتن قرآن با مرّکب نجس [ 318]مسأله 

(. 2(، اگر چه یک حرف آن باشد حرام است )6نوشتن قرآن با مرکّب نجس ) 633مسأله 

 و اگر

 74ص: 

(، یا به واسطه تراشیدن و مانند آن کاری کنند که از 3آن را آب بکشند ) نوشته شود باید

( )مکارم :( حرام است و اگر عمداً یا سهواً نوشته شود باید آن را محو 6(. )9بین برود )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( حکم نجس کردن 2کنند یا آب بکشند. ]پایان مسأله [ )

 آن را دارد ..

( )صافی :( و اگر ممکن نشود، 3)زنجانی :( حکم نجس کردن آن را دارد. ]پایان مسأله [ )

( )فاضل :( و چنانچه از بین 9به واسطه تراشیدن و مانند آن کاری کنند که از بین برود. )

 نمی رود باید آن را آب بکشند.
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)بهجت :( کاری کنند که عین مرکب نجس از بین برود و ورق متنّجس به آن ، آب 

 کشیده شود.

 دادن قرآن به کافر[ 319]مسأله 

احتیاط واجب آن است که از دادن قرآن به کافر خودداری کنند و اگر قرآن  637مسأله 

أله دادن سدست اوست در صورت امکان از او بگیرند. )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( م

قرآن به کافر )صافی : اگر هتک و توهین شمرده شود و یا در معرض هتک باشد( حرام 

 و گرفتن قرآن از او واجب است .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله در صورتی که دادن قرآن به کافر مستلزم 

 هتک باشد، حرام و گرفتن قرآن از او واجب است .

اید از دادن قرآن به کافر خودداری کنند و اگر قرآن در دست اوست )فاضل :( مسأله ب

در صورت امکان از او بگیرند ولی چنانچه مقصود از دادن قرآن و یا داشتن قرآن تحقیق 

و مطالعه در دین باشد و نیز انسان بداند که کافری که محکوم به نجاست است با دست 

 تر قرآن را لمس نمی کند اشکالی ندارد.

کارم :( مسأله دادن قرآن به دست کافر اگر موجب بی احترامی باشد حرام است و اگر )م

 امید هدایت او برود یا برای تبلیغ اسالم باشد جایز، بلکه گاهی واجب است .

 اگر چیزی که احترام آن الزم است در مستراح بیفتد[ 341]مسأله 

 اشاره

الزم است مثل کاغذی که اسم خدا یا اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن  694مسأله 

( بر آن نوشته شده ، در مستراح 6پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا امام علیه السالم )
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بیفتد بیرون آوردن و آب کشیدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است و اگر بیرون 

 ن ورق پوسیده است( به آن مستراح نروند تا یقین کنند آ2آوردن آن ممکن نباشد باید )

( تا 1( در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید )9(. و نیز اگر تربت )3)

( )زنجانی :( اسم خدا 6وقتی که یقین نکرده اند به کلّی از بین رفته به آن مستراح نروند. )

( 3ب باید .. )( )اراکی ، فاضل :( بنا بر احتیاط واج2یا یکی از معصومین علیهم السالم .. )

)بهجت :( آب کشیدن آن ، اگر چه خرج داشته باشد، بر کسی که آن را انداخته واجب 

است و اگر او این کار را نکرد یا نتوانست انجام دهد بر دیگران واجب می شود و خرج 

آن از بیت المال داده می شود و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، کسانی که مطّلع 

ه آن مستراح بروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است ، ولی وجوب اعالم هستند نباید ب

( )زنجانی :( تربت کربال .. )فاضل :( تربت سید الشّهداء علیه 9، محل ّ تأمّل است .. )

 ( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید ..1السالم .. )

 76ص: 

م خدا یا پیامبر صلی اللّه علیه و )مکارم :( مسأله هر گاه ورق قرآن و دعا یا ورقی که نا

آله و سلم و یا ائمّه علیهم السالم روی آن نوشته باشد در جای آلوده و نجسی بیفتد باید 

فوراً آن را بیرون آورد و آب کشید، هر چند مخارجی داشته باشد و اگر بیرون آوردن 

ند تا یقین ح نروآن ممکن نباشد احتیاط واجب آن است که اگر مستراح باشد به آن مسترا

 کنند آن ورق پوسیده یا خطّ آن محو شده است .

نجس کردن تربت امام حسین علیه السالم حرام است و پاک کردن آن واجب و اگر در 

 محل ّ آلوده ای بیفتد باید همانند ورق قرآن که گفته شد عمل نماید.

 مسائل اختصاصی 
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فه کسی که آن را نجس کرده پاک کردن ورق قرآن فقط وظی 613)مکارم :( مسأله 

نیست ، بلکه اگر دیگران هم با خبر شوند وظیفه همه است که آن را پاک کنند، و اگر 

یکی این وظیفه را انجام دهد از دیگران ساقط می شود، ولی اگر قرآن مال دیگری است 

و با شستن از بین می رود یا ناقص می شود، آن کس که آن را نجس کرده باید خسارت 

 را بدهد. آن

نجس کردن مسجد حرام است و پاک کردن آن واجب است ، و  611)مکارم :( مسأله 

 شرح این مسأله در بحث احکام مسجد در مکان نمازگزار به خواست خدا خواهد آمد.

بدن و لباس نمازگزار و محل ّ سجده او باید پاک باشد. شرح این  611)مکارم :( مسأله 

 مکان نمازگزار خواهد آمد.مسائل نیز در بحث لباس و 

 خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است [ 343]مسأله 

( و نیز خورانیدن عین نجس 6خوردن و آشامیدن چیز نجس ، حرام است ) 696مسأله 

( در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می باشد، بلکه اگر ضرر هم 3( به اطفال )2)

(، ولی خوراندن غذاهایی 9آن خودداری کنند )نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید از 

( )نوری :( خوردن و آشامیدن نجس و 6(. )1که نجس شده است به طفل حرام نیست )

( )مکارم :( مانند مسکرات به اطفال نیز حرام می باشد و بنا 2چیز متنجس حرام است .. )

د، اّما خودداری کربر احتیاط واجب باید از خورانیدن غذایی که نجس شده به اطفال نیز 

( )فاضل :( 3آن چه بر اثر نجس بودن دست خود آنها نجس می شود اشکال ندارد. )

حرام می باشد، ولی اگر خود طفل غذای نجس را بخورد یا با دست نجس غذا را نجس 

( )بهجت :( و هم چنین است 9کند و بخورد جلوگیری از او الزم نیست . ]پایان مسأله [ )

 ک است ولی خوردنش حرام است بنا بر احتیاط ..چیزهایی که پا
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( )بهجت :( 1)اراکی ، نوری :( اگر ضرر هم نداشته باشد باید از آن خودداری کنند .. )

 امّا احتیاط مستحب ّ در اجتناب است .

)اراکی :( از خوراندن غذاهایی که نجس شده است به طفل ، بنا بر احتیاط واجب ، 

 اجتناب کنند.

، صافی :( مسأله خوردن و آشامیدن عین نجس مثل مردار و شراب و  )گلپایگانی

خورانیدن آن حتّی به اطفال حرام است بلکه باید طفل را از خوردن آن منع نمایند و 

 خوردن و آشامیدن 

 72ص: 

چیزی که نجس شده و خورانیدن آن به اشخاص بالغ و هم چنین خورانیدن متنّجسی که 

ام است و با عدم ضرر هم احتیاط مستحب ّ ترک خورانیدن به ضرر دارد به اطفال ، حر

 اطفال است .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله خوردن و آشامیدن چیز متنجّس حرام است و هم چنین است 

خوراندن آن به دیگری ؛ و در خوراندن آن به طفل یا دیوانه ، اظهر، جواز است و اگر 

با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد  خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد یا

 بی اشکال الزم نیست از او جلوگیری کنند.

 )سیستانی :( خوراندن آن به طفل یا دیوانه جایز است ..

در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )زنجانی :( مسأله خوردن و « بی اشکال »]کلمه 

آشامیدن چیز نجس یا متنجس حرام است و هم چنین خوراندن آن به دیگری در صورتی 

که ضرر داشته باشد، و نیز خوراندن چیز مست کننده و چیزی که حیوانی مانند موش در 

ته باشد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب باید از خوراندن سایر آن مرده باشد، هر چند ضرر نداش
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اشیاء نجس یا متنجس نیز خودداری کرد. خوراندن چیز مضرّ و چیز مست کننده به طفل 

یا دیوانه حرام است و اگر طفل یا دیوانه خود به خوردن آن اقدام کند، بر ولی ّ او الزم 

، ظاهراً خوراندن چیز نجس جایز است از وی جلوگیری کند و در غیر این دو صورت 

 است و جلوگیری از آن بر ولی ّ الزم نیست .

 فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می شود آن را آب کشید[ 342]مسأله 

فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می شود آن را آب کشید اگر نجس  692مسأله 

چنانچه انسان بداند که عاریه  (، ولی2( اشکال ندارد )6بودن آن را به طرف نگویند )

( استعمال می کنند باید نجاستش را 3گیرنده و خریدار، آن را در خوردن و آشامیدن )

( )گلپایگانی 2( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( بگویند .. )6(. )9به آنها بگویند )

سأله باشد. ]پایان م :( بقیه مسأله ذکر نشده . )خوئی ، زنجانی :( اگر چه از قِسم خوراکی

[ )صافی :( ولی در غیر خوراکیها که شستن آنها متعارف نیست یا برای آن چه طهارت 

( )اراکی :( یا 3واقعی شرط آن نیست بکار برده می شود، اگر نگوید اشکال ندارد. )

( )نوری :( بنا بر 9کارهایی که طهارت در آن شرط است مانند پوشیدن لباس در نماز .. )

 اط واجب .احتی

)بهجت :( و اگر بداند که آن را در کار حرامی استعمال می کند اصل فروختن یا عاریه 

 دادن ، محل ّ اشکال است .

)فاضل :( مسأله فروش و عاریه دادن چیز نجس که استفاده از آن مشروط به طهارت 

هد. دنیست مانعی ندارد و در این فرض الزم نیست نجس بودن آن را به مشتری اطالع 

امّا فروش و عاریه دادن چیز نجسی که استفاده از آن مشروط به طهارت واقعیه است در 

صورتی صحیح است که امکان تطهیر آن باشد و به مشتری اطالع دهد. و فروش و عاریه 

دادن چیز نجسی که استفاده متعدد دارد بدون اطالع به مشتری اشکالی ندارد و صحیح 
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تری از آن استفاده هایی می کند که مشروط به طهارت است است ولی اگر می داند مش

 باید به او اطالع دهد.

 73ص: 

)تبریزی :( مسأله فروختن چیز نجسی که در خوردن و آشامیدن استعمال می شود و 

 ممکن است آن را آب کشید، اگر نجس بودن آن را به طرف بگویند اشکال ندارد.

ادن چیز نجسی که قابل پاک شدن است اشکال )سیستانی :( مسأله فروختن و عاریه د

ندارد، ولی الزم است که نجس بودن آن را به طرف بگوید، به دو شرط: اوّل : آن که 

طرف در معرض آن باشد که در مخالفت تکلیف شرعی واقع شود مثل این که او را در 

ثلًا نجس م خوردن یا آشامیدن استعمال نماید و اگر این چنین نباشد، الزم نیست بگوید

بودن لباسی را که طرف با آن نماز می خواند الزم نیست به او بگوید زیرا پاک بودن 

لباس شرط واقعی نیست . دوّم : آن که احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد 

 و امّا اگر بداند که ترتیب اثر نمی دهد، گفتن الزم نیست .

دن چیز نجس اشکال ندارد و اطّالع دادن نیز الزم )مکارم :( مسأله فروختن و عاریه دا

نیست ، مگر در صورتی که بداند گیرنده ، آن را در خوردن و نماز و مانند آن استعمال 

می کند که احتیاط واجب ، اعالم است . هم چنین اگر نزد عاریه گیرنده نجس شود، به 

 هنگام برگرداندن در همین صورت اعالم می کند.

 اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد[ 341]مسأله 

اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند،  693مسأله 

( )بهجت :( مگر این که با او طوری معاشرت داشته باشد 6(. )6الزم نیست به او بگوید )

 که اگر نگوید، لوازم مشترک بین آن دو نجس خواهد شد.
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 اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد[ 344ه ]مسأل

اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر  699مسأله 

کسانی که وارد خانه او می شوند با رطوبت به جای نجس رسیده است ، الزم نیست به 

 نها معاشرت داشته باشد.( )بهجت :( مگر این که مثل مسأله فوق با آ6(. )6آنان بگوید )

 )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید به آنان بگوید.

 )گلپایگانی :( بنا بر احتیاط الزم باید به آنان بگوید.

)خوئی ، تبریزی :( ]اگر[ در معرض این باشد که نجاست به مأکول و مشروب سرایت 

 اعالم کند.کند، باید به آنان بگوید. )مکارم :( احتیاط آن است که به او 

)سیستانی :( چنانچه او موجب این امر شده باشد، باید با دو شرطی که در مسأله پیش 

 گذشت به آنان بگوید. )صافی :( وجوب اعالم به آنان معلوم نیست .

)زنجانی :( به چهار شرط الزم است به آنان بگوید: شرط اول : آن که صاحب خانه آنها 

لسی چون مجلس روضه دعوت عمومی شده باشد، پس را دعوت کرده باشد و یا در مجا

اگر کسی بدون دعوت صاحب خانه وارد شود، بر صاحب خانه الزم نیست نجس شدن 

لباس یا بدن او را بگوید. شرط دوم : آن که جا یا چیز نجس به گونه ای باشد که تماس 

نار دستشویی در ک بدن یا لباس افراد با رطوبت ، با آن متعارف است مثلًا اگر دستمالی که

گذاشته می شود نجس باشد، بر صاحب خانه الزم است نجس شدن بدن یا لباس دیگران 

 را به آنها بگوید، ولی اگر قسمتی از 

 79ص: 
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دیوار اتاق که معمولًا دست تر به آنها زده نمی شود نجس باشد و بدن یا لباس دیگران با 

فته شود. شرط سوم : آن که در معرض رسیدن ِ به آن نجس شود، الزم نیست به آنها گ

آن باشد که نجاست به چیزهای خوردنی و آشامیدنی سرایت کند. شرط چهارم : آن که 

 احتمال بدهد میهمانها به گفته او ترتیب اثر می دهند.

 اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است [ 345]مسأله 

( به 6اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است ، باید ) 691مسأله 

(، ولی 2مهمانها بگوید، اما اگر یکی از مهمانها بفهمد، الزم نیست به دیگران خبر دهد )

( هم 9(، خود او )3چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می داند که به واسطه نگفتن )

( )سیستانی :( با شرط دوّمی که 6(. )1ز غذا به آنان بگوید )نجس می شود باید بعد ا

 ( )اراکی ، فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .2گذشت .. )مکارم :( بنا بر احتیاط باید .. )

)مکارم :( فقط خودش باید اجتناب کند مگر این که با او معاشرت داشته باشند که برای 

از غذا خوردن به آنها بگوید تا دست و  جلوگیری از آلودگی خودش ، می تواند بعد

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( چنانچه طوری با 3دهان خود را آب بکشند. )

( )بهجت :( لوازم 9آنان معاشرت دارد که ممکن است به واسطه نجس بودن آنان .. )

ود شخصی خ ( )صافی :( یا بعد از غذا به آنان بگوید یا خودش به وظیفه1خود او .. )

 عمل کند.

)سیستانی :( چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که به واسطه نجس بودن آنان خود از 

 جهت ابتالی به نجاست ، مبتال به مخالفت حکم الزامی می شود باید به آنان بگوید.

)زنجانی :( چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که بداند بواسطه نجس بودن آنان لوازم 

او نجس می شود و از نجاست آن به گونه ای غفلت کرده که باعث مثلًا خوردن منزل 

چیز نجس می گردد یا سبب می گردد که در لباس یا بدن نجس نماز خوانده و دیگر در 
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وقت ، نمازش را با لباس یا بدن ِ پاک نخواهد خواند، الزم است بعد از غذا به آنان 

 بگوید.

 اریه کرده نجس شود[اگر چیزی را که ع 346]مسأله 

( اگر بداند که صاحبش آن چیز 6اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود ) 691مسأله 

( )سیستانی 6(. )2را در خوردن و آشامیدن استعمال می کند، واجب است به او بگوید )

[ گذشت آگاه کند. 692:( باید صاحبش را از نجس شدن آن به دو شرطی که در مسأله ]

( )اراکی :( چنانچه 2اهد آن چیز نجس را عاریه بدهد .. )]پایان مسأله )[ فاضل :( یا بخو

صاحبش آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال می کند مانند لباس که 

با آن نماز می خواند، واجب است نجس شدن آن را به او بگوید بلکه اگر در کاری هم 

ن آن را ، باید نجس شد که شرط آن پاکی است ، استعمال نمی کند بنا بر احتیاط واجب

 به او خبر دهد.

)گلپایگانی ، صافی :( چنانچه صاحبش آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی و طهارت 

واقعی است استعمال می کند مثل وضو و غسل ، احتیاط واجب آن است که نجس شدن 

آن را به او بگوید و اگر در کاری که شرط آن طهارت ظاهری است استعمال می کند 

 مثل لباس نمازگزار، گفتن به او واجب نیست اگر چه مطابق با احتیاط است .

 71ص: 

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( چنانچه صاحبش آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی 

است استعمال می کند، مانند ظروفی که در خوردن و آشامیدن استعمال می شود، واجب 

مّا مثل لباس ، نجس شدن او را الزم نیست بگوید، است نجس شدن آن را به او بگوید و ا

اگر چه بداند صاحبش با او نماز می خواند )خوئی ، تبریزی : زیرا که پاک بودن لباس 

 در نماز شرط واقعی نیست (.
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 .692)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 بچه ممیزی که خوب و بد را می فهمد[ 347]مسأله 

خوب و بد را می فهمد اگر تکلیفش هم نزدیک است اگر بچه ممیزی که  699مسأله 

(، ولی اگر بگوید چیزی 6بگوید چیزی را آب کشیدم ، دوباره باید آن را آب کشید )

( اگر چه بعید 2که در دست اوست نجس است احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند )

بداند آن را درست آب  ( )بهجت :( مگر این که انسان6نیست اعتبار قول صبی ّ مراهق . )

کشیده است ولی اگر بگوید چیزی که در اختیار اوست ، نجس است ، احتیاط واجب 

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2آن است که از آن اجتناب کنند. )

 )نوری :( احتیاط واجب آن است که از آن اجتناب کنند.

ودن یا نزدیک است ، به پاک ب)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر بچّه ای که تکلیفش 

نجس بودن چیزی که در دست خودش می باشد خبر دهد، پذیرفته است )صافی : به 

شرط حصول اطمینان ( و اگر به پاکی یا نجس بودن چیزی که در دست او نیست خبر 

 دهد، گفته اش پذیرفته نیست .

یده نباید را آب کش)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بچّه بگوید چیزی نجس است یا چیزی 

حرف او را قبول کرد. ولی بچّه ای که تکلیفش نزدیک است اگر بگوید چیزی را آب 

کشیدم ، در صورتی که آن چیز در تصرّف او باشد یا آن بچّه مورد اطمینان باشد حرف 

 او قبول می شود و هم چنین اگر بگوید چیزی نجس است .

 و نجسی را به خوبی درک می کند ..)سیستانی :( بچه ای که ممیز است و پاکی 

 )سیستانی :( در صورتی که آن چیز در تصرف او باشد یا گفته اش مورد اطمینان باشد ..
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)فاضل :( مسأله اگر بّچه ممیّزی که خوب و بد را می فهمد بگوید چیزی که در دست 

 د.شاوست نجس است و یا بگوید آن چیز را آب کشیدم ، بعید نیست حرف او معتبر با

)مکارم :( مسأله هر گاه ذو الید یعنی کسی که چیزی در اختیار اوست خبر دهد که آن 

چیز، نجس یا پاک است باید قبول کرد، خواه عادل باشد یا نه ، به شرط این که بالغ 

باشد، بنا بر این خبر دادن غیر بالغ در این باره قبول نیست ، مگر این که اطمینان از گفته 

 او حاصل شود.

)زنجانی :( مسأله اگر بچه بگوید چیزی نجس است یا چیزی را آب کشیده و از گفته او 

اطمینان حاصل نشود، نباید حرف او را قبول کرد؛ ولی بچه ممیز که طهارت و نجاست 

را می فهمد اگر بدانیم چیزی را آب کشیده ، می توان آن را پاک دانست ، هر چند 

آب کشیده است و نیز اگر ممیز چیزی را که در دستش اطمینان نداشته باشیم که درست 

است بگوید نجس است و از قول او اطمینان حاصل نشود، بنا بر احتیاط باید از آن اجتناب 

 کرد.

 71ص: 

 مُطَهِّرات 

 ده چیز نجاست را پاک می کند[ 348]مسأله 

 اشاره

گویند: اول : آب ، ( نجاست را پاک می کند و آنها را مطهّرات 6ده چیز، ) 693مسأله 

دوم : زمین ، سوم : آفتاب ، چهارم : استحاله ، پنجم : انتقال ، ششم : اسالم ، هفتم : تبعیّت 

(، دهم : غائب 2، هشتم : برطرف شدن عین نجاست ، نهم : استبراءِ حیوان نجاستخوار )
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( 6)(. و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده گفته می شود. 3شدن مسلمان )

 )گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، فاضل :( یازده چیز ..

( )زنجانی :( دهم : 2)خوئی ، مکارم ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( دوازده چیز .. )

انقالب ، یازدهم : کم شدن دو سوم آب انگور، دوازدهم : خارج شدن خون متعارف از 

( )گلپایگانی ، 3فته می شود. )ذبیحه و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده گ

صافی :( یازدهم : کم شدن دو سوم آب انگور، بنا بر قول به نجاست آن ؛ و گذشت که 

 به جوش آمدن نجس نمی شود ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( یازدهم : انقالب ، دوازدهم : خارج شدن خون متعارف از 

 ذبیحه ..

)فاضل :( یازدهم : سرکه شدن آب انگور .. )مکارم :( یازدهم : انقالب ، دوازدهم : ثلثان 

 شدن ..

 )بهجت :( یازدهم : کم شدن دو سوم آب انگور ..

 ]اقسام مطهرات [

  آب 6

 آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند[ 349]مسأله 

(: اول : آن که مطلق 2) ( با چهار شرط، چیز نجس را پاک می کند6آب ) 697مسأله 

(، چیز نجس را پاک نمی کند. دوم : 3باشد، پس آب مضاف مانند گالب و عرق ِ بید )

( و 9آن که پاک باشد. سوم : آن که وقتی چیز نجس را می شویند، آب مضاف نشود )

( چهارم : آن که بعد از آب کشیدن چیز نجس ، 1بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد. )
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(. و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل ، یعنی آب کمتر 9( در آن نباشد )1ت )عین نجاس

( 2( )فاضل :( آب کُر .. )6از کر، شرطهای دیگر هم دارد که بعداً گفته می شود. )

( )زنجانی :( 3)زنجانی :( برای تطهیر با آب چهار شرط در همه موارد الزم است : .. )

:( مگر این که قبل از مضاف شدن ، چیز نجس ( )بهجت 9مانند هندوانه و گالب .. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( در شستنی که بعد از آن ، شستن ِ 1پاک شده باشد .. )

دیگر الزم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد، و در غیر آن شستن ، تغییر 

شد، در شستن در او الزم با ضرر ندارد، مثلًا چیزی را با آب کُر یا قلیل بشویند و دو دفعه

دفعه اوّل اگر چه تغییر کند و در دفعه دوّم به آبی تطهیر کند که تغییر نکند، پاک می 

 شود ..

)زنجانی :( سوم : آن که وقتی چیز نجس را می شویند، از مطلق بودن خارج نشود و بنا 

یا مزه آن  رنگ بر احوط در شستنی که بعد از آن ، شستن دیگر الزم نیست ، باید بو یا

به واسطه نجاست تغییر نکند و در غیر آن شستن ، تغییر ضرر ندارد، مثًلا اگر چیزی را با 

آب کُر یا قلیل بشوید و دو دفعه شستن در آن الزم باشد، در دفعه اوّل اگر چه تغییر کند 

و یا ب چنانچه در دفعه دوم با آبی تطهیر کند که تغییر نکند پاک می شود .. )فاضل :( آب

 رنگ یا مزه نجاست نگیرد ..

 79ص: 

( )بهجت :( یا چیزی که نجس شده و پاک نشده است .. )سیستانی :( اجزاء کوچک 1)

( )زنجانی :( و در برخی موارد در تطهیر آب شرایط دیگری نیز الزم 9عین نجاست .. )

 است که در مسائل بعد گفته می شود.

 ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست [ 351]مسأله 
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ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ، بلکه در کر و جاری هم  614مسأله 

(، ولی ظرفی 6احتیاط سه مرتبه است ، اگر چه ارجح در کر و جاری یک مرتبه است )

، باید اول با خاک  را که سگ لیسیده ، یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده

پاک ، خاک مال کرد و بعد بنا بر احتیاط واجب ، دو مرتبه در کر یا جاری یا با آب قلیل 

( 3( و هم چنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته بنا بر احتیاط واجب )2شست )

 ( )نوری :( اگر چه أقوی کفایت یک مرتبه است ..6باید پیش از شستن خاکمال کرد. )

کی ، گلپایگانی ، صافی :( با آب قلیل باید سه مرتبه شست و در کُر و جاری یک )ارا

مرتبه کافی است )اراکی : گر چه احتیاط مستحب آن است که سه مرتبه شسته شود( .. 

( )اراکی :( باید ابتدا با خاکی که مقداری آب بر آن ریخته شده خاکمال کرده و بعد 2)

 مرتبه با آب قلیل شست .. یک مرتبه در کر یا جاری یا دو

)گلپایگانی :( باید اول با خاک پاک ، خاکمال کرد و بعد یک مرتبه در کر یا جاری یا 

 دو مرتبه با آب قلیل شست ..

)صافی :( باید اول با خاک پاک خاکمال کرد و بعد با آب قلیل دو مرتبه و با کُر و جاری 

 نیز احتیاطاً دو مرتبه شست ..

جس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ولی در آب کُر و جاری یک )فاضل :( ظرف ن

مرتبه کافی است و ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روانی خورده 

باید اوّل با خاک پاک خاکمال کرد و می توان خاک را با آب مخلوط کرد به نحوی 

ی نمود، و بعد دو مرتبه با که عرفاً از خاک بودن خارج نشود آن گاه ظرف را خاکمال

آب قلیل شست ، و احتیاط واجب این است که اگر با آب کُر و یا جاری شسته می شود 

( )اراکی :( بنا بر احتیاط 3باز دو مرتبه باشد ولی با آب باران یک مرتبه کافی است .. )

 مستحب ّ ..
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ک کر و جاری ی )خوئی :( مسأله ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ، و در

مرتبه کافی است ، ولی ظرفی را که سگ از آن آب یا چیز روان دیگر خورده باید اول 

با خاک با ریختن مقداری آب پاک خاکمالی کرد و بنا بر احتیاط خاک باید پاک باشد. 

سپس آب بریزند که خاک او زایل شود و بعد یک مرتبه در کر یا جاری یا دو مرتبه 

نین ظرفی را که سگ لیسیده بنا بر احتیاط واجب باید پیش از شستن قلیل شست و هم چ

 خاکمالی کرد و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد خاکمالی الزم نیست .

 )تبریزی :( باید اول با ریختن خاک و مقداری آب پاک خاکمال کرد ..

نین با چ )سیستانی :( مسأله داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ، و هم

آب کر و جاری و باران بنا بر احتیاط واجب ، و ظرفی را که سگ از آن آب یا چیز 

روان دیگر خورده ، باید اول با خاک پاک خاکمالی کرد سپس خاک او را زایل نموده 

 و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کر یا 

 73ص: 

کرد،  تن خاکمالیجاری شست ، و هم چنین ظرفی را که سگ لیسیده باید پیش از شس

و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد یا جایی از بدنش به آن اصابت کند، بنا بر احتیاط 

 الزم باید آن را خاکمالی کرد و بعد سه مرتبه با آب شست .

)مکارم :( مسأله ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ، ولی در آب کُر یا 

سه مرتبه بهتر است )آبهای لوله کشی در حُکم جاری یک مرتبه کافی است ، هر چند 

 آب جاری است (.

هر گاه سگ ظرفی را لیسیده ، یا از آن ، آب یا مایع دیگری ، خورده باشد، اوّل باید آن 

را با خاک پاک که مخلوط با کمی آب باشد خاکمال کرد و بعد دو مرتبه در آب قلیل 
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ب دهان سگ در ظرفی بریزد، احتیاط ، یا یک مرتبه در آب کر یا جاری شست و اگر آ

مستحب ّ آن است که همین کار انجام شود، امّا اگر جای دیگری از بدن سگ با رطوبت 

به ظرف مالقات کند خاک مال کردن واجب نیست بلکه باید آن را در آب قلیل سه 

 مرتبه و در آب کر یا جاری یک مرتبه شست .

ود شده اگر یک مرتبه شسته شود پاک می ش )بهجت :( مسأله ظرفی که به غیر بول نجس

حتّی اگر با آب قلیل باشد بنا بر اقوی . ولی ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب یا چیز 

مایع دیگر خورده أظهر این است که اگر با خاک ممزوج با آب ، خاک مالی شود و بعد 

ست و ته شود کافی ااز آن دو مرتبه با آب قلیل ، یا یک مرتبه با آب کر یا جاری شس

أحوط آن است که قبل از همه اینها با خاک تنها خاک مالی شود. و هم چنین ظرفی را 

 که آب دهان سگ در آن ریخته شود بنا بر احتیاط باید پیش از شستن خاکمال کرد.

)زنجانی :( مسأله داخل کاسه نجس و مانند آن از سایر ظروف شُرب را با آب قلیل باید 

ست و بنا بر احوط در کُر و جاری نیز سه مرتبه معتبر است و ظرفی را که سه مرتبه ش

سگ لیسیده یا از آن ظرف ، آب یا چیز روان دیگر خورده ، باید اوّل با خاک ، خاک 

مالی کرده و بنا بر احتیاط، خاک باید پاک باشد، سپس دو مرتبه با آب قلیل بشویند و 

بعد از خاکمالی ، دو مرتبه با آب بشویند. و غیر  بنا بر احتیاط در آب کُر و جاری نیز

ظرف مانند دست انسان که سگ لیسیده یا از آن چیز روان خورده ، در حکم ظرف است 

و هم چنین چیزی را که آب دهان سگ در آن ریخته ، بنا بر احتیاط باید پیش از شستن 

 خاک مالی کرد.

 اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد[ 353]مسأله 

( خاک 2( و نشود آن را )6اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده ، تنگ باشد ) 616مسأله 

مال کرد، چنانچه ممکن است باید کهنه به چوبی به پیچند و به توسط آن خاک را به آن 
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( )فاضل :( 6(. )9رد )( و در غیر این صورت پاک شدن ظرف اشکال دا3ظرف بمالند )

و نشود آن را به هیچ وجه خاکمال کرد در این صورت ظرف قابل پاک شدن نیست . 

]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( باید خاک را در آن بریزند و )خوئی ، تبریزی 

: مقداری آب ریخته ( با شدّت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد و بعد به 

که ذکر شد، بشویند. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( باید خاک را در آن بریزند و  ترتیبی

مقداری آب ریخته و به وسیله ای مانند داخل کردن چوب یا تکان شدید، آن را به تمام 

( )اراکی :( به طور 2ظرف برسانند و بعد به ترتیبی که ذکر شد بشویند. ]پایان مسأله [ )

 حتی ..معمول .. )بهجت :( به را

 77ص: 

( )اراکی :( خاک را به اطراف آن ظرف بمالند .. )بهجت :( خاک را درون آن ظرف 3)

 بمالند ..

)مکارم :( خاک را با کمی آب به آن ظرف بمالند و اگر ممکن نشود مقداری خاک و 

( 9کمی آب در آن بریزند و تکان دهند سپس طبق دستور ]مسأله قبل [ آب بکشند. )

ایگانی ، صافی :( و اگر ممکن نیست باید خاک را در آن بریزند و )اراکی ، گلپ

 )گلپایگانی ، صافی : به شدّت ( حرکت دهند تا به همه آن ظرف برسد.

)بهجت :( ولی ممکن است خاک مالی را با حرکت دادن شدید خاک ممزوج با آب در 

 همه اطراف داخل ظرف انجام داد.

 چیز روانی بخورد[ظرفی را که خوک از آن  352]مسأله 

(، با آب قلیل باید هفت مرتبه 6ظرفی را که خوک از آن ، چیز روانی بخورد ) 612مسأله 

(، و الزم نیست 2شست و در کر و جاری نیز هفت مرتبه باید شست به احتیاط واجب )
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(، و 9(، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که خاک مال شود )3آن را خاک مال کنند )

( )گلپایگانی ، 6خوک ملحق است به آب خوردن آن به احتیاط واجب . ) نیز لیسیدن

 اراکی :( یا بلیسد ..

 )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( یا بلیسد یا این که در آن موش صحرایی مرده باشد ..

( )اراکی ، گلپایگانی :( 2)صافی :( ظرفی را که خوک بلیسد یا از آن ، چیز بخورد .. )

ک مرتبه کافی است )اراکی : گر چه احتیاط مستحب آن است که در کُر و جاری ی

 هفت مرتبه شسته شود( ..

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( با آب قلیل یا کُر یا جاری باید هفت مرتبه شست ..

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 3)صافی :( در کُر و جاری نیز احتیاطاً هفت مرتبه بشویند .. )

( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده 9نشده . ) :( بقیه مسأله ذکر

. 

)مکارم :( مسأله ظرفی را که خوک از آن ، چیز مایعی را خورده باید هفت مرتبه با آب 

شست و الزم نیست آن را خاک مال کنند و در لیسیدن خوک و مردن موش صحرایی 

 مرتبه شست .در آن نیز بنا بر احتیاط واجب باید هفت 

)زنجانی :( مسأله اگر خوک کاسه و مانند آن از ظروف شُرب را بلیسد یا از آن چیز 

روانی بخورد، یا این که در آن موش صحرایی مرده باشد، باید هفت مرتبه با آب قلیل 

شست و در آب غیر قلیل نیز بنا بر احتیاط، هفت مرتبه شستن الزم است و در هر حال 

 خاک مالی کنند. الزم نیست آن را

)بهجت :( مسأله ظرفی را که خوک از آن چیز مایع بخورد، با آب قلیل بنا بر احتیاط باید 

هفت مرتبه شست و در کر و جاری نیز بنا بر احتیاط واجب هفت مرتبه باید شست ، و بنا 
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بر اظهر الزم نیست آن را خاکمال کنند، و نیز بنا بر احتیاط واجب لیسیدن خوک مانند 

 آب خوردن آن است .

 اگر بخواهند ظرفی را که به شراب نجس شده با آب قلیل آب بکشند[ 351]مسأله 

اگر بخواهند ظرفی را که به شراب نجس شده با آب قلیل آب بکشند باید سه  613مسأله 

 ( و بهتر است هفت مرتبه شسته شود.6مرتبه بشویند )

 644ص: 

 مستحب ّ است هفت مرتبه شسته شود.( )مکارم :( و دست در آن بمالند و 6)

)بهجت :( بنا بر احتیاط باید سه مرتبه بشویند، ولی بنا بر اقوی شستن یک مرتبه کافی 

 است .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر ظرفی را که به شراب نجس شده ، با آب قلیل مثل سایر 

 ند.به بشویظرفها آب بکشند پاک می شود ولی مستحب ّ است که آن را هفت مرت

)خوئی ، تبریزی :( مسأله ظرفی را که به شراب نجس شده باید سه مرتبه بشویند و فرقی 

 بین آب قلیل و کر و جاری نیست .

)زنجانی :( مسأله ظرف شُربی را که به شراب نجس شده باید سه مرتبه بشویند و احتیاط 

 یست .ر قلیل نمستحب آن است که هفت مرتبه بشویند و فرقی بین آب قلیل و غی

)سیستانی :( مسأله ظرفی که به شراب نجس شده ، باید سه بار شسته شود، هر چند با آب 

 کُر یا جاری و یا مانند آن باشد و احتیاط مستحب این است که هفت بار بشویند.

 کوزه ای که از گِل نجس ساخته شده [ 354]مسأله 
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ا آب نجس در آن فرو رفته اگر در کوزه ای که از گِل نجس ساخته شده و ی 619مسأله 

( به هر جای آن ، که آب برسد پاک می شود. و اگر 6آب کر یا جاری بگذارند )

( بماند که آب 3( باید به قدری در آب کر یا جاری )2بخواهند باطن آن هم پاک شود )

آب ( )زنجانی :( اگر در غیر 6( و فرو رفتن رطوبت کافی نیست . )9به تمام آن فرو رود )

 قلیل بگذارند ..

)مکارم :( و آب در باطن آن نفوذ کند و خارج شود پاک می شود و اگر آب در آن 

( )بهجت 2نفوذ نکند ظاهرش پاک می شود، با آب قلیل نیز می توان ظاهر آن را شست . )

:( باید بخشکانند و بعد به قدری در آب کر یا جاری بگذارند که آب به تمام آن فرو 

که دو مرتبه بلکه سه مرتبه در آب به همین صورت رود و احتیاط مستحب ّ این است 

( 3قرار دهند مخصوصاً اگر به شراب و یا مردن موش بزرگ صحرایی نجس شود. )

 ( )گلپایگانی ، زنجانی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .9)زنجانی :( در آب غیر قلیل .. )

آب به باطن  ه از رسیدن)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( و اگر ظرف رطوبتی داشته باشد ک

 آن مانع باشد، باید خشکش نمایند و بعداً در آب کر یا جاری بگذارند.

 ظرف نجس را با آب قلیل دو جور می شود آب کشید[ 355]مسأله 

( را با آب قلیل ، دو جور می شود آب کشید: یکی آن که سه 6ظرف نجس ) 611مسأله 

ه ه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعمرتبه پر کنند و خالی کنند، دیگر آن که س

( )زنجانی 6آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. )

 :( کاسه نجس ..

)بهجت :( مسأله ظرفی را که به غیر بول نجس شده با آب قلیل ، به دو صورت می توان 

ار پر کنند و خالی کنند. دوم : یک ب آب کشید: اول آن که بنا بر أقوی یک مرتبه از آب
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قدری آب در آن بریزند و آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد 

 و بیرون بریزند و اگر به بول نجس شده باشد این کار را دو بار انجام دهند.

 646ص: 

 اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود[ 356]مسأله 

( آن را 6زرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه )اگر ظرف ب 611مسأله 

( 9( و هم چنین است اگر سه مرتبه )3( پر کنند و خالی کنند پاک می شود )2از آب )

( و در هر دفعه آبی 1از باال، آب در آن بریزند، به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد )

( ظرفی 1اجب آن است که در هر دفعه )که ته آن جمع می شود بیرون آورند و احتیاط و

( 2( )بهجت :( یک مرتبه .. )6(. )3( آب بکشند )9را که با آن آبها را بیرون می آورند )

( )بهجت :( یک مرتبه .. 9( )بهجت :( بنا بر أظهر .. )3)فاضل ، زنجانی :( آب قلیل .. )

( پایان مسأله [ )فاضل :( )بهجت :( و باید آبی که ته آن جمع می شود بیرون آورند. ]1)

و آبی که در ته آن جمع شده خارج کنند و در هر دفعه ظرفی را که با آن آبها را بیرون 

( )اراکی :( باید در هر دفعه .. )مکارم :( الزم است در هر دفعه 1می آورند آب بکشند. )

بریزی ( )خوئی ، ت3( )اراکی :( و دست خود را در صورتی که نجس شده باشد .. )9.. )

:( واجب است ) )سیستانی :( احتیاط مستحب است ( که در مرتبه دوّم و سوّم ظرفی را 

 که با آن آبها را بیرون می آورند، آب بکشند.

)زنجانی :( واجب است که در مرتبه دّوم و سّوم ، اول ؛ ظرفی را که با آن آبها را بیرون 

 می آورند، آب بکشند.

 نند آن را آب کنند و آب بکشند[اگر مِس نجس و ما 357]مسأله 
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اگر مِس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند، ظاهرش پاک می شود.  619مسأله 

این مسأله ، در رساله آیت اللّه فاضل نیست )زنجانی :( مسأله هر گاه جسم نجسی مانند 

د ااجسام فلزی یا پالستیکی را آب کنند همه جای آن نجس می شود و اگر پس از انجم

آن را آب بکشند ظاهرش پاک می شود. )مکارم :( مسأله هر گاه فلز نجس را آب بکشند 

 ظاهرش پاک می شود، هر چند اعماقش هنگامی که ذوب شده نجس شده باشد.

 تنوری که به بول نجس شده است [ 358]مسأله 

ن بریزند ( از باال آب در آ6تنوری که به بول نجس شده است ، اگر دو مرتبه ) 613مسأله 

( و در غیر بول اگر بعد از برطرف 2به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد پاک می شود. )

( یک مرتبه به دستوری که گفته شد آب در آن بریزند، کافی است . 3شدن نجاست )

( و بهتر است که گودالی ته آن بکنند تا آبها در آن جمع شود و بیرون بیاورند، بعد 9)

( 6خاک پاک پر کنند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه فاضل نیست )آن گودال را با 

( )سیستانی :( و احتیاط مستحب ّ آن است که این کار را دو 2)سیستانی :( یک مرتبه .. )

( )زنجانی :( 9( )خوئی ، تبریزی :( اگر با برطرف شدن نجاست .. )3مرتبه انجام دهد .. )

ریقی آب را خارج کنند هر چند به این نحو که گودالی و بنا بر احتیاط در هر دفعه به ط

 ته آن بکنند تا آبها در آن جمع شود و بیرون بیاورند.

 642ص: 

 اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند[ 359]مسأله 

( یک مرتبه در 6اگر چیز نجس را ) بعد از برطرف کردن عین نجاست ،( ) 617مسأله 

فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود. و احتیاط  آب کر یا جاری

( طوری فشار یا حرکت دهند که آب 2واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی 6(. )3داخل آن خارج شود )
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( )اراکی ، گلپایگانی ، 3ب قلیل شسته شود .. )( )بهجت :( اگر با آ2و سیستانی نیست [ )

 صافی :( در فرش و لباس و مانند اینها فشار الزم نیست .

)خوئی ، تبریزی :( در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از مالیدن پا یا لگد 

 کردن )تبریزی : مالیدن یا لگد کردن ( الزم است و در صورتی که لباس و مانند آنها

 متنجّس به بول باشد در کر نیز دو مرتبه شستن الزم است .

)سیستانی :( در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از مالیدن یا لگد کردن الزم 

نیست و در صورتی که بدن یا لباس متنجّس به بول باشد، در کُر و مانند آن نیز دو مرتبه 

 بار شستن پاک می شود.شستن الزم است ولی در آب جاری با یک 

)مکارم :( مسأله اگر چیز نجسی را با آب کر یا جاری یا آب لوله کشی بشویند تا عین 

نجاست برطرف شود یا بعد از برطرف کردن عین نجس در آب کر یا جاری فرو برند 

پاک می شود، ولی فرش و لباس و مانند آن را باید فشار یا حرکت داد تا آب آن خارج 

 شود.

انی :( مسأله اگر چیز نجس ، غیر ظرف شرب ، را یک مرتبه در غیر آب قلیل مانند )زنج

کر و جاری بشویند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود، و در صورتی 

که لباس و مانند آن با بول نجس شده باشد در کر نیز بنا بر احتیاط، دو مرتبه شستن الزم 

کافی است و اخراج غُساله در شستن با آب جاری و  است ولی در آب جاری یک مرتبه

 کُر الزم نیست .

 اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند[ 361]مسأله 

اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه  614مسأله 

رتی که بول در آن چیز نمانده یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صو
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باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود، ولی در لباس و فرش و 

( و غُساله آبی 2( بعد از هر دفعه ، فشار دهند تا ُغساله آن بیرون آید )6مانند اینها باید )

ود یا خاست که معمولًا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود به 

( )سیستانی :( در صورتی 2( )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید .. )6به وسیله فشار می ریزد. )

که بول در آن چیز نمانده باشد، پاک می شود مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی 

آنها آب بریزند تا پاک شود و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب 

 ید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید ..قلیل با

)مکارم :( مسأله برای تطهیر چیزی که با بول نجس شده با آب قلیل دو مرتبه و در آب 

 کر و جاری 

 643ص: 

و آب لوله کشی یک مرتبه کفایت می کند، امّا در غیر بول یک مرتبه با آب قلیل یا کر 

 با آب قلیل باید آن را مقداری فشارکافی است . برای شستن لباس و فرش و مانند آن 

 دهند تا آب از آن خارج شود.

 اگر چیزی به بول پسر شیر خواری که غذا خور نشده [ 363]مسأله 

( )و شیر خوک 2( شیر خواری که غذا خور نشده )6اگر چیزی به بول پسر ) 616مسأله 

( ) که به تمام 1(، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند )9( نخورده ( )3)

( ولی احتیاط مستحب ّ آن است که یک 9( پاک می شود )1جاهای نجس آن برسد( )

. و در لباس و فرش و مانند اینها فشار الزم نیست (3مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند )

( )فاضل :( که دو سال آن تمام نشده و 2( )مکارم ، سیستانی ، زنجانی :( یا دختر .. )6. )

( ]قسمت داخل پرانتز در 9( )گلپایگانی ، صافی :( و زن کافره .. )3غذا خور نشده .. )

( 1کارم ، بهجت و زنجانی نیست [ )رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، م
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( )زنجانی :( یا کمی 1)سیستانی :( یک مرتبه آب ، هر چند کم باشد، روی آن بریزند .. )

 آب روی آن ریخته و با فشار به تمام جاهای نجس آن ، آب برسانند ..

( )بهجت :( و شستن و فشار 9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )

ن آن الزم نیست و بنا بر احوط باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده داد

باشد و أحوط این است که به وسیله آب ریختن خود بول از بین برود یا این که قبلًا 

 ( )مکارم :( احتیاط مستحب ّ آن است که دو مرتبه بریزند ..3خشک شده باشد. )

 ل نجس شود[اگر چیزی به غیر بو 362]مسأله 

( 6اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست ) 612مسأله 

( و نیز اگر در 3( و از آن جدا شود، پاک می گردد )2یک مرتبه آب روی آن بریزند )

( نجاست آن برطرف شود )و بعد از برطرف 9دفعه اوّلی که آب روی آن می ریزند )

( ولی در هر صورت لباس و 1( پاک می شود )1بیاید( )شدن نجاست هم آب روی آن 

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه با 6مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. )

( )سیستانی :( چنانچه با برطرف کردن نجاست ، یک مرتبه 2برطرف کردن نجاست .. )

ی :( ولی لباس و مانند آن را ( )خوئی ، تبریزی ، سیستان3آب قلیل روی آن بریزند .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( تا بعد از 9باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. ]پایان مسأله [ )

برطرف شدن نجاست ، آب ریختن را ادامه دهند به طوری که پس از زوال نجاست هم 

هند ار دآب روی آن بیاید پاک می شود ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فش

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی و فاضل 1تا غساله آن بیرون آید. )

( )بهجت :( و اگر با آب قلیل چیزی را می خواهند پاک کنند بهتر این است 1نیست [ )

 .614که دو مرتبه آن را بشویند .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [ گذشت 613تا  614به غیر بول در غیر مواردی که در مسأله ])زنجانی :( مسأله اگر چیزی 
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 649ص: 

نجس شود و یک مرتبه آب روی آن بریزند که با آن ، نجاست آن برطرف شود و از 

آن جدا شود پاک می گردد؛ ولی در شستن لباس و مانند اینها در آب قلیل بنا بر احتیاط، 

 آید و در غیر آب قلیل فشار دادن الزم نیست .باید آنها را فشار دهند تا غساله آن بیرون 

 اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر فرو برند[ 361]مسأله 

( 6اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده ، در آب کر یا جاری فرو برند، ) 613مسأله 

وله ( )مکارم :( یا زیر آب ل6(. )2بعد از برطرف شدن عین نجاست ، پاک می شود )

( )گلپایگانی ، صافی :( و اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند، 2کشی بگیرند .. )

 فشار دادن آن الزم نیست و رسیدن آب مطلق به باطن نخهای آن کافی است .

)سیستانی :( ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید به هر طوری که ممکن 

 فشار دهند تا غساله آن جدا شود. است اگر چه با لگد کردن باشد

)بهجت :( اگر آب به همه جای نجس رسیده باشد پاک می شود، و اگر با آب قلیل آب 

 بکشند، در هر دفعه که شسته می شود بنا بر أحوط باید غساله را خارج کنند.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده بخواهند آب بکشند 

به هر قسم که ممکن است اگر چه به لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا  باید

 شود.

)زنجانی :( مسأله در حصیر نجس که با نخ بافته شده ، فشار الزم نیست و رسیدن آب به 

 باطن آنها کفایت می کند.

 اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود[ 364]مسأله 
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ر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به فرو بردن در کر و اگ 619مسأله 

( 6(. )3( پاک نمی گردد )2(، پاک می گردد. و اگر باطن آنها نجس شود )6جاری )

( )مکارم :( باید آن قدر صبر کرد تا یقین حاصل 2)مکارم :( و یا گرفتن زیر شیر آب .. )

( )اراکی :( اگر آب کر یا جاری در 3شده . )شود آب داخل آن نفوذ کرده و خارج 

 باطن آنها به مقداری که نجس است ، نفوذ کند، پاک می شود.

)خوئی ، تبریزی :( اگر باطن آنها نجس شود، تطهیر آنها مثل تطهیر کوزه نجس است 

 [ گذشت .619که در مسأله ]

از  اطن آنها ندانیم آب)زنجانی :( چنانچه آب به باطن آنها برسد و در هنگام رسیدن به ب

 مطلق بودن خارج شده است ، پاک می شود.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، 

چنانچه آنها را در ظرفی ریخته و در آب کر یا جاری بگذارند و به قدری بماند که 

بت نجس سرایت کرده برسد بعید رطوبت آب پاک به باطن آنها، تا آنجایی که رطو

نیست که گفته شود همین اندازه در تطهیر آنها )صافی : در تطهیر باطن آنها( کافی است 

 به شرط آن که رطوبت نجس باطن آنها قبل از تطهیر خشک شده باشد.

)سیستانی :( مسأله اگر ظاهر گندم و برنج و مانند اینها نجس شود، با فرو بردن در آب 

 کُر

 641ص: 

و جاری پاک می گردد. و با آب قلیل نیز می شود تطهیر کرد و اگر باطن آنها نجس 

شود، چنانچه آب کر یا جاری به باطن آنها برسد پاک می شوند اگر ظاهر صابون نجس 

 شود، می شود آن را تطهیر کرد ولی اگر باطن آن نجس شود، قابل تطهیر نیست .
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، برنج ، صابون و مانند اینها نجس شود به وسیله آب )بهجت :( مسأله اگر ظاهر گندم 

قلیل یا فرو بردن در آب کُر و جاری پاک می شود و اگر باطن آنها نجس شود با آب 

قلیل ظاهر آنها پاک می شود، ولی باطن آنها پاک نمی شود، مگر این که در کر یا جاری 

ین هر جایی از باطن که یق به قدری بماند که آب به باطن آنها نفوذ کند، یعنی آب به

دارد نجاست به آنجا رسیده بود، برسد و بنا بر أحوط باید آب مطلق به باطن آنها برود نه 

 آب مضاف و قبلًا آنها را برای تطهیر باطن خشک کنند.

 اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده [ 365]مسأله 

( رسیده یا نه ، باطن آن 6ه باطن صابون )اگر انسان شک کند که آب نجس ب 611مسأله 

 ( )مکارم :( به باطن چیزی .. زنجانی ):( به باطن صابون مثلًا ..6پاک است . )

چنانچه آن را  6اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد  611مسأله 

می شود و آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک  3بگذارند و سه مرتبه  2در ظرفی 

. ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار الزم دارد 9ظرف آن هم پاک می گردد 

که آب روی آن می ریزند، آن را  1در ظرفی بگذارند و آب بکشند باید در هر مرتبه 

( 6و ظرف را کج کنند، تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون بریزد. ) 1فشار دهند 

به غیر بول نجس شده باشد .. )مکارم :( اگر چیزی نجس شده )گلپایگانی ، صافی :( 

 ( )بهجت :( یک مرتبه ..3( )خوئی ، تبریزی :( در کاسه و مانند آن .. )2باشد .. )

ت [ در رساله آیت اللّه اراکی نیس« سه مرتبه »)فاضل :( سه مرتبه با آب قلیل .. ]عبارت 

رف پاکی بگذارند و بعد از زوال عین نجس ( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه آن را در ظ9)

، یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می شود و اگر به بول نجس شده 

بعد از زوال عین ، دو مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می شود و ظرف آن 

 هم پاک می گردد ..
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)سیستانی :( چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن 

بریزند و خالی کنند پاک می شود و اگر در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار 

( )بهجت :( باید بعد از آن 1را انجام دهند و در این صورت ظرف هم پاک می شود .. )

 ن را کاملًا بیرون بریزند.)فاضل :( و غساله آ - 1.. 

)زنجانی :( مسأله اگر ظاهر برنج و گوشت و مانند اینها نجس شده باشد در جایی که 

تعدد الزم نیست ، چنانچه آن را در کاسه و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن 

 بریزند و خالی کنند پاک می شود.

 رنگ شده [لباس نجسی را که به نیل و مانند آن  367]مسأله 

( اگر در آب کُر یا جاری 6لباس نجسی را که به نیل و مانند آن رنگ شده ، ) 619مسأله 

( به تمام آن 3( و آب )پیش از آن که به واسطه رنگ پارچه مضاف شود( )2فرو برند )

 برسد آن 

 641ص: 

 د(. اگر چه موقع فشار دادن آب مضاف یار نگین از آن بیرون آی9لباس پاک می شود )

( )خوئی ، تبریزی :( و یا 2( )مکارم :( هر گاه لباس نجسی را رنگ کرده باشند .. )6. )1

با آب قلیل بشویند چنانچه موقع فشار دادن آب مضاف از آن بیرون نیاید پاک می شود. 

( )زنجانی :( اگر در آب غیر قلیل 3]پایان مسأله )[ مکارم :( یا زیر شیر آب بگیرند .. )

آب پیش از آن که به واسطه رنگ پارچه از مطلق بودن خارج شود .. ]قسمت فرو برند و 

( )سیستانی :( و اگر با آب قلیل بشویند 9داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )

 چنانچه موقع فشار دادن آب مضاف از آن بیرون نیاید پاک می شود.
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بیرون آید. امّا اگر آب ، قبل از  )مکارم :( هر چند موقع فشار دادن ، آب مضاف از آن

رسیدن به تمام لباس مضاف گردد باید آن قدر آن را بشویند تا آب مطلق به آن برسد. 

 ( )بهجت :( و هم چنین است در شستن با آب قلیل با سایر شرائط.1)

 اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند[ 368]مسأله 

( آب بکشند و بعد مثلًا لجن آب در آن ببینند، 6)اگر لباسی را در کر یا جاری  613مسأله 

( 6چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک است . )

 )زنجانی :( در آب غیر قلیل .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 د[اگر بعد از آب کشیدن لباس خُرده گِل یا اشنان در آن دیده شو 369]مسأله 

اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خُرده گِل یا اشنان در آن دیده شود  617مسأله 

(، پاک است ، 2( ) در صورتی که بداند که خُرده گل یا اشنان با آب شسته شده ( )6)

ولی اگر آب ِ نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد ظاهر گِل و اشنان ، پاک و باطن 

( )گلپایگانی ، صافی :( 2( )اراکی :( پاک است . ]پایان مسأله [ )6)(. 3آنها نجس است )

 در صورتی که بداند که آب مطلق زیرِ آن گِل یا اشنان رسیده ..

( 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، نوری و بهجت نیست [ )

 .)بهجت :( ]و[ اشنان گیاهی است که در شستشو استفاده می شود

)فاضل :( مسأله اگر بعد از آب کشیدن ِ لباس و مانند آن خُرده گِل یا اشیایی دیگر در 

آن دیده شود چنانچه بداند مانع رسیدن آب نشده پاک است ، ولی اگر آب نجس به 

 باطن گِل یا اشیاء رسیده باشد ظاهر گِل یا اشیاء، پاک و باطن آنها نجس است .

از آب کشیدن فرش و لباس ، مختصری ِگل یا ذرّات صابون )مکارم :( مسأله هر گاه بعد 

و اشیاء دیگر در آن دیده شود پاک است ، و اگر اشیاء بزرگتری باشد ظاهر آنها نیز 
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پاک است ، و اگر آب نجس به باطن آنها نفوذ کرده ، برای پاک شدن باطن آنها باید 

 آب پاک نیز به آن برسد و خارج شود.

اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خُرده گِل یا صابون در آن )سیستانی :( مسأله 

دیده شود، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده ، آن لباس پاک ، 

ولی اگر آب نجس به باطن گِل یا صابون رسیده باشد، ظاهر گِل و صابون پاک و باطن 

 آنها نجس است .

صابونی که بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن ، در آن )زنجانی :( مسأله خُرده گِل یا 

دیده شود پاک است ؛ ولی اگر آب نجس به باطن آنها رسیده باشد، ظاهر آنها پاک و 

 باطن آنها نجس است .

 649ص: 

 هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی شود[ 371]مسأله 

ا از آن برطرف نکنند پاک نمی شود. ولی اگر هر چیز نجس تا عین نجاست ر 694مسأله 

( نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف 6بو یا رنگ )

(، اما چنانچه به 2کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند، پاک می باشد )

است در آن چیز مانده ، ( یقین کنند یا احتمال دهند که ذرّه های نج3واسطه بو یا رنگ )

( )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . 2( )زنجانی :( بو یا رنگ یا مزه .. )6نجس است . )

 ( )زنجانی :( بو یا رنگ یا مزه ..3)

)مکارم :( مسأله هر گاه چیز نجسی را بشویند و عین نجس برطرف شود امّا بو یا رنگ 

ن نجس مانده یا نه باید بیشتر بشوید تا یقیآن بماند ضرری ندارد و اگر شک ّ کند عین 

 کند از بین رفته است .
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 مسأله اختصاصی 

حنای نجس را اگر به سر یا ریش ببندند بعد از شستن ریش و سر  693)بهجت :( مسأله 

رنگ آن پاک است و آن چه از اجزاء کوچک آن باقی بماند بعد از شستن ، ظاهر آنها 

 پاک می شود.

 نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند[اگر  373]مسأله 

( برطرف کنند بدن پاک می شود 6اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری ) 696مسأله 

( )زنجانی :( در آب غیر قلیل .. 6( و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن الزم نیست . )2)

کُر به  ن صورت با آب( )سیستانی :( مگر آن که بدن به بول نجس شده باشد که در ای2)

یک مرتبه پاک نمی شود، ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن الزم نیست بلکه 

اگر در زیر آب به آن محل دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن 

 برسد کفایت می کند.

ه ن اندازه ک)مکارم :( مسأله برای تطهیر بدن در آب کر یا جاری یا زیر شیر آب ، همی

عین نجاست برطرف شود بدن پاک است و بیرون آمدن و دوباره در آب فرو رفتن الزم 

 نیست .

 غذای نجسی که الی دندان مانده [ 372]مسأله 

غذای نجسی که الی دندانها مانده ، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام  692مسأله 

( )اراکی :( به تمام ظاهر و باطن غذای 6(. )2(، پاک می شود )6غذای نجس برسد )

 نجس برسد ..

( )زنجانی 2)مکارم :( اگر آب در دهان بگردانند به طوری که به تمام اجزای آن برسد .. )

 ی که تعدد الزم است ، باید متعدد آب بگردانند تا به تمام غذای نجس برسد.:( و در جای
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)بهجت :( در صورتی که یقین کند آب مطلق به همه جای نجس رسیده ، با تعدّد در آن 

 چه تعدّد در آن الزم است .

)فاضل :( مسأله به طور کلّی برخورد با عین نجس در داخل دهان موجب نجس شدن 

نوعی و مسواک و آب دهان نمی شود و با زوال عین نجاست ، غذا و غذا، دندان مص

 دندان پاک است و نیاز به تطهیر ندارد.

 اگر موی سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند[ 371]مسأله 

اگر موی سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند باید فشار دهند  693مسأله 

 که غساله آن جدا شود.

 643 ص:

)اراکی :( مسأله در آب کشیدن موی سر و صورت ، فشار دادن الزم نیست ، هر چند با 

 آب قلیل باشد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند بنا بر 

 احتیاط واجب ، باید فشار دهند که غساله آن جدا شود.

جدا شود مگر این که موی زیاد نباشد، به نحوی )فاضل :( باید فشار دهند که غساله آن 

 که اطمینان باشد که بدون فشار هم بیشتر غساله خارج می شود.

)بهجت :( اگر چه محتاج به تعدد شستن نباشد در صورتی که آب در البالی موها فرو 

 رفته باشد.

 )خوئی ، تبریزی :( الزم نیست فشار دهند که غساله آن جدا شود.
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 )زنجانی :( بنا بر احتیاط، باید آن را فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

)سیستانی :( چنانچه مو انبوه نباشد برای جدا شدن غساله ، الزم نیست فشار دهند زیرا به 

 مقدار متعارف خود به خود جدا می شود.

 دهند. )مکارم :( چنانچه آب ، خود به خود بیرون آید فشار الزم نیست و الّا فشار

 اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند[ 374]مسأله 

اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل ، آب بکشند، اطراف آنجا که متّصل  699مسأله 

به آن است و معمولًا موقع آب کشیدن ، آن جا نجس می شود ) در صورتی که آبی که 

( با پاک شدن جای 6اطراف جاری شود( )برای پاک شدن محل نجس می ریزند به آن 

(. و هم چنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند 2نجس پاک می شود )

و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس ، روی همه 

( انگشت 9( به همه آنها برسد، بعد از پاک شدن )3انگشتها آب بریزند و آب نجس )

( 6ام انگشتها پاک می شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )نجس ، تم

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، بهجت ، نوری و صافی نیست [. 

 ( )اراکی :( آن اطراف هم پاک می شود ..2)

آب  وقع)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اطراف آنجا که متّصل به آن است و معمولًا م

کشیدن ، آب به آنها سرایت می کند، با پاک شدن جای نجس پاک می شود؛ به این 

معنی که آب کشیدن اطراف ، مستقلًّا الزم نیست بلکه اطراف و محل ّ نجس به آب 

 کشیدن با هم پاک می شوند ..
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)بهجت :( و در صورتی که بیش از یک مرتبه باید شسته شود آب دوّم باید به تمام 

( )سیستانی :( و هم چنین 3یی که آب اوّل رسیده و با آن نجس شده بود برسد .. )جاها

 ( )سیستانی :( با پاک شدن ..9آب پاک .. )

)زنجانی :( مسأله اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل ، آب بکشند، بنا بر احتیاط، 

ب س می شود، آباید به اطراف آنجا که متصل به آن است و موقع آب کشیدن آنجا نج

پاک برسد، و هم چنین اگر چیز پاکی را کنار چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب 

 بریزند باید بنا بر احتیاط

 647ص: 

به قسمتهایی از چیز پاک که در هنگام آب کشیدن نجس شده آب پاک برسد؛ پس اگر 

مه ه برای آب کشیدن یک انگشت نجس ، روی همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به

 آنها برسد بنا بر احتیاط، باید آب پاک به تمام انگشتان برسد.

 گوشت و دنبه ای که نجس شده [ 375]مسأله 

گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود. و  691مسأله 

(، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها 6هم چنین است اگر بدن یا لباس )

( )سیستانی :( یا ظرف 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2ی نکند )جلوگیر

 ( )فاضل :( با آب کشیدن پاک می شود.2.. )

 اگر ظرف یا بدن نجس باشد[ 376]مسأله 

اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طوری چرب شود که جلوگیری از  691مسأله 

ظرف و بدن را آب بکشند، باید چربی را  رسیدن آب به آنها کند، چنانچه بخواهند

 برطرف کنند تا آب به آنها برسد. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست 
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 چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست [ 377]مسأله 

چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست ، اگر زیر شیری که متصل به کر  699مسأله 

است یک دفعه بشویند پاک می شود و نیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین 

نجاست آن ، زیر شیر یا به وسیله دیگر برطرف شود و آبی که از آن چیز می ریزد بو یا 

اشد با آن شیر پاک می گردد. اما اگر آبی که از آن رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته ب

( بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد باید به قدری آب شیر روی آن بریزند 6می ریزد )

تا در آبی که از آن جدا می شود، بو یا رنگ یا مزه نجاست نباشد. این مسأله در رساله 

 اتّصال ..( )بهجت :( در اوّل زمان 6آیت اللّه زنجانی نیست )

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله آب شیری که متّصل به کر است حکم کر را دارد.

)مکارم :( مسأله شیری که متّصل به کرمی باشد آبی که از آن می ریزد حکم آب کر و 

جاری را دارد، بنا بر این هر چیز نجسی را با آن بشویند همین که عین نجاست برطرف 

 شد پاک می شود.

 اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاک شده [ 378مسأله ]

اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین  693مسأله 

( موقع آب کشیدن متوجّه برطرف 2(، چنانچه )6نجاست را از آن برطرف کرده یا نه )

ن عین نجاست ( و اگر متوجّه برطرف کرد3کردن عین نجاست بوده آن چیز پاک است )

( )اراکی ، مکارم :( 6( )1( باید دوباره آن را آب بکشد. )9نبوده بنا بر احتیاط مستحب ّ )

آن چیز پاک است )مکارم : مگر این که بداند که در حال شستن توجّه نداشته است (. 

]پایان مسأله [ )فاضل :( اگر بداند آب به آن محل رسیده آن چیز پاک است . ]پایان 

[ )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( باید دوباره آن را آب بکشد و یقین کند که عین مسأله 

( 3( )زنجانی :( چنانچه احتمال بدهد که .. )2نجاست برطرف شده است . ]پایان مسأله [ )
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بنا بر »( ]عبارت 9)زنجانی :( و اگر چنین احتمالی ندهد، باید دوباره آن را آب بکشد. )

( )بهجت ، نوری 1ساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست [ )در ر« احتیاط مستحب 

:( بنا بر احتیاط واجب باید دوباره آن را آب بکشد )بهجت : مگر آن که احتمال بدهد 

 که بعد از علم به نجاست متوجّه بوده که باید عین را برطرف نماید(.

 664ص: 

 زمینی که آب روی آن جاری نمی شود[ 379]مسأله 

( اگر نجس شود، با آب قلیل پاک 6زمینی که آب روی آن جاری نمی شود ) 697 مسأله

(. ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد چون آبی که روی آن می 2نمی گردد )

(، اما 3ریزند از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو می رود با آب قلیل پاک می شود )

افی :( زمینی که آب در آن فرو نمی رود ( )گلپایگانی ، ص6زیر ریگها نجس می ماند. )

( )گلپایگانی ، صافی :( مگر آن 2و از محل ّ نجس هم به محل ّ دیگر جاری نمی شود .. )

 که غساله آن را با پارچه یا ظرف بگیرند ..

)بهجت :( بلکه فقط ظاهر آن پاک می شود .. )اراکی :( با آب قلیل ظاهر آن پاک می 

 ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .( )گلپایگانی 3شود .. )

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله زمینی که آب در او فرو می رود مثل زمینی که روی 

 آن شن یا ریگ باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می شود.

)مکارم :( مسأله هر گاه زمینی را با آب قلیل آب بکشند اگر از شن یا ریگ باشد و غساله 

آب باقی مانده در آن فرو رود پاک است ، امّا ریگهای زیر آن زمین نجس می  یعنی

شود، هم چنین اگر سراشیبی داشته باشد و آب از آن بگذرد پاک می گردد، امّا اگر 

 غساله روی زمین بماند نجس است ، مگر با وسیله ای آن را جمع کنند.
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اگر نجس شود، چنانچه  )زنجانی :( مسأله زمینی که آب روی آن جاری نمی شود

بخواهند با آب قلیل آن را پاک کنند می بایست آب را با دستمال و مانند آن جمع کنند 

و در غیر این صورت ، زمین بنا بر احتیاط با آب قلیل پاک نمی شود. زمینی که آب در 

آن فرو می رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد اگر نجس شود با آب قلیل نیز 

 ک می شود اما زیر شن یا ریگها بنا بر احتیاط نجس می ماند.پا

)فاضل :( مسأله اگر زمینی که نجس شده مثل شن و ماسه باشد که آب در آن فرو می 

 رود با آب قلیل آب بکشند، ظاهر آن پاک می شود ولی زیر آن نجس می شود.

 [زمین سنگ فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود 381]مسأله 

زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود  634مسأله 

( باید به قدری آب روی آن بریزند 6اگر نجس شود با آب قلیل ، پاک می گردد ولی )

( و چنانچه آبی که روی آن ریخته اند از سوراخی بیرون رود همه 2که جاری شود )

جایی که آبها جمع می شود نجس می ماند ( و اگر بیرون نرود 3زمین پاک می شود )

(. و برای پاک شدن آن جا باید گودالی بکنند که آب در آن جمع شود، بعد آب را 9)

( )بهجت :( ولی برای اخراج غساله 6بیرون بیاورند و گودال را با خاک پاک پر کنند. )

 ( )خوئی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2.. )

بی که روی آن ریخته اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع )سیستانی :( و اگر آ

شود برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ظرفی بیرون آورند. ]پایان 

مسأله [ )زنجانی :( و بنا بر احتیاط آب را با دستمال و مانند آن جمع کنند و گر نه جایی 

( )فاضل :( و اگر آب خود 3]پایان مسأله [ )که آب در آن جمع می شود نجس می ماند. 

 به خود تخلیه نشود چنانچه آن را با وسیله ای مثل پارچه ،

 666ص: 
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دستمال یا وسیله مکنده ای جمع کنند و بنا بر احتیاط دوباره آب قلیل روی آن بریزند و 

ایی ج ( )گلپایگانی ، صافی :( اگر بیرون نرود9بصورت سابق جمع کنند، پاک می شود. )

هم که آبها جمع می شود پاک است ، مگر آن که غساله بول باشد که نجس می شود. و 

برای پاک شدن محل ّ غساله کافی است که غساله آن را در هر مرتبه به وسیله ظرف یا 

 .697پارچه بگیرند. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود[ 383]مسأله 

اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب کمتر از کر هم پاک می  636مسأله 

( )مکارم :( با آب کشیدن پاک می شود، خواه با آب قلیل باشد یا کر و 6( )6شود. )

 جاری یا زیر شیر آب .

 )سیستانی :( با آب قلیل هم پاک می شود.

 اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند[ 382]مسأله 

 شارها

اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذارند پاک  632مسأله 

 ( )زنجانی :( ظاهر آن پاک می شود ولی باطن آن پاک نمی شود.6( )6نمی شود. )

 )مکارم :( مسأله هر گاه قند یا شکر نجس شود با آب کشیدن پاک نمی شود.

  زمین 2

 زمین با سه شرط، کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند[ 381]مسأله 

( اول : آن 2(، کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند )6زمین با سه شرط ) 633مسأله 

( آن که اگر عین نجس 1(. سوم : )9(. دوّم : آن که خشک باشد )3که زمین پاک باشد )
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( به 1ده در کف پا و ته کفش باشد )مثل خون و بول ، یا متنجس مثل گِلی که نجس ش

( خاک یا 7(. و نیز زمین باید )3( برطرف شود )9واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین )

( و مانند اینها باشد و با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه ، 64سنگ یا آجر فرش )

ن نجس شده ( و اگر به واسطه غیر راه رفت66کف پا و ته کفش نجس ، پاک نمی شود )

( )سیستانی :( چهار شرط .. 6(. )62باشد پاک شدنش به واسطه راه رفتن اشکال دارد )

( )گلپایگانی ، صافی :( زمین با سه شرط، کف پا و ته 2)بهجت ، فاضل :( پنج شرط .. )

کفش نجس را از نجاستی که به واسطه راه رفتن روی زمین نجس حاصل شده پاک می 

از خارج به پا یا ته کفش رسیده ، احتیاط الزم آن است که در کند و در نجاستی که 

 تطهیر آن به راه رفتن روی زمین اکتفاء نکند ..

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( زمین با سه شرط، کف پا و ته کفش را که به راه رفتن نجس 

 ..( )تبریزی :( اوّل : آن که بنا بر احتیاط زمین پاک باشد 3شده پاک می کند .. )

)بهجت :( اول : آن که زمین بنا بر أحوط از عین نجاست و آن چه در حکم نجاست است 

پاک باشد، بنا بر این ، زمینی که آلوده به بول شده و هنوز تطهیر نشده پاک کننده نیست 

( )بهجت :( و رطوبتی که سرایت به جای دیگر کند نداشته 9هر چند خشک شده باشد .. )

 باشد بنا بر احوط ..

سیستانی :( دوم : آن که زمین ، خشک باشد. سوم : آن که بنا بر احتیاط الزم ، نجاست )

( )زنجانی :( برطرف شود 1( )سیستانی :( چهارم : .. )1از ناحیه زمین حاصل شده باشد .. )

 و بنا بر احتیاط به واسطه راه رفتن باید برطرف شود. ]پایان مسأله [

 662ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )سیستانی :( و چنانچه قبلًا عین نجاست برطرف 3سبب دیگری .. )( )بهجت :( یا به هر 9)

( )بهجت 7شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنا بر احتیاط الزم پاک نمی شود .. )

 یا» ( )گلپایگانی :( و یا موزائیک .. ]عبارت 64، فاضل :( چهارم : آن که زمین باید .. )

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، 66ه صافی نیست [ )در رساله آیت اللّ« آجر فرش 

 سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)صافی :( و بنا بر احتیاط با راه رفتن بر زمینی که مفروش به آجر یا چوب یا گچ یا قیر 

باشد نیز پاک نمی شود. ]پایان مسأله [ )بهجت :( ]و[ پنجم : آن که کف پا و ته کفش به 

فتن نجس شده باشد، پس اگر به واسطه غیر راه رفتن نجس شده باشد، بنا بر واسطه راه ر

 اظهر به واسطه راه رفتن پاک نمی شود.

)فاضل :( ]و[ پنجم : به واسطه راه رفتن نجس شده باشد و اگر به غیر از راه رفتن نجس 

تیاط ( )اراکی :( بنا بر اح62شده باشد پاک شدن آن با راه رفتن محل اشکال است . )

 واجب به واسطه راه رفتن پاک نمی شود.

)مکارم :( مسأله اگر پای انسان یا ته کفش او بر اثر راه رفتن روی زمین ِ نجس ، نجس 

شود با راه رفتن روی زمین پاک یا کشیدن بر زمین ، پاک می شود، به شرط این که 

یا  یا سنگ زمین پاک و خشک باشد و عین نجاست زایل گردد و نیز باید زمین خاک

آجر فرش یا سیمان و یا مانند آن باشد، امّا با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه کف 

 پا و ته کفش نجس ، پاک نمی شود.

 پاک شدن کف پا و ته کفش نجس [ 384]مسأله 

پاک شدن کف پا و ته کفش نجس ، به واسطه راه رفتن روی آسفالت و  639مسأله 

(. بلکه پاک نشدن اقوی 2( محل اشکال است )6ده )روی زمینی که با چوب فرش ش
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( )خوئی ، اراکی ، 2( )بهجت :( یا هر چیزی که به آن زمین نگویند .. )6است . )

 گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 )بهجت :( و أظهر، بقاءِ نجاست است .

ب فرش شده راه برود پاک شدن کف پا )مکارم :( مسأله هر گاه روی زمینی که با چو

 و ته کفش نجس مشکل است ، ولی با راه رفتن روی آسفالت پاک می شود.

)فاضل ، نوری :( مسأله کف پا و ته کفش نجس ، به واسطه راه رفتن روی آسفالت 

 )فاضل : که با قیر پوشیده شده ( و روی زمینی که با چوب فرش شده ، پاک نمی شود.

سأله کف پا و ته کفش نجس به واسطه راه رفتن روی آن چه معمولًا با آن )زنجانی :( م

زمین را فرش می کنند مانند آسفالت پاک می شود ولی پاک شدن کف پا و ته کفش 

 به وسیله آن چه معمولًا با آن زمین را فرش نمی کنند محل اشکال است .

 برای پاک شدن کف پا و ته کفش [ 385]مسأله 

( راه 2( پاک شدن کف پا و ته کفش ، بهتر است پانزده قدم یا بیشتر )6ای )بر 631مسأله 

( برطرف شود. 9( یا مالیدن پا به زمین نجاست )3بروند، اگر چه به کمتر از پانزده قدم )

( )بهجت :( بعد از برطرف شدن عین نجاست ، بنا بر اظهر تماس کف پا و ته کفش با 6)

 فتن و مالیدن صدق ننماید ولی برای ..زمین کافی است ، اگر چه راه ر

 663ص: 

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( پانزده ذراع دست یا بیشتر ..2)

( )خوئی ، تبریزی ، 3)نوری :( پانزده ذراع ) که تقریباً ده گام می شود( یا بیشتر .. )

 ( )بهجت :( عین نجاست ..9سیستانی ، نوری :( پانزده ذراع .. )
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سأله برای پاک شدن کف پا و ته کفش ، بهتر است پانزده ذراع دست یا )زنجانی :( م

مانند آن راه بروند، )ذراع دست حدود نیم متر است (، اگر چه به کمتر از این مقدار هم 

 پاک شود.

)مکارم :( مسأله برای پاک شدن ِ کف پا و ته کفش ، اگر مختصری راه برود یا پا را بر 

بهتر است ال اقل ّ پانزده ذراع )تقریباً هفت متر و نیم ( راه  زمین کشد کافی است ، ولی

 برود.

 الزم نیست کف پا و ته کفش نجس تر باشد[ 386]مسأله 

الزم نیست کف پا و ته کفش نجس ، تر باشد بلکه اگر خشک هم باشد به  631مسأله 

( )مکارم :( ]و[ وجود رطوبت غیر مسری در زمین نیز 6(. )6راه رفتن پاک می شود )

 ضرر ندارد.

 بعد از آن که کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد[ 387]مسأله 

ه کفش نجس ، به راه رفتن پاک شد مقداری از بعد از آن که کف پا یا ت 639مسأله 

اطراف آن هم که معمولًا به گِل آلوده می شود )اگر زمین یا خاک به آن اطراف برسد( 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، 6( پاک می گردد. )6)

اطراف پا  مقداری از صافی ، تبریزی ، بهجت ، سیستانی و فاضل نیست )مکارم :( مسأله

و کفش که با راه رفتن روی زمین آلوده نجس می شود آن هم اگر به زمین برسد پاک 

 می گردد.

)زنجانی :( مسأله عالوه بر کف پا یا ته کفش نجس ، مقداری از اطراف آن هم که معموًلا 

 [ پاک شود.633به گل آلوده می شود با شرایط ذکر شده در مسأله ]

 سی که با دست و زانو راه می رود[ک 388]مسأله 
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کسی که با دست و زانو راه می رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس شود  633مسأله 

( و هم چنین است 6پاک شدن دست و زانوی او به وسیله راه رفتن محل اشکال است . )

نها. ( و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند ای2ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهارپایان )

( )گلپایگانی ، صافی 2( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( با راه رفتن پاک می گردد .. )6)

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)بهجت :( مسأله کسی که با دست و زانو راه می رود، اگر دست یا زانوی او نجس شود، 

پایان ل چهاربا راه رفتن پاک می گردد. و هم چنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و نع

 و چرخ اتومبیل و گاری و مانند اینها بنا بر اظهر.

 669ص: 

)نوری :( مسأله کسی که با دست و زانو راه می رود، اگر کف دست یا زانو به وسیله 

تماس با زمین و حرکت بر روی زمین نجس شود، دست و زانوی او به وسیله راه رفتن 

ی مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ پاک می شود و اما پاک شدن ته عصا و ته پا

 اتومبیل و درشکه و مانند اینها، محل اشکال است .

 اگر بعد از راه رفتن ذّره های کوچکی از نجاست که دیده نمی شود[ 389]مسأله 

اگر بعد از راه رفتن ذرّه های کوچکی از نجاست که دیده نمی شود، در کف  637مسأله 

آن ذرّه ها را هم برطرف کرد، ولی باقی بودن بو و رنگ ( 6پا یا ته کفش بماند باید )

 ( )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب ..6اشکال ندارد. )

)خوئی ، اراکی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله اگر بعد از راه 

ه ت رفتن ، بو یا رنگ یا ذرّه های کوچکی از نجاست که دیده نمی شود، در کف پا یا
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کفش بماند، اشکال ندارد اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که به قدری راه بروند که 

 آنها هم برطرف شوند.

)بهجت :( مسأله اگر بعد از راه رفتن بو یا رنگ نجاست در کف پا یا ته کفش بماند 

 اشکال ندارد، ولی ذرّه های کوچک که معلوم باشد اشکال دارد.

وچکی از نجاست که جز با آب پاک نمی شود هر گاه در کف )مکارم :( مسأله ذرّات ک

 پا یا ته کفش باقی بماند ضرری ندارد، هم چنین باقی ماندن بو و رنگ .

 توی کفش به واسطه راه رفتن پاک نمی شود[ 391]مسأله 

 اشاره

( به واسطه راه 6توی کفش )و مقداری از کف پا که به زمین نمی رسد( ) 674مسأله 

نمی شود و پاک شدن کف جوراب به واسطه راه رفتن ، محل اشکال است رفتن پاک 

( 6(. )3(، ولی اگر کف جوراب از پوست باشد به وسیله راه رفتن پاک می شود )2)

 )فاضل :( آن قسمت از کفش و کف پا که به زمین نمی رسد ..

ستانی ی و سی]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، مکارم ، زنجانی ، تبریز

 ( )گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2نیست [ )

 )نوری :( مگر این که راه رفتن با آن به جای کفش ، معمول و متعارف باشد ..

)مکارم :( مگر این که جوراب چرمی و مانند آن باشد که به جای کفش از آن استفاده 

 شود.

گر این که کف آن از چرم یا مانند آن باشد و راه رفتن با آن نیز متعارف )سیستانی :( م

 باشد.
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)بهجت :( جورابی که به جای کفش از آن استفاده می شود، با راه رفتن پاک می شود، 

( )اراکی :( اگر جورابی است که به طور 3اگر چه جوراب از پوست درست نشده باشد. )

 وسیله راه رفتن ، پاک می شود. متعارف به جای کفش می پوشند، به

  آفتاب 3

 آفتاب یکی از مطهرات است [ 393]مسأله 

آفتاب ، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به  676مسأله 

کار برده شده با شش شرط پاک می کند و هم چنین میخی را که به دیوار کوبیده اند )و 

( اول : آن که 3( پاک می کند: )2( با شش شرط )6جزء ساختمان حساب می شود( )

( پس اگر خشک 9ر چیز دیگری به آن برسد تر شود )چیز نجس به طوری تر باشد که اگ

باشد باید به وسیله ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند. دوم : آن که اگر عین نجاست 

 ( آن را 1در آن چیز باشد پیش از تابیدن آفتاب )

 661ص: 

( سوم : آن که چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب 1برطرف کنند. )

از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی شود، 

( به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند اشکال ندارد 9ولی اگر ابر )

تاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند پس اگر مثلًا چیز نجس (. چهارم : آن که آف3)

(. ولی اگر باد به قدری کم باشد 7به واسطه باد و آفتاب خشک شود پاک نمی گردد )

( پنجم : آن که 64که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده ، اشکال ندارد. )

( خشک 66، یک مرتبه ) آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته

کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و 

( آن 63( آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می شود و زیر )62دفعه دیگر زیر )
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( ششم : آن که ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می 69نجس می ماند. )

( ]قسمت داخل 6(. )61( جسم پاک دیگری فاصله نباشد )61هوا یا ( )تابد )با داخل آن 

پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، بهجت ، صافی ، زنجانی و 

( )خوئی ، گلپایگانی ، بهجت ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( با پنج 2تبریزی نیست .[ )

ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک می کند: ( )سیستانی :( آفتاب ، زمین ، 3شرط .. )

.. 

)مکارم :( تابش آفتاب زمین و پشت بام را پاک می کند. ولی پاک کردن ساختمان و 

درب و پنجره و مانند آن محل اشکال است . برای پاک شدن زمین و پشت بام با تابش 

ول : آن که چیز ( )خوئی ، تبریزی ، فاضل ، زنجانی :( ا9آفتاب چند شرط است : .. )

( 1( )خوئی ، تبریزی :( پیش از خشک شدن به تابیدن آفتاب .. )1نجس ، تر باشد .. )

)زنجانی :( دوم : آن که عین نجاست را پیش از تابیدن آفتاب برطرف کنند، یا آن که 

 تابش آفتاب ، عین را برطرف کند ..

( )فاضل :( یا 9ده باشد .. ))سیستانی :( دوّم : آن که عین نجاست در آن چیز باقی نمان

 ( )تبریزی :( و نیز تابیدن آفتاب از پشت شیشه اشکال ندارد ..3پرده .. )

( )سیستانی :( ولی اگر طوری باشد 7)مکارم :( ولی تابش از پشت شیشه مانعی ندارد .. )

( )مکارم 64که خشک شدن ، به آفتاب مستند باشد، اشکال ندارد، ]پایان مورد چهارم [. )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)زنجانی :( اگر باد به قدری کم باشد که مانع از استناد عرفی خشک شدن به آفتاب نباشد 

( )بهجت :( زیر یا درون .. 63( )62( )بهجت :( یک مرتبه با هم .. )66اشکال ندارد .. )

یه مسأله ذکر ق( )گلپایگانی ، خوئی ، بهجت ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( ب69)
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( )اراکی :( مانند 61( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه نوری نیست [ )61نشده . )

 بلوکهای سیمانی که وسط آن خالی است .

 مسأله اختصاصی 

منقوالتی که در اصل از زمین بوده ولی به صورتی درآمده که در  673)بهجت :( مسأله 

 حال 

 661ص: 

می گویند، مثل کوزه و تسبیح و مهر به آفتاب پاک نمی شود. و ن« زمین »حاضر به آن 

آن چه در حال حاضر از زمین شمرده می شود مانند پاره سنگ و امثال آن با آفتاب پاک 

 می شود هر چند منقول )قابل نقل و انتقال ( باشد.

 آفتاب حصیر نجس را پاک می کند[ 392]مسأله 

ی کند و هم چنین درخت و گیاه به واسطه آفتاب حصیر نجس را پاک م 672مسأله 

آفتاب پاک می شود. )اراکی :( مسأله آفتاب درخت و گیاه را پاک می کند ولی پاک 

 شدن حصیر و بوریا به واسطه آفتاب محل ّ اشکال است .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله پاک شدن حصیر نجس به واسطه آفتاب محل ّ اشکال است 

گ و میوه آن و گیاهها در حال اتّصال به زمین به واسطه آفتاب ولی درخت و شاخه و بر

 پاک می شود.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله پاک کردن آفتاب حصیر نجس را محل اشکال است و امّا 

درخت و گیاه )خوئی : که در زمین است پیش از چیدن آن ( به واسطه آفتاب پاک می 

 شود.
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پاک نمی کند و پاک شدن درخت و گیاه که )زنجانی :( مسأله آفتاب حصیر نجس را 

 در زمین است به واسطه آفتاب محل اشکال است .

)سیستانی :( مسأله آفتاب ، حصیر نجس را پاک می کند، ولی اگر با نخ بافته شده باشد 

نخها را پاک نمی کند. و هم چنین پاک شدن درخت ، گیاه و در و پنجره به واسطه 

 آفتاب محل ّ اشکال است .

 )بهجت :( مسأله آفتاب ، درخت ، گیاه و حصیر نجس را پاک می کند.

)مکارم :( مسأله تابش آفتاب ، حصیر نجس و درخت و گیاه را بنا بر احتیاط واجب پاک 

 نمی کند.

 اگر آفتاب به زمین نجس بتابد[ 391]مسأله 

ابیدن ت اگر آفتاب به زمین نجس بتابد، بعد انسان شک کند که زمین موقع 673مسأله 

( یا تری آن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه ، آن زمین نجس 6آفتاب تر بوده یا نه )

( عین نجاست از آن 2است و هم چنین است اگر شک کند که )پیش از تابش آفتاب ( )

( )بهجت 6(، یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه . )3برطرف شده یا نه )

ی آن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه ، و یا شک کند که پیش :( و یا شک کند که تر

از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده یا نه ، آن زمین نجس است مگر این که 

از قبیل شک ّ در تطهیرات سابقه باشد یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه 

تز در رساله آیات عظام : سیستانی ( ]قسمت داخل پران2، که در این صورت پاک است . )

( )سیستانی :( و اگر شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه 3و زنجانی نیست [ )

 ، پاک شدن ، محل ّ اشکال است .
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)مکارم :( مسأله هر گاه شک ّ کند که زمین نجس با آفتاب خشک شده یا نه ، یا چیزی 

 ا عین نجاست را برطرف کرده است یا نه ، آن زمینمانع تابش آفتاب بوده یا نه ، و یا قبلً

 نجس است .

 اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد[ 394]مسأله 

 اشاره

(، طرفی که آفتاب به آن نتابیده 6اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد ) 679مسأله 

طرف  به یک(، ولی اگر دیوار به قدری نازک باشد که به واسطه تابش 2پاک نمی شود )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 6، طرف دیگرش هم خشک شود پاک می گردد. )

 زنجانی :( و به وسیله آن ، طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز

 669ص: 

خشک شود، بعید نیست هر دو طرف پاک شود. )سیستانی : ولی اگر یک روز ظاهر 

را ، فقط ظاهر آن پاک می شود.( دیوار یا زمین را خشک کند و روز دیگر، باطن آن 

 ( )گلپایگانی ، بهجت ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2)

)اراکی :( اگر به جهت تابش آفتاب به طرف دیگر خشک شود، پاک می گردد. ]پایان 

مسأله [ )مکارم :( مسأله اگر آفتاب به قسمتی از زمین نجس بتابد و آن را خشک کند 

 فقط همان قسمت پاک می شود.

 ]استحاله و انقالب [

  استِحاله 9

 تعریف استحاله [ 395]مسأله 
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نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید  اگر جنس چیز 671مسأله 

( بسوزد 2(. مثل آن که چوب نجس )6پاک می شود )و می گویند: استحاله شده است ( )

و خاکستر گردد، یا سگ در نمک زار فرو رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض 

( ]قسمت 6. )( پاک نمی شود3نشود مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند )

داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، فاضل و زنجانی نیست [ 

( )بهجت :( گندم نجس را آرد کنند و یا آرد نجس را نان 3( )اراکی :( چیز نجس .. )2)

 بپزند ..

م دیگری ا)مکارم :( مسأله هر گاه عین نجس چنان تغییر یابد که آن نام از آن برداشته ، و ن

شده است ، مثل این که سگ « استحاله »به آن داده شود، پاک می گردد و می گویند 

در نمک زار فرو رود و مبدّل به نمک شود، هم چنین اگر چیزی که نجس شده است به 

کلّی تغییر یابد، مثل این که چوب نجس را بسوزانند و خاکستر کنند، یا آب نجس تبدیل 

ر تنها صنعت آن تغییر کند مثل این که گندم نجس را آرد کنند پاک به بخار شود، امّا اگ

 نمی شود.

 مسأله اختصاصی 

بخار و دود و شعله ای که از چیز نجس یا متنجس برمی خیزد پاک  673)بهجت :( مسأله 

است ولی اگر بخار به صورت عرق و مایع درآید چه از نجس باشد و چه از متنجس ، 

احتیاط واجب باید از ذرات چربی و روغنی که از دود نجس و نجس است و نیز بنا بر 

 متنجس حاصل می شود و بر سطوح مجاور آن می نشیند اجتناب شود.

 کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده نجس است [ 396]مسأله 

( 2( و باید )6کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده نجس است ) 671مسأله 

( )گلپایگانی ، خوئی ، 6( )3از ذغالی که از چوب نجس درست شده اجتناب نمایند. )
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( )بهجت :( بنا بر احتیاط واجب باید 2تبریزی ، صافی :( و هم چنین ذغال چوب نجس . )

( )سیستانی :( ذغالی که از چوب نجس درست شده 3.. )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید .. )

 حقیقت سابقه در آن نباشد پاک است . و اگر گِل نجس با  ّچنانچه هیچ یک از خواص

 آتش ، مبدّل به سفال یا آجر شود، بنا بر احتیاط واجب نجس است .

)مکارم :( مسأله ذغالی که از چوب نجس درست شده نجس است ، و هم چنین کوزه یا 

 آجری را که از گِل نجس ساخته اند.

 663ص: 

 نیست استحاله شده [ چیز نجسی که معلوم 397]مسأله 

( )زنجانی 6( )6چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه نجس است . ) 679مسأله 

 :( بنا بر احتیاط.

 انقالب 

 اگر شراب به خودی خود سرکه شود[ 398]مسأله 

اگر شراب به خودی خود یا به واسطه آن که چیزی مثل سرکه و نمک در  673مسأله 

( )بهجت :( در صورتی که شراب با 6(. )6ود، پاک می گردد )آن ریخته اند سرکه ش

 چیز نجس دیگری مخلوط نشده باشد؛ و این از مطهریّت انقالب است .

 شرابی که از انگور نجس درست کنند[ 399]مسأله 

شرابی که از انگور نجس درست کنند به سرکه شدن پاک نمی شود، بلکه  677مسأله 

( که بعد از سرکه 2( احتیاط واجب آن است )6اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد )

( )اراکی :( با سرکه شدن پاک نمی شود، مگر آن که 6شدن از آن اجتناب نمایند. )
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( )مکارم :( 2بین رفته باشد، )مستهلک شده (. )نجاست در آن قبل از سرکه شدن ، از 

 .244واجب است .. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)گلپایگانی ، سیستانی :( مسأله شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، یا 

 نجاست دیگری به آن برسد به سرکه شدن پاک نمی شود.

 تیاط مستحب در اجتناب است .)زنجانی :( به سرکه شدن پاک می شود و اح

 )صافی :( بنا بر احتیاط به سرکه شدن پاک نمی شود.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، چنانچه در 

ظرف دیگری که پاک باشد بریزند و بعد سرکه شود پاک می شود، و هم چنین اگر 

شود، در صورتی که به ظرف نرسیده باشد  نجاست دیگری به شراب برسد و مستهلک

 بعد از سرکه شدن پاک می شود.

 سرکه ای که از انگور نجس درست کنند[ 211]مسأله 

سرکه ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند نجس است  244مسأله 

 ( )زنجانی :( بنا بر احتیاط.6(. )6)

)بهجت :( و در طهارت آن بعد از انقالب به شراب ، و انقالب شراب به سرکه تأمّل است 

. 

 اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد[ 213]مسأله 

(. 6اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند ضرر ندارد ) 246مسأله 

نگور سرکه شود خیار و بادمجان و مانند اینها و نیز اگر پیش از آن که خرما و کشمش و ا

 ( )بهجت :( اشکال ندارد ..6(. )2در آن بریزند اشکال ندارد )
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[ 663)گلپایگانی :( و این بنا بر قول به نجاست آن است به جوش آمدن ، و ] در مسأله 

ن تگذشت که اقوی طهارت است . ]پایان مسأله [ )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( بلکه ریخ

 خیار و بادمجان و مانند اینها در آن اگر چه پیش 

 667ص: 

 از سرکه شدن باشد نیز اشکالی ندارد، مگر این که پیش از سرکه شدن مسکر شده باشد.

)صافی :( و این بنا بر آن است که قائل به نجاست آن به وسیله جوش آمدن باشیم و ] در 

 ( )بهجت :( بنا بر اظهر.2سأله [ )[ گذشت که أقوی طهارت است ]پایان م663مسأله 

)زنجانی :( مسأله اگر پوشال ریز انگور و کشمش و خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند 

مانعی ندارد، ولی احتیاط در آن است که تا خرما و کشمش و انگور سرکه نشده ، خیار 

 و بادمجان و مانند اینها در آن نریزند.

با چوبهایش سرکه بریزند، و معمولًا قبل از سرکه شدن  )مکارم :( مسأله اگر انگور را

شراب می شود، بعد از آن مبدّل به سرکه می گردد پاک است ، امّا اگر خیار و بادمجان 

 و مانند آنها، در آن بریزند احتیاط واجب ، اجتناب است .

 مسأله اختصاصی 

 اشاره

د خوردنش حالل است ، هر کشمش و خرمایی که در غذا می ریزن 263)مکارم :( مسأله 

 چند جوشیده باشد.

  رکم شدن دو سوم آب انگو 1

 آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که ثلثان شود[ 212]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن  242مسأله 

ولی اگر کم شود و یک قسمت آن بماند نجس نیست ، ولی خوردن آن حرام است ، 

ثابت شود که مست کننده است ، حرام و نجس می باشد و فقط به سرکه شدن پاک و 

حالل می شود. )اراکی :( مسأله آب انگوری که با آتش به جوش آمده ، نجس نیست 

ولی خوردن آن حرام است و با ثلثان شدن ، یعنی کم شدن دو سوّم آن به وسیله آتش ، 

غیر آتش به جوش آید پاک بودن آن و پاک شدنش به حالل می گردد. ولی چنانچه با 

 واسطه ثلثان محل ّ اشکال است ، لکن اگر با آتش ثلثان شود، پاک می گردد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله آب انگوری که به آتش جوش آمده اگر آن قدر بجوشد 

ی لکه ثلثان شود یعنی : دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند پاک می شود و

اگر به خودی خود جوش بیاید )صافی : یا به آتش جوش بیاید و به غیر آتش ثلثان شود( 

فقط به سرکه شدن پاک می شود و این حکم بنا بر قول به نجاست عصیر است به جوش 

 [ گذشت که أقوی طهارت است .663آمدن و ] در مسأله 

بیاید، حرام می شود، )خوئی :( مسأله آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش 

و اگر آن قدر به آتش بجوشد که ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت 

[ گذشت که آب انگور به جوش آمدن نجس 663آن بماند، حالل می شود و در مسأله ]

 نمی شود.

 )سیستانی :( اگر آن قدر بجوشد که دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند،

 624ص: 

می شود و اگر ثابت شود که مست کننده است ، چنانچه بعضی در صورتی که حالل 

 خودبخود جوش بیاید گفته اند، تنها با سرکه شدن حالل می شود ..
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 )تبریزی :( و بعید نیست که اگر دو قسمت آن به غیر آتش کم شود حالل باشد.

به سرکه  )نوری :( مسأله آب انگوری که خود به خود جوش آمده نجس است و فقط

شدن پاک و حالل می شود؛ ولی اگر به واسطه آتش جوش آمده است ، پیش از آن که 

ثلثان شود یعنی دو قسمت آن کم شود، نجس نیست ولی حرام است و به ثلثان شدن به 

 وسیله آتش حالل می شود.

)بهجت :( مسأله آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که دو سوّم آن به واسطه 

م شود و یک سوّم آن باقی بماند بنا بر أقوی و أحوط نجس است و بنا بر جوشیدن ک

اظهر و أحوط فرقی نیست در این که به وسیله آتش جوش بیاید یا به وسیله دیگر ولی 

 همین که دو سوّم آن کم شد یا مبّدل به سرکه گردید پاک می شود.

، ولی خوردنش حرام )مکارم :( مسأله هر گاه آب انگور با آتش بجوشد نجس نیست 

است ، اما اگر آن قدر بجوشد که دو قسمت آن بخار شود و یک قسمت بماند، حالل 

می شود و اگر خودبخود به جوش آید و مست کننده شود حرام و نجس است و تنها با 

 سرکه شدن پاک و حالل می شود.

ردن آن )زنجانی :( مسأله آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید، خو

[ گذشت و اگر آن قدر با 663حرام و بنا بر احتیاط نجس می شود، چنانچه در مسأله ]

آتش بجوشد که ثلثان شود، یعنی دو سوم آن کم شود، پاک شده و خوردن آن حالل 

است ؛ ولی اگر به خودی خود جوش بیاید بنا بر احتیاط فقط به سرکه شدن پاک می 

 شود.

 مسائل اختصاصی 
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اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود  249)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

 چنانچه باقی مانده آن جوش بیاید حرام است .

 )گلپایگانی ، صافی :( نجس نیست ولی خوردن آن حرام است .

 )سیستانی :( اگر عرفاً به آن آب انگور بگویند نه شیره ، بنا بر احتیاطِ الزم حرام است .

 نی :( حرام و بنا بر احتیاط نجس است .)زنجا

خوردن آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه  241)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

حالل است ولی اگر با آتش جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن با آتش 

 میکم شده ، حالل نمی شود. و اگر به خودی خود جوش آید تا سرکه نشود، حالل ن

 شود.

آب انگوری که معلوم  673( )سیستانی :( مسأله 241)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

نیست جوش آمده یا نه ، حالل است )زنجانی : پاک است ( ولی اگر جوش بیاید، تا 

 انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده ، حالل نمی شود )زنجانی : پاک نمی شود(.

 در یک خوشه غوره یک دانه یا دو دانه انگور باشد[ اگر مثلًا 211]مسأله 

( چنانچه به 6اگر مثلًا در یک خوشه غوره یک دانه یا دو دانه انگور باشد ) 243مسأله 

و اثری از شیرینی در آن نباشد  2آبی که از آن خوشه گرفته می شود آب غوره بگویند 

 و بجوشد، پاک و خوردن آن حالل است .

 626ص: 

 ( )خوئی :( مقداری انگور باشد .. زنج )انی :( یک دانه انگور باشد ..6)
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 «آب غوره »)مکارم :( دانه هائی از انگور باشد، و آب همه آن را بگیرند چنانچه به آن 

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی 2گویند با جوشیدن ، نجس یا حرام نمی شود. ]پایان مسأله [ )

 شد خوردن آن حالل است .:( آب انگور نگویند و بجو

 )زنجانی :( آب انگور نگویند، هر چند جوش بیاید، پاک و خوردن آن حالل است .

 مسائل اختصاصی 

 اشاره

اگر یک دانه انگور در چیزی که به آتش می جوشد بیفتد و بجوشد  249)خوئی :( مساله 

 و مستهلَک نشود فقط خوردن آن دانه حرام است .

 ( و در آن مستهلک شود خوردن آن حالل است .)گلپایگانی ، صافی :

 )زنجانی :( احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند و خوردن آن هم حرام است .

 )تبریزی :( و اگر مستهلک شود خوردن آن اشکالی ندارد.

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب .

هند در چند دیگ شیره اگر بخوا 246)سیستانی :( مسأله  - 243)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده اند در دیگی که جوش نیامده 

 بزنند.

اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، باید کفگیری  243)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

را که در دیگ جوش آمده زده اند در دیگی که جوش نیامده نزنند. و اگر همه جوش 

ه باشد، باید کفگیر دیگی را که ثلثان نشده ، در دیگی که ثلثان شده نزنند و این آمد
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[ گذشت 663حکم بنا بر قول به نجاست عصیر است به جوش آمدن ، ولی ] در مسأله 

 که نجس نمی شود.

 )زنجانی :( و ثلثان نشده ..

 )زنجانی :( یا اگر جوش آمده ثلثان شده ، نزنند. ]پایان مسأله [

 چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور[ 214له ]مسأ

چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید حرام نمی شود  249مسأله 

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( اگر جوش بیاید خوردن آن 6(. )6)

 حالل است .

 )مکارم :( اگر با آتش بجوشد، حرام نمی شود.

 )زنجانی ، نوری :( اگر جوش بیاید نجس نمی شود ) )زنجانی :( و حرام هم نیست (.

)بهجت :( اگر جوش بیاید نجس نمی شود و نیز اگر شک در جوشیدن آب انگور داشته 

باشیم ، پاک و خوردن آن حالل است . امّا اگر یقین به جوشیدن آب انگور پیدا شد، 

 سرکه شدن آن پیدا کنیم تا پاک و حالل شود. باید یقین به کم شدن دو سوم آن یا

 مسائل اختصاصی 

 اشاره

هر گاه انگور را در میان تیزاب بگذارند که سبزه شود، در صورتی  249)بهجت :( مسأله 

 که علم به جوشیدن حاصل نشود پاک است .
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ل با ائشیره ای که از بازار می گیرند و می دانند فروشنده از این مس 222)مکارم :( مسأله 

 خبر است ، پاک و حالل است و تفحّص الزم نیست .

 622ص: 

  انتقال 1

 اگر خون بدن انسان به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد برود[ 215]مسأله 

اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، )یعنی : حیوانی که  241مسأله 

( به بدن حیوانی که خون جهنده 6د( )وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کن

(. 2ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود، پاک می گردد و این را انتقال گویند )

پس خونی که زالو از انسان می مکد چون خون زالو به آن گفته نمی شود و می گویند 

دارد ( )سیستانی :( ]و[ حیوانی که عرفاً خون ن6( نجس می باشد. )3خون انسان است )

آن را بمکد به طوری که در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد همان طوری 

که پشه از بدن انسان یا حیوان می مکد آن خون پاک می شود و این را انتقال می گویند، 

و امّا خونی که زالو از انسان برای معالجه می مکد چون معلوم نیست جزءِ بدن او شود 

( )خوئی ، تبریزی 2ل پرانتز در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )نجس است . ]قسمت داخ

 ، زنجانی :( و هم چنین است حکم در سایر نجاسات ..

)مکارم :( بنا بر این خون پشه که جزءِ بدن او است پاک است ، هر چند در اصل آن را 

و ا از انسان گرفته ، ولی خونی که زالو از انسان می مکد پاک نیست چون جزءِ بدن

 ( )بهجت :( تا وقتی که چنین است ..3محسوب نمی شود. )

 اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد[ 216]مسأله 

 اشاره
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( و نداند خونی که از پشه 6اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد ) 241مسأله 

اند ت اگر بدبیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می باشد، پاک است و هم چنین اس

از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه 

(، یا معلوم نباشد که می گویند خون 2به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است )

( )سیستانی :( و خونی را که پشه مکیده از 6پشه است یا خون انسان ، نجس می باشد. )

د آن خون پاک است زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود اگر چه او بیرون بیای

فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که 

( )گلپایگانی ، صافی :( آن خون نجس می 2از آن خون در این صورت اجتناب شود. )

و شک ّ کند که جزءِ بدن پشه شده یا باشد، و اگر بداند که آن خون را از انسان مکیده 

 نه ، احتیاط اجتناب از آن است .

)مکارم :( مسأله هر گاه خونی از پشه بیرون آید و نداند خونی است که تازه از او مکیده 

 یا از خود پشه است پاک ، ولی اگر بداند هنوز خون جزءِ بدن پشه نشده نجس می باشد.

  اسالم 9

 ادتین بگوید[اگر کافر شه 217]مسأله 

اشهَدُ ان ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَ اشهَدُ »( شهادتین بگوید، یعنی بگوید: 6اگر کافر ) 249مسأله 

( مسلمان می شود و بعد از مسلمان شدن ، بدن و آب دهان و 2« )ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ

جاست به بدن او بوده ، (. ولی اگر موقع مسلمان شدن عین ن3بینی و عرق او پاک است )

( پیش از مسلمان شدن عین 9باید برطرف کند و جای آن را آب بکشد، ولی اگر )

 (1نجاست برطرف شده باشد الزم نیست جای آن را آب بکشد. )

 623ص: 
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 ( )فاضل :( اگر مشرک ..6)

)مکارم :( در بحث نجاسات گفتیم احتیاط واجب آن است که از کافر اجتناب شود حال 

 ( )بهجت :( یا معنای این دو جمله را به زبان دیگری بگوید ..2کافر .. ) اگر

)خوئی ، سیستانی :( اگر کافر ) )تبریزی :( اگر کافر غیر کتابی )زنجانی :( اگر کافر از 

روی اعتقاد( شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خدا و نبوّت خاتم األنبیاء صلی اللّه علیه و 

( )سیستانی :( چنانچه قبلًا محکوم به 3، به هر لغتی که باشد .. )آله و سلم شهادت بدهد

 نجاست بوده ..

( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، 9)مکارم :( مسلمان می شود و بدن او پاک می گردد .. )

 تبریزی ، سیستانی :( بلکه اگر ..

ی ، سیستانی ، ( )خوئی ، گلپایگانی ، صاف1)فاضل :( و نیز اگر .. )زنجانی :( و اگر .. )

تبریزی :( احتیاط واجب آن است که جای آن را آب بکشد ) )تبریزی :( و بنا بر اظهر 

 کافر کتابی پاک است (.

 )زنجانی :( احتیاط مستحب است آن است که جای آن را آب بکشد.

 )فاضل :( الزم است جای آن را آب بکشد.

 اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد[ 218]مسأله 

( لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن 6اگر موقعی که کافر بوده ) 243مسأله 

(، بلکه اگر در بدن او هم 2لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس است )

( )فاضل :( اگر موقعی که 6( از آن اجتناب کند. )9) ( باید3باشد بنا بر احتیاط واجب )
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( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )بهجت :( ولی اگر در بدن او باشد 2مشرک بوده .. )

 بنا بر اظهر پاک می شود.

)نوری :( ولی لباسی که در موقع مسلمان شدن در بدن او بوده است ، پاک می شود هر 

 چند با عرق بدن او مالقات کرده باشد.

)سیستانی :( چه آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد بنا بر احتیاط 

 اط الزم ..( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتی3واجب باید از آن اجتناب کند. )

در « باید»( ]کلمه 9در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )مکارم :( مسأله لباسی که بر تن کافر است ، وقتی اسالم 

 آورد، پاک نمی شود بنا بر احتیاط واجب .

 اگر کافر شهادتین بگوید[ 219]مسأله 

 اشاره

( شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه ، پاک است 6اگر کافر ) 247أله مس

(. 9( باید از او اجتناب کرد )3( ولی اگر بداند قلباً مسلمان نشده بنا بر احتیاط واجب )2)

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه اگر بداند هم که اعتقاد ندارد 2( )فاضل :( اگر مشرک .. )6)

 ظهار کفر نکرده بنا بر أقوی پاک است .تا ا

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( و هم چنین اگر بداند قلباً مسلمان نشده است ولی چیزی 

 که منافی با اظهار شهادتین باشد از او سر نزند.

 629ص: 
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)نوری :( بلکه اگر انسان بداند که قلباً مسلمان نشده است هنگامی که در ظاهر اسالم را 

در رساله آیت اللّه « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 3ت می کند، پاک است . )مراعا

( )بهجت :( نجس بودن او خالی از وجه نیست . )زنجانی :( بنا بر احتیاط 9اراکی نیست [ )

 نجس است .

)مکارم :( مسأله هر گاه کافر شهادتین نگوید ولی قلباً به معنی آن ایمان داشته باشد 

امّا اگر بر زبان جاری کند و یقین باشد که قلبًا به آن ایمان ندارد احتیاط  مسلمان است ،

 واجب آن است که از او اجتناب شود.

  تَبَعیَّت 3

 تعریف تبعیت [ 231]مسأله 

( پاک 6تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر ) 264مسأله 

( )بهجت :( و 2( به واسطه پاکی چیز دیگر .. )( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :6(. )2شود )

همین طور است کودکی که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر می شود که به سبب 

 تبعیت مسلمان ِ اسیر کننده ، پاک می گردد.

 اگر شراب سرکه شود[ 233]مسأله 

( موقع جوش 6اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب ) 266مسأله 

( و کهنه و چیزی هم که معمولًا روی آن می 2ن به آنجا رسیده پاک می شود )آمد

(. بلکه اگر موقع جوشیدن 9( پاک می گردد )3گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود )

، سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف هم پاک می 

( )خوئی ، سیستانی 3( بقیه مسأله ذکر نشده . )( )اراکی :2( )مکارم :( یا انگور .. )6شود. )

( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، تبریزی ، سیستانی :( 9، تبریزی :( اگر با آن نجس شد .. )
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ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه 

 شدن شراب ، از آن اجتناب کنند.

رطوبت نجس شود آن هم پاک می گردد، امّا اگر موقع  )مکارم :( اگر معمولًا به آن

جوشش سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف پاک 

 نمی شود.

)بهجت :( مسأله اگر شراب سرکه شود اطراف داخل ظرف نیز با پاک شدن آن پاک 

 می شود.

ب نجس شده پاک می )زنجانی :( مسأله اگر شراب سرکه شود داخل ظرف که به شرا

شود ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از 

 سرکه شدن ِ شراب از آن اجتناب کنند.

 مسائل اختصاصی 

ظرفی که آب انگور در آن جوش می آید و چیزهایی  269)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

گور ی رود بنا بر قول به نجاست آب انکه مانند کفگیر برای پختن آب انگور، به کار م

[ گذشت 663جوشان بعد از کم شدن دو قسمت آب انگور پاک می شود ولی ] در مسأله 

 که آب انگور به جوشیدن نجس نمی شود.

 621ص: 

بچّه کافر به تبعیّت در دو مورد  264( )سیستانی :( مسأله 2) 69)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

کافری که مسلمان شود طفل او در پاکی تابع اوست و هم چنین اگر  6پاک می شود: 

طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد،  2جَدّ طفل یا مادر یا جدّه او مسلمان شوند 
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داد همراه او نباشد؛ در این دو مورد پاکی طفل به تابعیّت مشروط به و پدر یا یکی از اج

 این است که طفل در صورت ممی ز بودن ، اظهار کفر ننماید.

)سیستانی :( ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که بچّه همراه آن تازه 

 .راه آن بچّه نباشد .مسلمان و در کفالت او باشد و هم چنین کافری نزدیکتر از او هم

فرزندان نابالغ کفّار بعد از مسلمان شدن یکی از پدر یا مادر یا جدّ  261)زنجانی :( مسأله 

 یا جدّه نزدیک پاک می شوند مگر این که ممیّز بوده و اظهار کفر کنند.

آب انگور اگر جوش بیاید و پیش از آن که دو سوم آن کم شود  263)زنجانی :( مسأله 

بریزند، بنا بر احتیاط باید آن جا را آب بکشند؛ ولی ظرفی که آب انگور در آن  به جایی

جوش می آید و چیزهایی که مانند کفگیر برای پختن آب انگور به کار می رود و در 

 آن قرار دارد، بعد از کم شدن دو سوم آب انگور پاک می شود.

 ن آوردن پدران آنها پاک می شوند.فرزندان نابالغ کفّار بعد از ایما 234)مکارم :( مسأله 

 تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند[ 232]مسأله 

تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند و پارچه ای که با آن عورت  262مسأله 

( و همین طور کیسه و 6میت را می پوشانند و دست کسی که او را غسل می دهد )

( )خوئی ، 6شود بعد از تمام شدن غسل پاک می شود. ) صابونی که با آن شسته می

تبریزی ، سیستانی :( تمام این چیزها که با میّت شسته شده است بعد از تمام شدن ِ غسل 

 ، پاک می شود.

)اراکی ، گلپایگانی ، مکارم ، بهجت ، صافی ، زنجانی ، نوری :( بعد از تمام شدن غسل 

اهن میّت ، در جایی که معمولًا از زیر پیراهن غسل پاک می شود )زنجانی : هم چنین پیر

 داده می شود(.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد[ 231]مسأله 

کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد )اگر دست و آن چیز با هم  263مسأله 

( بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک می شود. این مسأله 6آب کشیده شود( )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات 6ساله آیات عظام : زنجانی و مکارم نیست )در ر

عظام : گلپایگانی ، بهجت و صافی نیست [ )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله کسی که 

چیزی را آب می کشد، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم که با آن چیز شسته شده 

 پاک می شود.

 و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند[ اگر لباس 234]مسأله 

( و به اندازه معمول فشار 6اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل ، آب بکشند ) 269مسأله 

(، آبی که در آن می ماند پاک است 2دهند تا آبی که روی آن ریخته اند جدا شود )

 ( )فاضل :( اگر لباس و مانند آن را آب بکشند ..6(. )3)

 621ص: 

( )خوئی ، تبریزی :( بلکه آبی 3)سیستانی :( تا آبی که با آن شسته شده جدا شود .. )( 2)

 ( گذشت .29که از او جدا شده نیز پاک است به تفصیلی که در مسأله )

 ظرف نجس را که با آب قلیل آب می کشند[ 235]مسأله 

 اشاره

ی ن ِ آبی که براظرف نجس را که با آب قلیل آب می کشند، بعد از جدا شد 261مسأله 

( در آن می ماند پاک است 2( قطره های آبی که )6پاک شدن ، روی آن ریخته اند )

( )سیستانی :( بعد از جدا شدن ِ آبی که برای پاک شدن با آن شسته شده آب 6(. )3)

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، زنجانی 2کمی که در آن می ماند پاک است . )
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( )خوئی ، تبریزی :( و هم چنین است آبی که از 3:( آب کمی که .. ) ، فاضل ، بهجت

 ( گذشت .29او جدا شده به تفصیلی که در مسأله )

  برطرف شدن عین نجاست 7

 اگر بدن حیوان به عین نجس یا متنجس آلوده شود[ 236]مسأله 

 ، آلوده( به عین نجس مثل خون ، یا متنجس مثل آب نجس 6اگر بدن حیوان ) 261مسأله 

( چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن حیوان پاک می شود. و هم چنین است باطن 2شود، )

( مثلًا اگر خونی از الی دندان بیرون آید و در آب 3بدن انسان مثل توی دهان و بینی . )

(. ولی اگر دندان عاریه در دهان 9دهان از بین برود، آب کشیدن توی دهان الزم نیست )

( )بهجت :( و یا منقار مرغی 6. )1( به احتیاط واجب 1د آن را آب بکشند )نجس شود بای

( )زنجانی :( مثل داخل 3( )زنجانی :( اگر بگوییم بدن حیوان نجس می شود .. )2.. )

 ( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .9دهان و بینی اگر نجس شده باشد .. )

یوند زده می شود و مانند سایر اعضای )زنجانی :( ]و[ اعضایی که در باطن بدن انسان پ

بدن از فعالیتهای حیاتی برخوردار است ، مانند سایر اعضای باطنی به برطرف شدن عین 

نجاست پاک می شوند ولی اشیایی چون دندان مصنوعی که از فعالیتهای حیاتی 

ها نبرخوردار نیستند، بنا بر احتیاط با برطرف شدن عین نجاست پاک نمی شوند و باید آ

( )اراکی :( و هم چنین 1( )خوئی ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )1را آب کشید. )

اگر غذای متنجس بخورد و آن را ببلعد دهان او پاک می شود و آب کشیدن توی دهان 

 الزم نیست . )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط باید آن را آب بکشند.

ان باشد و خون به آن برسد، بنا بر احتیاط باید آن را )تبریزی :( اگر دندان عاریه در ده

 آب بکشند.
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)سیستانی :( باطن بدن انسان که مثل توی دهان و بینی و گوش باشد به مالقات نجاست 

خارجی نجس می شود و با از میان رفتن آن پاک می گردد و امّا نجاست داخلی مانند 

شدن باطن بدن نمی شود و هم چنین خونی که از الی دندان بیرون می آید موجب نجس 

مالقات چیز خارجی در باطن بدن با نجاست داخلی آن چیز را نجس نمی کند بنا بر این 

اگر دندان عاریه در دهان با خونی که از الی دیگر دندانها بیرون آمده مالقات کند آب 

 ت .سکشیدن آن الزم نیست ولی اگر با غذای نجس مالقات کند آب کشیدن آن الزم ا

 )مکارم :( مسأله هر گاه بدن حیوان نجس شود همین که عین نجاست برطرف شود، بدن 

 629ص: 

حیوان پاک می گردد، مثلًا اگر منقار پرنده خون آلود باشد یا حیوانی روی چیزهای 

آلوده بنشیند همین که خون و آلودگی برطرف شد بدن حیوان پاک است . باطن بدن 

انسان )مانند داخل دهان و بینی ( اگر نجس شود همین که نجاست از بین برود پاک می 

رون آید و در آب دهان از بین برود یا خون را بیرون بریزد شود، مثلًا اگر از لثه ها خون بی

آب کشیدن داخل دهان الزم نیست ، ولی اگر دندان مصنوعی در دهان باشد، احتیاط 

 واجب آن است که آن را آب بکشد.

 اگر غذا الی دندان مانده باشد[ 237]مسأله 

(، چنانچه انسان 6اید )اگر غذا الی دندان مانده باشد و داخل دهان خون بی 269مسأله 

نداند که خون به غذا رسیده آن غذا پاک است . و اگر خون به آن برسد بنا بر احتیاط 

( )فاضل :( آن غذا پاک است و دندان مصنوعی هم همین 6(. )2واجب نجس می شود )

حکم را دارد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( غذا به مالقات با خون نجس نمی شود. ]پایان 

 ( )خوئی ، بهجت :( اگر خون به آن برسد )بهجت : ظاهر آن ( نجس می شود.2له [ )مسأ
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 )گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( بنا بر احتیاط نجس می شود.

 )زنجانی :( اگر بداند خون به آن رسیده بنا بر احتیاط نجس می باشد.

اشد و داخل دهان خون )مکارم :( مسأله هر گاه غذا در دهان یا الی دندانها باقی مانده ب

بیاید، چنانچه انسان نداند خون به غذا سرایت کرده ، آن غذا پاک است و اگر خون به 

 آن برسد، نجس می شود و خوردن آن غذا حرام است .

 جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است [ 238]مسأله 

ا باطن آن ، اگر نجس ( که انسان نمی داند از ظاهر بدن است ی6جایی را ) 263مسأله 

( اگر چه آب کشیدن أحوط است . این مسأله ، در رساله 2شود الزم نیست آب بکشد )

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی :( مقداری از 6آیت اللّه بهجت نیست )

( )اراکی ، خوئی 2لبها و پلک چشم که موقع بستن ، روی هم می آید و نیز جایی را .. )

 بریزی ، زنجانی :( باید آب بکشد.، ت

 )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید آب بکشد.

)مکارم :( مسأله جایی از لب و مانند آن که انسان نداند جزء ظاهر بدن است یا باطن ، 

 اگر نجس شود باید آن را آب بکشد.

کم روی هم می آید ح)سیستانی :( مسأله مقداری از لبها و پلک چشم که موقع بستن ، 

باطن را دارد، پس چنانچه با نجاست خارجی مالقات کند آب کشیدن آن الزم نیست 

ولی جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن آن ، اگر به آن جاست خارجی 

 مالقات کند الزم است آن را آب بکشد.

 مسأله اختصاصی 
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عضای باطنی به شمار آمده و با برطرف شدن چشم انسان جزء ا 221)زنجانی :( مسأله 

 عین نجاست پاک می شود.

 اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند[ 239]مسأله 

 اشاره

 ( و مانند اینها بنشیند، چنانچه 6اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش ) 267مسأله 

 623ص: 

و خاک یا لباس و مانند اینها تر باشد  ( و اگر گرد2هر دو خشک باشند نجس نمی شود )

باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : زنجانی 

( )مکارم :( و کافی است آن را تکان 2( )سیستانی :( فرش خشک .. )6و بهجت نیست )

جس تر باشد، ندهند، هم چنین اگر رطوبت غیر مسری داشته باشد، امّا اگر یکی از آنها 

می شود و اگر در نجاست گرد و غبار یا رطوبت محل ّ شک ّ داشته باشد آن هم پاک 

 است .

)نوری :( و اگر طوری آنها را تکان دهند که گرد و خاک نجس از آنها بریزد پاک می 

 شود.

)گلپایگانی ، صافی :( چنانچه طوری آنها را تکان دهند که گرد و خاک نجس از آنها 

پاک می شود. ]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی :( چنانچه طوری آنها را تکان دهند  بریزد،

که گرد و خاک نجس از آنها بریزد و چیزی با رطوبت با آنها مالقات کند، نجس نمی 

شود. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( چنانچه طوری آنها را تکان دهند که مقدار متیقن از گرد 

ده ، از آنها بریزد، آن لباس و فرش پاک است و شستن الزم و خاک نجس که در آن بو

 نیست .
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  راستِبراء حیوان نجاستخوا 64

 بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده [ 221]مسأله 

( 6بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده نجس است ) 224مسأله 

آن را استبراء کنند، یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر و اگر بخواهند پاک شود باید 

( و بنا بر 2نجاستخوار به آن نگویند نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند )

( و گوسفند 9( باید شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روز )3احتیاط واجب )

( از خوردن نجاست 1را سه روز، ) ( و مرغ خانگی1را ده روز و مرغابی را پنج روز )

( )مکارم :( و گوشت آن نیز 6( )3( و غذای پاک به آنها بدهند. )9جلوگیری کنند )

( )مکارم :( اگر بخواهند 2[ گفته شد .. )31حرام است .. )بهجت :( چنانچه در مسأله ]

ه شود شتپاک شود، باید حیوان را غذای پاک بدهند تا نام حیوان نجاستخوار از آن بردا

 ( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، سیستانی :( بنا بر احتیاط مستحب ..3.. )

( 9در رساله آیات عظام : فاضل ، نوری و مکارم نیست [ )« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

( )گلپایگانی ، خوئی ، 1)اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، مکارم ، تبریزی :( سی روز .. )

( )مکارم :( و در 1ستانی ، بهجت ، نوری :( هفت یا پنج روز .. )تبریزی ، صافی ، سی

( 9حیوانات دیگر همین اندازه که نام نجاستخوار از آن برداشته شود، کافی است . )

( )خوئی 3)سیستانی :( هر چند پیش از گذشت این مدت به آنها نجاستخوار گفته نشود. )

ته ز این مدّت باز هم نجاستخوار به آنها گف، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( و اگر بعد ا

شود، باید تا مدتی که بعد از آن مدّت ، دیگر نجاستخوار به آنها نگویند آنها را از خوردن 

 نجاست جلوگیری نمایند.

 )زنجانی :( مسأله بول و غائط و عرق حیوان نجاستخوار نجس است چنانچه در 

 627ص: 
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[ گذشت و اگر بخواهند پاک شود باید حیوان را استبراء کنند، یعنی تا مدتی 624مسأله ]

نگذارند نجاست بخورد و غذای دیگری به او بدهند و این مدّت در شتر نجاستخوار چهل 

روز و در گاو بیست روز و در گوسفند ده روز و در مرغابی پنج روز و در مرغ خانگی 

ت به اندازه ای است که دیگر به آنها نجاستخوار گفته نشود و سه روز و در سایر حیوانا

اگر در حیواناتی که مدتی برای آنها ذکر شده پس از این مدّت هنوز عنوان نجاستخوار 

بر طرف نشده باشد، بنا بر احتیاط مستحب به قدری از خوردن نجاست جلوگیری کنند 

خوک شیر  د و دیگر حیواناتی که ازکه دیگر به آنها نجاستخوار نگویند. استبراء گوسفن

خورده اند و هنوز گوشت در بدنشان نروییده و استخوانشان از آن سخت نشده است ، به 

این گونه است که از پستان گوسفند یا حیوانات پاک دیگر، شیر بخورند و اگر نیازی به 

 شیر ندارند، هفت روز غذای پاک بخورند.

 مسائل اختصاصی 

 اشاره

گاهی در مرغداریها پودر خون با غذای آنها مخلوط می کنند به  294مسأله )مکارم :( 

طوری که گوشت مرغ به واسطه آن می روید، گوشت و تخم آن مرغ حرام نیست و 

رطوبتهای مرغ نجس نمی شود، ولی بهتر آن است که از چنین مرغ و تخم آن پرهیز 

 شود.

ا را غیر از مدفوع انسان بخورد باعث هر گاه حیوان سایر نجاسته 296)مکارم :( مسأله 

نجاست بول و مدفوع او نمی شود، گوشت او هم حرام نیست ، مگر حیوانی که از شیر 

 خوک تغذیه کرده و به وسیله آن رشد و نموّ کرده باشد که گوشتش حرام است .

  غائب شدن مسلمان 66
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 ت نجس شود[اگر بدن مسلمان یا چیز دیگری که در اختیار او اس 223]مسأله 

 اشاره

اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش در اختیار او  226مسأله 

( غائب گردد اگر انسان احتمال بدهد که آن چیز 2( و آن مسلمان )6است نجس شود )

را آب کشیده یا به واسطه آن که مثلًا آن چیز در آب جاری افتاده ، پاک شده است 

( )بهجت 2( )مکارم :( و او هم بفهمد که نجس شده .. )6(. )3الزم نیست ) اجتناب از آن

( )مکارم :( اگر انسان احتمال دهد که آن را آب 3:( با آن چیزی که در اختیار اوست .. )

کشیده ، پاک است ، به شرط این که از چیزهایی باشد که طهارت در آن شرط است ، 

 د و یا غذا و ظروف غذا.مانند لباسی که با آن نماز می خوان

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش 

در اختیار اوست نجس شود و آن مسلمان غائب گردد، با شش شرط پاک است اوّل : 

آن که آن مسلمان چیزی را که بدن یا لباسش را نجس کرده نجس بداند پس اگر مثًلا 

رطوبت به بدن کافر مالقات کرده و آن را نجس نداند بعد از غائب شدن او  لباسش با

نمی شود آن لباس را پاک دانست . دوّم : آن که بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده 

است . سوّم : آن که انسان ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال 

ماز می خواند. چهارم : آن که احتمال برود که آن مسلمان می کند، مثلًا ببیند با آن لباس ن

بداند شرط کاری را که با آن چیز انجام می دهد پاکی است ، پس اگر مثلًا نداند که باید 

لباس نمازگزار پاک باشد و با لباسی که نجس شده نماز بخواند، نمی شود آن لباس را 

مسلمان چیزی را که نجس شده آب  پاک دانست . پنجم : آن که انسان احتمال دهد آن

کشیده است ، پس اگر یقین داشته باشد که آب نکشیده ، نباید آن چیز را پاک بداند و 

نیز اگر نجس و پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاک دانستن آن چیز محلّ  

 اشکال است .
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 634ص: 

 اشد.ششم : آن که آن مسلمان بالغ ، یا ممیّز طهارت و نجاست ب

 )زنجانی :( گفته شده است که با شش شرط حکم به پاکی آن می شود ..

 )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( اگر مثلًا لباسش به عرق جنب از حرام آلوده شود ..

 )اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( چهارم : آن که آن مسلمان بداند ..

 د.بنا بر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ باش)اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( ششم : آن که 

)زنجانی :( ششم : آن که بنا بر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ باشد. فقهاء غایب شدن 

مسلمان را با شرایط فوق از مطهرات دانسته اند ولی بنا بر احتیاط واجب غایب شدن 

یا نوعی  مسلمان ، از راههای ثابت شدن طهارت نیست ، مگر موجب اطمینان شخصی

 شود.

)تبریزی :( ششم : آن که مسلمان بالغ ، یا طفلی باشد که بتواند طهارت و نجاست را 

 تشخیص دهد.

)فاضل :( مسأله اگر بدن و لباس یا وسائل شخصی فرد مسلمانی نجس شود و او از ما جدا 

و را دیدیم لباس و بدن و وسائل او با شرایط زیر محکوم به شود بعد از این که مجدداً ا

استفاده از آن  2بداند که لباس یا بدن یا وسائل او نجس شده است .  6طهارت است : 

احتمال این که او بدن و لباس و وسائل را تطهیر کرده  3وسائل مشروط به طهارت باشد. 

آن مسلمان بی مباالت  1لمان بالغ باشد. بنا بر احتیاط واجب آن مس 9، وجود داشته باشد. 

 به طهارت و نجاست نباشد.
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)سیستانی :( مسأله اگر بدن یا لباس یا چیز دیگری مانند ظرف و فرش در اختیار مسلمان 

بالغ یا ممیّز طهارت و نجاست باشد و نجس شود و آن مسلمان غائب گردد، چنانچه انسان 

 ب کشیده است پاک می باشد.احتمال عقالئی دهد که او آن چیز را آ

 راه ثابت شدن طهارت 

  [اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است  222]مسأله 

اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است ، یا دو  222مسأله 

که  ( و هم چنین است اگر کسی6عادل به پاک شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است )

(، یا مسلمانی چیز نجس را آب 2چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده )

( )سیستانی :( اگر 6(. )9(، اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه )3کشیده باشد )

انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است ، یا دو عادل بر 

ند و مورد شهادت آنان سبب پاک شدن باشد آن چیز پاک پاک شدن آن شهادت ده

( )سیستانی 2است مثلًا شهادت دهند به این که لباس آلوده به بول ، دو مرتبه شسته شده .. )

( 9( )سیستانی :( به منظور پاک شدن آب کشیده باشد .. )3:( و مورد اتّهام هم نباشد .. )

آن  دن یک نفر عادل یا شخص موثّق به پاکی)خوئی ، تبریزی :( و بعید نیست که خبر دا

 نیز کفایت کند.

 636ص: 

)زنجانی :( مسأله پاک شدن چیز نجس به چند راه ثابت می شود: اول : آن که انسان خود 

یقین یا اطمینان کند یا نوع مردم یقین یا اطمینان به پاک شدن پیدا کنند و در جایی که 

نوع مردم اطمینان به طهارت نمی کنند اگر انسان بر خالف متعارف اطمینان کند، کفایت 

واسی که بر خالف معمول افراد در آب کشیدن چیز نجس به نمی کند و شخص وس

زودی اطمینان پیدا نمی کند الزم نیست خود اطمینان کند؛ بلکه اگر معمول افراد اطمینان 
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کنند کافی است . دوم : دو مرد عادل خبر دهند؛ و بنا بر احتیاط واجب یک نفر عادل 

پاک  ختیار اوست بگوید آن چیزکفایت نمی کند. سوم : آن که کسی که چیز نجس در ا

شده . چهارم : مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد اگر چه معلوم نباشد درست آب 

 کشیده یا نه .

)مکارم :( مسأله هر گاه دو نفر عادل ، یا یک نفر، از پاک شدن چیز نجسی خبر دهند 

ارد ر اختیار دشهادت آنها قبول است ، هم چنین اگر ذو الید یعنی کسی که چیزی را د

بگوید پاک شده است ، یا بدانیم مسلمانی آن را آب کشیده ولی نمی دانیم درست آب 

 کشیده یا نه ، پاک است .

  [کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد 223]مسأله 

کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد )و لباس هم در تصرف  223مسأله 

( )بهجت :( در اختیار 6(، آن لباس پاک است . )2بگوید آب کشیدم )( اگر 6او باشد( )

او باشد .. این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات 

( )گلپایگانی 2عظام : اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، سیستانی و تبریزی نیست .[ )

 فی ، نوری :( و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند ..، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صا

 )بهجت :( در صورتی که ظن ّ به خالف گفته او نباشد ..

)مکارم :( مسأله هر گاه انسانی لباسش را به لباس شویی مسلمان دهد که آن را بشوید و 

 آب کشد قول او قبول است .

  [ز نجس یقین پیدا نمی کنداگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چی 229]مسأله 

اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی کند می  229مسأله 

( )بهجت :( 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست )6تواند به گمان اکتفا نماید )
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نی عو در صورتی که می تواند یقین تقدیری متعارف را تشخیص دهد، آن مقدّم است )ی

با این که یقین پیدا نمی کند، به مقداری بشوید که سایر مسلمانها می شویند و بیش از 

 آن الزم نیست (.

 )اراکی :( اگر به نحو متعارف ، چیز را آب بکشد کفایت می کند.

 )فاضل :( همانند عرف مردم رفتار نماید و یقین برای او الزم نیست .

الت وسوسه می شوند و زود، یقین به نجس بودن )مکارم :( مسأله کسانی که گرفتار ح

چیزی پیدا می کنند و یا به هنگام آب کشیدن چیز نجس به آسانی یقین به پاکی پیدا 

نمی کنند یقین آنها اعتبار ندارد و می توانند همان طور که دیگران یقین پیدا می کنند 

 قناعت کنند.

د، اگر چیز نجس یقین پیدا نمی کن )سیستانی :( مسأله انسان وسواسی که در آب کشیدن

 به همان نحوی که افراد متعارف آب می کشند رفتار نماید کفایت می کند.

 632ص: 

  مسائل اختصاصی

)سیستانی :(  29)زنجانی :( مسأله  36رفتن خون متعارف ( )خوئی ، تبریزی :( مسأله  62)

رعی باقی می ماند، خونی که در جوف ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق ش 229مسأله 

[ 79چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاک است ، چنانکه در مسأله ]

 گذشت .
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حکم سابق مختص ّ به حیوان حالل گوشت  223)زنجانی :( مسأله  32)خوئی :( مسأله 

است و در حیوان حرام گوشت جاری نیست بلکه بنا بر احتیاط استحبابی در اجزاءِ محرّمه 

 وان حالل گوشت نیز جاری نیست .از حی

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب ..

 )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط مستحب ..

  ااحکام ظرفه

ظرفی که از پوست سگ ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است  225]مسأله 

] 

ک یا مردار ساخته شده خوردن و آشامیدن ظرفی که از پوست سگ یا خو 221مسأله 

( و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهائی که باید با 6از آن ظرف حرام است )

( آن است که چرم سگ 3(. بلکه احتیاط واجب )2چیز پاک انجام داد، استعمال کنند )

یستانی ، ( )خوئی ، س6(. )9و خوک و مردار را اگر چه ظرف هم نباشد استعمال نکنند )

 تبریزی :( در صورتی که رطوبتی موجب نجاستش شده باشد ..

)بهجت :( در صورتی که بداند ظرف موجب نجاست خوردنی می شود؛ ولی اگر علم 

 نداشت بنا بر احتیاط اجتناب کند ..

)اراکی :( آشامیدن از آن ظرف حرام است و هم چنین خوردن چیزی از آن در صورتی 

( )نوری :( ولی به کار 2شد که موجب نجس شدن آن چیز شود .. )که دارای رطوبتی با

 بردن و استعمال آنها در غیر آن چه مشروط به طهارت است ، اشکالی ندارد.
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)فاضل :( بلکه احتیاط واجب آن است که آنها را در غیر آن چه طهارت در او شرط 

چه ظرف هم است نیز استعمال نکند و همین طور چرم سگ و خوک و مردار، اگر 

( )اراکی :( و احتیاط واجب .. )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و احتیاط مستحب 3نباشد. )

 ( )بهجت :( در استعماالتی که مشروط به طهارت نیست هم استعمال نکنند.9.. )

)مکارم :( مسأله ظرفها و مشکهایی که از پوست مردار یا حیوان نجس العین مثل سگ و 

خوک درست شده ، استعمال آنها برای خوردن یا آشامیدن یا آب وضو و غسل و مانند 

آن جایز نیست ، امّا برای کارهایی که طهارت در آن شرط نیست )مانند آبیاری زراعت 

ندارد، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که به هیچ وجه  و آب دادن به حیوانات ( مانعی

 از آنها استفاده نشود.

)زنجانی :( مسأله آشامیدن از ظرف یا غیر ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار 

 ساخته 

 633ص: 

شده و نیز خوردن چیزی از آن در صورتی که به سبب رطوبتی نجس شده باشد، حرام 

و و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال است و نباید آن را در وض

کنند؛ بلکه احتیاط آن است که چرم سگ و خوک و مردار اگر چه ظرف هم نباشد و 

 نیز سایر اعیان نجس را در هیچ یک از استعماالت به کار نبرند.

 خوردن و آشامیدن از ظرف طال و نقره [ 226]مسأله 

( ولی 6دن از ظرف طال و نقره و استعمال آنها، حرام است )خوردن و آشامی 221مسأله 

( )فاضل 6(. )2استعمال آنها در زینت اطاق حرام نیست و نگاه داشتن نیز حرام نمی باشد )

 :( حتی استعمال آنها در زینت اطاق حرام می باشد، ولی نگاهداشتن آنها حرام نمی باشد.
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ن آنها حرام است و بر صاحب ظرف واجب )نوری :( حتی در زینت اطاق ؛ و نگاه داشت

 است که آن را بشکند و از وضع ظرف بودن خارج کند.

)اراکی :( اگر چه برای زینت اطاق هم باشد حرام است بلکه نگاهداشتن آن هر چند 

( )مکارم :( استفاده از آنها برای 2استعمال نکند بنا بر احتیاط واجب حرام می باشد. )

 منظور دیگر نیز جایز نیست )بنا بر احتیاط واجب (. زینت اطاق ، و یا هر

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله حرام است خوردن و آشامیدن از ظرف طال و نقره و استعمال 

آنها مطلقاً بنا بر احتیاط واجب ؛ و حرمت نگاهداشتن آنها به قصد ذخیره مالی نه به عنوان 

 ظرف معلوم نیست اگر چه احوط است .

بریزی ، سیستانی :( مسأله خوردن و آشامیدن از ظرف طال و نقره )خوئی ، )خوئی ، ت

سیستانی : بلکه بنا بر احتیاط واجب مطلق استعمال آنها( حرام است ، ولی زینت نمودن 

اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعی ندارد )خوئی ، سیستانی : اگر چه أحوط ترک 

طال و نقره و خرید و فروش آنها برای زینت نمودن است ( و هم چنین است ساختن ظرف 

 یا نگاه داشتن .

)زنجانی :( مسأله خوردن و آشامیدن از کاسه و سایر ظروف شُرب که از طال یا نقره 

ساخته شده باشد، حرام است ، بلکه احتیاط در اجتناب از هر گونه استعمال این ظروف 

 ند آن با کاسه طال و نقره بنا بر احتیاط جایزمی باشد، بنا بر این زینت نمودن اتاق و مان

 نیست .

)بهجت :( مسأله خوردن و آشامیدن از ظرف طال و نقره حرام است ولی نگهداری و یا 

 استعمال آنها در زینت اطاق حرام نمی باشد و در غیر زینت ، محل ّ احتیاط است .

 ساختن ظرف طال و نقره [ 227]مسأله 
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( 6(. )6ساختن ظرف طال و نقره و مزدی که برای آن می گیرند حرام نیست ) 229مسأله 

)اراکی ، نوری :( حرام است . )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

221. 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله ساختن ظرف طال و نقره به قصد خوردن و آشامیدن از آن 

 حرّمه و اجرت ساختن آن حرام است .و سایر استعماالت م

)مکارم :( مسأله از ساختن ظروف طال و نقره و مزدی که در مقابل آن می گیرند بنا بر 

احتیاط واجب باید اجتناب کرد، هم چنین از خرید و فروش آنها؛ و پولی که در مقابل 

 آن گرفته می شود نیز اشکال دارد.

 639ص: 

و نقره برای استعمال ِ حرام ، حرام است و در غیر این  )بهجت :( مسأله ساختن ظرف طال

 صورت ، حرام نیست و نیز مزدی که برای آن می گیرند، حرام نیست .

)زنجانی :( مسأله ساختن کاسه طال و نقره و مانند آن و مزدی که برای آن می گیرند و 

 ی باشد.نگاهداری آنها حرام نیست ، هر چند احتیاط مستحب در ترک این کارها م

 خرید و فروش ظرف طال و نقره [ 228]مسأله 

( فروشنده می 2( و پول عوضی هم که )6خرید و فروش ظرف طال و نقره ) 223مسأله 

( 2( )بهجت :( برای غیر استعماالت ِ حرام ، اشکالی ندارد .. )6(. )3گیرد حرام نیست )

( )اراکی ، نوری :( حرام 3)بهجت :( پول و عوضی هم که .. )فاضل :( پولی را که .. )

 .221است . )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 .229)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله خرید و فروش ظرف طال و نقره به قصد خوردن و آشامیدن 

 یرد، حرام است .و سایر استعماالت محرّمه و پول و عوضی هم که فروشنده می گ

)زنجانی :( مسأله خرید و فروش کاسه طال و نقره و پول و عوضی که فروشنده می گیرد، 

حرام نیست ، هم چنین استعمال غیر ظرف شرب هر چند از طال و نقره ساخته شده باشد 

 مانعی ندارد، اگر چه احتیاط استحبابی در اجتناب از تمام آنها است .

 ن که از طال یا نقره می سازند[گیره استکا 229]مسأله 

( 6گیره استکان که از طال یا نقره می سازند اگر ) بعد از برداشتن استکان ) 227مسأله 

(، استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان ، حرام است و اگر 2ظرف به آن گفته شود )

در رساله آیت  ( ]قسمت داخل پرانتز6ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد. )

( )خوئی ، سیستانی :( حکم استکان طال و نقره را دارد و اگر 2اللّه سیستانی نیست [ )

 ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعی ندارد.

 )زنجانی :( مسأله استعمال گیره استکان که از طال و نقره ساخته می شود مانعی ندارد.

)مکارم :( مسأله آن چه را ظرف نمی گویند مانند گیره استکان و بادگیر قلیان و غالف 

شمشیر و امثال اینها اگر از طال یا نقره باشد اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب از 

 عطردان و سرمه دان و مثل آنها باید اجتناب کرد.

 ب نقره داده اند[استعمال ظرفی که روی آن را آب طال یا آ 211]مسأله 

( 6استعمال ظرفی که روی آن را آب طال یا آب نقره داده اند اشکال ندارد. ) 234مسأله 

 ( )بهجت :( اشکال دارد، اگر چه به حدّی نباشد که دو ظرف متّصل به حساب بیاید.6)

 اگر فلزی را با طال یا نقره مخلوط کنند[ 213]مسأله 
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(، چنانچه مقدار آن 6نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند )اگر فلزی را با طال یا  236مسأله 

( استعمال آن 3( ظرف طال یا نقره به آن ظرف نگویند )2فلز به قدری زیاد باشد که )

( )زنجانی :( اگر فلزی را با طال و نقره مخلوط کنند و کاسه و مانند 6(. )9مانعی ندارد )

به قدری باشد که .. )بهجت :( به قدری ( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( 2آن بسازند .. )

 ( )اراکی :( بلکه به نام آن فلز بنامند مثلًا ظرف مسی ..3زیاد باشد که عرفاً .. )

 631ص: 

( )مکارم :( چنانچه به آن ظرف طال یا نقره نگویند استعمال آن مانعی ندارد، ولی اگر 9)

 فقط طال و نقره را با هم مخلوط کنند حرام است .

 اگر انسان غذایی را که در ظرف طال یا نقره است [ 212 ]مسأله

( در ظرف دیگر بریزد 6اگر انسان غذایی را که در ظرف طال یا نقره است ) 232مسأله 

( بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالی کردن 3( ولی اگر )2این استعمال جایز است )

قره جایز نیست این استعمال ( برای آن نباشد که غذا خوردن از ظرف طال یا ن9ظرف )

( )مکارم :( ولی اگر به 2( )مکارم :( به منظور پرهیز از حرام .. )6(. )1حرام می باشد )

این منظور نباشد حرام است ، امّا به هر حال خوردن آن غذا از ظرف دوّم که طال و نقره 

 نیست ، اشکال ندارد.

ه خوردن از ظرف اوّل نباشد )سیستانی :( چنانچه ظرف دّوم به حسب متعارف واسط

 اشکال ندارد.

)نوری :( اگر انسان غذائی را که در ظرف طال یا نقره است به این منظور که غذا خوردن 

( 3در ظرف طال و نقره حرام است در ظرف دیگر بریزد این استعمال جایز است .. )
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دن غذا از ظرف ( )نوری :( ولی خور1( )بهجت :( ظرف اوّل .. )9)اراکی :( و اگر .. )

 دوم مانعی ندارد.

 )اراکی :( حرام نمی باشد.

)فاضل :( مسأله اگر انسان غذایی را که در ظرف طال یا نقره است به قصد خوردن و 

آشامیدن ، در ظرف دیگر خالی کند این استعمال حرام می باشد اما اگر بخواهد غذا را 

ر ظرف دیگر بریزد، اشکال ندارد بخورد و چون در ظرف طال و نقره حرام است غذا را د

 و در هر صورت غذا خوردن از ظرف دوّم که طال و نقره نیست اشکال ندارد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر انسان غذایی را که در ظرف طال یا نقره است به قصد 

این که چون غذا خوردن در ظرف طال و نقره حرام می باشد، در ظرف دیگر بریزد 

رد و اگر به این قصد نباشد، ریختن غذا از ظرف طال یا نقره در ظرف دیگر اشکال ندا

 حرام است ، ولی در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوّم مانعی ندارد.

)خوئی :( خوردن غذا از ظرف ِ دوّم در صورتی که عرفاً نگویند از ظرف طال و نقره غذا 

 می خورد مانعی ندارد.

 ال ظرف طال و نقره صدق نکند اشکال ندارد ..)تبریزی :( چنانچه استعم

)تبریزی :( خوردن غذا از ظرف دوّم ، در صورتی که عرفاً نگویند از ظرف طال و نقره 

 غذا می خورد مانعی ندارد.

)زنجانی :( مسأله اگر انسان غذایی را که در کاسه طال یا نقره است به قصد این که چون 

رام می باشد، در کاسه دیگر بریزد، خوردن غذا از غذا خوردن در کاسه طال و نقره ح

 ظرف ِ دوم در صورتی که عرفاً نگویند ظرف طال و نقره را استعمال می کند مانعی ندارد.
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 استعمال باد گیر قلیان و غالف شمشیر[ 211]مسأله 

( اگر از طال یا 6استعمال باد گیر قلیان و غالف شمشیر و کارد و قاب قرآن ) 233مسأله 

 (.3( و مثل اینها )2قره باشد اشکال ندارد و هم چنین عطردان و سرمه دان )ن

 631ص: 

( )بهجت :( و عطردان و سرمه دان اگر از طال و نقره باشد، خالی از اشکال نیست بلکه 6)

( 3( )تبریزی :( و قلمدان طال و نقره . )2أظهر در عطردان و سرمه دان ، منع است . )

ل عطردان و سرمه دان اگر از طال یا نقره ساخته شده باشد بنا بر احتیاط )اراکی :( از استعما

 واجب باید اجتناب کرد.

)گلپایگانی :( احتیاط واجب ) )صافی :( احتیاط( آن است که عطردان و سرمه دان طال 

 و نقره را استعمال نکنند.

خوئی دان ) ) )خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( احتیاط مستحب آن است که عطردان و سرمه

 ، سیستانی :( و تریاکدان ( طال و نقره ) )زنجانی :( و مانند آن ( را استعمال نکند.

 .227)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 استعمال ظرف طال یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد[ 214]مسأله 

( و برای وضو و 6استعمال ظرف طال یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد ) 239مسأله 

غسل هم در حال تقیّه می شود ظرف طال و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهی واجب 

( )گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( مگر برای وضو و غسل ، که در حال ناچاری 6است . )

 ستفاده کرد.هم نمی شود از ظرف طال و نقره ا

 )مکارم :( جایز است و برای وضو و غسل نیز در حال تقیه مانعی ندارد.
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)بهجت :( برای غیر وضو و غسل اشکال ندارد. ]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 

:( مسأله خوردن و آشامیدن از ظرف طال یا نقره در حال ناچاری به مقدار دفع ضرورت 

 اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست .

دن و آشامیدن از آنها در حال )زنجانی :( مسأله استعمال کاسه طال و نقره مانند خور

 ناچاری به مقدار ضرورت اشکال ندارد؛ ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست .

 استعمال ظرفی که معلوم نیست از طال یا نقره است [ 215]مسأله 

( که معلوم نیست از طال یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال 6استعمال ظرفی ) 231مسأله 

( )مکارم :( تفحّص و جستجو نیز الزم 2جانی :( استعمال کاسه ای .. )( )زن6(. )2ندارد )

 نیست .

  مسائل اختصاصی

 اشاره

همان طور که استعمال ظرف طال و نقره و ساختن و خریدن و  231)نوری :( مسأله 

فروختن و نگاه داشتن و هر گونه استفاده از آن و اجرت برای ساختن و اصالح آن حرام 

یائی از قبیل تخت و زین اسب و لوح و امثال آن از طال و نقره ، هر چند است ، ساختن اش

که ظرف نیست ، نیز حرام است و راکد نگه داشتن این قبیل منابع ثروت جایز نیست و 

اسراف است و آن چه که در روایات ، حکم به جواز آن شده است ، ساختن و استعمال 

 نند حلقه شمشیر و قاب قرآن است .اشیائی است که حقیر یا تابع چیز دیگری ما

آن چه را طالی سفید می گویند نیز در حکم طالی سرخ و زرد  211)مکارم :( مسأله 

 گفته شود.« طال»است ، بنا بر احتیاط واجب ، اگر به آن 
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 639ص: 

 احکام نجاسات )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 ]بعضی از مسائل نجاسات [

 خون [ 266]س 

 یا خون پاک است ؟: آ211س 

 ج : اگر از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است .

 خونی که بر اثر کوبیدن شدید سر به دیوار[ 267]س 

یه السالم عل» : آیا خونی که بر اثر کوبیدن شدید سر به دیوار در عزای امام حسین 219س 

اداری پاشیده می از سر انسان جاری و به سر و صورت شرکت کنندگان در مراسم عز« 

 شود، پاک است یا خیر؟

 ج : خون انسان در هر صورت نجس است .

 اثر کم رنگ خون [ 268]س 

 : آیا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقی می ماند، نجس است ؟213س 

ج : اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقی مانده باشد که با شستن از بین نمی رود، 

 پاک است .

 لکه خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود[ 269]س 

 : لکه خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود، چه حکمی دارد؟217س 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 ج : محکوم به طهارت است ، ولی خوردن آن حرام است .

 عرق جنب از حرام [ 271]س 

 : عرق جنب از حرام و عرق حیوان نجاست خوار چه حکمی دارد؟294س 

نجاست خوار نجس است ، ولی عرق حیوانات دیگر نجاست خوار و هم  ج : عرق شتر

چنین عرق جنب از حرام بنا بر اقوی پاک است ، لکن احتیاط واجب این است که با 

 عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

 : آیا قطرات آبی که از بدن میّت قبل از غسل با آب خالص بر زمین می ریزد[273]س 

ات آبی که از بدن میّت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب : آیا قطر296س 

 سدر و کافور بر زمین می ریزد، پاک هستند یا خیر؟

 ج : تا زمانی که غسل سوم کامل نشده باشد، بدن میّت محکوم به نجاست است .

 : پوستی که گاهی از لبها جدا می شود[272]س 

ا و یا پاها جدا می شود، محکوم به طهارت است : پوستی که گاهی از لبها، دسته292س 

 یا نجاست ؟

ج : پوست نازکی که خود به خود از دستها، لبها، پاها و سایر قسمت های بدن جدا می 

 شود، محکوم به طهارت است .

 کشتن خوک و خوردن آن [ 271]س 

: شخصی در جبهه های جنگ در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به کشتن خوک 293س 

 خوردن آن شد، آیا رطوبت بدن و آب دهان وی محکوم به نجاست است ؟ و
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ج : عرق بدن و آب دهان شخصی که گوشت حرام و نجس خورده ، نجس نیست . ولی 

هر چیزی که با وجود رطوبت ، با گوشت خوک برخورد کرده ، محکوم به نجاست 

 است .

 قلم مویی که از موی خوک ساخته شده [ 274]س 

توجه به این که در نقاشی و نقشه کشی از قلم مو استفاده می شود و نوع خوب  : با299س 

و مرغوب آن غالباً از موی خوک ساخته شده و از کشورهای غیر اسالمی وارد و در 

دسترس همگان بخصوص مراکز تبلیغی و فرهنگی قرار می گیرد، استفاده از این قلم موها 

 چه حکمی دارد؟

ج : موی خوک نجس است و استفاده از آن در اموری که مشروط به طهارت است ، 

جایز نیست . ولی استفاده از آن در امری که مشروط به طهارت نیست ، اشکال ندارد و 

اگر معلوم نباشد که قلم مو از موی خوک ساخته شده است یا خیر، استفاده از آن حتی 

 ، اشکال ندارد. در اموری هم که مشروط به طهارت است

 633ص: 

 آیا خوردن گوشتی که از کشورهای غیر اسالمی وارد می شود[ 275]س 

: آیا خوردن گوشتی که از کشورهای غیر اسالمی وارد می شود حالل است ؟ 291س 

 حکم آن از جهت طهارت و نجاست چیست ؟

رت ، اگر ج : تا تذکیه شرعی آن احراز نشود خوردن آن حرام است ، ولی از نظر طها

 یقین به عدم تذکیه نباشد پاک است .

 در مورد چرم و اجزای حیوانی که از بالد غیر اسالمی تهیه شده [ 276]س 
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: در مورد چرم و اجزای حیوانی که از بالد غیر اسالمی تهیه شده ، نظر مبارک 291س 

 را مرقوم فرمائید.

ج : اگر احتمال دهید که حیوان ذبح اسالمی شده ، پاک است و اگر یقین دارید که ذبح 

 اسالمی نشده ، محکوم به نجاست است .

 اگر لباس جنب با منی نجس شود[ 277]س 

: اگر لباس جنب با منی نجس شود، اولًا حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت 299س 

باسهای خود را برای آب کشیدن به کس دیگری چیست ؟ ثانیاً: آیا جایز است جنب ل

بدهد؟ آیا شخص محتلم باید نجس بودن لباسهایش را به کسی که می خواهد آنها را 

 بشوید، اطالع دهد؟

ج : منی نجس است و اگر با رطوبت مسریه با چیزی برخورد نماید، آن را نجس می کند. 

، الزم نیست . ولی صاحب  و آگاه کردن کسی که لباس را می شوید از نجاست لباس

 لباس تا یقین به طهارت آن حاصل نکند، نمی تواند آثار طهارت بر آن مترتب سازد.

 رطوبت بعد استبراء[ 278]س 

: این جانب پس از بول ، استبراء می کنم که همراه آن مایعی خارج می شود که 293س 

 ت ؟بوی منی می دهد، آیا نجس است ؟ وظیفه من نسبت به نماز چیس

ج : اگر به منی بودن آن یقین ندارید و خروج آن همراه با عالمتهای شرعی خروج منی 

 نیست ، حکم منی ندارد و پاک است .

 فضله پرندگان حرام گوشت [ 279]س 
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: آیا فضله پرندگان حرام گوشت ؛ مانند کالغ و زاغ و عقاب و طوطی نجس 297س 

 است ؟

 ست .ج : فضله پرندگان حرام گوشت نجس نی

 مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است [ 281]س 

: در رساله های عملیه آمده است که مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت 234س 

نجس است آیا مدفوع حیوانات حالل گوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است یا 

 خیر؟

چنین مدفوع پرندگان حرام ج : مدفوع حیوانات حالل گوشت از پرندگان و غیره و هم 

 گوشت پاک است .

 اگر نجاستی در اطراف یا داخل کاسه دستشویی باشد[ 283]س 

: اگر نجاستی در اطراف یا داخل کاسه دستشویی باشد و آن جا با آب کر یا قلیل 236س 

شسته شود ولی عین نجاست باقی بماند، آیا آن قسمتی که عین نجاست در آن نیست و 

 جا رسیده ، پاک است یا نجس ؟آن آب به آن

 ج : مکانی که به آن آب نجس نرسیده باشد، محکوم به طهارت است .

 اگر مهمانی یکی از اثاثیه های میزبانش را نجس کند[ 282]س 

: آیا اگر مهمانی یکی از اثاثیه های میزبانش را نجس کند، مطلع کردن میزبان 232س 

 واجب است ؟

 خوردنی و آشامیدنی و ظرفهای غذا، الزم نیست . ج : اطالع دادن در غیر از
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 چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده [ 281]س 

: آیا چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده ، نجس است یا خیر؟ در صورت 233س 

 نجس بودن ، تا چند واسطه نجس است ؟

 637ص: 

اک ز با چیزی که پج : چیزی که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است ، اگر با

است تماس پیدا کند و یکی از آنها تر باشد، آن چیز پاک را نجس می کند، و باز این 

چیزی که بر اثر مالقات با متنجس نجس شده است ، اگر با چیز پاکی برخورد نماید، بنا 

بر احتیاط واجب آن را نجس می کند، ولی این متنجس سوم هیچ چیزی را با مالقات 

 ی کند.خود نجس نم

 کفشی که از پوست حیوان غیر مذّکی ساخته شد[ 284]س 

: آیا هنگام استفاده از کفشی که از پوست حیوان غیر مذکّی ساخته شد، همیشه 239س 

واجب است که پاها قبل از وضو شسته شوند؟ عده ای می گویند که در صورت عرق 

قدار در هر کفشی به مکردن پا در کفش ، شستن آن واجب است ، و تجربه شده که پا 

 کم یا زیاد، عرق می کند. نظر جناب عالی در این باره چیست ؟

ج : اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی است که تذکیه نشده است و احراز 

شود که پا در کفش های مذکور عرق کرده ، شستن پاها برای نماز واجب است ، ولی 

در صورت شک در عرق کردن پاها یا شک در تذکیه حیوانی که کفش از پوست آن 

 دوخته شده است ، محکوم به طهارت است .

 کودکی که همیشه خود را نجس می کند[ 285]س 
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: کودکی که همیشه خود را نجس می کند، دست تر، آب دهان و باقی مانده 231س 

غذایش چه حکمی دارد؟ کودکانی که دست تر خود را بر پاهایشان می گذارند، چه 

 حکمی دارند؟

 ج : تا زمانی که یقین به نجاست آن حاصل نشده ، حکم به پاکی می شود.

 خون داخل دهان [ 286 ]س

: من مبتال به بیماری لثه هستم و طبق دستور پزشک باید همیشه آن را مالش دهم 231س 

، این کار باعث سیاهی بعضی از قسمت های لثه ام می شود مثل این که خونی در داخل 

آن جمع شده باشد. هنگامی که دستمال کاغذی روی آن می گذارم رنگ دستمال قرمز 

ذا اقدام به شستن دهانم با آب کر می کنم ، ولی خون منجمد، مدت زمانی می شود، ل

باقی می ماند و با شستن از بین نمی رود. بعد از قطع آب کر، آیا آبی که وارد دهان شده 

و به آن قسمت ها رسیده و سپس از دهان خارج شده ، محکوم به نجاست است یا این 

 به طهارت است ؟ که جزء آب دهان محسوب می شود و محکوم

 ج : محکوم به طهارت است ، هر چند احتیاط اجتناب از آن است .

 خون منجمد شده در لثه [ 287]س 

: سؤال من این است که آیا غذائی که خورده ام و با اجزای خون منجمد شده در 239س 

لثه تماس پیدا کرده ، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس شدن ، آیا فضای دهان بعد 

 فرو بردن غذا، نجس باقی می ماند؟از 

ج : غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نیست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضای 

 دهان پاک است .
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 لوازم آرایشی را که از ناف جنین می سازند[ 288]س 

: مدتی است که شایع شده لوازم آرایشی را از ناف جنین که هنگام تولد از او 233س 

و یا از جنین مرده می سازند. ما گاهی از این لوازم استفاده کرده و حتی  جدا می کنند

 گاهی رژ لب خورده می شود، آیا اینها نجس هستند؟

ج : شایعه دلیل شرعی بر نجس بودن لوازم آرایشی نیست ، و تا نجاست آنها از راه شرعی 

 احراز نشود، استفاده از آنها اشکال ندارد.

 ای که هنگام شستن [ لباس یا پارچه 289]س 

: از هر لباس یا پارچه ای هنگام شستن ، پرزهای ریزی می ریزدکه اگر به طشت 237س 

 نگاه کنیم 

 694ص: 

آنها را می بینیم . وقتی که طشت پر از آب و متصل به آب شیر است ، اگر لباس را داخل 

طشت فرو ببریم آب از اطراف آن سرازیر می شود. به علت وجود این تارها و پرزهای 

ریز در آبی که از طشت به بیرون می ریزد، از آن آب احتیاط کرده و همه جا را تطهیر 

های نجس بچه ها را بیرون می آورم ، همه جاهائی را که لباسها می کنم . و یا وقتی لباس

را در آنجا در آورده ام حتی اگر خشک هم باشد آب می کشم زیرا فکر می کنم تارها 

 و پرزهای ریز در آنجا افتاده اند. آیا این احتیاط الزم است ؟

ی آن وج : لباسی که برای آب کشیدن در ظرفی گذاشته می شود و آب لوله کشی ر

ریخته شده و سراسر آن را فرا می گیرد، لباس و ظرف و آب و پرزهایی که از لباس جدا 

شده و بر روی آب دیده می شود و همراه آب به بیرون می ریزد، همگی پاک هستند. 

پرزها یا غباری هم که از لباس نجس جدا می شود پاک هستند، مگر این که یقین حاصل 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

شده اند، و به مجرد شک در اصل جدا شدن آن از لباس شود که از قسمت نجس جدا 

 نجس یا نجس بودن محل آن ، احتیاط الزم نیست .

 رطوبت ساری [ 291]س 

 : مقدار رطوبتی که باعث سرایت از چیزی به چیز دیگر می شود، چقدر است ؟274س 

 ج : مالک رطوبت مسریه این است که به مقداری باشد که رطوبت هنگام برخورد از

 جسم مرطوب به جسم دیگر سرایت کند.

 لباسهایی که به خشکشوئی ها داده می شود[ 293]س 

: لباسهایی که به خشکشوئی ها داده می شود از نظر طهارت چه حکمی دارد؟ 276س 

الزم به تذکّر است که اقلیتهای دینی )یهود و نصاری و ..( هم لباسهای خود را برای 

کشوئی ها می دهند و می دانیم که صاحبان این مکانها شستشو و اتو کردن به این خش

 برای شستن لباسها از مواد شیمیایی استفاده می کنند.

ج : اگر لباسهایی که به خشکشوئی ها داده می شود از قبل نجس نباشند، محکوم به 

طهارت هستند، و تماس آن با لباسهای پیروان اقلیتهای دینی )اهل کتاب ( باعث نجاست 

 ود.نمی ش

 لباسهایی که با لباس شویی تمام اتوماتیک شسته می شود[ 292]س 

: آیا لباسهایی که با لباس شویی تمام اتوماتیک شسته می شود، پاک می گردد 272س 

یا خیر؟ نحوه کار این لباس شویی ها به این صورت است که در مرحله اول که لباس با 

قداری از آب و کف پودر بر شیشه آب مخلوط با پودر لباس شویی شسته می شود، م

درب لباس شویی و نوار پالستیکی اطراف آن پاشیده می شود، و در مرتبه دوم آب غساله 
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شستشو کشیده شده ولی کف پودر، درب و نوار پالستیکی اطراف آن را به طور کامل 

 می پوشاند. در مراحل بعدی ماشین لباس شویی لباسها را در سه نوبت با آب قلیل می

شوید و از آن پس آب غساله بیرون کشیده می شود، امیدواریم توضیح بفرمایید، 

 لباسهایی که به این ترتیب شسته شده اند، پاک هستند یا خیر؟

ج : اگر بعد از زوال عین نجاست ، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباس شویی به 

لباسها و همه قسمت های داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به 

 طهارت است .

 قطراتی از آن آب به لباس ترشح کند[ 291]س 

 ته می شود، ریخته: اگر آب بر زمین یا در حوض یا حمامی که لباس در آن شس273س 

 شود و قطراتی از آن آب به لباس ترشح کند، آیا لباس نجس می شود یا خیر؟

ج : وقتی که آب بر مکان یا زمین پاکی بریزد، ترشح ناشی از آن هم پاک است و اگر 

 شک داشته باشیم که آن مکان پاک است یا نجس ، باز هم ترشح آن ، پاک است .

 696ص: 

 اشین های حمل زباله شهری در خیابان می ریزد[آبی که از م 294]س 

: آبی که از ماشین های حمل زباله شهری در خیابان می ریزد و گاهی بر اثر 279س 

 شدت باد به لباس مردم پاشیده می شود، محکوم به طهارت است یا نجاست ؟

ر بج : آب مزبور محکوم به طهارت است ، مگر این که فردی یقین پیدا کند که آن آب 

 اثر برخورد با نجس ، نجس شده است .

 آبهایی که در چاله های موجود در خیابان ها جمع می شود[ 295]س 
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: آیا آبهایی که در چاله های موجود در خیابان ها جمع می شود، پاک است یا 271س 

 نجس ؟

 ج : این آبها محکوم به طهارت هستند.

 رفت و آمدهای خانوادگی [ 296]س 

آمدهای خانوادگی با اشخاصی که به طهارت و نجاست در خوردن و  : رفت و271س 

 آشامیدن و مانند آن اهمیت نمی دهند، چه حکمی دارد؟

ج : به طور کلّی در مورد طهارت و نجاست ، حکم دین اسالم این است که هر چیزی 

 که یقین به نجاست آن نباشد، از نظر شرعی محکوم به طهارت است .

 ه حکمی دارد؟[استفراغ چ 297]س 

 : استفراغ افراد زیر از جهت پاک یا نجس بودن ، چه حکمی دارد؟279س 

الف : طفل شیر خوار ب : طفلی که هم شیر می خورد و هم غذا ج : انسان بالغ ج : در 

 همه موارد پاک است .

 مالقی شبهه محصوره [ 298]س 

 : مالقی شبهه محصوره چه حکمی دارد؟273س 

 از اطراف تماس پیدا کند، حکم متنجس را ندارد. ج : اگر با بعضی

 شخصی که دین او مشخص نیست [ 299]س 

: شخصی که دین او مشخص نیست و از کشور دیگری برای کار وارد کشور 277س 

اسالمی شده و مغازه اغذیه فروشی دایر کرده و کار او فروش مواد خوراکی است ، 
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رطوبت مسریه دارد تماس پیدا می کند، آیا باید هنگام فروش ، ماده غذائی با بدن او که 

 از او در باره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیاء جاری می شود؟

ج : سؤال از دین او واجب نیست و اصل ِ طهارت ِ اشیاء نسبت به وی و چیزی که با 

 وجود رطوبت با بدن او در تماس است ، جاری می شود.

 هارت و نجاست اهمیت ندهد[اگر کسی به ط 111]س 

: اگر یکی از اعضای خانواده یا شخصی که به منزل انسان رفت و آمد دارد به 344س 

طهارت و نجاست اهمیت ندهدو باعث نجس شدن گسترده خانه و اثاثیه آن شود به 

طوری که شستن و آب کشیدن آنها ممکن نباشد، تکلیف اهل منزل در این باره چیست 

ض چگونه ممکن است که انسان پاک بماند، بخصوص در نماز که پاکی ؟ و با این فر

 شرط صحت آن است ؟ حکم شرعی در این مورد چیست ؟

ج : تطهیر تمام خانه الزم نیست و برای صحت نماز، پاک بودن لباس نمازگزار و محل 

گذاشتن پیشانی کافی است . نجاست خانه و اثاثیه آن موجب اثبات تکلیف بیشتری بر 

 نسان غیر از لزوم رعایت طهارت در نماز و خوردن و آشامیدن ، نمی شود.ا

 احکام مسکرات 

 : آیا مشروبات الکلی نجس است ؟113]س 

 ج : مشروبات مست کننده بنا بر احتیاط نجس است .

 692ص: 

 آب انگوری که با آتش جوشیده شده [ 112]س 
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: آب انگوری که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده است ، ولی مست 342س 

 کننده نیست ، چه حکمی دارد؟

 ج : خوردن آن حرام است ، ولی نجس نیست .

 اگر مقداری غوره برای گرفتن آب آن جوشانده شود[ 111]س 

همراه  د و: گفته می شود که اگر مقداری غوره برای گرفتن آب آن جوشانده شو343س 

آن یک یا چند حبه انگور باشد، آن چه بعد از جوشاندن باقی می ماند، حرام است . آیا 

 این سخن صحیح است ؟

ج : اگر حبه های انگور بسیار کم باشد و آب آن در آب غوره مستهلک شود، به طوری 

که آب انگور بر آن صدق نکند، حالل است . ولی اگر حبه های انگور به تنهائی به وسیله 

 آتش جوشانده شود، خوردن آن حرام است .

 حکم الکل [ 114]س 

ساخت بسیاری از داروها بخصوص  : امروزه از الکل که در واقع مسکر است برای349س 

داروهای نوشیدنی ، عطرها بویژه انواع ادکلن هایی که از خارج وارد می شوند، استفاده 

می کنند. آیا به افراد آگاه یا جاهل به مسأله اجازه خرید و فروش و استفاده و بهره 

 گیریهای دیگر از آنها را می دهید؟

از اقسام مایعات مست کننده باشند، محکوم به ج : الکل هائی که معلوم نیست در اصل 

طهارت هستند، و خرید و فروش و استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده اند اشکال 

 ندارد.

 استفاده از الکل سفید[ 115]س 
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: آیا استفاده از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی مثل دما 341س 

اده از آنها در امور پزشکی و درمان توسط پزشک یا تیم سنج و غیر آن به خاطر استف

پزشکی جایز است ؟ الکل سفید همان الکل پزشکی است که قابل نوشیدن هم هست ، 

و فرمول آن است ، آیا نماز خواندن با لباسی که یک یا چند قطره از این الکل بر آن 

 ریخته شده ، جایز است ؟

ایع نیست ، هر چند مست کننده هم باشد، محکوم ج : اگر از الکلی باشد که در اصل م

به طهارت است و نماز با لباسی که با این الکل برخورد کرده صحیح است و احتیاجی به 

تطهیر ندارد. ولی اگر از الکل مایع باالصاله و بر حسب تشخیص اهل فن مست کننده 

یر است موقوف بر تطهباشد، نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آن برخورد کرده ، 

 ؛ لیکن استفاده از آن جهت ضد عفونی کردن ادوات پزشکی و مانند آن اشکال ندارد.

 حکم کفیر[ 116]س 

که در صنایع غذائی و داروسازی کاربرد دارد. هنگام « کفیر»: ماده ای است به نام 341س 

ن مقدار الکل در صد الکل در ماده بدست آمده بوجود می آید. ای 3در صد یا  1تخمیر 

سبب هیچ نوع مستی در مصرف کننده نمی شود. آیا از نظر شرعی استفاده از این ماده 

 مانعی دارد یا خیر؟

ج : اگر الکل موجود در ماده به دست آمده فی نفسه مست کننده باشد، بنا بر احتیاط 

 نجس و حرام است ، هر چند به علت کمی آن و مخلوط شدن با ماده به دست آمده ،

نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد، ولی اگر شک داشته باشیم که فی نفسه مست کننده 

 و یا در اصل مایع است ، حکم متفاوت می شود.

 آیا الکل اتیلیک نجس است یا خیر[ 117]س 
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آیا الکل اتیلیک نجس است یا خیر؟ )ظاهراً این الکل در همه مست کننده ها  6: 349س 

روشی که مست  3مالک نجس بودن الکل چیست ؟  2است (. وجود دارد و سبب مستی 

 کننده بودن مشروب را ثابت کند، کدام است ؟

 693ص: 

مالک  2هر یک از اقسام الکل که مست کننده و در اصل مایع باشد، نجس است .  6ج : 

اگر خود مکلّف یقین  3نجاست الکل این است که مست کننده و در اصل مایع باشد. 

 د، خبر دادن اهل خبره مورد اطمینان کافی است .نداشته باش

 نوشابه های موجود در بازار[ 118]س 

: نوشابه های موجود در بازار که بعضی از آنها مانند کوکاکوال و پپسی کوال و 343س 

.. در داخل تولید می شوندو گفته می شود که مواد اصلی آنها از خارج وارد می گردد 

 و احتمال دارد از الکل در آنها استفاده شده باشد، چه حکمی دارد؟

خصاً یقین حاصل کند که آنها با الکل ج : پاک و حالل است ، مگر این که مکلّف ش

 مست کننده ای مخلوطند که در اصل مایع است .

 آیا هنگام خرید مواد غذائی تحقیق الزم است [ 119]س 

: آیا اساساً هنگام خرید مواد غذائی ، الزم است تحقیق شود که فروشنده یا 347س 

نها الکل بکار برده است یا سازنده غیر مسلمان کاال آنها را لمس کرده و یا در ساخت آ

 خیر؟

 ج : سؤال و تحقیق الزم نیست .

 اسپری اتروپین سولفات [ 131]س 
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 کرده ام که الکل نقش« اسپری اتروپین سولفات »: این جانب اقدام به ساخت 364س 

اساسی در ترکیب فرمول داروئی آن دارد، به طوری که اگر الکل به ترکیب مذکور 

اسپری ممکن نیست و از جهت عملی هم این اسپری ضد گازهای اضافه نشود، ساخت آن 

شیمیایی و جنگی اعصاب است که برای محافظت از نیروهای اسالم در برابر آنها کاربرد 

دارد. آیا از نظر جناب عالی استفاده از الکل به ترتیب مذکور در صنعت داروسازی ، 

 شرعاً جایز است ؟

که در اصل مایع است ، نجس و حرام است ، ولی ج : اگر الکل مست کننده ای باشد 

 استفاده از آن به عنوان دارو در هیچ یک از حاالت اشکال ندارد.

 وسوسه و درمان آن 

 بیماری وسواس [ 133]س 

: چند سالی است که به بیماری وسواس مبتال شده ام و این موضوع مرا بسیار 366س 

تشدید می شود تا جائی که در همه چیز  عذاب می دهد، و روز به روز این حالت در من

شک می کنم و همه زندگی ام بر پایه شک استوار گشته است . بیشترین شک من در 

باره غذا و اشیاء مرطوب است ، به همین دلیل نمی توانم مثل سایر مردم عادی زندگی 

 کنم . وقتی داخل مکانی می شوم فوری جوراب هایم را از پای خود بیرون می آورم

زیرا فکر می کنم جوراب هایم عرق کرده و بر اثر تماس با نجس ، نجس خواهند شد، 

حتی من بر سجاده هم نمی توانم بنشینم . هر وقت بر آن می نشینم بر اثر وسوسه نفس از 

روی آن بلند می شوم تا مبادا پرزهای سجاده به لباسهایم بچسبد و مجبور به شستن آنها 

بودم ، اکنون از این کارهایم خجالت می کشم و همیشه دوست شوم . در گذشته چنین ن

دارم کسی را در عالم رؤیا ببینم و مشکالتم را با او در میان بگذارم و یا معجزه ای رخ 
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دهد و زندگی ام را دگرگون نماید و به حالت گذشته ام برگردم . امیدوارم مرا راهنمایی 

 فرمائید.

ست که در رساله های عملیه ذکر شده است . از نظر ج : احکام طهارت و نجاست همان ا

شرعی همه اشیاء محکوم به طهارت هستند، مگر مواردی که شارع حکم به نجاست آنها 

کرده و برای انسان هم یقین به آن حاصل شده است . در این صورت رهایی از بیماری 

 وسواس احتیاج به 

 699ص: 

 وق و سلیقه شخصی خود را کنار گذاشته و متعبدرؤیا و معجزه ندارد، بلکه باید مکلّف ذ

و مؤمن به دستورات شرع مقدس باشد و چیزی را که یقین به نجس بودن آن ندارد، 

نجس نداند. زیرا شما از کجا به نجاست ِ در و دیوار و سجاده و سایر اشیائی که استفاده 

ی که بر زهای سجاده امی کنید، یقین پیدا کرده اید. چگونه یقین پیدا کرده اید که پر

روی آن راه می روید یا می نشینید، نجس هستند و نجاست آنها به جوراب و لباس و بدن 

شما سرایت می کند؟ لذا در این صورت اعتناء به وسواس برای شما جایز نیست . مقداری 

عدم توجه به وسوسه نجاست و تمرین عدم اعتنا به شما کمک خواهد کرد تا به خواست 

 یق خداوند خود را از وسواس نجات دهید.و توف

 مشکالت وسواس [ 132]س 

: زنی هستم با تحصیالت عالی و دارای چندین فرزند، مشکلی که از آن رنج می 362س 

برم مسأله طهارت است . چون در خانواده ای متدین بزرگ شده ام ، می خواهم همه 

و  ن کوچک ، همیشه با مسائل بولتعالیم اسالمی را مراعات کنم . به علت داشتن فرزندا

غائط سر و کار دارم . هنگام تطهیر بول ، ترشحات سیفون پراکنده شده و به پاها، صورت 

و حتی سرم برخورد می کنند و هر دفعه با مشکل تطهیر آن اعضاء مواجه هستم ، و این 
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م این نباعث شده که در زندگی با سختی های زیادی روبرو شوم . از طرفی هم نمی توا

امور را رعایت نکنم ، زیرا مربوط به عقیده و دینم است . برای حل مشکل به پزشک 

روان شناس هم مراجعه کردم ، ولی نتیجه ای نگرفتم . بعالوه موارد دیگری هم هست 

که از آنها رنج می برم مثل غبار شی ء نجس یا مراقبت از دست های کودک که یا باید 

ز دست زدن بچه به اشیاء دیگر جلوگیری نمایم . با توجه به این آنها را آب بکشم و یا ا

که تطهیر شی ء نجس برای من بسیار دشوار است ولی در همان وقت ، شستن آن ظرفها 

و لباسها در صورتی که فقط کثیف باشند برایم راحت است . لذا از حضرت عالی می 

 مایید.خواهم که با راهنمایی های خود زندگی را بر من آسان ن

از نظر شرع مقدس ، در طهارت و نجاست ، اصل بر طهارت اشیاء است . یعنی در  6ج : 

هر موردی که کمترین تردیدی در نجس شدن آن برای شما حاصل شد، واجب است 

کسانی که دارای حساسیت نفسانی شدیدی در مورد  2حکم به عدم نجاست کنید. 

 قهی وسواسی گفته می شود(، حتی اگر گاهینجاست هستند ) به این افراد در اصطالح ف

یقین به نجاست هم پیدا کردند، باید حکم به عدم نجاست کنند، مگر در مواردی که 

نجس شدن یک شی ء را با چشمان خود ببینند، به طوری که اگر فرد دیگری هم آن را 

کنند.  تببیند، یقین به سرایت نجاست پیدا کند، فقط در این موارد باید حکم به نجاس

استمرار اجرای این حکم در مورد افراد مزبور تا زمانی است که این حساسیت به طور 

هر شی ء یا عضوی که نجس می شود، برای تطهیر آن ، یک بار  3کلی از بین برود. 

شستن با آب لوله کشی بعد از زوال عین نجاست کافی است . تکرار در شستن یا فرو 

و اگر شی ء نجس از قبیل پارچه و مانند آن باشد، باید به  بردن آن در آب الزم نیست ،

از آنجایی که شما به این  9مقدار متعارف فشار داده شود تا آب از آن خارج گردد. 

حساسیت شدید در برابر نجاست مبتال هستید، باید بدانید که غبار نجس در هیچ صورتی 

 ک چه پاک نسبت به شما نجس نیست و نیز مراقبت از دست های کود
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 691ص: 

باشد یا نجس و هم چنین دقت در این که خون از بدن زائل شده یا خیر، الزم نیست . 

دین اسالم  1این حکم در باره شما تا زمانی که این حساسیت از بین نرفته ، باقی است . 

دارای احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشری است ، لذا آن را بر خود مشکل نکنید 

این کار باعث وارد شدن ضرر و اذیت به جسم و روحتان نگردید. حالت دلهره و  و با

اضطراب در این موارد زندگی را بر شما تلخ می کند، و خداوند راضی به رنج و عذاب 

شما و کسانی که با شما ارتباط دارند، نیست . شکر گزار نعمت دین آسان باشید و شکر 

این حالت یک  1خداوند تبارک و تعالی است . این نعمت ، عمل بر اساس تعلیمات 

وضعیت گذرا و قابل عالجی است . افراد بسیاری بعد از ابتالء به آن ، با روش مذکور از 

آن نجات یافته اند. به خداوند توکّل نمایید و نفس خود را با همت و اراده آرامش 

 ببخشید. إن شاء اللّه موفق باشید.

 احکام کافر

 هل کتاب [نجاست ا 131]س 

: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، 363س 

 رأی جناب عالی چیست ؟

 ج : نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست . به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند.

 اهل کتاب در طهارت حکم کافر را دارند یا خیر؟[ 134]س 

 »: آیا آن دسته از اهل کتاب که از جهت اعتقادی ایمان به رسالت خاتم النبیین 369س 

دارند، ولی بر اساس روش و عادت های پدران و اجدادشان عمل « صلی اللّه علیه و آله 

 می کنند، در طهارت حکم کافر را دارند یا خیر؟
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سالم برای اجرای حکم ا« و آله صلی اللّه علیه » ج : مجرد اعتقاد به رسالت خاتم النبیین 

در مورد آنان کافی نیست . ولی اگر از اهل کتاب محسوب شوند، محکوم به طهارت 

 هستند.

 با جمعی از دوستان خانه ای را اجاره کردیم [ 135]س 

: با جمعی از دوستان خانه ای را اجاره کردیم و متوجه شدیم که یکی از آنها 361س 

سؤال از وی ، پاسخ داد که قلباً به خداوند تبارک و تعالی ایمان  نماز نمی خواند. بعد از

دارد، ولی نماز نمی خواند. با توجه به هم غذا بودن و ارتباط زیاد با وی ، آیا باید او را 

 نجس بدانیم ؟

ج : مجرد ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و 

تا زمانی که ارتداد وی احراز نشده است ، حکم سایر مسلمانان  نجاست وی نمی گردد و

 را دارد.

 مقصود از اهل کتاب چه کسانی است ؟[ 136]س 

: مقصود از اهل کتاب چه کسانی است ؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را 361س 

 مشخص کند چیست ؟

ج : مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را 

کی از کتاب بداند و ی« علی نبینا و آله و علیهم السالم » از پیروان پیامبری از پیامبران الهی 

های الهی را که بر انبیاء علیهم السالم نازل شده ، داشته باشند مانند یهود، نصاری ، 

ها و هم چنین صابئین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها  زرتشتی

 را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخالق اسالمی اشکال ندارد.

 حکم علی اللهی چیست [ 137]س 
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لی ن عمی نامند، یعنی امیر المؤمنی« علی اللهی » : فرقه ای وجود دارد که خود را 369س 

بن ابی طالب را خدا دانسته و به دعا و طلب حاجت به جای نماز و روزه اعتقاد دارند. آیا 

 اینها نجس هستند؟

 691ص: 

خدا است  «علیه السالم » ج : اگر اعتقاد داشته باشند که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب 

اب انهایی است که اهل کت، حکم آنها مانند غیر مسلم«تعالی اللّه عن ذلک علواً کبیراً» 

 نباشند، یعنی کافر و نجس می باشند.

 فرقه ای وجود دارد که خود را علی اللهی می نامند[ 138]س 

می نامند و معتقدند که حضرت « علی اللهی » : فرقه ای وجود دارد که خود را 363س 

 ارند؟کمی دخدا نیست ولی کمتر از خدا هم نیست ، این گروه چه ح« علیه السالم » علی 

ج : اگر قائل به شریکی برای خداوند واحد منان متعال نباشند، حکم مشرک را نخواهند 

 داشت .

 آن چه را که از طرف شیعیان نذر می شود[ 139]س 

ا ی« علیه السالم » : آن چه را که از طرف شیعیان دوازده امامی برای امام حسین 367س 

نذر می شود، آیا جایز است به مراکزی که « ن صلوات اللّه علیهم اجمعی»اصحاب کساء 

است داده شود، به نحوی که باعث احیاء این « علی اللهی » محل اجتماع پیروان فرقه 

 مراکز گردد؟
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ج : اعتقاد به خدا بودن مولی الموحدین علیه الصاله و السالم عقیده باطلی است و موجب 

خارج گردد. کمک به ترویج این  می شود که کسی که به آن اعتقاد دارد، از اسالم

 عقیده فاسد حرام است ؛ بعالوه مصرف مال نذری در غیر مورد نذر جایز نیست .

 حکم اسماعیلیه [ 121]س 

: در اطراف منطقه ما و بعضی نواحی دیگر فرقه ای وجود دارد که خود را 324س 

ی یک از واجبات دین اسماعیلیه می نامند و اعتقاد به امامت شش امام دارند، ولی به هیچ

و هم چنین به والیت فقیه معتقد نیستند. لذا امیدواریم جناب عالی روشن فرمائید که 

 پیروان این فرقه نجس هستند یا پاک ؟

ج : مجرد عدم اعتقاد آنان به شش امام دیگر از ائمه معصومین علیهم السالم و یا عدم 

م ی که به انکار اصل دین یا نبوت خاتاعتقادشان به واجبات دینی و احکام شرعی تا زمان

منجر نشود، موجب کفر و نجاست نمی شود، مگر « علیه و آله الصاله و السالم » االنبیاء 

 صادر شود.« علیهم السالم »این که از آنها دشنام و اهانت به یکی از امامان معصوم 

 حکم کفار بودایی [ 123]س 

اکثریت مطلق مردم کفار بودایی هستند. : در منطقه محل تحصیل و سکونت ما 326س 

اگر دانشجویی ، خانه ای را از آنها اجاره نماید، آن خانه از نظر طهارت و نجاست چه 

حکمی دارد؟ آیا شستن و تطهیر منزل ضرورت دارد؟ قابل ذکر است که بسیاری از خانه 

موجود  و لوازم های این منطقه از چوب ساخته شده و قابل شستن نیست . هتل ها و اثاثیه

 در آنها چه حکمی دارند؟

ج : تا یقین به تماس اشیاء مورد استفاده شما با دست و بدن مرطوب کافر غیر کتابی 

حاصل نشده ، حکم به نجاست نمی شود. در صورت یقین به نجاست هم آب کشیدن 
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واجب در و دیوار منازل و هتل ها و اثاثیه و لوازم موجود در آن واجب نیست . آن چه 

است تطهیر اشیاء نجسی است که برای خوردن و آشامیدن و نماز خواندن مورد استفاده 

 قرار می گیرند.

 حکم صابئه [ 122]س 

 می« صابئه »: تعداد زیادی از مردم در خوزستان زندگی می کنند که خود را 322س 

ند و می گوی را دارند« علیه السالم » نامندو ادعای پیروی از پیامبر خدا حضرت یحیی 

کتاب او نزد ما موجود است . نزد علمای ادیان ثابت شده که آنها همان صابئون هستند 

 که در قرآن آمده است . لطفاً بیان فرمائید که این گروه از اهل کتاب هستند یا خیر؟

 ج : گروه مذکور در حکم اهل کتاب هستند.

 699ص: 

 خانه ای که به دست کافر ساخته شده باشد[ 121]س 

: آیا این گفته که اگر خانه ای به دست کافر ساخته شده باشد، نجس است و 323س 

 نماز خواندن در آن مکروه می باشد، صحیح است ؟

 ج : نماز خواندن در آن خانه مکروه نیست .

 کار کردن نزد یهود و نصاری [ 124]س 

د یهود و نصاری و فرقه های کافر دیگر و مزد گرفتن از آنها چه : کار کردن نز329س 

 حکمی دارد؟

ج : کار کردن نزد کافر، فی نفسه اشکال ندارد، مشروط به این که آن کار از کارهای 

 حرام و خالف مصالح عمومی اسالم و مسلمانان نباشد.
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 حکم اهل حق [ 125]س 

م می دهم ، عده ای از عشایر زندگی : در منطقه ای که خدمت سربازی را انجا321س 

می کنند که پیرو فرقه ای موسوم به اهل حق هستند. آیا استفاده از شیر و پنیر و کره ای 

 که در اختیار آنها قرار دارد، جایز است ؟

ج : اگر به اصول اسالم اعتقاد داشته باشند، در مسأله طهارت و نجاست ، حکم سایر 

 مسلمانان را دارند.

 فرقه اهل حق [ 126]س 

: اهل روستایی که من در آن تدریس می کنم ، نماز نمی خوانند؛ زیرا از فرقه 321س 

اهل حق هستند و ما مجبور به خوردن غذا و نان آنها هستیم . چون شب و روز در آن 

 روستا اقامت داریم ، آیا نمازهای ما اشکال دارد؟

ن اسالم را انکار نکنند و معتقد به ج : اگر توحید و نبوت و هیچ یک از ضروریات دی

آنها  نباشند، حکم به کفر و نجاست« صلی اللّه علیه و آله » نقصی در رسالت رسول اکرم 

نمی شود. در غیر این صورت باید هنگام تماس با آنها یا خوردن غذای آنان ، مسأله 

 طهارت و نجاست مراعات شود.

 [یکی از بستگان ما که کمونیست است  127]س 

: یکی از بستگان ما که کمونیست است ، به ما در دوران کودکی اموال و لوازم 329س 

زیادی بخشیده است . در صورتی که عین آنها در حال حاضر موجود باشد، چه حکمی 

 دارند؟
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ج : اگر کفر و ارتداد او ثابت شود و در سن بلوغ و قبل از اظهار اسالم ، کفر را پذیرفته 

 حکم اموال سایر کفار را دارد.باشد، اموال او 

 فرقه گمراه بهائیت [ 128]س 

معاشرت و همنشینی و دست دادن دانش  6: لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ فرمائید: 323س 

آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت ، اعم از این که دختر باشند یا 

رسه یا خارج از آن ، در دوران ابتدائی ، پسر، مکلّف باشند یا غیر مکلّف ، در داخل مد

رفتار استادان و مربیان با دانش آموزانی  2متوسطه و پیش دانشگاهی ، چه حکمی دارد؟ 

که بهائی بودن خود را آشکار می کنند و یا یقین داریم که بهائی هستند، چگونه باید 

 می کنند مانند شیر آب استفاده از وسایلی که همه دانش آموزان از آنها استفاده 3باشد؟ 

آشامیدنی ، شیر توالت و آفتابه آن ، صابون و مانند آن ، با این که علم به مرطوب بودن 

 دست و بدن داریم ، چه حکمی دارد؟

ج : همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با 

نسبت به اموری که مشروط به طهارت  چیزی ، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها،

است ، واجب است . ولی رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزان بهائی باید بر 

 اساس مقررات قانونی و اخالق اسالمی باشد.

 693ص: 

 برخورد با فرقه گمراه بهائیت [ 129]س 

ضور بهائیت و آثار ح: خواهشمندیم تکلیف مؤمنین را در برخورد با فرقه گمراه 327س 

 پیروان آن در میان جامعه اسالمی ، بیان فرمائید.
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ج : همه مؤمنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و 

 پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند.

 بعضی از پیروان فرقه گمراه بهائیت [ 111]س 

ه گمراه بهائیت برای ما غذا یا چیز دیگری می آورند، : گاهی بعضی از پیروان فرق334س 

 آیا استفاده از آنها برای ما جایز است ؟

 ج : از هر گونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه ، اجتناب نمایید.

 بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زندگی می کنند[ 113]س 

: بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زندگی می کنند که رفت و آمد زیادی در خانه 336س 

های ما دارند. عده ای می گویند که بهائی ها نجس هستند و عده ای هم آنها را پاک 

می دانند. این گروه از بهائی ها اخالق خوبی از خود آشکار می کنند، آیا آنها نجس 

 هستند یا پاک ؟

نجس و دشمن دین و ایمان ِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم جداً از آنها  ج : آنها

 بپرهیزید.

آیا صندلی های ماشین و قطاری که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران است  112]س 

] 

: آیا صندلی های ماشین و قطاری که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران 332س 

بعضی از مکانها بیشتر از مسلمان ها هستند و حرارت هوا باعث  است ، با این که کفار در

 ترشح عرق و حتی سرایت رطوبت می شود، محکوم به طهارت است ؟
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ج : کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است ، و در هر صورت در مورد اشیاء مورد 

 ود.شاستفاده مشترک کفار و مسلمین با عدم علم به نجاست ، حکم به طهارت آنها می 

 : زندگی دانشجوئی در خارج مستلزم ارتباط و معاشرت با کفار است [111]س 

: زندگی دانشجوئی در خارج مستلزم ارتباط و معاشرت با کفار است ، در چنین 333

موردی استفاده از مواد غذائی ساخت آنهامشروط بر این که مواد حرام مثل گوشت 

ماس دست مرطوب کافر با آنها داده شود، چه تذکیه نشده در آنها نباشد، ولی احتمال ت

 حکمی دارد؟

ج : مجرد احتمال تماس دست مرطوب کافر با مواد غذائی ، برای وجوب اجتناب کافی 

نیست ، بلکه تا یقین به تماس حاصل نشود، حکم به طهارت می شود. کافر اگر از اهل 

 نمی شود. کتاب باشد، نجس ذاتی نیست و تماس دست مرطوب او باعث نجاست

 اگر همه مخارج و هزینه های فرد مسلمانی [ 114]س 

: اگر همه مخارج و هزینه های فرد مسلمانی که در سایه حکومت اسالمی زندگی 339س 

می کند با کار برای شخص غیر مسلمانی که روابط صمیمی با او دارد، تأمین شود، آیا 

ی برقرار کرد و گاهی از غذای او جایز است با این فرد مسلمان روابط محکم و خانوادگ

 استفاده نمود؟

ج : روابط مسلمانان با مسلمان مذکور اشکال ندارد. ولی اگر شخص مسلمان در اثر کار 

برای غیر مسلمان و ارتباط با وی خوف انحراف عقیدتی خود را داشته باشد، واجب است 

 کنند.که این کار را ترک کند. دیگران هم باید او را نهی از منکر 

 اهانت به بعضی از مقدسات دینی [ 115]س 
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: متأسفانه برادر هم سرم به علل مختلف فاسد گردیده و از دین بطور کامل 331س 

برگشته است ، تا جائی که به بعضی از مقدسات دینی اهانت می کند. در حال حاضر بعد 

که به اسالم ایمان از گذشت چند سال از ارتداد او از اسالم ، طی نامه ای اظهار کرده 

دارد، ولی نه نماز می خواند و نه روزه می گیرد. رابطه پدر و مادرش و بقیه افراد خانواده 

با وی چگونه باید باشد؟ آیا عنوان کافر بر او صدق می کند؟ آیا باید او را نجس محسوب 

 کرد؟

 697ص: 

ه طهارت د، محکوم بج : بر فرض ثبوت ارتداد قبلی وی ، اگر بعد از آن توبه کرده باش

 است و ارتباط پدر و مادر و سایر خانواده با وی اشکال ندارد.

 اگر کسی بعضی از ضروریات دین را انکار کند[ 116]س 

: آیا اگر کسی بعضی از ضروریات دین مانند روزه و غیر آن را انکار کند، حکم 331س 

 کافر را دارد یا خیر؟

 »ن به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسالم ج : اگر انکار هر یک از ضروریات دی

یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است « صلی اهلل علیه و آله 

. 

 آیا مجازاتهایی که برای مرتد و کفار حربی وضع شده [ 117]س 

 و : آیا مجازاتهایی که برای مرتد و کفار حربی وضع شده ، از امور سیاسی339س 

 مسئولیت های رهبری است یا این که مجازاتهای ثابتی تا روز قیامت هستند؟

 ج : حکم ِ شرعی ِ الهی است .
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 وضو

 ]مسائل وضو از رساله حضرت امام [

 ]مسائلی در وضو[

 واجبات وضو[ 216]مسأله 

( صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها 6در وضو واجب است ) 231مسأله 

 ( )بهجت :( با نیّت ..6را مسح کنند. )

 باالی پیشانی جایی که موی سر بیرون می آید[ 217]مسأله 

در ازای صورت را باید از باالی پیشانی جایی که موی سر بیرون می آید تا  239مسأله 

( قرار می گیرد 6پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست ) آخر چانه شست و

(. و برای آن 2باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو باطل است )

( 6(. )3که یقین کند این مقدار کاملًا شسته شده باید کمی اطراف آن را هم بشوید )

( )زنجانی 2بزرگ که ابهام است ( .. ) )بهجت :( )یعنی انگشت میانی که وسطی و انگشت

( )سیستانی :( اگر انسان یقین نکند که این مقدار کاملًا شسته 3:( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 شده باید برای این که یقین کند، کمی اطراف آن را هم بشوید.

 اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد[ 218]مسأله 

( باشد باید 6اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم ) 233مسأله 

( تا کجای صورت خود را می شویند، او هم تا همان 2مالحظه کند که مردمان معمولی )

جا را بشوید )و اگر دست و صورتش هر دو بر خالف معمول باشد ولی با هم متناسب 

ه شد به دستوری که در مسأله پیش گفت باشند الزم نیست مالحظه معمول را بکند بلکه

( و نیز اگر در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش مو ندارد باید به اندازه 3وضو بگیرد )
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( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( از متعارف مردم .. )فاضل :( 6معمول پیشانی را بشوید. )

تعارف .. )فاضل :( افراد ( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( مردمان م2از حدّ معمول .. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، 3معمولی .. )

سیستانی ، تبریزی و صافی نیست )زنجانی :( مسأله اگر نسبت صورت و دست کسی 

 کوچک تر یا بزرگتر از نسبت صورت 

 614ص: 

مردم متعارف تا کجای صورت خود و دست متعارف مردم باشد، باید مالحظه کند که 

را می شویند، او هم تا همان جا بشوید و نیز اگر در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش 

 مو ندارد باید به اندازه معمول ، پیشانی را بشوید.

)مکارم :( مسأله هر گاه انگشتانش بیش از حدّ معمول بزرگ یا کوچک باشد اعتباری به 

ببیند افراد معمولی چه اندازه از صورت خود را می شویند، او هم  آن نیست ، بلکه باید

همان مقدار را بشوید، هم چنین کسی که رستنگاه موی او بسیار باال یا بسیار پایین است 

 مطابق افراد معمولی صورت خود را می شوید.

می  ی)بهجت :( مسأله میزان در رستنگاه مو و در انگشتان ، افراد مستوی الخلقه و عاد

باشد، پس کسانی که رستنگاه مو یا انگشتان آنها غیر عادی است ، در مقدار شستن ، 

 افراد عادی را میزان قرار دهند.

 اگر احتمال دهد چرک در گوشه های چشم و لب او هست [ 219]مسأله 

اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های چشم و لب او  237مسأله 

هست که نمی گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، باید 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )بهجت :( یا وقت شستن 6( وارسی کند که اگر هست برطرف نماید. )6پیش از وضو )

 آنها ..

ت و دستها را باید آن چنان شست که آب به پوست بدن برسد، و )مکارم :( مسأله صور

اگر موانعی وجود دارد باید برطرف کند، حتّی اگر احتمال مانع می دهد باید وارسی 

 نماید.

 اگر پوست صورت از الی مو پیدا باشد[ 241]مسأله 

ساند و ( آب را به پوست بر6( اگر پوست صورت از الی مو پیدا باشد باید )294مساله )

( )بهجت 6( و رساندن آب به زیر آن الزم نیست . )2اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است )

( )بهجت :( شستن ظاهر مو کافی است 2:( عالوه بر شستن ظاهر موها بنا بر أحوط باید .. )

 .. )زنجانی :( شستن ظاهر مو کافی است . ]پایان مسأله [

 از الی مو پیدا است [ اگر شک کند که پوست صورت 243]مسأله 

اگر شک کند که پوست صورت از الی مو پیدا است یا نه بنا بر احتیاط واجب  296مسأله 

بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 6( مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند. )2( باید )6)

 ( )فاضل :( واجب است احتیاطاً ..2در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )« 

 شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم [ 242]مسأله 

شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی شود  292مسأله 

(، )ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی 6واجب نیست )

ه نمی دانسته باید این ((. و کسی ک2نمانده ، واجب است مقداری از آنها را هم بشوید )

(، نمازهایی 3مقدار را بشوید، اگر نداند در وضوهائی که گرفته این مقدار را شسته یا نه )

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .6(. )9که خوانده صحیح است )
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)سیستانی :( ولی انسان اگر یقین نکند که از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده 

 ت برای آن که یقین کند، مقداری از آنها را هم بشوید. و کسی که این امر را واجب اس

 616ص: 

نمی دانسته ، اگر نداند در وضوئی که گرفته مقدار الزم را شسته یا نه ، نمازهایی را که 

 با آن وضو خوانده صحیح است و الزم نیست برای نماز بعدی دوباره وضو بگیرد.

بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده می شود )زنجانی :( و شستن ظاهر 

( )فاضل :( برای آن که یقین کند همه جاهایی که باید شسته شود شسته 2الزم است .. )

شده ، مقداری از آنها را هم بشوید. ]پایان مسأله ][ قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 

اگر بداند در وضوهایی که گرفته مقدار واجب  ( )گلپایگانی ، صافی :(3زنجانی نیست .[ )

( )خوئی ، تبریزی :( نمازی را که با آن وضو خوانده و وقتش باقی است با 9را شسته .. )

 وضوی جدید اعاده نماید و قضای نمازهایی که وقتش گذشته واجب نیست .

ه د اعاد)زنجانی :( نمازی را که با آن وضو خوانده و وقتش باقی است ، با وضوی جدی

 نماید و بنا بر احتیاط قضای نمازهایی که وقتش گذشته واجب است .

 باید صورت را بنا بر احتیاط واجب از باال به پایین شست [ 241]مسأله 

( اگر از پایین به 6باید صورت را بنا بر احتیاط واجب از باال به پایین شست ) 293مسأله 

( 6باید از مرفق به طرف سر انگشتان بشوید. ) ( و دستها را2باال بشوید وضو باطل است )

 ( )فاضل :( وضو اشکال دارد ..2)اراکی :( باید صورت را از باال به پایین شست .. )

)خوئی ، گلپایگانی ، مکارم ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( مسأله باید صورت و 

 ید، وضو باطل است .دستها را از باال به پایین شست و اگر از پایین به باال بشو
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 )سیستانی :( باید دستها و هم چنین صورت را بنا بر احتیاط الزم از باال به پایین شست ..

)بهجت :( مسأله باید صورت و دستها را از باال به پایین شست و اگر از پایین به باال بشوید 

احتیاط  و و به همان شستن اکتفا کند، بلکه مطلقاً در بعضی موارد، وضو باطل است .

واجب آن است که در هر عضو، ابتدا قسمتهای باالتر و سپس قسمتهای پایین تر را بشوید 

 و رعایت ترتیب عُرفی کافی است .

 اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد[ 244]مسأله 

اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد، چنانچه تری دست به قدری  299مسأله 

( 6(. )6به واسطه کشیدن دست ، آب کمی بر آنها جاری شود کافی است )باشد که 

 )مکارم :( به قدری باشد که به آن شستن گفته شود کافی است .

 )زنجانی :( به قدری باشد که بگویند صورت و دستها را شسته است کافی است .

د کافی است ر)سیستانی :( به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب ، آنها را فرا گی

 . و الزم نیست که بر آنها جاری شود.

)بهجت :( باید بنا بر احتیاط تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست ، کمی 

 آب بر آنها جاری شود.

 بعد از شستن صورت باید دست راست [ 245]مسأله 

ا رنج تبعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آ 291مسأله 

 (.6سر انگشتها بشوید )

 612ص: 
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 ( )بهجت :( به طوری که دستها کاملًا شسته شود.6)

 برای آن که یقین کند آرنج را کاملًا شسته [ 246]مسأله 

برای آن که یقین کند آرنج را کاملًا شسته باید مقداری باالتر از آرنج را هم  291مسأله 

 نجانی نیست )سیستانی :( مسأله اگر انسان یقینبشوید. این مسأله در رساله آیت اللّه ز

نکند که آرنج را کاملًا شسته ، باید برای آن که یقین کند، مقداری باالتر از آرنج را هم 

 بشوید.

 کسی که پیش از شستن صورت دستهای خود را تا مچ شسته [ 247]مسأله 

وضو  ، در موقعکسی که پیش از شستن صورت دستهای خود را تا مچ شسته  299مسأله 

( و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوی او باطل است . 2( باید تا سر انگشتان را بشوید )6)

( )زنجانی :( در موقع وضو نباید به 2( )بهجت :( در موقع شستن دستها برای وضو .. )6)

 آن اکتفا کند و الزم است دوباره تا سر انگشتان را بشوید ..

یش از شستن صورت ، دستها را تا مچ می شویند، ولی این ، )مکارم :( مسأله معمولًا پ

برای وضو کافی نیست ، باید بعد از شستن صورت در موقعی که دست راست و چپ را 

 می شوید تمام دست را بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوی او باطل است .

 در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب [ 248]مسأله 

( و 6در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جایز ) 293مسأله 

( و اگر با یک مشت آب ، تمام عضو شسته 2مرتبه سوّم و بیشتر از آن ، حرام می باشد )

شود و به قصد وضو بریزد یک مرتبه حساب می شود چه قصد بکند یک مرتبه را ، یا 

، گلپایگانی ، صافی ، سیستانی ، بهجت :( مرتبه دّوم ( )خوئی ، اراکی 6قصد نکند. )

 مستحب ..
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)تبریزی :( مرتبه دوّم مستحب است بنا بر مشهور ولی احتیاط واجب در دست چپ ، 

( )خوئی ، اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( و این که کدام شستن 2ترک مرتبه دوّم است .. )

ست که وضو می گیرد، پس اگر به قصد اوّل یا دوّم یا سوّم است مربوط به قصد کسی ا

شستن مرتبه اّول مثلًا ده مرتبه آب بصورت بریزد، اشکال ندارد و همه آنها شستن اّول 

حساب می شود و اگر به قصد این که سه مرتبه بشوید، سه مرتبه آب بریزد، مرتبه سوّم 

 آن حرام است .

ه است مربوط به قصد کسی است ک)تبریزی :( و این که کدام شستن اّول یا دوّم یا سوّم 

وضو می گیرد، پس اگر به قصد وضو آب به صورت بریزد که تمام آن را فرا بگیرد 

 مرتبه اّول حساب می شود و لو با چند مرتبه آب ریختن باشد.

)بهجت :( و مقصود از هر مرتبه ، شستن تمام عضو است . ]پایان مسأله [ )سیستانی :( و 

تمام می شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست  شستن مرتبه اوّل وقتی

بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند، پس اگر به 

قصد شستن مرتبه اوّل مثلًا ده مرتبه آب به صورت بریزد تا این که آب همه آن را فرا 

ّول محقّق ستن صورت مثلًا نکند شستن ابگیرد، اشکال ندارد. و تا وقتی که قصد وضو و ش

نمی شود، پس می تواند چند مرتبه همه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می 

 ریزد قصد شستن 

 613ص: 

وضویی نماید، ولی اعتبار قصد در شستن دوّم خالی از اشکال نیست و احتیاط الزم آن 

صد و یا دستها را نشوید اگر چه به قاست که بیش از یک مرتبه بعد از مرتبه اوّل صورت 

 وضو هم نباشد.
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)نوری :( و این که کدام شستن اول یا دوم یا سوم است ، بستگی به قصد گیرنده وضو 

 دارد، نه به تعداد دفعاتی که آب به صورت می ریزد.

)زنجانی :( مسأله در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جایز و 

از آن ، حرام نمی باشد و این که کدام شستن ، اول یا دوم یا سوم است مربوط به  بیشتر

شستن تمام عضو همراه با قصد وضو می باشد، پس اگر به قصد وضو دو بار به طور کامل 

شست ، شستن بعدی حرام است و اگر به قصد وضو چند بار آب بریزد، هر گاه به تمام 

ب می شود و ما زاد بر آن ، مرتبه بعد حساب می دست و صورت رسید، یک مرتبه حسا

 آید هر چند قصد مرتبه اول داشته باشد.

)مکارم :( مسأله برای وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب است و احتیاط 

واجب ، ترک مرتبه دوّم است و امّا سوّم و بیشتر حرام است ، منظور از مرتبه اوّل آن 

ید خواه با یک مشت آب باشد یا چندین مشت ، وقتی که است که تمام عضو را بشو

 تمام شد یک مرتبه حساب می شود.

بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده  249]مسأله 

 مسح کند[

بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست  297مسأله 

( 2( و الزم نیست با دست راست باشد یا از باال به پایین مسح نماید. )6مانده مسح کند. )

[ بیان خواهد 219( )بهجت :( ]و[ اگر تری در دست نمانده باشد وظیفه اش در مسأله ]6)

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید با دست راست باشد و الزم نیست که از باال 2شد .. )

 موافق احتیاط است .به پایین مسح نماید، هر چند 

)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب آن است که با دست راست مسح نماید و نیز احتیاط 

 آن است که مسح از باال به پایین باشد اگر چه أقوی جواز مسح از پایین به باال است .
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)خوئی :( احتیاط واجب ) )سیستانی :( احتیاط مستحب ( آن است که با کف دست 

 راست مسح نماید و مسح را از باال به پایین انجام دهد.

)زنجانی :( احتیاط آن است که با داخل دست راست مسح نماید و مسح را از باال به پایین 

 انجام دهد.

پائین است و مسح کردن با دست راست )بهجت :( احتیاط واجب در مسح سر از باال به 

 بهتر است .

)نوری :( احتیاط واجب آن است که با دست راست باشد هر چند الزم نیست که از باال 

 به پائین مسح نماید.

)تبریزی ، مکارم :( احتیاط واجب آن است که با دست راست مسح نماید )مکارم : و 

اال نیز ولی عکس آن یعنی از پایین به ب بهتر این است که از باال به پایین دست بکشد،

 اشکال ندارد(.

 یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است [ 251]مسأله 

( جای مسح می 6یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است ) 214مسأله 

 ( اگر چه احتیاط2باشد و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است )

 619ص: 

( آن است که از درازا به اندازه درازای یک انگشت و از پهنا به اندازه پهنای 3مستحب ّ )

( )بهجت :( جلوی سر )یک قسمت از چهار قسمت 6(. )9سه انگشت بسته ، مسح نماید )

( )زنجانی :( هر جای این قسمت را مسح کند، کافی 2سر که مقابل پیشانی است ( .. )

( 3از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید. ]پایان مسأله [ )است و بنا بر احتیاط 
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( )بهجت :( و واجب است در صورت امکان ، مسح با کف 9)اراکی :( اگر چه بهتر .. )

 دست باشد نه با پشت آن .

)مکارم :( مسأله جلو سر، که باالی پیشانی است جای مسح است و هر جای این قسمت 

مسح کند کافی است ، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از درازا به اندازه  را به هر اندازه

 درازای یک انگشت ، از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت مسح نماید.

 الزم نیست مسح سر بر پوست آن باشد[ 253]مسأله 

الزم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح  216مسأله 

کسی که موی جلوی سر او به اندازه ای بلند است که اگر مثلًا شانه کند به است . ولی 

(، باید بیخ موها را مسح کند 2(، یا به جاهای دیگر سر می رسد )6صورتش می ریزد )

(( و اگر موهایی را که به صورت 9( ) یا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید )3)

رسد جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا بر  می ریزد یا به جاهای دیگر سر می

( )فاضل :( روی 6موی جاهای دیگر سر، که جلوی آن آمده مسح کند باطل است . )

( )نوری :( به جاهای دیگر سر، که خارج از جلو سر است 2قسمتی از پیشانی می ریزد .. )

را  یزد، باید قسمتی از موها( )زنجانی :( اگر مثلًا شانه کند به صورتش می ر3می رسد .. )

( ]قسمت داخل پرانتز در 9که پس از شانه کردن در جلو سر قرار می گیرد مسح کند .. )

رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )مکارم :( مسأله مسح سر را جایز است بر پوست سر یا 

لند است ب بر موهایی که بر آن روییده است بکشند، امّا کسی که موی سر او به اندازه ای

که اگر مثلًا شانه کند به صورتش می ریزد یا به جاهای دیگر سر می رسد، باید بیخ موها 

را مسح کند و بهتر است که قبل از وضو، فرق سر را باز کند تا پس از شستن دست چپ 

 ، بن موها یا پوست سر را به راحتی مسح نماید.

 ه در دست مانده روی پاها را مسح نماید[بعد از مسح سر باید با تری آب وضو ک 252]مسأله 
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بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر  212مسأله 

( )خوئی ، تبریزی :( و احتیاط 6(. )6یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح کند )

واجب آن است که تا مفصل مسح نماید. و )خوئی : کما این که احتیاط واجب آن است 

و )تبریزی : بعد ( پای چپ را با دست چپ مسح  که ( پای راست را با دست راست

 نماید.

 )گلپایگانی ، اراکی ، صافی :( و احتیاط واجب آن است که تا مفصل را هم مسح نماید.

 )بهجت ، مکارم :( و احتیاط مستحب ّ این است که تا مفصل مسح نماید.

 611ص: 

 )زنجانی :( و احتیاط آن است که تا مفصل را هم مسح نماید.

یستانی :( از سر یکی از انگشتها تا مفصل مسح نماید و احتیاط مستحب ّ آن است که )س

 پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مسح نماید.

 پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است [ 251]مسأله 

( 2أحوط )(، ولی بهتر، بلکه 6پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است ) 213مسأله 

( )اراکی ، گلپایگانی ، نوری ، 6آن است با تمام کف دست ، روی پا را مسح کند. )

مکارم ، بهجت ، صافی ، تبریزی :( ) )مکارم :( از نظر عرض ، کافی است به اندازه یک 

انگشت مسح کند( ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید و 

 تمام روی پا )اراکی ، مکارم ، تبریزی : با تمام کف دست ( است .بهتر از آن ، مسح 

)خوئی ، سیستانی :( ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام 

 ( )فاضل :( ولی احتیاط مستحبّ  ..2روی پا را با تمام دست مسح نماید. )
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و بهتر  ه پهنای سه انگشت بسته باشد)زنجانی :( مسأله احتیاط آن است که مسح پا به انداز

 آن است که تمام روی پا را با تمام داخل دست مسح نماید.

 اگر در مسح پا همه دست را روی پا بگذارد[ 254]مسأله 

( بگذارد و کمی بکشد صحیح است 6اگر در مسح پا همه دست را روی پا ) 219مسأله 

 ( )بهجت :( روی همه پا ..6. )

أله احتیاط واجب آن است که در مسح پا، دست را بر سر انگشتها )گلپایگانی :( مس

 بگذارد، و بعد به روی پا بکشد نه آن که تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد.

 )صافی ، زنجانی :( احتیاط ..

)صافی :( هر چند اکتفا به این که تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد جایز است 

. 

، تبریزی :( )خوئی ، تبریزی : به پشت پا بکشد( یا آن که دست را به  )خوئی ، زنجانی

 مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بکشد ..

)فاضل :( مسأله بنا بر احتیاط واجب باید در مسح پا، دست را بر سر انگشتها بگذارد و 

روی پا را به تدریج مسح کند و اگر همه دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد صحیح 

 می باشد.ن

)سیستانی :( مسأله الزم نیست در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا 

 بکشد بلکه می تواند تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد.

 در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد[ 255]مسأله 
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کشد و اگر دست را نگهدارد در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها ب 211مسأله 

( ولی اگر موقعی که دست را می کشد 2( و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است )6)

( )مکارم 2( )مکارم :( ثابت نگهدارد .. )6سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد. )

 :( بنا بر احتیاط واجب ..

 جای مسح باید خشک باشد[ 256]مسأله 

(. و اگر به قدری تر باشد که رطوبت کف 6ح باید خشک باشد )جای مس 211مسأله 

(. ولی اگر تری آن به قدری کم باشد که 3( به آن اثر نکند مسح باطل است )2دست )

رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می شود بگویند فقط از تری کف دست است اشکال 

 ندارد.

 611ص: 

ته باشد به طوری که آب دست هنگام مسح ( )مکارم :( ولی اگر مختصری رطوبت داش6)

( 3( )سیستانی :( رطوبت دست .. )2بر آن غلبه کند، اشکال ندارد. ]پایان مسأله [ )

)سیستانی :( ولی اگر نمناک باشد یا آن که تری آن به قدری کم باشد که در رطوبت 

 دست مستهلَک باشد اشکال ندارد.

 دست نمانده باشد[ اگر برای مسح ، رطوبتی در کف 257]مسأله 

  هاشار

( نمانده باشد نمی تواند دست را 6اگر برای مسح ، رطوبتی در کف دست ) 219مسأله 

( و با آن مسح 2با آب خارج ، تر کند بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی 2( )سیستانی :( رطوبتی در دست .. )6(. )3نماید )
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( )خوئی ، سیستانی ، 3ر احتیاط( از ریش خود رطوبت بگیرد .. ):( باید )زنجانی : بنا ب

 زنجانی :( و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل ّ اشکال است .

)بهجت :( و بنا بر احتیاط باید اّول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد وا گر در آنها 

 تری نبود از دستها رطوبت می گیرد.

  مسأله اختصاصی

هر گاه به سبب گرمی هوا یا جهات دیگر، هیچ رطوبتی در اعضاء  213)بهجت :( مسأله 

برای مسح باقی نمی ماند، بنا بر احتیاط واجب ، هم با آب خارج مسح کند و هم بعد از 

 وضو تیمّم کند.

 اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد[ 258]مسأله 

( سر را 2( فقط به اندازه مسح سر باشد، می تواند )6اگر رطوبت کف دست ) 213مسأله 

( 6( )3با همان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضاء دیگر وضو رطوبت بگیرد. )

( )گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، سیستانی :( احتیاط 2)سیستانی :( اگر رطوبت دست .. )

 واجب آن است که ..

 ی :( احتیاط آن است که ..)زنجان

( )بهجت :( و بنا بر 3در رساله آیات عظام : خوئی و تبریزی نیست [ )« می تواند»]کلمه 

احتیاط واجب باید اّول از تری موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود 

 از دستها رطوبت بگیرد.

 .از ریش خود رطوبت بگیرد)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( برای مسح پاها 

 مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است [ 259]مسأله 
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مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ، ولی اگر به واسطه سرمای  217مسأله 

(، 6شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد )

( چیز پاکی 3( و اگر روی کفش نجس باشد، باید )2مسح کردن بر آنها اشکال ندارد )

( )خوئی :( تیمّم نماید و اگر تقیّه در بین 6(. )9بر آن بیندازد و بر آن چیز مسح کند )

 باشد، مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمّم نیز بنماید.

ا ن)تبریزی :( تیمم نماید و اگر تقیّه در بین باشد، بر روی جوراب و کفش مسح شود و ب

 بر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید.

)سیستانی :( احتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمّم نیز نماید، 

 و اگر تقیّه در بین باشد مسح بر جوراب و کفش کفایت می کند.

 619ص: 

 ( )زنجانی :( و احتیاط مستحب آن است که تیمم نیز بنماید ..2)

وی پوست پا باشد و مسح کردن روی جوراب و کفش فایده ندارد، )مکارم :( مسح باید ر

مگر در حال تقیه . و اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند آن نتواند 

( )زنجانی :( بنا بر 3کفش یا جوراب را بیرون آورد کافی است روی آنها مسح کند .. )

 ( و احتیاط واجب آن است که تیمّم هم بنماید.( )گلپایگانی ، صافی :9احتیاط باید .. )

 )زنجانی ، بهجت :( و تیمّم هم بنماید )بهجت : احتیاطًا(.

 اگر روی پا نجس باشد[ 261]مسأله 

  هاشار
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اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح ، آن را آب بکشد باید تیمم نماید.  214مسأله 

د باید تیمم نماید، و اگر جبیره ممکن بود، بای( )بهجت :( اگر جبیره ممکن نباشد 6( )6)

 هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمّم کند بنا بر احوط.

)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید چیز پاکی روی آن بیندازد و بر آن مسح کند و بعد 

 تیمّم نماید.

  مسأله اختصاصی

اً اگر برای رعایت تکرار مسح موجب بطالن وضو نیست خصوص 212)بهجت :( مسأله 

 احتیاط باشد، مگر آن که از روی تشریع یا وسوسه باشد.

 وضوی ارتماسی 

 وضوی ارتماسی [ 263]مسأله 

وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو با مراعات  216مسأله 

شستن از باال به پایین در آب فرو برد؛ لیکن برای این که مسح سر و پاها با آب وضو 

باشد، بایستی در شستن ارتماسی دستها، قصد شستن وضویی ، هنگام بیرون آوردن دستها 

داری از دست چپ را ، باقی گذارد، تا آن را با دست راست از آب باشد و یا این که مق

، ترتیبی ، بشوید. )گلپایگانی ، بهجت ، فاضل :( مسأله وضوی ارتماسی آن است که 

انسان صورت و دستها را به قصد وضو )فاضل : با مراعات شستن از باال به پائین ( در آب 

یرون آورد و اگر موقعی که دستها را فرو برد یا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو ب

در آب فرو می برد نیّت وضو کند و تا وقتی که آنها را از آب بیرون می آورد و ریزش 

آب تمام می شود به قصد وضو باشد وضوی او صحیح است )گلپایگانی ، بهجت : و نیز 
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به  داگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند و تا وقتی که ریزش آب تمام می شو

 قصد وضو باشد، وضوی او صحیح می باشد(.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد 

وضو در آب فرو برد ولی مسح با تری آن دست اشکال دارد، بنا بر این دست چپ را 

 نباید ارتماسی شست .

 ن صورت و دستها را به قصد وضو)سیستانی :( مسأله وضوی ارتماسی آن است که انسا

در آب فرو برد و ظاهر آن است که مسح با تری دستی که ارتماسی شسته شده اشکال 

 ندارد، هر چند خالف احتیاط است .

)نوری :( مسأله وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در 

 آب 

 613ص: 

قصد وضو بیرون آورد، ولی مسح با تری آن دست  فرو برد یا آنها را در آب فرو برد و به

 اشکال دارد، بنا بر این دست چپ را نباید ارتماسی شست .

)زنجانی :( مسأله وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو 

در آب فرو برد یا صورت و دستها را که در آب می باشد به قصد وضو بیرون آورد، یا 

اخل آب به قصد شستن از باال به پایین تکان دهد و در فرض اول و سوم دست را در د

 مسح با تری آن دست محل اشکال است .

هم چنین اگر از هنگام فرو بردن دست تا بیرون آوردن آن به قصد وضو باشد مسح با 

تری آن دست خالف احتیاط است . بنا بر این اگر بخواهد دست چپ را وضوی ارتماسی 

 ر احتیاط باید تنها در هنگام بیرون آوردن دست ، قصد وضو کند.کند بنا ب
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)مکارم :( مسأله انسان می تواند صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد، یا بعد 

می « وضوی ارتماسی »از فرو بردن در آب ، به قصد وضو از آب بیرون آورد و آن را 

 گویند.

آن است که انسان صورت و دست راست را  )صافی :( مسأله در وضوی ارتماسی أحوط

به قصد وضو در آب فرو برد و با دست راست دست چپ را به قصد وضو بشوید، و مسح 

 سر و پاها را انجام دهد.

 در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستها از باال به پایین شسته شود[ 262]مسأله 

  هاشار

(، 6دستها از باال به پایین شسته شود )در وضوی ارتماسی هم باید صورت و  212مسأله 

پس اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد وضو کند باید صورت را 

(. و اگر موقع بیرون آوردن 2از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد )

یرون ج باز آب قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرن

( )صافی :( به این نحو که صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج 6آورد. )

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2در آب فرو برد. ]پایان مسأله [ )

  مسائل اختصاصی

 شخصی که می تواند بدون کمک دیگران وضوی ارتماسی بگیرد، 211)بهجت :( مسأله 

 نباید به کمک دیگران وضوی غیر ارتماسی )ترتیبی ( بگیرد.

در وضوی ارتماسی برای این که مسح سر و پاها با آب خارج نباشد  236)مکارم :( مسأله 

باید هنگامی که دست راست و چپ را وضوی ارتماسی می دهد قصد کند که بعد از 
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ء وضو است ، در غیر این خارج شدن از آب تا وقتی که آب روی دستها جریان دارد جز

 صورت مسح سر و پاها اشکال دارد.

 اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی [ 261]مسأله 

اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد  213مسأله 

( )مکارم :( و بهتر است وضوی دست چپ را همیشه غیر ارتماسی 6(. )6اشکال ندارد )

 د تا برای مسح سر و پاها مشکلی پیش نیاید.بگیر

 دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب ّ است 

 کسی که وضو می گیرد[ 264]مسأله 

( )موقعی که نگاهش به آب می 6کسی که وضو می گیرد مستحب ّ است ) 219مسأله 

و  «بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ وَ الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِی جَعَل َ الماءَ طَهُوراً وَ لَم یَجعَله ُ نَجِساً»افتد بگوید: 

(2)) 

 617ص: 

( مِن َ التَّوّاِبینَ  3اللّهُم َّ اجعَلنِی )»موقعی که پیش از وضو دست خود را می شوید، بگوید: 

و در وقت مضمضه کردن یعنی آب در دهان گرداندن بگوید: « وَ اجعَلنی مِن َ المُتَطَه رِین َ

ب در وقت استنشاق یعنی آو « اللّهُم َّ لَق نی حُجَّتی یَوم َ أَلقاک َ وَ أَطلِق لِسانِی بِذِکرِک َ»

اللّهُم َّ ال تُحَر م عَلَی َّ ریح َ الجَنَّهِ وَ اجعَلنی مِمَّن یَشُم   رِیحَهَا وَ »در بینی کردن بگوید: 

( الوُجُوه ُ 9اللّهُم َّ بَی ض وَجهِی یَوم َ تَسوَد  فِیه ِ )»و موقع شستن رو بگوید: « رَوحَهَا وَ طِیبَها

و در وقت شستن دست راست بخواند: « ( الوُجُوه 1ُهِی یَوم َ تَبیَض   فِیه ِ )وَ ال تُسَو د وَج

و موقع  «اللّهُم َّ اعطِنی کِتابی بِیَمینی و الخُلدَ فِی الجِنَان ِ بِیَساری وَ حاسِبنی حِساباً یَسِیراً»

 ال تَجعَلهَا ظَهرِی وَ اللّهُم َّ ال تُعطِنِی کِتابِی بِشِمالی وَ ال مِن وَراءِ»شستن دست چپ بگوید: 
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و موقعی که سر را مسح می کند « مَغلُولَهً الی عُنُقی وَ اعُوذُ بِک َ مِن مُقَطَّعات ِ النّیران ِ

اللّهُم َّ »و در وقت مسح پا بخواند: « اللّهُم َّ غَش نی بِرَحمَتِک َ وَ بَرَکاتِک َ و عَفوِک َ»بگوید: 

زِل   فِیه ِ االقدام ُ وَ اجعَل سَعیِی فی ما یُرضِیک َ عَنّی یَا ذَا الجاَللِ  ثَب تنِی عَلَی الص راطِ یَوم َ تَ

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 2( )مکارم :( شایسته است .. )6«. )وَ اإلِکرَام ِ

( 9بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلنی .. )»( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( 3اراکی نیست [ )

در « فِیه ِ»( ]کلمه 1در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی و زنجانی نیست [ )« فِیه ِ»ه ]کلم

 رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی ، زنجانی و تبریزی نیست [

 شرایط وضو

 اشاره

 ( است :6شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز )

 (.2شرط اول : آن که آب وضو پاک باشد )

 (.1باشد )شرط دوم : آن که مطلق 

  هاشار

( )سیستانی :( و بنا بر قولی ، 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم :( چند چیز .. )6)

نباید آلوده باشد به آن چه انسان از او متنفّر است مانند بول حیوانات حالل گوشت و 

( 3مردار پاک و چرک زخم هر چند شرعاً پاک باشد و این قول موافق احتیاط است .. )

 نوری :( و معنای مطلق و مضاف در فصل آبها گذشت .)

 )زنجانی :( شرط دوم : آن که با آب مطلق باشد.
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آب وضو پاک باشد.  - 6)بهجت :( مسأله شرائط صحیح بودن وضو سیزده چیز است : 

ظرف آب  - 9وضو گرفتن مستلزم تصرف غاصبانه نباشد.  - 3آب وضو مطلق باشد.  - 2

اعضای وضو  - 1ظرف آب وضو طال و نقره نباشد.  - 1نباشد(.  وضو مباح باشد )غصبی

به  - 3وقت برای وضو و نماز کافی باشد.  - 9موقع شستن و مسح کردن پاک باشد. 

مواالت  - 64ترتیب .  - 7قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد. 

در اعضای  - 63داشته باشد. استعمال آب ضرر ن - 62مباشرت در اعمال وضو.  - 66. 

وضو مانعی از رسیدن آب نباشد و تفصیل اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر می شود. 

 شرط اول و دوم : آب وضو پاک و مطلق باشد.

  [وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است  211]مسأله 

  وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است ، اگر چه انسان نجس بودن 211مسأله 

 614ص: 

( یا فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده 6یا مضاف بودن آن را نداند )

( )زنجانی :( وضو با آب نجس 6باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند. )

و آب مضاف و سایر مایعات باطل است ، اگر چه انسان نجس بودن یا آب مطلق نبودن 

 ..آن را نداند 

  [اگر غیر از آب گل آلود مضاف  211]مسأله 

اگر غیر از آب گل آلود مضاف ، آب دیگری برای وضو ندارد، چنانچه وقت  211مسأله 

( تا آب صاف شود 2( باید تیمم کند و اگر وقت دارد باید صبر کند )6نماز تنگ است )

کعت نماز وقت ( )بهجت :( به طوری که برای وضو و یک ر6(. )9( و وضو بگیرد )3)
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( 3( )گلپایگانی ، صافی ، بهجت :( احتیاط واجب آن است که صبر کند .. )2ندارد .. )

 )زنجانی ، سیستانی :( یا به وسیله ای آن را صاف نماید ..

)نوری :( اگر وقت دارد، احتیاط واجب آن است که آب را بگذارد تا صاف و ته نشین 

م ننماید؛ امّا اگر برای یک رکعت نماز با وضو و ( )بهجت :( و مبادرت به تیم9ّشود .. )

 یا چهار رکعت با تیمّم وقت دارد، بنا بر أظهر می تواند هر کدام را خواست انجام دهد.

)سیستانی :( ولی آب گِل آلود در صورتی مضاف می شود که دیگر به آن آب گفته 

 نشود.

اید تیمّم کند و اگر آب )مکارم :( مسأله اگر غیر از آب مضاف آب دیگری ندارد ب

مضاف او آب گل آلود است چنانچه وقت دارد، باید صبر کند تا آب صاف شود )بنا بر 

 احتیاط واجب (.

 شرط سوم : آن که آب وضو مباح باشد.

  هاشار

و هم چنین بنا بر احتیاط باید فضایی که در آن وضو می گیرد مباح باشد، اگر چه اباحه 

فضا الزم نیست . )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( شرط سوّم : آن که آب وضو و فضایی 

 که در آن وضو می گیرد، مباح باشد.

 ز مباح باشد.نی )خوئی ، تبریزی :( در حال مسح ، بلکه بنا بر احتیاط واجب در حال شستن

 )نوری ، فاضل ، سیستانی :( شرط سوّم : آن که آب وضو مباح باشد.

 )بهجت :( شرط سوّم : وضو گرفتن ، مستلزم تصرّف غاصبانه نباشد.
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)مکارم ، زنجانی :( شرط سوّم آن که آب وضو و فضایی که در آن وضو می گیرد 

( بنا بر احتیاط واجب مباح )مکارم : و جایی که آب وضو در آن می ریزد و ظرف آن 

 باشد.

  [وضو با آب غصبی  219]مسأله 

 اشاره

(، 6وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه ) 219مسأله 

( )ولی اگر سابقاً راضی بوده و انسان نمی داند که از رضایتش 2حرام و باطل است )

ز اگر آب وضو از صورت و دستها در جای (( و نی3برگشته یا نه ، وضو صحیح است )

( )مکارم :( اشکال دارد ]و[ اگر صاحب 6(. )1(، وضوی او صحیح است )9غصبی بریزد )

آب قبلًا اجازه داده و انسان نمی داند از اجازه اش برگشته یا نه ، وضوی او صحیح است 

 . ]پایان مسأله [

 616ص: 

ب باطل است ؛ ولی اگر صاحب آن سابقاً راضی ( )زنجانی :( حرام و بنا بر احتیاط واج2)

بوده و معلوم نیست که از رضایت خود برگشته یا نه ، وضو گرفتن جایز و صحیح است 

. و اگر آب وضو از صورت و دستها در جای غصبی بریزد بنا بر احتیاط واجب وضوی 

داخل پرانتز در ( ]قسمت 3او باطل است ؛ چه بتواند در جای دیگر وضو بگیرد یا نتواند. )

( )سیستانی 9رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، سیستانی ، صافی و تبریزی نیست [ )

( )اراکی :( چنانچه تصرّف 1:( یا آن که فضایی که در آن وضو می گیرد غصبی باشد .. )

 در جای غصبی باشد و یا مستلزم تصرّف باشد، وضوی او باطل است .
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چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد، وضوی او باطل می باشد )گلپایگانی ، صافی :( 

 و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد، وضو صحیح است .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد، تکلیف او تیمّم 

یرد، ولی و بگاست . و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد الزم است که در غیر آنجا وض

چنانچه در هر دو صورت معصیت کرده ، و همان جا وضو بگیرد وضویش صحیح است 

. 

)بهجت :( مسأله اگر کسی به قصد وضو، آب غصبی را به صورت یا دستهای خود بریزد 

و موقع آب ریختن ، ملتفت غصبی بودن آب باشد وضویش باطل است . ولی اگر بدون 

و گرفت ، اگر چه در اثناءِ وضو فهمید و بقیه وضو را با توجّه به غصبی بودن آب ، وض

 آب مباح انجام داد وضویش صحیح است امّا قیمت آن آب غصبی را ضامن است .

 مسأله اختصاصی 

اگر کسی بدون قصد وضو، آب غصبی را به صورت و دستهای  296)بهجت :( مسأله 

ضو گرفتن به صورت و خود ریخت و پس از آن که عرفاً آب از بین رفت به قصد و

 دستهای خود که تر شده است دست کشید، وضویش صحیح است .

  [وضو گرفتن از حوض مدرسه  213]مسأله 

وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای همه  213مسأله 

مردم وقف کرده اند یا برای محصلین همان مدرسه ، در صورتی که معمولًا مردم از آب 

( )فاضل :( و وضو گرفتن مردم کاشف از اجازه 6( )2( اشکال ندارد. )6آن وضو بگیرند )

 عمومی باشد ..

 لوم نباشد که از روی غفلت و یا عدم مباالت ، وضو می گیرند ..)بهجت :( و مع
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)صافی :( در صورتی که از وضوی مردم از آب آن ، اطمینان به عموم وقفیت آن پیدا 

 شود ..

)سیستانی :( در صورتی که معمولًا مردم از آن حوض وضو می گیرند و کسی منع نمی 

 نداشته باشد.( )بهجت :( اگر با ساکنین مزاحمت 2کند .. )

)مکارم :( مسأله وضو گرفتن از آب مدارس علوم دینی که نمی داند آب آن را برای 

همه مردم وقف کرده اند یا فقط برای طلّاب همان مدرسه ، اشکال دارد، مگر در صورتی 

که معمولًا مردم متدیّن از آب آنجا وضو بگیرند به طوری که نشانه عمومی بودن وقف 

 باشد.

 612ص: 

زنجانی :( مسأله وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای )

همه مردم وقف کرده اند یا برای محصّلین همان مدرسه ، در صورتی که از راهی ثابت 

شود که برای همه مردم وقف شده ، اشکال ندارد؛ مثل این که معمولًا مردم از آب آن 

که برای نوع مردم اطمینان حاصل می شود که وقف حوض وضو می گیرند به گونه ای 

همه مردم است . و اگر ثابت نشود، چنانچه شک ما در اصل عبارت وقف باشد وضو 

گرفتن اشکال دارد، مثلًا اگر نمی دانیم در عبارت وقف ، نام سادات حسینی ذکر شده یا 

ه یم در آن موقوفسادات موسوی و ما خود از سادات حسینی هستیم نه موسوی ، نمی توان

تصرف کنیم ؛ ولی اگر اصل عبارت ِ وقف روشن است و شک می کنیم که واقف 

خصوصیتی دیگر را نیز معتبر کرده است یا نه ، وضو گرفتن مانعی ندارد، مثلًا اگر می 

دانیم وقف سادات است و شک می کنیم واقف موسوی بودن را نیز قید کرده یا نه ، در 

 که وقف تمام سادات است و وضو گرفتن اشکالی ندارد. این صورت حکم می شود
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  [کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند 217]مسأله 

کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن را برای  217مسأله 

( یا برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند، نمی تواند از 6همه مردم وقف کرده اند )

(، ولی اگر معمولًا کسانی هم که نمی خواهند در آن جا نماز 2آن وضو بگیرد ) حوض

( 6( می تواند از حوض آن وضو بگیرد. )3بخوانند از حوض آن وضو می گیرند )

)زنجانی :( یا تنها برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند، اگر از راهی ثابت شود که 

کال ندارد و گر نه در این مسأله همان تفصیلی برای همه مردم وقف شده وضو گرفتن اش

( )مکارم :( هم چنین وضو گرفتن از آب تیمچه ها 2است که در مسأله پیش گفته شد. )

و مسافر خانه ها برای کسانی که ساکن آنجا نیستند، مگر این که از عمل افراد مُتدیّن 

کاشف از اجازه  ( )فاضل :( و وضو گرفتن مردم3بفهمد که وقف آن ، عام است . )

 عمومی باشد ..

 )سیستانی :( و کسی منع نمی کند ..

)گلپایگانی :( مسأله اگر معلوم باشد که حوض مسجدی اختصاص به نمازگزار در آن 

مسجد دارد، کسی که نمی خواهد در آن مسجد نماز بخواند، نمی تواند در آن حوض 

وضو بگیرد ولی اگر اختصاص معلوم نباشد، می تواند از آن وضو بگیرد خصوصاً اگر به 

ر آن مسجد نماز بخوانند، از حوض آن وضو طور معمول کسانی هم که نمی خواهند د

 می گیرند.

)صافی :( و اگر اختصاص هم معلوم نباشد، احوط این است که از آن وضو نگیرد مگر 

این که از وضوی کسانی که نمی خواهند در آن مسجد نماز بخوانند و بطور معمول از 

 آن وضو می گیرند اطمینان به عدم اختصاص حاصل شود.
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  [وضو گرفتن از حوض تیمچه ها و مسافر خانه ها 294]مسأله 

 اشاره

وضو گرفتن از حوض تیمچه ها و مسافر خانه ها و مانند اینها برای کسانی که  294مسأله 

ساکن آن جاها نیستند، در صورتی صحیح است که معمولًا کسانی هم که ساکن آنجاها 

و گرفتن مردم کاشف از اجازه ( )فاضل :( و وض6(. )6نیستند، با آب آنها وضو بگیرند )

 عمومی باشد. )سیستانی :( و کسی منع نکند.

 613ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( با علم به رضایت صاحبان آنها صحیح است هر چند علم به رضایت 

از وضو گرفتن کسانی که در آنجاها ساکن نیستند و ممانعت نکردن صاحبان آنها، حاصل 

 شود.

یح است که از طریقی جواز آن ثابت شود؛ مثل این که برای )زنجانی :( در صورتی صح

نوع افراد اطمینان به جواز حاصل شود مثلًا از این راه که معمولًا کسانی هم که ساکن 

 .217آنجاها نیستند از آنها وضو بگیرند. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 مسأله اختصاصی 

مدرسه ای نیست ولی میهمان محصلین است  هر گاه کسی محصّل 274)مکارم :( مسأله 

، وضو گرفتن او در آن مدرسه اشکال ندارد، به شرط این که پذیرفتن چنان میهمانی بر 

خالف شرایط وقف نباشد، هم چنین در مورد کسی که میهمان مسافران مسافر خانه و یا 

 ساکنان تیمچه ها است .

  [وضو گرفتن در نهرهای بزرگ  296]مسأله 
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وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی  296ه مسأل

( احتیاط واجب 6است ، اشکال ندارد ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند )

( )خوئی :( یا این که انسان بداند که مالک 6(. )2آن است که با آب آنها وضو نگیرند )

نون باشد یا این که آن نهرها در تصرّف غاصب راضی نیست یا این که مالک صغیر یا مج

باشند، در تمام این چند صورت وضو گرفتن با آب آنها جایز نیست و اّما نهرهایی که در 

دهات و مانند دهات ، سیره مردم بر استفاده از آنها جاری است ، وضو گرفتن و سایر 

ا جنون باشد و نیز مالک آنهاستفاده ها از آنها اشکال ندارد اگر چه مالک آنها صغیر یا م

( )تبریزی :( بعید نیست اگر صاحب آنها از وضو 2حق ّ منع استفاده مردم را ندارد. )

گرفتن نهی کند یا این که انسان بداند که مالک راضی نیست یا این که مالک ، صغیر یا 

 ومجنون باشد یا این که آن نهرها در تصرّف غاصب باشند در تمام این چند صورت وض

 گرفتن با آب آنها باز جایز باشد.

)بهجت :( در صورتی که سیره و روش مسلمین استفاده از آن آبها باشد وضو صحیح و 

 گر نه باطل است .

)زنجانی :( مسأله وضو گرفتن در نهرهای بزرگ جایز و صحیح است ، هر چند مالک 

ن که راضی نیست ، یا ای آنها از وضو گرفتن در آنها نهی کند، یا این که انسان بداند که

مالک آنها صغیر یا مجنون باشد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که در این چند صورت 

از آنها وضو گرفته نشود؛ ولی غاصب نمی تواند در آب غصبی وضو بگیرد، هم چنین 

کسانی مانند هم سر و فرزندان و مهمانهای غاصب که به حساب او در این آب تصرف 

 می کنند.

م :( مسأله وضو گرفتن از نهرهای بزرگ و کوچک جایز است ، هر چند انسان )مکار

نداند صاحبان آنها راضی هستند، امّا اگر صاحب آنها از وضو گرفتن صریحاً نهی کند 
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احتیاط واجب ترک است و اگر مجرای نهر را بدون اجازه صاحبش تغییر داده اند احتیاط 

 آن است که از آن وضو نگیرند.

نی :( مسأله وضو گرفتن از نهرهایی که بنای عقال بر جواز تصرف در آنها است )سیستا

بدون اجازه مالک چه بزرگ باشد چه کوچک اگر چه انسان نداند که صاحب آنها 

 راضی است ، اشکال 

 619ص: 

ندارد بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند یا این که انسان بداند که مالک 

 ن که مالک صغیر یا مجنون باشد باز هم تصرف جایز است .راضی نیست یا ای

  [اگر فراموش کند آب غصبی است  292]مسأله 

 اشاره

(. 6اگر فراموش کند آب ، غصبی است و با آن وضو بگیرد صحیح است ) 292مسأله 

 ( )نوری :( اگر چه خودش آب را غصب کرده باشد.6)

 باشد که در این صورت اشکال دارد. )مکارم :( مگر این که خودش آب را غصب کرده

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد صحیح 

است ، ولی کسی که خودش آب را غصب کرده ، اگر غصبی بودن آن را فراموش کند 

 و وضو بگیرد، وضوی او باطل است .

 است . )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط وضوی او باطل

 )زنجانی :( وضوی او حرام و بنا بر احتیاط واجب باطل است .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 )سیستانی :( وضوی او محل ّ اشکال است .

 مسأله اختصاصی 

اگر گمان می کرد آب از خود اوست و بعد از وضو معلوم شد مال  273)مکارم :( مسأله 

 دیگری است وضوی او صحیح است و باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.

 شرط چهارم :

 آن که ظرف آب وضو مباح باشد.

 شرط پنجم :

  هاشار

آن که ظرف آب وضو طال و نقره نباشد. این دو شرط، در رساله آیت اللّه سیستانی نیست 

)خوئی ، تبریزی :( شرط چهارم : آن که ظرف آب وضو مباح باشد. شرط پنجم : آن 

و نقره نباشد. و تفصیل این دو که ظرف آب وضو )خوئی : بنا بر احتیاط واجب ( طال 

 شرط در مسأله بعدی ذکر می شود.

)بهجت :( شرط چهارم : ظرف آب وضو مباح باشد )غصبی نباشد( ولی مانند شرط سوّم 

، ممکن است کسی وضوی صحیح بگیرد به این صورت که موقع آب برداشتن ، قصد 

([ گذشت . شرط 619(، صفحه )296وضو نداشته باشد چنانکه در ]مسأله اختصاصی )

 پنجم : ظرف آب وضو طال و نقره نباشد.

 :( شرط چهارم : آن که ظرف آب وضو بنا بر احتیاط واجب مباح باشد. )زنجانی

شرط پنجم : آن که ظرف آب وضو بنا بر احتیاط طال و نقره نباشد. و تفصیل این دو 

 شرط در مسأله بعدی ذکر می شود.
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)مکارم :( شرط چهارم آن است که ظرف آب وضو بنا بر احتیاط واجب از طال و نقره 

 نباشد.

  [اگر آب وضو در ظرف غصبی است  293]مسأله 

اگر آب وضو در ظرف غصبی است و غیر از آن ، آب دیگری ندارد باید  293مسأله 

تیمم کند و چنانچه با آن آب وضو بگیرد باطل است . و اگر آب مباح دیگری دارد 

چنانچه در آن ظرف غصبی ، وضوی ارتماسی بگیرد و یا با آن ظرف ، آب به صورت و 

بریزد وضویش باطل است ، ولی اگر با کف دست ، آب از آن ظرف بردارد و به  دستها

صورت و دستها بریزد وضویش صحیح است ، اگر چه از جهت تصرّف در ظرف غصبی 

( 6، فعل حرام ، مرتکب شده است و وضوی او از ظرف طال و نقره ، به احتیاط واجب )

 مثل وضوی از ظرف غصبی است .

 611ص: 

در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )خوئی ، تبریزی ، « به احتیاط واجب » ت ( ]عبار6)

زنجانی :( مسأله اگر آب وضو در ظرف غصبی )تبریزی : یا طال و نقره ( است و غیر از 

آن ، آب دیگری ندارد در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر 

داً وضو بگیرد و چنانچه میسور نباشد باید تیمّم خالی نماید الزم است خالی کرده و بع

کند و اگر آب دیگری دارد الزم است با آن وضو بگیرد و در هر دو صورت )تبریزی : 

در هر صورت ( اگر معصیت کرده و با دست و مانند آن آب را بر اعضاءِ وضو بریزد و 

یا نقره  طال وضو بگیرد وضویش صحیح است )خوئی : و با این کیفّیت اگر از ظرف

وضو بگیرد وضوی او صحیح است چه آب دیگری داشته یا نداشته باشد؛( و اگر در 

ظرف غصبی )تبریزی : یا طال و نقره ( وضوی ارتماسی بگیرد، وضوی او باطل است چه 
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آب دیگری داشته باشد یا نه )خوئی : و امّا اگر در ظرف طال و نقره وضوی ارتماسی 

 شکال است (.بگیرد صحّت آن محل ّ ا

)زنجانی :( و در هر دو صورت اگر معصیت کرده و از آن آب بردارد و وضوی ترتیبی 

بگیرد وضویش صحیح است و هم چنین اگر بخواهد از ظرف طال یا نقره وضوی ترتیبی 

بگیرد، و وضوی ارتماسی در ظرف غصبی بنا بر احتیاط واجب و در ظرف طال و نقره بنا 

 بر احتیاط باطل است .

)گلپایگانی ، صافی ، بهجت :( مسأله اگر آب وضو در ظرف غصبی یا طال و نقره است 

و غیر از آن ، آب دیگری ندارد )بهجت : و نمی تواند آب را در ظرف ِ دیگری بریزد( 

باید تیمّم کند )گلپایگانی ، صافی : و نمی تواند با آب آنها وضو بگیرد.( و اگر آب 

غصبی یا طال و نقره ، وضوی ارتماسی بگیرد یا با آنها  دیگری دارد چنانچه در ظرف

آب را به صورت و دستها بریزد، وضوی او باطل است و در صورتی که با مشت یا چیز 

دیگر آب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بریزد وضوی او صحیح است ؛ هر چند 

 به واسطه تصرّف در ظرف غصبی معصیت کرده است .

 ([ گذشت .619(، صفحه )296گر به صورتی که در ]مسأله اختصاصی ))بهجت :( م

)سیستانی :( مسأله اگر آب وضو ملک اوست ولی در ظرف غصبی است و غیر از آن 

آب دیگری ندارد در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر خالی 

ند و یسور نباشد باید تیمّم کنماید الزم است خالی کرده و بعداً وضو بگیرد و چنانچه م

اگر آب دیگری دارد الزم است با آن وضو بگیرد و در هر دو صورت اگر مخالفت 

 کرده و با آب ظرف غصبی وضو بگیرد وضویش صحیح است .
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)مکارم :( مسأله هر گاه آب وضو در ظرف غصبی یا طال و نقره است و غیر از آن ، آب 

ر وضو بگیرد اشکال دارد، خواه وضو را به صورت دیگری ندارد، باید تیمّم کند و اگ

ارتماسی بگیرد و یا با دست آب را برداشته به صورت و دست بریزد، امّا می تواند آبی 

 را که در ظرف طال و نقره است در ظرف دیگری بریزد و از آن وضو بگیرد.

  [اگر در حوضی که مثلًا یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است  299]مسأله 

اگر در حوضی که مثلًا یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است وضو بگیرد  299له مسأ

( ولی اگر وضوی او تصرف در غصب حساب شود گناه کار است . این 6صحیح است )

 مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 611ص: 

 ( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .6)

)اراکی :( صحیح بودن آن محل ّ اشکال است . ]پایان مسأله [ )مکارم :( اگر وضوی او 

تصرّف در غصب محسوب شود اشکال دارد، هم چنین اگر شیر آب یا قسمتی از لوله 

 کشی غصبی باشد.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله حوضی که مثلًا یک آجر یا یک سنگ آن غصبی 

رداشتن آب در نظر عُرف تصرّف در آن آجر یا سنگ نباشد است ، در صورتی که ب

اشکالی ندارد و در صورتی که تصرّف باشد برداشتن آب حرام ، ولی وضو صحیح است 

. 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله بنا بر احتیاط واجب ، باید در حوضی که مثلًا یک آجر یا 

 یک سنگ آن غصبی است وضو نگیرد.
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گرفتن در حوضی که مثلًا یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است  )زنجانی :( مسأله وضو

، در صورتی که برداشتن آب به نظر عُرف تصرّف در آن آجر یا سنگ نباشد اشکالی 

ندارد، و در صورتی که تصرّف باشد، وضوی ارتماسی او بنا بر احتیاط واجب باطل است 

 رامی شده است .؛ ولی وضوی ترتیبی او صحیح می باشد، اگر چه مرتکب کار ح

  [اگر در صحن یکی از امامان که سابقاً قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند 291]مسأله 

اگر در صحن یکی از امامان یا امام زادگان که سابقاً قبرستان بوده حوض یا  291مسأله 

نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده اند، وضو 

( )بهجت :( ولی اگر فهمید زمین برای 6(. )6تن در آن حوض و نهر اشکال ندارد )گرف

قبرستان وقف شده و نشود زیر حوض یا نهر، میّتی را دفن کرد وضو اشکال دارد. و نیز 

اگر ایجاد حوض یا نهر موجب بی حرمتی به بدن مسلمان بشود مثلًا آب به بدن او برسد، 

 قبرستان ، مباح بوده و موقوفه هم نباشد. وضو اشکال دارد اگر چه زمین

 (:3شرط ششم )

  هاشار

( )مکارم :( شرط 6(. )2آن که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن ، پاک باشد )

( )بهجت :( مگر این که به وسیله وضو گرفتن و 2پنجم .. )سیستانی :( شرط چهارم .. )

 شود.شستن صورت و یا دستها، اعضای وضو خود به خود پاک 

)سیستانی :( هر چند در حال وضو آن را قبل از شستن یا مسح کردن تطهیر کند، و اگر 

 شستن با آب کُر و مانند آن باشد تطهیر قبل از شستن الزم نیست .

  [اگر پیش از تمام شدن وضو 291]مسأله 
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اگر پیش از تمام شدن وضو، جائی را که شسته یا مسح کرده نجس شود،  291مسأله 

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، سیستانی ، تبریزی ، بهجت ، زنجانی 6(. )6است ) صحیح

 :( وضو صحیح است .

)مکارم :( مسأله اگر بعد از تمام شدن وضوی یک عضو، همان عضو نجس شود وضو 

 صحیح است .

  [اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد 299]مسأله 

ضو جایی از بدن نجس باشد وضو صحیح است . ولی اگر غیر از اعضای و 299مسأله 

( که اوّل آن را تطهیر 6اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد اولی آن است )

 کند بعد وضو بگیرد.

 619ص: 

 ( )آیات عظام :( احتیاط مستحب آن است .. )فاضل :( بهتر آن است ..6)

  [اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد 293]مسأله 

اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش از  293مسأله 

( در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس 2(، چنانچه )6وضو آنجا را آب کشیده یا نه )

( یا شک دارد 9( و اگر می داند ملتفت بوده )3بودن آن جا نبوده ، وضو باطل است . )

(. و در هر صورت جایی را که نجس بوده 1است )که ملتفت بوده یا نه ، وضو صحیح 

( )سیستانی :( وضو صحیح است ولی جایی را که نجس بوده باید آب 6باید آب بکشد. )

بکشد. ]پایان مسأله [ )مکارم :( وضوی او صحیح است ، ولی باید برای نماز آن را آب 

( )اراکی ، زنجانی :( 2بکشد و اگر چیزی با آن مالقات کرده تطهیر کند. ]پایان مسأله [ )

 ( )تبریزی :( بنا بر احتیاط وضو باطل است ..3چنانچه بداند .. )
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)بهجت :( وضو باطل است بنا بر أحوط، در صورتی که با وضو گرفتن و یا غیر آن به 

طور اتّفاقی پاک نشده باشد؛ و اگر ملتفت بوده ، یا شک ّ دارد که ملتفت بوده یا نه ، 

هر صورت باید بنا بر احوط برای نماز و مانند آن ، جایی را که  وضو صحیح است و در

( )زنجانی :( یا اصلًا مسأله را نمی دانسته وضو باطل است و اگر 9نجس بوده آب بکشد. )

مسأله را می دانسته و می داند که ملتفت رعایت آن بوده یا شک کند که ملتفت بوده یا 

یح است و در هر صورت جایی را که نجس نه و مسأله را نیز می دانسته وضویش صح

( )صافی :( مگر آن که بداند در صورتی که پیش 1بوده بنا بر احتیاط باید آب بکشد. )

 از وضو آن را آب نکشیده باشد، با شستن وضویی آب کشیده شده است .

  [اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است  297]مسأله 

تها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و اگر در صورت یا دس 297مسأله 

( و قدری فشار دهد 2(، باید در آب کر یا جاری فرو برد )6آب برای آن ضرر ندارد )

( 6(. )9(، بعد به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد )3که خون بند بیاید )

یاید، دهد که خون بند ب)گلپایگانی :( چنانچه در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار 

 بعد به نیّت وضو از آب بیرون بیاورد وضو صحیح است .

)صافی :( چنانچه در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید سپس 

به نیت وضو دست یا انگشت خود را روی آن بگذارد و به پایین بکشد که آب بر آن 

( )مکارم :( یا زیر 2نشود، وضویش صحیح است . )جریان پیدا کند و شرایط دیگر مختل 

 شیر آب بگیرد ..

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن عضو، با رعایت ترتیب 

( )خوئی ، سیستانی :( و 3موضع زخم یا بریدگی را در آب کُر یا جاری فرو برد .. )
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از باال به پائین بکشد تا آب بر آن  انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر آب

 جاری شود و )سیستانی : سپس مواضع پایین تر از آن را بشوید( وضو صحیح است .

)نوری ، تبریزی :( و )تبریزی : احاطه آب بر آن موضع قطع شود و بعد ( انگشت خود را 

( 9روی زخم یا بریدگی در زیر آب از باال به پایین بکشد تا آب بر آن جاری شود. )

)بهجت :( و اگر بعد از بند آمدن ، دو مرتبه خون جاری شد وضو به طور ارتماسی صحیح 

 به صورت ترتیبی هم می شود وضو گرفت .است و اگر خون جاری نشد 

 )مکارم :( امّا اگر آب ضرر دارد باید به دستور وضوی جبیره که بعداً می آید، عمل کند.

 613ص: 

 شرط هفتم 

  هاشار

(6:) 

( )مکارم :( شرط ششم : .. )سیستانی :( 6آن که وقت برای وضو و نماز کافی باشد. )

 شرط پنجم ..

  [هر گاه وقت به قدری تنگ است  234]مسأله 

( یا مقداری 6هر گاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز ) 234مسأله 

(، ولی اگر برای وضو و تیمّم 3( بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند )2از آن )

( 2می ترسد تمام نماز .. )( )زنجانی :( 6یک اندازه وقت الزم است ، باید وضو بگیرد. )

 )اراکی :( هر چند یک رکعت آن ..
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 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .3)مکارم :( تمام یا مقداری از واجبات نماز .. )

)بهجت :( مسأله هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد تمام نماز بعد از 

ی وضو و تیمم یک اندازه وقت الزم وقت خوانده می شود باید تیمم کند، ولی اگر برا

باشد باید وضو بگیرد برای انجام یک رکعت با وضو و اگر با وضو وقت یک رکعت 

نماز و با تیمم وقت چهار رکعت را دارد می تواند هر کدام را خواست انتخاب کند بنا 

 بر اظهر.

  [کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند 236]مسأله 

( صحیح است 6ه در تنگی وقت نماز باید تیمم کند، اگر وضو بگیرد )کسی ک 236مسأله 

( )اراکی ، خوئی ، گلپایگانی ، 6( چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر. )2)

زنجانی ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( اگر به قصد قربت یا برای کار مستحبّی 

اکی :( و اگر فقط برای خواندن آن نماز وضو ( )ار2مثل خواندن قرآن وضو بگیرد .. )

 بگیرد که اگر نمی خواست نماز بخواند، وضو نمی گرفت ، باطل است .

 )خوئی :( و اگر با علم و عمد فقط برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است .

)گلپایگانی ، صافی :( و اگر فقط برای خواندن آن نماز وضو بگیرد، به طوری که فعلًا 

 اعی او بر وضو گرفتن فقط آن نماز باشد، وضویش باطل است .د

 )بهجت :( ولی اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است .

)تبریزی :( و اگر با علم و عمد فقط برای آن نماز وضو بگیرد که مقدار یک رکعت یا 

ماز ن بیشتر آن را در وقت درک می کند باز صحیح است اگر چه در تأخیر انداختن

 معصیت کرده است .
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 )زنجانی :( اگر چه به جهت ترک تمام یا قسمتی از نماز در وقت گناه کرده است .

)سیستانی :( و هم چنین اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد، مگر آن که قصد قربت 

 برای او حاصل نشود.

انند کار دیگری م)مکارم :( هر گاه برای نماز وضو بگیرد باطل است ، امّا اگر به قصد 

 خواندن قرآن باشد صحیح است .

 شرط هشتم :

  هاشار

( و اگر 2( وضو بگیرد )6آن که به قصد قربت یعنی : برای انجام فرمان خداوند عالم )

( )زنجانی :( برای 6(. )3برای خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد باطل است )

 خداوند عالم ..

 617ص: 

شم : آن که به قصد قربت وضو بگیرد و کافی است به قصد ( )سیستانی :( شرط ش2)

( )بهجت :( ولی اگر به قصد قربت وضو بگیرد و قصد 3امتثال امر خداوند باشد .. )

 دیگری مثل خنک شدن تابع قصد وضو باشد اشکال ندارد.

)مکارم :( مسأله شرط هفتم : آن است که وضو را به قصد قربت یعنی برای خدا انجام 

دهد، بنا بر این اگر به قصد ریا و خودنمایی یا برای خنک شدن بدن و مانند آن بگیرد 

باطل است ، ولی اگر تصمیم قطعی دارد که برای اطاعت فرمان خدا وضو بگیرد در ضمن 

 ری ندارد.می داند خنک هم می شود، ضر

  [الزم نیست نیت وضو را به زبان بگوید 232]مسأله 
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 اشاره

( ولی باید 6الزم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند ) 232مسأله 

( به طوری که اگر از او بپرسند چه می 2در تمام وضو متوجّه باشد که وضو می گیرد، )

خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بلکه اگر تمام افعال ( )6( بگوید: وضو می گیرم . )3کنی )

وضو، به داعی ِ امر خدا به جا آورده شود کفایت می کند. )مکارم :( همین اندازه کافی 

( )زنجانی :( که برای 2است که اگر از او بپرسند چه می کنی ؟ بداند وضو می گیرد. )

ام می دهی ؟ بگوید: برای خدا ( )زنجانی :( و برای چه کسی انج3خدا وضو می گیرد .. )

 وضو می گیرم .

 مسأله اختصاصی 

هر گاه زن در جایی وضو بگیرد که نامحرم او را می بیند وضوی  341)مکارم :( مسأله 

 او باطل نیست ، هر چند گناه کرده است .

 شرط نهم :

  هاشار

عد دست ب ( آن که وضو را به ترتیبی که گفته شد به جا آورد، یعنی : اول صورت و6)

( و باید 3( و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید )2راست و بعد دست چپ را بشوید )

( و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل 1( پای راست را پیش از پای چپ مسح کند )9)

( )تبریزی :( و بنا بر 2( )مکارم :( شرط هشتم .. )سیستانی :( شرط هفتم .. )6است . )

( )سیستانی :( و احتیاط مستحب ّ آن است که 3چپ را یک دفعه بشوید .. ) احتیاط دست

 هر دو پا را با هم مسح نکند بلکه پای چپ را بعد از پای راست مسح کند.
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)بهجت :( و اگر به ترتیب وضو نگیرد، باطل است و در مسح دو پا، احتیاط مستحب آن 

چپ با دست چپ مقدّم بدارد. است که مسح پای راست را با دست راست بر مسح پای 

( )گلپایگانی ، اراکی ، صافی :( باید پای چپ 1( )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )9)

را پیش از پای راست مسح نکند )صافی : بلکه احتیاط این است که پای راست را پیش 

 از پای چپ مسح کند( ..

 ز پای راست مسح کند ..)خوئی :( باید بنا بر احتیاط واجب پای چپ را بعد ا

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط، پای چپ را بعد از پای راست مسح کند ..

)زنجانی :( باید پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند و بنا بر احتیاط هم زمان نیز 

 مسح ننماید ..

 )مکارم :( بنا بر احتیاط پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند. ]پایان مسأله [

 694ص: 

  مسأله اختصاصی

هر گاه کسی شستن عضو قبلی را فراموش کرد، و عضو بعدی را  231)بهجت :( مسأله 

شست ، مثلًا اوّل دست چپ را شست بعد دست راست را ، باید بعد از دست راست دست 

چپ را بشوید تا ترتیب مراعات شود، به شرط این که با این شستن بی جا، مواالت به هم 

 ر مواالت به هم خورد، باید وضو را از سر بگیرد.نخورد؛ و اگ

 شرط دهم :

  هاشار
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 ( )سیستانی :( شرط هشتم ..6( آن که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد. )6)

)مکارم :( مسأله شرط نهم این که کارهای وضو را چنان به جا آورد که بگویند پشت سر 

ح است ، هر چند بر اثر گرمی هوا و هم انجام می دهد و اگر چنین کند وضوی او صحی

وزش باد اعضای سابق خشک شده باشد، مثلًا موقعی که می خواهد دست راست را 

بشوید صورت او خشک شود، ولی اگر طوری انجام دهد که پشت سر هم نباشد وضوی 

 او باطل است ، هر چند بر اثر سردی هوا اعضای قبل خشک نشده باشد.

  [اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود 233]مسأله 

اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را  233مسأله 

( که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده 6بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی )

ست که می ( و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی ا2باشد، وضو باطل است )

خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلًا موقعی که می خواهد دست چپ را 

(. 3بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضو صحیح است )

( )سیستانی :( اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت سر 6)

پیش آمد عذری برای شخص مانند  هم نباشند وضو باطل است ، ولی در صورت

فراموشی یا تمام شدن آب این امر معتبر نیست بلکه اگر وقتی می خواهد جایی را بشوید 

 یا مسح کند چنانچه رطوبت تمام جاهایی ..

( )گلپایگانی ، صافی :( و اگر فقط رطوبت یکی از جاهایی 2)زنجانی :( تمام جاهایی .. )

ک شده باشد مثلًا موقعی که می خواهد دست چپ را که جلوتر شسته یا مسح کرده خش

بشوید رطوبت دست راست یا رطوبت صورت خشک شده باشد، احتیاط واجب )صافی 

( )زنجانی :( و احتیاط 3: احتیاط مستحب ( آن است که به این وضو اکتفاء نکند. )

 مستحب آن است که وضو را باطل کند و از سر بگیرد.
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 آن است ) )فاضل :( بهتر آن است ( که دوباره وضو بگیرد.)اراکی :( احتیاط واجب 

 )بهجت :( احتیاط واجب آن است که وضو را باطل کند و از سر بگیرد.

 )مکارم :( رجوع کنید به ذیل شرط دهم .

  [اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد 239]مسأله 

( 6اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد، ولی به واسطه گرمای هوا ) 239مسأله 

( 6( خشک شود، وضوی او صحیح است . )2یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت )

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( رطوبت جاهای پیشین ..2)زنجانی :( یا باد .. )

 دهم .)مکارم :( رجوع کنید به ذیل شرط 

 696ص: 

  [راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد 231]مسأله 

( پس اگر بعد از شستن صورت و 6راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، ) 231مسأله 

( 6( و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است . )2دستها چند قدم راه برود )

 قداری راه برود ..( )تبریزی :( م2)زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 شرط یازدهم 

  هاشار

(: آن که شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر 6)

(، یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به 2دیگری او را وضو دهد )

شرط دهم ( )سیستانی :( شرط نهم .. )مکارم :( 6(. )3او کمک نماید، وضو باطل است )
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( )فاضل :( و یا کمک کند وضو باطل است . ]پایان مسأله 2است ، یعنی : .. )« مباشرت »

( )زنجانی :( و کمک کردن در مقدمات وضو مکروه است بنا بر این اگر کسی آب 3[ )

 در کف دست انسان بریزد و انسان با آن آب وضو بگیرد وضو باطل نیست .

شستن و مسح کردن است ولی اگر در مقدّمات اینها )بهجت :( و منظور، کمک در اصل 

کمک بگیرد مثل این که دیگری آب را به صورت او بریزد ولی شخص ، خودش 

 صورت را بشوید مانعی ندارد. )مکارم :( ولی کمک در مقدّمات وضو اشکال ندارد.

  [کسی که نمی تواند وضو بگیرد 231]مسأله 

( باید نایب بگیرد که او را وضو دهد. و 6یرد )کسی که نمی تواند وضو بگ 231مسأله 

( باید بدهد. ولی باید خود او نیت وضو 2چنانچه مزد هم بخواهد، در صورتی که بتواند )

( و با دست خود مسح نماید و اگر نمی تواند، باید نایبش دست او را بگیرد و به 3کند )

ن و رطوبت بگیرند و با آجای مسح او بکشد و اگر این هم ممکن نیست باید از دست ا

( در صورت امکان ضم ّ تیمم 1( و احتیاط واجب )9رطوبت ، سر و پای او را مسح کنند )

( )زنجانی :( کسی که به تنهایی نمی تواند وضو بگیرد باید با کمک دیگری 6(. )1است )

حالش ( )خوئی ، تبریزی :( و مُضرّ به 2وضو بگیرد و اگر این مقدار نیز نمی تواند .. )

( )فاضل :( باید بنا بر احتیاط واجب خود او و نائب ، هر دو نیّت وضو کنند .. 3نباشد .. )

 ( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .9)

( )فاضل :( 1)مکارم :( ولی در این صورت احتیاط واجب این است که تیمّم هم بکند. )

( )بهجت :( أحوط این است که تیمّم هم بنماید اگر در تیمّم کردن 1حب .. )احتیاط مست

 محذوری نبوده یا محذور کمتری باشد.
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)سیستانی :( مسأله کسی که نمی تواند خود وضو بگیرد باید از دیگری کمک بگیرد هر 

چند شستن و مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی 

بتواند و مضرّ به مالش نباشد باید بدهد ولی باید خود او نیت وضو کند و با دست که 

خود مسح نماید، و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد باید از شخص دیگر بخواهد 

که او را وضو بدهد و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیّت وضو نمایند 

را بگیرد و به جای مسح او بکشد و اگر ممکن  و اگر ممکن نباشد باید نائبش دست او

 نباشد باید نائب از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت ، سر و پای او را مسح کند.

 692ص: 

  [هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد 239]مسأله 

جام دهد، نباید در آن هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی ان 239مسأله 

 کمک بگیرد.

 شرط دوازدهم 

  هاشار

( )مکارم :( شرط یازدهم .. 6(. )2(: آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد )6)

 ( )بهجت :( چنانکه در مسائل تیمّم خواهد آمد.2سیستانی ):( شرط دهم .. )

  [کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود 233]مسأله 

کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد، مریض شود یا اگر آب را به مصرف  233مسأله 

( نداند که آب برای او ضرر 2(. ولی اگر )6وضو برساند تشنه بماند، نباید وضو بگیرد )

(، وضویش صحیح است ، اگر 1( و بعد بفهمد که ضرر داشته )9( و وضو بگیرد )3دارد )
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با آن وضو نماز نخواند و تیمم کند و چنانچه با آن  چه احتیاط مستحب ّ آن است که

( )گلپایگانی ، صافی :( و باید تیمّم 6(. )1وضو نماز خوانده دوباره آن را اعاده نماید )

 کند .. )سیستانی :( وظیفه ندارد که وضو بگیرد ..

نی ( )گلپایگا2)فاضل :( چنانچه وضو بگیرد، وضویش بنا بر احتیاط واجب باطل است .. )

( )بهجت :( و ترس از استعمال آب 3، صافی ، سیستانی :( و اگر .. )نوری :( بلکه اگر .. )

هم نداشته باشد و وضو بگیرد، اگر چه بعد بفهمد ضرر داشته ، وضوی او صحیح است . 

و اگر ترس ضرر را داشت ولی به امید ضرر نداشتن ، وضو گرفت و بعد فهمید ضرر 

( )خوئی ، تبریزی :( اگر چه بعد بفهمد ضرر داشته ، 9ت . )نداشته ، وضویش صحیح اس

ولی ضرر به حدّی که شرعاً حرام است نبوده باشد وضوی او صحیح است . ]پایان مسأله 

( )گلپایگانی 1[ )سیستانی :( اگر واقعاً ضرر داشته وضوی او باطل است . ]پایان مسأله [ )

وضو تیمّم نیز بنماید و اگر با آن وضو  ، صافی :( احتیاط واجب آن است که عالوه بر

نماز را به جا آورده تیمّم نیز بنماید و نماز را اعاده کند و اگر بعد از وضویی که با جهل 

 به ضرر گرفته ضرر رفع شد، احتیاطاً دوباره وضو بگیرد.

)نوری :( احتیاط واجب آن است که تیمم کند و با آن وضو نماز نخواند و اگر با آن 

( )فاضل :( احتیاط مستحب آن 1وضو نمازی به جا آورده ، دوباره آن را انجام دهد. )

 است که دوباره آن را اعاده نماید.

ند ا)مکارم :( مسأله اگر خوف ضرر دارد، یا می ترسد اگر آب را به مصرف وضو برس

تشنه بماند، باید تیمم کند. هر گاه وضو بگیرد بعد بفهمد آب برای او ضرر داشته ، 

 وضوی او صحیح است .

)زنجانی :( مسأله کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد تشنه بماند نمی تواند وضو را 

ترک کند و احتیاط مستحب آن است که تیمم هم بنماید بلی اگر می ترسد که اگر وضو 
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د مبتال به مرض صعب العالج شود، نباید وضو گرفته و باید تیمم کند و چنانچه به بگیر

این حد نرسد، ولی وضو برای او مشقتی داشته باشد که متعارف ِ مردم آن را تحمل نمی 

 کنند، می تواند وضو را ترک کرده تیمم کند اما

 693ص: 

اگر نداند که وضو اگر مشقت را تحمل نمود و وضو گرفت وضوی او صحیح است و 

برای او ضرر شدید دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد ضرر شدید داشته ، صحت وضوی 

 او محل اشکال است .

اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح  237]مسأله 

  [است ضرر ندارد

با آن صحیح اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو  237مسأله 

( )مکارم 6(. )6است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد )

 :( یا مثلًا اگر آب سرد ضرر دارد باید آب را گرم کند.

 شرط سیزدهم :

  هاشار

( )مکارم :( شرط دوازدهم 6(. )2( آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد )6)

( )بهجت ، زنجانی :( و گر نه وظیفه او وضوی جبیره 2:( شرط یازدهم .. ).. )سیستانی 

 ای یا تیمّم خواهد بود.

  [اگر می داند چیزی به اعضاء وضو چسبیده  274]مسأله 
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اگر می داند چیزی به اعضاء وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب  274مسأله 

( 6(. )2( یا آب را به زیر آن برساند )6ند )جلوگیری می کند یا نه ، باید آن را برطرف ک

( )زنجانی :( الزم به ذکر است که معیار در شک در 2)مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

وجود مانع یا مانع بودن چیزی که در محل وضو است ، متعارف مردم می باشد پس اگر 

ک اعتنا به ش متعارف مردم در جایی شک نمی کنند ولی برای کسی شک ایجاد شود،

 نمی کند.

  [اگر زیر ناخن چرک باشد 276]مسأله 

(، ولی اگر ناخن را بگیرند 6اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد ) 276مسأله 

( باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد 2)

( )مکارم :( 6دتر است برطرف نمایند. )(، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلن3)

( )سیستانی :( چنانچه آن چرک مانع از رسیدن آب 2ولی بهتر است آن را تمیز کند .. )

 به پوست باشد ..

( 3)زنجانی :( و بدانند یا احتمال دهند آن چرک مانع از رسیدن آب به پوست است .. )

 )فاضل :( و چرک زیر آن جزءِ ظاهر به حساب آید ..

  [اگر در صورت و دستها به واسطه سوختن برآمدگی پیدا شود 272مسأله ]

اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها به واسطه سوختن یا چیز  272مسأله 

(، شستن و مسح روی آن کافی است . و چنانچه سوراخ 6دیگر، برآمدگی پیدا شود )

شود رساندن آب به زیر پوست الزم نیست ، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود، 

شده  شده برساند ولی چنانچه پوستی که کندهالزم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده ن

( باید آن را قطع کند یا آب را به زیر 2گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می شود )
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( )بهجت :( مثل بلند شدن پوست به سبب باد کردن محل ّ آن ، تا وقتی 6(. )3آن برساند )

( )فاضل 3ه زیر آن برساند. )( )زنجانی :( باید آب را ب2که جزءِ بدن به حساب می آید .. )

 :( آب را به زیر آن و هم روی آن برساند.

)بهجت :( می تواند آن را قطع کند یا آب را به زیر آن برساند، یا آن که در هر وقتی به 

 وظیفه آن وقت ، عمل نماید.

 )مکارم :( مسأله هر گاه به واسطه سوختگی یا چیز دیگر تاولهایی بر اعضای وضو

 699ص: 

دا شود شستن و مسح روی آن کافی است و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زیر پی

پوست الزم نیست ، ولی چنانچه قسمتی از پوست کنده شده که گاهی به بدن می چسبد 

 و گاهی بلند می شود باید آب را به زیر آن برساند به شرط این که ضرر نداشته باشد.

  [اعضای وضوی او چیزی چسبیده  اگر انسان شک کند که به 273]مسأله 

اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه ، چنانچه  273مسأله 

احتمال او در نظر مردم به جا باشد، مثل آن که بعد از گِل کاری شک کند گِل به دست 

( که 6) او چسبیده یا نه ، باید وارسی کند، یا به قدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند

( )زنجانی :( به قدری دست 6(. )2اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است )

( )بهجت :( و اگر از روی غفلت 2بمالد که برای خود او یا نوع مردم اطمینان پیدا شود .. )

وضو گرفت و بعد معلوم شد که مانعی بوده ، وضویش باطل است و اگر احتمال داد که 

نیست و به امید عدم مانع ، وضو گرفت یا غافل شد و بعد معلوم شد مانعی  مانعی در کار

 در کار نبوده صحیح بودن وضو خالی از وجه نیست .
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)مکارم :( مسأله هر گاه انسان احتمال دهد مانعی در اعضای وضو وجود دارد اگر احتمال 

ک گ کاری شآن عقالئی است باید وارسی کند، مثل این که بعد از گِل کاری یا رن

 کند مقداری گِل یا رنگ به دست او چسبیده است .

  [جایی را که باید شست و مسح کرد 279]مسأله 

 اشاره

جایی را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرک باشد اگر چرک آن مانع  279مسأله 

(. و هم چنین است اگر بعد از گچکاری و 6از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد )

مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی نماید بر دست بماند، 

به بدن می رسد یا نه ، باید آنها را برطرف کند. ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب 

( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر جایی را که باید شست یا مسح کرد، 6)

 چرک باشد ولی چرک آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد، اشکال ندارد ..

ندارد  ی)مکارم :( مسأله رنگهایی که مانع رسیدن آب به بدن نیست ، برای وضو ضرر

 ولی اگر مانع باشد یا شک ّ کند که مانع است یا نه باید آن را برطرف سازد.

 مسأله اختصاصی 

کسی که پوست بدن او چرب است ، اگر چربی آن ، جرم ندارد  277)بهجت :( مسأله 

که مانع رسیدن آب به پوست باشد، اشکال ندارد و اگر احراز کند که محل ّ وضو به 

 مانع رسیدن آب می شود، اوّل خشک کند بعد وضو بگیرد. طوری چرب است که

اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب  271]مسأله 

  [هست 
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اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب  271مسأله 

ا رسانده یا نه ، وضوی او هست و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنج

(، ولی اگر بداند که موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده ، باید دوباره وضو 6صحیح است )

( )گلپایگانی ، سیستانی :( بقیه مسأله 6بگیرد. این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 ذکر نشده .

 691ص: 

حتمال بدهد که در حال وضو )خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، فاضل :( چنانچه ا

ملتفت بوده وضوی او صحیح است . ]پایان مسأله [ )بهجت :( در صورتی که احتمال 

بدهد موقع وضو ملتفت و متوجه بوده و مانع را برطرف کرده است وضوی او صحیح 

 است . ]پایان مسأله [

  [اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد 271]مسأله 

بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر اگر در  271مسأله 

آن می رسد و گاهی نمی رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا 

نه ، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده باید دوباره وضو بگیرد. 

( )خوئی ، اراکی ، گلپایگانی ، تبریزی 6)( این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 6)

، بهجت ، صافی :( احتیاط واجب ) )سیستانی :( احتیاط مستحب ( آن است که دوباره 

 وضو بگیرد.

  [اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است  279]مسأله 

 واگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند  279مسأله 

(، ولی اگر بداند که 6نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده ، وضوی او صحیح است )
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( آن است که دوباره وضو بگیرد 2در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده ، احتیاط واجب )

( )زنجانی :( مگر آن که بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده که در این 6(. )3)

( )فاضل 3( )سیستانی :( احتیاط مستحب ّ .. )2ه وضو بگیرد. )صورت ، الزم است دوبار

 :( باید دوباره وضو بگیرد.

)مکارم :( مسأله وجود انگشتر و دست بند و مانند آن اگر مانع رسیدن آب نباشد برای 

وضو ضرری ندارد و می تواند آن را جابجا کند تا آب به زیر آن برسد و شسته شود و 

شتر یا مانع دیگری در دست ببیند و نداند موقع وضو بوده یا نه اگر بعد از وضو، انگ

وضوی او صحیح است ، به شرط این که احتمال بدهد در حال وضو توجّه به این امر 

 داشته است .

  [اگر بعد از وضو شک کند 273]مسأله 

 اشاره

اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو  273مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( چنانچه احتمال بدهد 6( )6بوده یا نه ، وضو صحیح است . )

 که در حال وضو ملتفت بوده است وضو صحیح است .

)گلپایگانی ، صافی :( ]چنانچه [ احتمال بدهد که در وقت وضو ملتفت بوده و اگر مانعی 

وده ت وضو ملتفت نببوده برطرف کرده وضویش صحیح است ولی اگر بداند که وق

 احتیاط الزم آن است که دوباره وضو بگیرد.

)فاضل :( ]چنانچه [ احتمال او از نظر عقالئی به جا باشد در صورتی که احتمال التفات 

 .279در حال وضو بدهد وضویش صحیح است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 مسأله اختصاصی 
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راغت وضو شک ّ کند همه کارهای وضو را انجام داده اگر بعد از ف 322)مکارم :( مسأله 

یا نه ، یا شرایط در آن جمع بوده یا نه ، اعتنا نکند، امّا اگر در حال وضو شک ّ کند باید 

 به جا آورد.

 691ص: 

 احکام وضو

 کسی که در کارهای وضو خیلی شک می کند[ 299]مسأله 

( و غصبی 6کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب ) 277مسأله 

( )مکارم :( و وجود 6( باید به شک خود اعتنا نکند. )2نبودن آن خیلی شک می کند )

مانع بر اعضای وضو، زیاد شک ّ می کند، باید اعتنا نکند و مطابق معمول مردم انجام 

 :( چنانچه به حدّ وسوسه برسد ..( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی 2دهد. )

 اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه [ 111]مسأله 

اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه ، بنا می گذارد که وضوی او باقی  344مسأله 

(، ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی 6است )

( )مکارم :( 6نداند بول است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است . ) از او بیرون آید که

 بقیه مسأله ذکر نشده .

 کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه [ 113]مسأله 

 کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه ، باید وضو بگیرد. 346مسأله 

 کسی که می داند وضو گرفته و حََدثی هم از او سر زده [ 112]مسأله 

  هاشار
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کسی که می داند وضو گرفته و حَدَثی هم از او سر زده ، مثلًا بول کرده ، اگر  342مسأله 

( و اگر در بین 2(، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد )6نداند کدام جلوتر بوده )

( و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد 3نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد )

( )مکارم :( باید وضو بگیرد. ]پایان 6(. )9زی را که خوانده دوباره بخواند )و باید نما

( )اراکی :( مگر آن که تاریخ وضو را بداند، که باید بنا بر وضو داشتن بگذارد 2مسأله [ )

.. 

)زنجانی :( و اگر در بین نماز شک کند نمی تواند به نماز خود اکتفا کند، بلکه باید وضو 

را اعاده کند، و احتیاط مستحب آن است که نماز را رجاءً تمام کرده ،  گرفته نماز خود

سپس وضو گرفته ، نماز را اعاده کند. و اگر بعد از نماز شک کند، نمازی که خوانده 

صحیح است در صورتی که احتمال بدهد در حال شروع به نماز ملتفت بوده است ، ولی 

ریخ بگیرد. و اگر تاریخ وضو معلوم باشد و تا بنا بر احتیاط برای نمازهای بعد باید وضو

سر زدن حدث از او مجهول باشد، در همه صورتها نماز او صحیح است و حکم به وضو 

دار بودن او می شود؛ بنا بر این اگر مثلًا می داند که در هنگام ظهر وضو گرفته و نمی 

او صحیح است و می تواند  داند که آیا قبل از آن حدثی از او سر زده یا بعد از آن ، نماز

( )اراکی :( مگر تاریخ وضو را بداند، و اگر نماز را 3تمام احکام وضو را بار کند. )

خوانده است و تاریخ وضو را نمی داند باید وضو بگیرد و بنا بر احتیاط واجب نمازی را 

 که خوانده دوباره بخواند.

)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط آن است که نماز را تمام کند و با وضوی دیگر اعاده کند 

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، بهجت ، سیستانی :( اگر بعد از نماز است ، 9.. )

نمازی که خوانده صحیح است ) )خوئی ، تبریزی :( در صورتی که احتمال ِ التفات در 

 را بدهد( و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد.حال شروع به نماز 
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 )نوری :( بنا بر احتیاط واجب نمازی را که خوانده دوباره بخواند.

 699ص: 

  مسائل اختصاصی

اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین  349)بهجت :( مساله  347)گلپایگانی ، صافی :( مساله 

از  چنانچه رطوبت جاهایی که پیشکند که بعضی جاها را نشسته یا مسح نکرده است ، 

آن است خشک شده باشد باید دوباره وضو بگیرد و اگر خشک نشده باید جایی را که 

فراموش کرده و آن چه بعد از آن است بشوید یا مسح کند و اگر در بین وضو در شستن 

 یا مسح کردن جایی شک ّ کند باید به همین دستور عمل کند.

 ..)زنجانی :( تمام جاهایی 

 خوئی )، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( به جهت طول مدت خشک شده ..

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( یا به جهت گرمی هوا )زنجانی : یا باد( و مانند 

 آن خشک شده ..

 اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه [ 111]مسأله 

(، نماز او صحیح است ، 6گرفته یا نه ) اگر بعد از نماز شک کند که وضو 343مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، فاضل :( در صورتی 6( )2ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد. )

 که احتمال بدهد که در حال شروع به نماز ملتفت حالش بوده است ..

)صافی :( در صورتی که احتمال می دهد پیش از نماز به حکم لزوم وضو برای نماز 

 بوده ..ملتفت 
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)زنجانی :( در صورتی که احتمال بدهد در حال شروع به نماز ملتفت بوده و لو اجمالًا 

( )زنجانی :( احتیاط آن است که برای نمازهای دیگر وضو 2که باید وضو داشته باشد .. )

 بگیرد.

 اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه [ 114]مسأله 

ر بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه ، نماز او باطل است و باید اگر د 349مسأله 

( )بهجت :( مگر این که به امید صحیح بودن ، نماز 6(. )6وضو بگیرد و نماز را بخواند )

را بخواند بعد اگر فهمید که وضو داشته نمازش بنا بر اظهر صحیح است ؛ و هم چنین 

 دارد یا نه ، ولی گمان به وضو داشت .است اگر قبل از نماز شک ّ کرد که وضو 

)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط الزم ) )مکارم :( احتیاط واجب ( آن است که نماز را تمام 

 کند و بعد با وضوی دیگر آن را اعاده نماید.

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند.

تمال بدهد در حال شروع نماز ملتفت بوده و لو اجمالًا که )زنجانی :( در صورتی که اح

باید وضو داشته باشد، نمازش صحیح است ؛ ولی احتیاط مستحب آن است که نمازش 

را رجاءً تمام کرده و وضو گرفته و نماز را از سر بخواند؛ و بنا بر احتیاط برای نمازهای 

 بعد وضو بگیرد.

 د[اگر بعد از نماز شک کن 115]مسأله 

( که قبل از نماز وضوی او باطل شده یا بعد از 6اگر بعد از نماز شک کند ) 341مسأله 

( 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست )2نماز، نمازی که خوانده صحیح است )

)خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک ّ 
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انی :( چنانچه احتمال بدهد که در هنگام شروع نماز التفات به شرایط ( )زنج2کند .. )

 صحت نماز داشته است نمازی که خوانده صحیح است .

 693ص: 

 اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می ریزد[ 116]مسأله 

  هاشار

ند از بیرون ( یا نمی توا6اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می ریزد ) 341مسأله 

( تا آخر 9( که از اول وقت نماز )3(، چنانچه یقین دارد )2آمدن ِ غائط خودداری کند )

آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند، باید نماز را در وقتی که 

مهلت پیدا می کند بخواند و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است ، باید در 

مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحب ّ آن وقتی که 

( )زنجانی :( که به وی مسلوس گفته 6(. )1( را ترک نماید )1مانند اذان و اقامه و قنوت )

( )مکارم :( چنانچه می 3( )زنجانی :( که به وی مبطون گفته می شود .. )2می شود .. )

( )بهجت 1( )زنجانی :( بلکه سوره .. )1ز اوّل وقت نماز .. )( )فاضل :( چنانچه ا9داند .. )

، نوری :( کارهای مستحب ّ آن مانند اذان و اقامه را ترک نماید، )بهجت : اگر در مراقبت 

 آن وقت ، عسر و حرج و مشکلی برای او پیش نیاید(.

  مسأله اختصاصی

به مقدار وضو و نماز مهلت  کسی که بول او قطره قطره می ریزد و 369)زنجانی :( مسأله 

پیدا نمی کند می تواند با همین حالت نماز بخواند و خروج بول با این کیفیت وضوی او 

را باطل نمی کند، بلکه وضو به سبب حدث به نحو متعارف ؛ هم چون خوابیدن یا بول 

 یا غائط کردن مثل سایر مردم و .. باطل می شود.
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 ماز مهلت پیدا نمی کند[اگر به مقدار وضو و ن 117]مسأله 

اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند دفعه بول  349مسأله 

(، )وضوی اوّل کافی است ، ولی چنانچه مرضی دارد که در 2( از او خارج می شود )6)

و (( که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وض3بین نماز چند مرتبه غائط از او خارج می شود )

( از 1( ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط )1(، باید )9بگیرد سخت نیست )

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی 6(. )3( و بقیه نماز را بخواند )9او خارج شد وضو بگیرد )

( )تبریزی :( اظهر آن است که اگر همان نماز را با یک وضو 2، بهجت :( یا غائط .. )

و اگر غائط او پی در پی خارج می شود در صورتی که وضو بخواند کفایت می کند 

گرفتن سخت نباشد بعد از خارج شدن در اثناءِ نماز فوراً وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند 

( 3و باید از قبله منصرف نشود و مبطل دیگری از نماز را مرتکب نشود. ]پایان مسأله [ )

خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، مکارم و بهجت ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : 

( )بهجت :( و عسر و حرج در کار نیست و کاری که نمازش را باطل می کند 9نیست [ )

( )خوئی :( احتیاط این است که .. )مکارم :( باید بنا بر احتیاط واجب 1پیش نمی آید .. )

..  کارم :( هر وقت چیزی( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، بهجت :( بول یا غائط .. )م1.. )

( )خوئی :( اگر چه اظهر 3( )گلپایگانی ، خوئی ، بهجت ، صافی :( فوراً وضو بگیرد .. )9)

 آن است که اگر همان نماز را با یک وضو بخواند کفایت می کند.

)اراکی ، بهجت :( و احتیاط مستحب ّ آن است که نماز را دوباره با یک وضو بخواند 

 بین آن نماز وضوی او باطل شد اعتنا نکند(. )بهجت : و اگر در

 697ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( و احتیاط واجب آن است که کسی که نمی تواند خود را از بول 

یا خارج شدن غائط، نگاه دارد و وضو در بین نماز موجب به هم خوردن مواالت نماز 
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ن نماز وضوی او باطل شد شود، همان نماز را دوباره با یک وضو بخواند و اگر در بین آ

 اعتنا نکند.

)مکارم :( امّا اگر چنان پی در پی از او خارج می شود که این کار برای او مشقّت بار 

 است یک وضو کافی است .

)فاضل :( مسأله اگر به مقدار وضو و نماز وقت پیدا نمی کند و در بین نماز چند دفعه بول 

یست یعنی سختی که معمولًا تحمل نمی شود از او خارج می شود اگر برای او حرجی ن

در آن نباشد باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت بول از او خارج شد بنا بر 

احتیاط واجب وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند و نیز اگر مرضی دارد که در بین نماز 

وی ف آبی پهلچند مرتبه غائط از او خارج می شود، اگر برای او حرجی نیست باید ظر

 خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند.

)زنجانی :( مسأله کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غائط جلوگیری کند و به مقدار 

وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند، چنانچه در بین نماز یک یا چند دفعه غائط از او خارج 

که وضو گرفتن بعد از هر بار خروج غائط برای او حرجی نیست ، می شود، به طوری 

باید آبی در کنار خود قرار دهد و بعد از هر دفعه خروج غائط فوراً با رعایت شرایط 

نماز؛ هم چون رو به قبله بودن ، وضو گرفته و نماز را از جایی که قطع کرده ادامه دهد 

د با همان حال نماز بخواند و تنها حدث به و اگر این کار برای او حرجی است ، می توان

 نحو متعارف وضوی او را باطل می کند.

)سیستانی :( مسأله اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا می کند و در بین نماز 

یک دفعه یا چند دفعه بول یا غائط از او خارج می شود، احتیاط الزم آن است که در 

و نماز بخواند ولی در میان نماز الزم نیست به سبب بول یا  مهلتی که دارد وضو گرفته

 غائط خارج شده وضو را تجدید کند.
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 کسی که غائط طوری پی در پی از او خارج می شود[ 118]مسأله 

( طوری پی در پی از او خارج می شود که وضو گرفتن بعد 6کسی که غائط ) 343مسأله 

ند مقداری از نماز را با وضو بخواند، باید برای از هر دفعه برای او سخت است ، اگر بتوا

 ( )اراکی ، گلپایگانی ، بهجت ، صافی :( بول یا غائط ..6هر نماز یک وضو بگیرد. )

 .362)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)فاضل :( مسأله کسی که غائط پی در پی از او خارج می شود اگر بتواند مقداری از نماز 

را با وضو بخواند، باید بعد از هر دفعه وضوی خود را تکرار کند تا وقتی که برای او 

 حرجی باشد.

)مکارم :( مسأله چنان که گفته شد هر گاه بول یا غائط طوری پی در پی از او خارج شود 

گرفتن بعد از هر دفعه برای او بسیار مشکل است یک وضو کافی است ، بلکه  که وضو

می تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند، اگر چه احتیاط آن است 

 که برای هر نماز یک وضو بگیرد.

)زنجانی :( مسأله کسی که نمی تواند از خروج بول یا خروج باد جلوگیری کند الزم 

 ت نیس

 634ص: 

برای هر نماز وضو بگیرد، هم چنین در مورد کسی که نمی تواند از خروج غائط 

جلوگیری کند و وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او حرجی است . ولی اگر حرجی 

 نیست باید برای هر نماز وضو گرفته و فوراً مشغول نماز شود.

 کسی که بول پی در پی از او خارج می شود[ 119]مسأله 
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  هاشار

کسی که بول پی در پی از او خارج می شود اگر بین دو نماز، قطره بولی از  347مسأله 

او خارج نشود می تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره هایی که بین نماز 

( )فاضل 6اله سایر آیات عظام نیست )(. این مسأله در رس6خارج می شود اشکال ندارد )

 :( گر چه سزاوار است احتیاط مراعات شود.

  مسأله اختصاصی

هر گاه این گونه افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو  336)مکارم :( مسأله 

 بگیرند.

 کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می شود[ 131]مسأله 

یا غائط پی در پی از او خارج می شود اگر نتواند هیچ مقدار از  کسی که بول 364مسأله 

(، مگر اختیاراً بول 6نماز را با وضو بخواند، می تواند چند نماز را با یک وضو بخواند )

یا غائط کند یا چیز دیگری که وضو را باطل می کند پیش آید. این مسأله ، در رساله 

( )گلپایگانی ، اراکی ، 6سیستانی نیست . ) آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، زنجانی و

بهجت ، صافی :( احتیاط واجب آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد )بهجت : و 

 اگر با تیمّم می تواند مقداری از نماز را با تیمّم بخواند، تیمّم هم بنماید(.

 ( در همین صفحه .336)مکارم :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

 اگر مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند[ 133]مسأله 

( باید به 6اگر مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند، ) 366مسأله 

( 6( خودداری کنند عمل نماید. )2وظیفه کسانی که نمی توانند از بیرون آمدن غائط )
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( 2می تواند با همان حال نماز بخواند. ))زنجانی :( خروج باد، وضو را باطل نمی کند و 

 )خوئی ، گلپایگانی ، سیستانی ، بهجت ، مکارم ، صافی :( بول و غائط ..

 کسی که غائط پی در پی از او خارج می شود[ 132]مسأله 

  هاشار

( پی در پی از او خارج می شود، باید برای هر نمازی وضو 6کسی که غائط ) 362مسأله 

غول نماز شود، ولی برای به جا آوردن سجده و تشهّد فراموش شده و بگیرد و فوراً مش

( به 2نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد در صورتی که آنها را بعد از نماز فوراً )

( )گلپایگانی ، بهجت ، مکارم ، صافی :( بول یا 6جا بیاورد، وضو گرفتن الزم نیست . )

رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )خوئی :( مسأله کسی که بول  در« فوراً»( ]کلمه 2غائط .. )

او طوری پی در پی از او خارج می شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت 

است برای هر نمازش بدون اشکال یک وضو کفایت می کند، بلکه اظهر این است که 

ردد حدث دیگری گیک وضو برای چندین نماز نیز کافی است مگر این که محدث به 

و بهتر آن است که برای هر نمازیک وضو بگیرد، ولی برای سجده و تشهد قضا شده و 

 نماز احتیاط وضوی دیگری الزم نیست .

 636ص: 

 )تبریزی :( کسی که بول او پی در پی از او خارج می شود ..

دار ق)سیستانی :( کسی که بول یا غائط طوری پی در پی از او خارج می شود که به م

وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی کند یک وضو برای چندین نمازش کافی است . 

مگر این که چیز دیگری که وضو را باطل می کند مانند خواب از او سر بزند و یا بول و 

 غائط بطور طبیعی از او خارج شود ..
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خت د وضو س)تبریزی :( و این چنین است اگر غائط از او پی در پی خارج شود و تجدی

 باشد.

)زنجانی :( مسأله سجده و تشهد قضا شده و نماز احتیاط حکم اجزای نماز را دارد، بنا بر 

این برای کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غائط جلوگیری کند اگر در ضمن سجده 

یا تشهدِ قضا شده یا نماز احتیاط غائط از وی خارج شود، چنانچه حرجی نیست ، باید 

 ه و بقیه عمل را انجام دهد.وضو گرفت

  مسائل اختصاصی

کسی که بول یا غائط پی در پی  347)سیستانی :( مسأله  361)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

از او خارج می شود، الزم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، اگر چه بهتر این است که 

 به نماز مبادرت نماید.

کسی که بول یا غائط پی در پی  364سیستانی ):( مسأله  369)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

از او خارج می شود، بعد از وضو گرفتن جایز است که نوشته قرآن را مس ّ نماید، اگر 

 چه در غیر حال نماز باشد.

 کسی که بول او قطره قطره می ریزد[ 131]مسأله 

( که 6ره می ریزد باید برای نماز به وسیله کیسه ای )کسی که بول او قطره قط 363مسأله 

در آن ، پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می کند، 

خود را حفظ نماید و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس 

ائط خودداری کند، (، و نیز کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غ2شده آب بکشد )

چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید. 

(، برای هر نماز مخرج غائط را آب 3و احتیاط واجب آن است که اگر مشقت ندارد )
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( )فاضل :( و کیسه را هم بنا بر احتیاط واجب 2( )زنجانی :( کیسه پاکی .. )6(. )9بکشد )

 ر نماید ..تطهی

 )بهجت :( مخرج بول و کیسه ای را که نجس شده آب بکشد یا عوض کند ..

)زنجانی :( باید برای هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد و نیز کیسه را که 

نجس شده آب کشیده یا آن را تعویض نماید. ولی اگر نماز ظهر و عصر را با هم بخواند 

رج بول و کیسه را تطهیر نموده و می تواند با همان حال الزم نیست برای نماز عصر مخ

نماز عصر را هم بخواند. و هم چنین است اگر نماز مغرب و عشا را با هم بخواند، و در 

( 3هر حال تا می تواند باید از سرایت نجاست به جاهای دیگر بدن جلوگیری کند .. )

امکان برای هر نماز مخرج ( )زنجانی :( در صورت 9)فاضل :( اگر حرجی نیست .. )

غائط را آب بکشد و اگر در وسط نماز هم غائط بیرون آید بنا بر احتیاط اگر مشقت 

 ندارد مخرج غائط را آب بکشد.

)مکارم :( مسأله کسی که بول یا غائط از او بی اختیار خارج می شود باید برای نماز به 

 وسیله

 632ص: 

ر بدن جلوگیری کند و احتیاط آن است که کیسه و مانند آن از آلودگی جاهای دیگ

 پیش از هر نماز مخرج را آب بکشد.

 کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند[ 134]مسأله 

( در صورتی 6کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند ) 369مسأله 

باشد باید به مقدار نماز از خارج که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته 

شدن بول و غائط جلوگیری نماید و بنا بر احتیاط واجب اگر چه خرج داشته باشد، بلکه 
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( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 6اگر مرض او به آسانی معالجه شود، خود را معالجه نماید. )

د، وگیری نمای:( در صورتی که ممکن باشد به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جل

بهتر آن است که جلوگیری نماید )خوئی ، سیستانی : اگر چه خرج داشته باشد( بلکه اگر 

مرض او به آسانی معالجه شود بهتر آن است )تبریزی : احوط آن است ( که خود را 

 معالجه کند.

 )مکارم :( اگر به آسانی قابل معالجه باشند واجب است معالجه کنند و اگر نکنند، برای

آنها اشکال دارد. ]پایان مسأله )اراکی ، گلپایگانی ، بهجت ، فاضل ، نوری ، زنجانی ، 

صافی :( مسأله کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط )زنجانی : و باد( خودداری 

کند، در صورتی که ممکن باشد، باید به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط )زنجانی 

ی کند اگر چه خرج داشته باشد، بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه : و باد( جلوگیر

 شود، احتیاط واجب آن است که خود را معالجه کند.

 )اراکی ، بهجت ، نوری :( و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد ..

 )بهجت :( و خرج آن به او ضرر زیادی نزند ..

حتیاط واجب اگر مرض او معالجه شود )فاضل :( اگر چه متضمن مخارجی باشد و بنا بر ا

 خود را معالجه کند. )بهجت :( یعنی بدون عُسر شخصی ..

 )زنجانی :( احتیاط مستحب .

 کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند[ 135]مسأله 

( خودداری کند، بعد از آن 6کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط ) 361مسأله 

ه مرض او خوب شد، الزم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه اش ک

( نمازی را که 2خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )سیستانی :( باید بنا بر 2( )زنجانی :( یا باد .. )6در آن وقت خوانده دوباره بخواند. )

 احتیاط الزم ..

 باید بنا بر احتیاط واجب .. )بهجت :( باید بنا بر احتیاط مستحب .. )مکارم :(

 چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت 

 برای شش چیز وضو گرفتن واجب است [ 136]مسأله 

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است : اول : برای نمازهای واجب غیر از  361مسأله 

(، 3(، اگر بین آنها و نماز )2(. دوم : برای سجده و تشهّد فراموش شده )6نماز میّت )

(. 1(. سوم : برای طواف واجب خانه کعبه )9حَدَثی از او سر زده مثلًا بول کرده باشد )

(. پنجم : اگر نذر 1د کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد )چهارم : اگر نذر یا عه

(. ششم : برای آب کشیدن 9کرده باشد که جایی از بدن خود را به خطّ قرآن برساند )

(، در صورتی که 3قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن )

 مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن 

 633ص: 

خطّ قرآن برساند، ولی چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو، بی احترامی به قرآن خود را به 

( بیرون آورد، 64( باید بدون این که وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن )7باشد )

( و تا ممکن است از دست گذاشتن به خطّ قرآن 66یا اگر نجس شده آب بکشد )

صافی ، سیستانی ، زنجانی :( و در نمازهای ( )خوئی ، تبریزی ، 6خودداری کند. )

( )زنجانی :( نماز 3( )مکارم :( ]پایان مورد دوّم [ )2مستحب وضو شرط صحت است .. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، نوری :( ولی برای سجده سهو واجب نیست 9واجب .. )

 وضو بگیرد ..
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رای ی :( و احتیاط( آن است که ب)گلپایگانی ، صافی ، بهجت :( و احتیاط واجب ) )زنجان

 ( )سیستانی :( که جزء حج یا عمره باشد ..1سجده سهو هم وضو بگیرد .. )

)مکارم :( سوم : طواف واجب )باید توجه داشت طوافهایی که جزء حج یا عمره است 

( )زنجانی 1طواف واجب حساب می شود هر چند اصل حج و عمره مستحب باشد( .. )

:( یا به جهت اجاره یا شرط در معامالت یا دستوری که اطاعت آن الزم است ، وضو 

که این نذر شرعاً رجحان داشته باشد مثل  ( )مکارم :( در صورتی9واجب شده باشد .. )

این که می خواهد از روی احترام خطّ قرآن را ببوسد .. )سیستانی :( پنجم : اگر نذر کرده 

 باشد که قرآن را مثلًا ببوسد ..

)زنجانی :( پنجم : اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که جایی از بدن خود را به 

مس آنها بدون وضو جایز نیست ، یا به جهت اجاره یا شرط یا خط قرآن و مانند آن که 

دستوری که اطاعت آن الزم است رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن و مانند آن بر 

( )گلپایگانی ، صافی :( از محلی که بودن قرآن در آنجا اهانت به 3او الزم شده باشد .. )

 قرآن باشد ..

 ن ..)زنجانی :( از مزبله و مانند آ

)مکارم :( ششم : برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از محل 

آلوده ، هر گاه مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند. ]پایان 

( )زنجانی :( باید تیمم کند و اگر معطل شدن به مقدار تیمم هم بی احترامی به 7مسأله [ )

بدون تیمم قرآن را از مزبله و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده قرآن باشد، باید 

( )خوئی ، 66( )گلپایگانی ، صافی :( قرآن را از آنجا .. )64آب بکشد. ]پایان مسأله [ )

 گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .
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و آله  اسم پیغمبر صلی اللّه علیه )بهجت :( و در صورت پنجم و ششم بنا بر احتیاط واجب

و سلم و ائمّه طاهرین علیهم السالم و حضرت زهرا علیها السالم هم مثل قرآن است . 

 ]پایان مسأله [

 مس ّ نمودن خطّ قرآن [ 137]مسأله 

مس ّ نمودن خطّ قرآن ، یعنی رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن برای کسی  369مسأله 

(. ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه 6ت )که وضو ندارد، حرام اس

( )گلپایگانی ، صافی :( و احتیاط مستحب ّ آن است که 6کنند مس ّ آن اشکال ندارد. )

 موی خود را هم به خطّ قرآن نرساند ..

)بهجت :( ولی تماس ّ موی انسان با خطّ قرآن بنا بر أظهر مانعی ندارد، حتّی اگر کوتاه 

 اشد ..ب

 639ص: 

 جلوگیری بچه و دیوانه از مس ّ خطّ قرآن واجب نیست [ 138]مسأله 

( واجب نیست ، ولی اگر مسّ  6جلوگیری بچه و دیوانه از مس ّ خطّ قرآن ) 363مسأله 

( )زنجانی 2( )6( باشد، باید از آنان جلوگیری کنند. )2نمودن آنان بی احترامی به قرآن )

 :( قرآن و مانند آن ..

)مکارم :( مسأله هر گاه دیوانه یا بچه ای بدون وضو دست به خطّ قرآن می زند جلوگیری 

او واجب نیست ، اما اگر کاری کنند که بی احترامی به قرآن باشد، باید از آنها جلوگیری 

 کرد.

 کسی که وضو ندارد[ 139]مسأله 
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( را به هر زبانی 2( اسم خداوند متعال )6کسی که وضو ندارد، حرام است ) 367مسأله 

(. و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب مس ّ اسم مبارک 3نوشته شده باشد مس ّ نماید )

( 9پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السالم و حضرت زهرا علیها السالم . )

 ( )خوئی ، سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب حرام است ..6)

( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( و صفات 2نا بر احتیاط حرام است .. ))زنجانی ، تبریزی :( ب

( )زنجانی :( مگر پولی که بر آن نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن 3خاصه او را .. )

 به آن اشکال ندارد ..

)مکارم :( )بنا بر احتیاط واجب ( و مس ّ اسم مبارک پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و 

هدی علیهم السالم و حضرت زهرا علیها السالم نیز اگر هتک حرمت و بی احترامی  ائمّه

( )اراکی ، نوری :( مس ّ اسم مبارک پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 9باشد حرام است . )

سلم و امام علیه السالم و حضرت زهرا علیها السالم اگر )نوری : هتک و( بی احترامی به 

 و گر نه احتیاط مستحب ّ آن است که مس ّ نکند. آنان باشد حرام است .

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( بهتر آن است که اسم مبارک پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و 

 سلم و امام علیه السالم و حضرت زهرا علیها السالم را هم مس ّ ننماید.

سلم و ائمه  لیه و آله و)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب نامهای مبارک پیغمبر صلی اللّه ع

 معصومین علیهم السالم و حضرت زهرا علیها السالم را هم مسح ننماید.

)فاضل :( مسأله کسی که وضو ندارد، بنا بر احتیاط اسم خداوند متعال را به هر زبانی که 

 نوشته شده باشد مس ّ ننماید.

 وضو بگیرد[اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد  121]مسأله 
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اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند  324مسأله 

(، و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیّا بودن برای نماز وضو بگیرد 6صحیح است )

( )فاضل :( و نیز اگر به قصد قربت وضو بگیرد کافی است . )بهجت 6(. )2اشکال ندارد )

 ( )تبریزی :( و لکن نیّت واجب نکند.2قیه مسأله ذکر نشده . )، نوری :( ب

)زنجانی :( مسأله اگر انسان به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند، 

 صحیح است ؛ اگر چه پیش از وقت نماز باشد.

)سیستانی :( مسأله وضو هر وقت بگیرد؛ چه قبل از وقت نماز، نزدیک به آن یا با فاصله 

چه بعد از دخول وقت ، اگر به قصد قربت باشد صحیح است و نیت وجوب و استحباب  و

الزم نیست بلکه اگر اشتباهاً نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واجب بوده ، وضو صحیح 

 است .

 631ص: 

)مکارم :( مسأله مستحب ّ است انسان برای این که با طهارت باشد وضو بگیرد خواه 

 شد یا نه ؛ و با آن وضو، می تواند نماز بخواند.نزدیک وقت نماز با

 کسی که یقین دارد وقت داخل شده [ 123]مسأله 

کسی که یقین دارد وقت داخل شده ، اگر نیّت وضوی واجب کند و بعد از  326مسأله 

وضو بفهمد وقت داخل نشده ، وضوی او صحیح است . این مسأله در رساله آیت اللّه 

 فاضل نیست 

 مستحب ّ است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور[ 122]مسأله 
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مستحب ّ است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و  322مسأله 

( وضو بگیرد و هم چنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن 6حرم امامان علیهم السالم )

برای خوابیدن ، وضو گرفتن مستحب ّ است و نوشتن آن و نیز برای مس ّ حاشیه قرآن و 

و نیز مستحب ّ است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد و اگر برای یکی از این کارها 

وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد، می تواند به جا آورد مثلًا می تواند با 

 سالم ..( )زنجانی :( حرم معصومین علیهم ال6آن وضو نماز بخواند. )

)مکارم :( مسأله وضو گرفتن در چند جا مستحب ّ است : برای خواندن قرآن ، برای نماز 

میّت و برای دعا و مانند آن و نیز مستحب ّ است کسی که وضو دارد برای خواندن نماز، 

تجدید وضو کند و هر گاه به قصد یکی از این کارها وضو بگیرد تمام کارهایی را که 

 ست می تواند انجام دهد.مشروط به وضو ا

)سیستانی :( مسأله مستحب است کسی که وضو دارد برای هر نماز دوباره وضو بگیرد و 

بعضی از فقهاء فرموده اند مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن 

 وبه مسجد و حرم امامان علیهم السالم و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن 

مس ّ حاشیه قرآن و برای خوابیدن وضو بگیرد ولی مستحب بودن وضو در این موارد 

ثابت نیست بلی اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد وضویش صحیح است و هر 

کاری که باید با وضو انجام داد، می تواند به جا آورد مثلًا می تواند با آن وضو نماز 

 بخواند.

 می کند چیزهایی که وضو را باطل

 هفت چیز وضو را باطل می کند[ 121]مسأله 

 (. دوم : غائط.2( وضو را باطل می کند: اول : بول )6هفت چیز ) 323مسأله 
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( چهارم : خوابی که به واسطه 3سوم : باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. )

اطل نمی و ب( چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وض9آن )

( پنجم : چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بی هوشی 1شود. )

( ششم : استحاضه زنان ، که بعداً گفته می شود. هفتم : کاری که برای آن باید غسل 1. )

( )بهجت :( و در حکم بول است 2( )مکارم :( هشت چیز .. )6(. )9کرد مانند جنابت )

 ه انسان نداند بول است یا نه اگر قبل از استبراء کردن از او خارج شود ..رطوبتی ک

)سیستانی :( و در حکم بول است ظاهراً بلل مشتبهی که از انسان بعد از بول و قبل از 

( )بهجت :( و یا از غیر مخرج ، اگر این عنوان بر آن ، صدق 3استبراء خارج می شود .. )

( )بهجت :( و هم 1بی که بر عقل غلبه کند و به واسطه آن .. )( )مکارم :( خوا9نماید .. )

چنین است اگر گوش هم نشنود ولی نخوابیده باشد، مثل این که به ادامه فکر سابق مشغول 

 ( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب ..1باشد .. )

 631ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( و حیض و نفاس . و حکم مس ّ میّت در جای خود گفته می 9)

 شود.

 )زنجانی :( و حیض . و باطل شدن وضو در مس ّ میّت بنا بر احتیاط است .

 )فاضل :( و ثبوت این حکم در مثل مس ّ میت مبنی بر احتیاط است .

 )مکارم :( ]و[ هشتم : مس ّ میّت انسان .

یستانی :( هفتم : جنابت بلکه بنا بر احتیاط مستحب هر کاری که برای آن باید )خوئی ، س

 غسل کرد.
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)بهجت :( هفتم : جنابت و بنا بر أحوط مس ّ میّت ، اگر غسل برای آن کافی نبوده و نیاز 

 به وضو نیز داشته باشد.

 احکام وضوی جبیره 

 اشاره

ایی که روی زخم و مانند آن می ( می بندند و دو6چیزی که با آن زخم و شکسته را )

( )زنجانی :( زخم و عضو شکسته را .. )فاضل :( زخم 6گذارند جبیره نامیده می شود. )

 و جای شکسته را ..

 اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دُمل یا شکستگی باشد[ 124]مسأله 

آن  روی اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دُمل یا شکستگی باشد، چنانچه 329مسأله 

( )مکارم 6( و آب برای آن ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت . )6باز است )

 :( و خون ندارد ..

 اگر زخم یا دُمل یا شکستگی در صورت و دستها است [ 125]مسأله 

اگر زخم یا دُمل یا شکستگی در صورت و دستها است و روی آن باز است  321مسأله 

(، ولی چنانچه 6دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافی است )و آب ریختن روی آن ضرر 

( کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است که دست تر بر آن بکشد و بعد 2)

(. و اگر این مقدار 3پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه هم بکشد )

اطراف زخم را به  (، باید9هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید )

( 1( و بنا بر احتیاط مستحب ّ )1طوری که در وضو گفته شد، از باال به پایین بشوید )

( و اگر گذاشتن پارچه 9پارچه پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد )
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( 6(. )3ممکن نیست شستن اطراف زخم کافی است و در هر صورت تیمم الزم نیست )

 ید اطراف آن را بشوید ..)اراکی ، فاضل :( با

)خوئی ، زنجانی ، سیستانی :( باید اطراف زخم )خوئی ، سیستانی : یا دمل ( را به طوری 

 که در وضو گفته شد، از باال به پایین بشوید ..

)تبریزی :( باید اطراف زخم را به طوری که در وضو گفته شد، از باال به پایین بشوید. 

( )خوئی ، سیستانی 3( )خوئی ، اراکی ، فاضل ، سیستانی :( و چنانچه .. )2]پایان مسأله [ )

:( و امّا در شکستگی الزم است تیمم بنماید. ]پایان مسأله [ )اراکی :( چنانچه کشیدن 

ن ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد و اگر ممکن نیست پارچه پاکی روی دست تر بر آ

 آن بگذارد دست تر را روی پارچه بکشد ..

)زنجانی :( چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، احتیاط واجب آن است که دست 

تر بر آن بکشد و بعد چیز پاکی ، مانند پارچه و پالستیک روی آن بگذارد و دست تر را 

 پارچه هم از باال به پائین بکشد ..روی 

 639ص: 

)فاضل :( چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، احتیاط آن است که دست تر بر آن 

بکشد و اگر ضرر دارد بنا بر احتیاط واجب پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر را 

 روی پارچه بکشد ..

آن  در صورت و دستها است و روی )گلپایگانی ، صافی :( اگر زخم یا دمل یا شکستگی

باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد، چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد 

 )صافی : بنا بر احتیاط( باید دست تر بر آن بکشد ..
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)بهجت :( اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستها باشد و روی آن باز بوده و 

ن روی آن ضرر دارد، چنانچه کشیدن دست تر بر آب ریختن به کمترین مقدار و شست

آن با آبی که در دست هست ضرر ندارد ولی شستن صدق نمی کند، احتیاط واجب آن 

است که دست تر بر آن بکشد و بعد احتیاطاً پارچه پاکی روی آن گذاشته و دست تر را 

 روی پارچه هم بکشد به قصد وظیفه که مسح یا غسل باشد ..

نچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، باید دست تر بر خود آن نیز بکشد )مکارم :( چنا

و اگر ضرر دارد مستحب است پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد. 

( )زنجانی :( باید پارچه پاکی و مانند آن روی زخم بگذارد و دست تر 9]پایان مسأله [ )

 کار ممکن نیست تیمم نماید و بنا بر احتیاط روی آن از باال به پائین بکشد و اگر این

( )اراکی ، فاضل :( 1مستحب وضو گرفته و به غیر از محل زخم ، سایر جاها را بشوید. )

( )بهجت :( بنا بر 1و بنا بر احتیاط واجب در فرض اخیر تیمم هم بنماید. ]پایان مسأله [ )

ه روی زخم و دست بر آن ( )گلپایگانی ، صافی :( گذاردن پارچ9احتیاط واجب .. )

کشیدن الزم نیست ، اگر چه بهتر است )صافی : و در شکستگی ، احتیاط واجب ضمّ  

( )بهجت :( اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست ، باید اطراف زخم را بشوید 3تیمم است (. )

 و بنا بر احتیاط مستحب تیمّم هم بنماید.

 سر یا روی پاها است [اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی  126]مسأله 

اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و روی آن باز  321مسأله 

( پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی 2( باید )6است ، چنانچه نتواند آن را مسح کند، )

( 3پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند )و بنا بر احتیاط مستحب ّ )

(( و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، باید به جای وضو تیمم کند و 9هم بنماید )تیمم 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( به این 6(. )1بهتر است یک وضو بدون مسح هم بگیرد )

معنی که زخم مثلًا تمام محل ّ مسح را گرفته باشد و یا این که از مسح جاهای سالم نیز 
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یاط الزم است تیمّم نماید و بنا بر احتیاط )سیستانی : بنا بر احت متمکّن نباشد در این صورت

مستحب ( وضو نیز گرفته و پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب 

وضو که در دست مانده مسح کند. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( به این معنی که زخم مثلًا 

مسح جاهای سالم نیز متمکن نباشد در این تمام محل مسح را گرفته باشد یا آن که از 

صورت باید پارچه پاکی و مانند آن روی زخم انداخته و روی آن را با تری آب وضو 

که در دست مانده مسح کند و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید، و اگر مسح جبیره 

ه می تواند را کای ممکن نباشد الزم است تیمم نماید و بنا بر احتیاط مستحب قسمتهایی 

 وضو نیز بدهد.

 633ص: 

( )گلپایگانی :( بنا بر احتیاط الزم .. )مکارم :( بنا 3( )صافی :( أحوط آن است که .. )2)

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، فاضل ، بهجت 9بر احتیاط واجب .. )

 د تیمّم هم بنماید.( )اراکی :( مسح آن محل الزم نیست و بای1و صافی نیست [ )

)گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، فاضل :( مسح الزم نیست ولی )صافی : در هر دو صورت 

 ( باید بعد از وضو )بهجت : احتیاطاً( تیمم نماید.

 )مکارم :( باید وضوی بدون مسح بگیرد و بنا بر احتیاط واجب تیمّم هم بکند.

 ه باشد[اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بست 127]مسأله 

اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد، چنانچه باز کردن آن ممکن  329مسأله 

(( و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید روی آن را 6است )و زحمت و مشّقت هم ندارد )

باز کند و وضو بگیرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، یا جلوی سر و روی 
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( )سیستانی :( چنانچه باز کردن آن 6ساله آیت اللّه زنجانی نیست )پاها. این مسأله در ر

 بدون مشقت ممکن است ..

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، بهجت و تبریزی 

نیست [ )مکارم :( مسأله هر گاه زخم یا دُمل و شکستگی با پارچه یا گچ یا مانند آن بسته 

چنانچه باز کردن آن ضرر و مشقّت زیادی ندارد و آب هم برای آن مضرّ شده است ، 

نیست باید آن را باز کند و وضو بگیرد، در غیر این صورت اطراف زخم یا شکستگی را 

بشوید و احتیاط مستحب ّ آن است که روی جبیره را نیز مسح کند و اگر جبیره نجس 

اکی را بر آن ببندد و دست تر روی است یا نمی شود روی آن دست تر بکشد، پارچه پ

 آن بکشد.

 اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دستها باشد[ 128]مسأله 

اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دستها باشد و بشود روی آن را  323مسأله 

(، چنانچه ریختن آب ، روی آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ندارد، 6باز کرد )

( )زنجانی :( اگر جاری ساختن آب بر آن 6(. )2دست تر روی آن بکشد )واجب است 

، هر چند به وسیله کشیدن دست تر بر روی آن ، ممکن باشد، باید این کار را انجام دهد، 

و در غیر این صورت اگر کشیدن دست تر روی پوست ضرر ندارد، احتیاط واجب آن 

ک و مانند آن روی آن بگذارد و است که دست تر روی پوست بکشد و بعد پارچه پا

روی پارچه را هم دست تر بکشد، و در صورتی که دست تر روی پوست کشیدن ضرر 

( )گلپایگانی ، صافی 2داشته باشد تنها بر روی پارچه پاک و مانند آن دست تر بکشد. )

:( کشیدن دست تر روی آن کافی است و پارچه گذاردن و دست روی آن کشیدن الزم 

 چه احتیاطاً خوب است . نیست اگر
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)بهجت :( بنا بر أظهر باید دست تر روی آن بکشد و بعد پارچه پاکی روی آن بگذارد و 

روی پارچه را هم دست تر بکشد به نحوی که در محل ّ مسح و غَسل گذشت و اگر 

 صدق غَسل جبیره در محل ّ غَسل ننماید احتیاط این است که تیمّم هم بنماید.

 .329کنید به ذیل مسأله  )مکارم :( رجوع

 637ص: 

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر زخم یا دمل یا شکستگی که بسته است در 

صورت یا دستها باشد چنانچه باز کردن و ریختن آب روی آن ضرر دارد باید مقداری 

 را که متمکّن است از اطراف شسته و )سیستانی : بنا بر احتیاط واجب ( روی جبیره را

 مسح نماید.

 اگر نمی شود روی زخم را باز کرد[ 129]مسأله 

اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته  327مسأله 

(، 6پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد )

آن گذاشته نجس  ( و اگر زخم یا چیزی که روی2باید آب را به روی زخم برساند )

( ممکن باشد بدون زحمت 3است ، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم )

( و در صورتی 1( و موقع وضو آب را به زخم برساند )9و مشقت ، باید آن را آب بکشد )

که آب برای زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نیست ، ) یا 

( و اگر 9(( باید اطراف زخم را بشوید )1ود آن را آب کشید )زخم نجس است و نمی ش

جبیره پاک است روی آن را مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را 

( به طوری که 3دست تر کشید، مثلًا دوایی است که به دست می چسبد، پارچه پاکی را )

( و اگر این هم 7کشد )جزء جبیره حساب شود روی آن بگذارد و دست تر روی آن ب

( 6(. )66( و تیمم هم بنماید )64ممکن نیست ، احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد )
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)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، بهجت ، صافی :( ضرر هم ندارد .. 

 ( )بهجت :( به طوری که شسته شود ..2)

( )بهجت :( به طوری 3به پائین برساند .. ) )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( از باال

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، بهجت ، سیستانی ، زنجانی 9که شسته شود .. )

:( چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد )زنجانی : و با ضرر 

 ت ..( )بهجت :( به طوری که گذش1همراه نباشد( باید آن را آب بکشد .. )

)خویی ، تبریزی :( و در صورتی که آب برای زخم ضرر ندارد، ولی رساندن آب به 

روی زخم ممکن نیست ، یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب کشید، باید تیّمم 

بنماید. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( و در صورتی که آب برای زخم ضرر ندارد ولی آب 

موجب مشقت یا ضرر است باید تیمم نماید. کشیدن آن ممکن نیست یا باز کردن زخم 

( )فاضل :( به 9( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه صافی نیست [ )1]پایان مسأله [ )

( 7( )زنجانی :( پارچه ای پاک و مانند آن را .. )3طوری که در وضو گفته شد بشوید .. )

 )بهجت :( به طوری که شسته و مسح شود بنا بر احوط ..

 اکی :( پارچه پاکی را روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد ..)ار

)گلپایگانی :( پارچه پاکی را به طوری که به بستن و مانند آن جزء جبیره حساب شود 

روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست احتیاط واجب 

 آن است که وضو

 674ص: 

بگیرد و تیمم هم بنماید اگر تمام محل ّ تیمّم یا بعض آن بی مانع باشد و اگر مواضع تیمّم 

 پوشیده باشد وضوی جبیره ای کافی است و تیمّم جبیره ای الزم نیست .
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)صافی :( احتیاطاً پارچه پاکی را به طوری که به بستن و مانند آن جزء جبیره حساب شود 

آن بکشد و اگر تمام محل تیمم یا بعض آن بی مانع  روی آن بگذارد و دست تر روی

باشد تیمم هم بنماید و نیز اگر عمل به دستور مذکور ممکن نیست ، احتیاط واجب آن 

است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید و اگر مواضع تیمم پوشیده باشد وضوی جبیره ای 

تن یا مسح کردن اطراف ( )بهجت :( با شس64کافی است و تیمم جبیره ای الزم نیست . )

 ( )زنجانی :( تیمّم بنماید و بنا بر احتیاط مستحب وضو نیز بگیرد.66زخم .. )

 .329)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر جبیره ، تمام صورت یا تمام یکی از دستها را فرا گرفته باشد[ 111]مسأله 

  هاشار

م از دستها را فرا گرفته باشد باز احکااگر جبیره ، تمام صورت یا تمام یکی  334مسأله 

( أن 6(، ولی اگر مُعظَم ِ اعضای وضوج 6جبیره جاری و وضوی جبیره ای کافی است )

(، اگر چه 2را گرفته باشد، بنا بر احتیاط، باید جمع نماید بین عمل جبیره و تیمم )« 6»

 ر نشده .( )اراکی :( بقیه مسأله ذک6کفایت تیمم در این صورت بعید نیست . )

)مکارم :( باید بنا بر احتیاط، هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمّم کند، هم چنین اگر 

( )فاضل :( احکام جبیره جاری نمی باشد و 2جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد. )

 باید تیمّم بنماید.

کی از ی )گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، نوری :( مسأله اگر جبیره ، تمام صورت یا تمام

دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد، باید وضوی جبیره ای بگیرد و بنا بر احتیاط 

واجب )گلپایگانی ، صافی : اگر تمام یا بعض مواضع تیمّم پوشیده نیست ( تیمّم هم 

 بنماید.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 )نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .

دو  یکی از دستها یا تمام هر )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر جبیره ، تمام صورت یا تمام

دست را گرفته باشد، بنا بر احتیاط باید تیمّم نماید و وضوی جبیره ای نیز بگیرد )خوئی 

 : و اگر تمام سر یا پاها مجبور باشد باید تیمّم نماید(.

)زنجانی :( مسأله در احکام جبیره فرقی نیست که جبیره تمام اعضای وضو یا تمام یک 

شد، یا بعضی از یک عضو، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر جبیره عضو را گرفته با

تمام اعضا یا تمام یک عضو خواه عضوی که شسته می شود یا عضوی که مسح می شود 

 را گرفته باشد تیمم نیز بنماید.

)سیستانی :( مسأله اگر جبیره تمام بعضی از اعضای وضو را فرا گرفته باشد وضوی جبیره 

ولی اگر تمام اعضای وضو یا بیشتر آن را گرفته باشد، بنا بر احتیاط باید  ای کافی است ،

 تیمّم نماید و وضوی جبیره نیز بگیرد.

 676ص: 

  مسأله اختصاصی

الزم نیست جبیره از  334( )سیستانی :( مسأله 3) 39)خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( مسأله 

اگر از حریر یا از اجزاءِ حیوانی که جنس چیزهایی باشد که نماز در او جایز است ، بلکه 

خوردن گوشت آن جایز نیست بوده باشد مسح بر آن نیز جایز است )تبریزی : و لکن در 

 صورت امکان ، آن را برای نماز بردارد(.

 اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد[ 113]مسأله 
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( این مسأله ، 6یمّم بنماید. )اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد، باید ت 336مسأله 

( )گلپایگانی ، اراکی ، صافی :( 6در رساله آیات عظام : خوئی ، فاضل و تبریزی نیست )

 بنا بر احتیاط واجب باید وضوی جبیره ای بگیرد و تیمّم هم بنماید.

 )بهجت :( بنا بر أظهر باید تیمّم بنماید ولی اگر تیمّم هم جبیره ای است ، احتیاط در جمع

 .334بین وضو و تیمّم است . )سیستانی ، زنجانی ، مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)نوری :( مسأله اگر جبیره تمام یا بیشتر اعضای وضو را گرفته باشد نیز باید وضوی جبیره 

 ای بگیرد.

 کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد[ 112]مسأله 

تها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی کسی که در کف دست و انگش 332مسأله 

( یا از جاهای دیگر 2( سر و پا را با همان رطوبت مسح کند )6آن کشیده است می تواند )

در رساله آیات عظام : خوئی و سیستانی « می تواند»( ]کلمه 6(. )3وضو رطوبت بگیرد )

 ( )خوئی ، سیستانی ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .2نیست [ )

 )فاضل :( و می تواند با سایر جاهای ذراع مسح نماید.

)گلپایگانی ، نوری ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( باید سر و پاها را با همان رطوبت مسح 

 ( )مکارم :( اگر کافی نباشد از جاهای دیگر وضو رطوبت بگیرد.3کند. ]پایان مسأله [ )

 اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته [ 111]مسأله 

اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ، ولی مقداری از طرف انگشتان و  333مسأله 

مقداری از طرف باالی پا باز است ، باید جاهایی که باز است روی پا را ، و جایی که 

 ه آیت اللّه مکارم نیست جبیره است روی جبیره را مسح کند. این مسأله ، در رسال
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 اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد[ 114]مسأله 

اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره  339مسأله 

(، باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره است 6ها در سر یا روی پاها باشد )

( )فاضل 6مل نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )باید به دستور جبیره ع

 :( اگر به اندازه مسح واجب باز باشد همان جا را مسح کند و گر نه ..

 اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته [ 115]مسأله 

یست ناگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن  331مسأله 

( تیمم هم بنماید و اگر برداشتن 6باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط واجب )

( پس اگر زخم در صورت و دستها است 2جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد، )

اطراف آن را بشوید، و اگر در سر یا روی پاها است اطراف آن را مسح کند و برای جای 

 ( )فاضل :( بنا بر احتیاط ..6عمل نماید. )زخم به دستور جبیره 

 672ص: 

( )خوئی ، سیستانی :( اگر جبیره بیشتر از معمول ، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن 2)

)سیستانی : بدون مشقت ( ممکن نیست باید تیمّم نماید مگر این که جبیره در مواضع 

م جمع نماید و در هر دو صورت تیمّم باشد، که در این صورت الزم است بین وضو و تیمّ

 اگر برداشتن جبیره )سیستانی : بدون مشقت ( ممکن است باید جبیره را بردارد ..

)تبریزی :( اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست 

 ت، باید تیمم نماید مگر آن که جبیره در مواضع تیمم باشد، که در این صورت الزم اس

 وضو بگیرد و در هر دو صورت اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد ..
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)مکارم :( بنا بر احتیاط مستحب تیمّم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره اضافی ممکن است 

باید آن را بردارد. ]پایان مسأله )زنجانی :( مسأله اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم 

رداشتن مقدار زیادی ممکن نیست بنا بر احتیاط واجب باید به دستور جبیره را گرفته و ب

عمل نموده و تیمم نیز بنماید. و اگر برداشتن مقدار زیادی ممکن است باید آن را بردارد 

 و به دستور جبیره عمل کند.

 اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست [ 116]مسأله 

( و شکستگی نیست ، ولی به جهت 6خم و جراحت )اگر در جای وضو ز 331مسأله 

( و احتیاط 3(، باید تیمم کند )2دیگری آب برای همه دست و صورت ضرر دارد )

( ولی اگر برای مقداری از دست و 9مستحب ّ آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد )

به  طصورت ضرر دارد چنانچه اطراف آن را بشوید کافی بودن بعید نیست ، ولی احتیا

( )آیات عظام بجز فاضل و نوری :( به 2( )زنجانی :( زخم و دمل .. )6تیمم ترک نشود. )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( بقیه 3جهت دیگری آب برای آن ضرر دارد .. )

 مسأله ذکر نشده .

)فاضل :( و بنا بر احتیاط واجب اگر برای مقداری از دست و صورت ضرر دارد، باید 

 اطراف آن را بشوید و تیمّم هم بنماید.

)مکارم :( ولی اگر فقط برای مقداری از دست و صورت ضرر دارد، چنانچه اطراف آن 

( )اراکی ، گلپایگانی ، 9را بشوید کافی است و احتیاط آن است که تیمم هم بکند. )

 صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

ره ای هم بگیرد ولی اگر برای مقداری )نوری :( احتیاط واجب آن است که وضوی جبی

 از دست و صورت ضرر دارد تنها تیمم کافی است .
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)بهجت :( احتیاط واجب آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد اگر ضرر در تمام 

اعضاء نیست بلکه در یک عضو است . و حکم وضوی جبیره ای از آن چه که گذشت 

 معلوم می شود.

 عضای وضو را رگ زده است [اگر جایی از ا 117]مسأله 

اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بکشد  339مسأله 

(( باید به دستور جبیره 3( )اگر روی آن بست ه است )2( یا آب برای آن ضرر دارد )6)

( و اگر معمولًا باز است شستن اطراف آن کافی است . این مسأله ، در رساله 9عمل کند )

سیستانی :( الزم است تیمّم نماید، ولی اگر آب برای آن ( )6آیت اللّه مکارم نیست )

( )خوئی ، تبریزی :( الزم است 2ضرر دارد باید به دستور جبیره عمل کند. ]پایان مسأله [ )

 تیمّم کند. ]پایان مسأله [

 673ص: 

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، بهجت ، صافی و  -( 3)

 ( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .9یست [ )زنجانی ن

)بهجت :( و احتیاطاً تیمم نماید. ]پایان مسأله [ )فاضل :( و اگر باز است بعد از شستن 

 اطراف آن بنا بر احتیاط واجب پارچه ای روی آن قرار داده و دست تر بر روی آن بکشد.

 یا غسل چیزی چسبیده است [ اگر در جای وضو 118]مسأله 

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست  333مسأله 

( یا به قدری مشّقت دارد که نمی شود تحمل کرد باید به دستور جبیره عمل کند 6، )

( )مکارم :( یا بسیار مشقت دارد، باید به دستور جبیره عمل کند یعنی اطراف آن 6(. )2)
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( )گلپایگانی ، صافی :( و بنا بر احتیاط واجب اگر 2ا بشوید و روی آن را دست بکشد. )ر

 تمام یا بعض محل ّ تیمّم بی مانع باشد، تیمّم هم بنماید چنانچه گفته شد.

)خوئی ، تبریزی :( وظیفه اش تیمّم است ، )تبریزی : مگر در صورتی که در جای تیمم 

، وضو یا غسل کافی است ( بلی ، اگر آن چیزی که  هم چسبیده باشد که در این صورت

 چسبیده ، دوا باشد؛ حکم جبیره را دارد.

)سیستانی :( وظیفه اش تیمّم است مگر آن که آن چیز در مواضع تیمّم باشد که در این 

صورت الزم است بین وضو و تیمّم جمع کند و اگر آن چیزی که چسبیده دوا باشد، 

 حکم جبیره را دارد.

)بهجت :( باید بنا بر أظهر به دستور جبیره عمل کند. و احتیاط در جمع بین تیمّم و وضوی 

 جبیره ای است .

)زنجانی :( باید تیمم بنماید و بنا بر احتیاط مستحب به دستور جبیره هم عمل کند؛ بلی 

اگر محل ، جراحت و مانند آن داشته باشد و برداشتن آن چیز به جراحت صدمه می زند 

 اید وضوی جبیره بگیرد و تیمم الزم نیست .ب

 غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است [ 119]مسأله 

غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است ، ولی بنا بر احتیاط واجب باید آن  337مسأله 

( )گلپایگانی :( اگر ارتماسی هم به جا آورده 6( )6را ترتیبی به جا آورند نه ارتماسی . )

 یح است ، اگر چه ترتیبی بهتر است .شود صح

 )اراکی :( احتیاط مستحب ّ است آن را ترتیبی به جا آورند نه ارتماسی .

 )مکارم :( تا ممکن است باید غسل را ترتیبی به جا آورد، بنا بر احتیاط واجب .
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 )بهجت :( باید بنا بر أحوط آن را ترتیبی به جا آورند.

 ی به جا آورد.)صافی :( احوط آن است که ترتیب

)خوئی :( مسأله در غیر غسل میّت از سایر اغسال ، غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای 

است ، ولی باید آن را ترتیبی به جا آورند و أظهر این است که اگر در بدن زخم یا دمل 

باشد و محل ّ مجبور باشد واجب است غسل و احتیاطاً مسح بر جبیره هم نماید و اگر 

شوف باشد مکلّف مخیّر است بین غسل و تیمّم ؛ و در صورتی که غسل را محل ّ مک

 اختیار کند احتیاط مستحب ّ 

 679ص: 

آن است که پارچه پاکی روی زخم یا دمل باز گذاشته و روی پارچه را مسح نماید. و 

امّا اگر در بدن شکستگی باشد باید غسل بنماید و احتیاطاً روی جبیره را هم مسح کند و 

صورتی که مسح روی جبیره ممکن نباشد یا این که محل ّ شکسته باز باشد الزم است در 

 تیمّم کند.

)سیستانی :( باید بنا بر احتیاط الزم آن را ترتیبی به جا آورند و اگر در بدن ، زخم یا دمل 

 باشد، مکلّف مخیّر است بین غسل و تیمّم ..

 )سیستانی :( و روی زخم باز باشد ..

بریزی :( مسأله غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است ، ولی باید آن را )نوری ، ت

ترتیبی به جا آورند و اگر ارتماسی انجام دهند باطل است )تبریزی : و چنانچه مسح بر 

جبیره و شستن اطراف آن ضرر داشته باشد، باید تیمّم کند و اگر ضرر نداشته باشد، باید 

 به وظیفه جبیره عمل نماید(.
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نجانی :( مسأله غسل جبیره ای در غیر غسل میت مثل وضوی جبیره ای است و احتیاط )ز

مستحب آن است که آن را ترتیبی به جا آورند، و در غسل میت غسل جبیره ای مشروع 

 نیست .

 کسی که وظیفه او تیمم است [ 141]مسأله 

مل او زخم یا د کسی که وظیفه او تیمم است ، اگر در بعضی از جاهای تیّمم 394مسأله 

 یا شکستگی باشد باید به دستور وضوی جبیره ای ، تیمّم جبیره ای نماید.

 کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند[ 143]مسأله 

کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند، چنانچه بداند که تا آخر  396مسأله 

( ولی اگر امید 6در اوّل وقت نماز بخواند ) وقت عذر او برطرف نمی شود، می تواند

( و 2دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب آن است که صبر کند )

(. 3اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره ای به جا آورد )

 بلکه با همان وضوی ( )بهجت :( و اگر بعد از نماز عذر زایل شد اعاده نماز الزم نیست6)

 جبیره ای می تواند کارهای دیگری هم که وضو الزم دارد انجام دهد ..

)زنجانی :( و اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود می تواند صبر کند و 

آخر وقت نماز بخواند و می تواند رجاءً در اول وقت نماز بخواند ولی در هر صورت ، 

نماز بخواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شود، الزم است  در صورتی که اول وقت

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .2وضو گرفته یا غسل کرده و نماز را اعاده نماید. )

( )خوئی ، تبریزی :( ولی 3)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بهتر آن است که صبر کند .. )

ل وقت ، نماز را خواند و تا آخر وقت در صورتی که ) )سیستانی :( و در صورتی که ( اوّ
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عذرش برطرف شد الزم است )سیستانی : احتیاط مستحب است ( که وضو گرفته یا غسل 

 کرده و نماز را اعاده نماید.

 اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست [ 142]مسأله 

 (6اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست موی چشم خود را بچسباند ) 392مسأله 

( و احتیاط آن است که تیّمم هم بنماید. این 2باید وضو و غسل را جبیره ای انجام دهد )

( )بهجت :( به طوری که آب به تمام ظاهر بشره 6مسأله در رساله آیت اللّه فاضل نیست )

 و موها نرسد ..

 671ص: 

ر احتیاط ا ب( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( باید تیمّم نماید )زنجانی : و بن2)

 مستحب وضو یا غسل جبیره ای هم انجام دهد(.

 )نوری :( باید تیمم نماید و احتیاط مستحب آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد.

)مکارم :( مسأله اگر به خاطر درد چشم ، شستن صورت ضرر دارد باید تیمّم کند و اگر 

 می تواند اطراف چشم و بقیه صورت را بشوید، کافی است .

 کسی که نمی داند وظیفه اش تیمّم است [ 141]مسأله 

( بنا بر احتیاط 6کسی که نمی داند وظیفه اش تیمّم است یا وضوی جبیره ای ، ) 393مسأله 

( )بهجت 6واجب باید هر دو را به جا آورد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 :( در صورتی که حجّتی بر تعیین یکی ندارد ..
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)زنجانی :( در صورتی که جهل وی از ندانستن اصل مسأله است باید به مرجع تقلید خود 

مراجعه کند یا هر دو وظیفه را به جا آورد، و در صورتی که جهل وی از ندانستن 

 خصوصیات موضوع ناشی می شود باید هر دو وظیفه را انجام دهد.

 ی خوانده [نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره ا 144]مسأله 

( و بعد 2( صحیح است )6نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره ای خوانده ) 399مسأله 

(، ولی اگر 9( وضو بگیرد )3از آن که عذرش برطرف شد، برای نمازهای بعد هم نباید )

برای آن که نمی دانسته تکلیفش جبیره است یا تیمّم ، هر دو را انجام داده باشد باید برای 

( )خوئی ، تبریزی :( و تا آخر وقت عذرش مستمرّ بوده 6(. )1ای بعد وضو بگیرد )نمازه

.. 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و می 2)زنجانی :( و تا آخر وقت عذرش باقی بوده .. )

( )فاضل :( الزم نیست 3تواند با آن وضو نمازهای بعدی را نیز به جا آورد. ]پایان مسأله [ )

( بعد از آن که عذرش بر طرف شد، با همان وضو می تواند نمازهای بعد ( )بهجت :9.. )

 را نیز بخواند ..

)نوری :( برای نمازهای بعدهم در صورتی که وضوی او باطل نشده است نباید وضو 

 بگیرد ..

)زنجانی :( در صورتی که عذرش در وقت نمازهای بعدی استمرار داشته باشد می تواند 

دیگر را نیز بخواند ولی در صورتی که عذرش برطرف شود نمی با آن وضو نمازهای 

تواند با آن وضو نمازهای دیگر را بخواند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، صافی :( بعد از آن 

که عذرش برطرف شد و هنوز وضوی جبیره ای باطل نشده است ، برای نمازهای بعد بنا 

برطرف  ه بنا بر احتیاط اگر در وقت ، عذرشبر احتیاط الزم باید وضو بگیرد )صافی : بلک
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( )بهجت :( بنا بر احتیاط 1شود نمازش را با وضوی جدید اعاده نماید(. ]پایان مسأله [ )

 واجب در صورت بقای جهل ، برای نمازهای بعد وضو بگیرد.

)مکارم :( مسأله نمازهایی را که با وضو یا غسل جبیره ای می خوانند اعاده ندارد، مگر 

ین که قبل از پایان وقت نماز عذر برطرف شود در اینجا بنا بر احتیاط واجب ، نماز را ا

 اعاده کنند.

 671ص: 

 احکام وضو )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 به نیت طهارت برای نماز مغرب وضو گرفتم [ 311]س 

: به نیت طهارت برای نماز مغرب وضو گرفتم ، آیا برای من با این وضو مس ّ 644س 

 قرآن کریم و خواندن نماز عشا جایز است ؟

ج : بعد از آن که وضو به طور صحیح محقّق شد، تا زمانی که باطل نشده است ، انجام 

 هر عمل مشروط به طهارت ، با آن جایز است .

 ش موی مصنوعی گذاشته است [کسی که در جلوی سر 313]س 

: کسی که در جلوی سرش موی مصنوعی گذاشته است و در صورت نگذاشتن 646س 

 آن به مشقت می افتد، آیا مسح بر موی مصنوعی برای او جایز است ؟

ج : موی مصنوعی اگر به نحو کاله گیس باشد، واجب است برای مسح آن را بردارد، 

کاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوی سر باعث ولی اگر موی مصنوعی بر پوست سر 

 عسر و حرجی شود که عادتاً قابل تحمل نیست ، مسح بر روی آن مجزی است .

 در وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود[ 312]س 
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: شخصی گفته است که هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته 642س 

ه شود وضو باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است شود، و اگر بار سوم آب ریخت

 ؟

ج : شستن اعضاء در وضو، بار اّول واجب و بار دوّم جائز و بیش از آن مشروع نیست 

لکن مالک برای تعیین هر بار، قصد انسان است ، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب 

 بریزد اشکال ندارد.

 آیا در وضوی ارتماسی جایز است [ 311]س 

: آیا در وضوی ارتماسی جایز است که چند بار دست و صورت را داخل آب 643س 

 کنیم یا این که فقط دو بار جایز است ؟

ج : فقط دو بار می توان دست و صورت را وضوی ارتماسی داد بار اوّل واجب ، و بار 

ست . ولی در وضوی ارتماسی در مورد دستها دوّم جائز است و بیش از آن ، مشروع نی

باید قصد شستن وضوئی آنها هنگام خارج کردن آنها از آب باشد، تا بتوان از این طریق 

 مسح را با آب وضو انجام داد.

 آیا چربیهائی که به طور طبیعی در مو به وجود می آید[ 314]س 

ب وجود می آیند، مانع محسو: آیا چربیهائی که به طور طبیعی در مو و صورت به 649س 

 می شوند؟

ج : مانع محسوب نمی شود، مگر آن که به حدّی باشد که مانع از رسیدن آب به پوست 

 و مو گردد.

 مدت زمانی مسح پاهایم را از سر انگشتان انجام نمی دادم [ 315]س 
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ا و پ : مدت زمانی مسح پاهایم را از سر انگشتان انجام نمی دادم ، بلکه فقط روی641س 

مقداری از انگشتان را مسح می کردم ؛ آیا این مسح صحیح بوده است ؟ و در صورت 

 عدم صحت ، نمازهایی را که خوانده ام باید قضا کنم ؟

ج : اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضای نمازهای خوانده شده ، 

تان یا هنگام مسح ، از سر انگشواجب است . و در صورتی که انسان شک داشته باشد که آ

 پا مسح می کرده است یا نه ؟ وضو و نمازهای خوانده شده محکوم به صحت هستند.

 بر آمدگی روی پا[ 316]س 

: بر آمدگی روی پا که هنگام مسح ، دست باید تا آنجا کشیده شود، کدام است 641س 

 ؟

 ج : باید مسح پا را تا مفصل بکشند.

 679ص: 

 مساجد و مراکز و ادارات دولتی [ وضو در 317]س 

: وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتی که دولت در سایر کشورهای اسالمی 649س 

 بنا می کند، چه حکمی دارد؟

 ج : جایز است و مانع شرعی ندارد.

 چشمه ای است که سرچشمه آن در زمین ملکی شخصی قرار دارد[ 318]س 

در زمین ملکی شخصی قرار دارد. اگر بخواهیم  : چشمه ای است که سرچشمه آن643س 

آب آن را به وسیله لوله به منطقه ای که چند کیلومتر با آن فاصله دارد، انتقال دهیم ، باید 
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لوله از زمین های ملکی این شخص و افراد دیگر عبور نماید، آیا در صورت عدم رضایت 

 و سایر تطهیرات جایز است ؟مالکین زمین ها، استفاده از آب چشمه برای وضو و غسل 

ج : اگر چشمه ، در کنار و خارج از ملک غیر ، خود به خود جوشیده و قبل از جریان 

آن بر زمین ، وارد لوله شده و به منطقه منظور هدایت شود در صورتی که استفاده از آب 

 عرفاً تصرّف در ملک غیر محسوب نشود، اشکال ندارد.

 سازمان آب [ 319]س 

سازمان آب ، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعالم کرده است ، : 647س 

ولی در برخی از محلّه ها فشار آب ضعیف است و ساکنان آن مجبورند که برای استفاده 

از آب در طبقات باالی ساختمانها از پمپ فشار استفاده کنند، با توجه به این مسأله به دو 

آیا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بیشتر از  سؤال زیر پاسخ فرمایید؟ الف :

نظر شرعی جایز است ؟ ب : در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب ، وضو و 

 غسل با آبی که به وسیله پمپ جذب می شود چه حکمی دارد؟

ج : در فرض سؤال ، نصب و استفاده از پمپ فشار جایز نیست ، و وضو و غسل با آبی 

 له پمپ به دست می آید، محل اشکال است .که به وسی

 وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز[ 331]س 

: نظر جناب عالی در باره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چیست ؟ در 664س 

پاسخ به یکی از استفتاءات فرموده اید که با وضوئی که نزدیک اول وقت نماز گرفته می 

 منظور شما از نزدیک اول وقت نماز، چه مقدار است ؟ شود، می توان نماز خواند.

ج : مالک صدق عرفی نزدیکی وقت نماز است ، و اگر در آن وقت برای نماز وضو 

 گرفته شود، اشکال ندارد.
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 آیا شخصی که وضو می گیرد[ 333]س 

: آیا شخصی که وضو می گیرد، مستحب است هنگام مسح قسمت پائین انگشتان 666س 

 پا یعنی جائی را که موقع راه رفتن با زمین تماس پیدا می کند، مسح نماید؟

ج : محل مسح پا عبارت است از روی پا از سر یکی از انگشتان تا مفصل ساق ، و 

 .استحباب مسح پائین انگشتان پا ثابت نشده است 

 اگر شخص وضو گیرنده [ 332]س 

: اگر شخص وضو گیرنده ، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به 662س 

 باز و بسته کردن شیر آب نماید، این کار او چه حکمی دارد؟

ج : اشکال ندارد و به صحت وضو لطمه ای نمی زند. ولی اگر بعد از فراغت از شستن 

ن ، دستش را روی شیری که خیس است بگذارد و آب دست چپ و قبل از مسح با آ

وضوی دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحت مسح با رطوبتی که مختلط از 

 آب وضو و آب خارج است ، محل اشکال می باشد.

 673ص: 

 آیا برای مسح می توان از غیر آب وضو استفاده کرد[ 331]س 

و استفاده کرد؟ و هم چنین آیا مسح سر : آیا برای مسح می توان از غیر آب وض663س 

 حتماً باید با دست راست و از باال به پایین باشد؟

ج : مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دستها مانده ، کشیده شود و اگر 

رطوبتی باقی نمانده باید از ریش یا ابرو رطوبت گرفته و مسح نماید و احتیاط آن است 

 که مسح سر با دست راست باشد، ولی کشیدن مسح از باال به پایین الزم نیست .
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 وجود رنگ روی ناخن [ 334]س 

: بعضی از زنها ادعا می کنند که وجود رنگ روی ناخن مانع وضو نیست و مسح 669س 

 روی جوراب نازک هم جایز است . نظر شریف جناب عالی در این باره چیست ؟

ج : در صورتی که رنگ دارای جرم باشد، مانع از رسیدن آب به ناخن می باشد و وضو 

 اشد، صحیح نیست .باطل است و مسح بر جوراب هر قدر هم نازک ب

 مجروحان جنگی که قطع نخاع شده اند[ 335]س 

: آیا مجروحان جنگی که قطع نخاع شده اند و قدرت نگهداری بول را ندارند، 661س 

جایز است در نماز جمعه شرکت کرده و به خطبه ها گوش دهند و با عمل به وظیفه 

 شخص مسلول ، نماز جمعه و عصر را بخوانند؟

ن در نماز جمعه اشکال ندارد، ولی با توجه به این که بر آنان واجب است ج : شرکت آنا

که بعد از وضو گرفتن بدون فاصله زمانی ، شروع به خواندن نماز کنند، بنا بر این وضوی 

قبل از خطبه های نماز جمعه در صورتی برای خواندن نماز جمعه کافی است که بعد از 

 وضو حدثی از آنان سر نزند.

 شخصی که قادر بر وضو گرفتن نیست [ 336]س 

: شخصی که قادر بر وضو گرفتن نیست ، فرد دیگری را برای انجام وضو به نیابت 661س 

می گیردو خودش نیت نموده و با دست خود مسح می کند و اگر قادر بر مسح نباشد 

ب از ائنایب دست او را گرفته و با آن مسح می نماید. اگر از این کار هم عاجز باشد، ن

دست او رطوبت گرفته و مسح می کند. حال ، اگر این شخص دست نداشته باشد، چه 

 حکمی دارد؟
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ج : اگر این شخص کف دست نداشته باشد، برای مسح ، رطوبت از ساعد او گرفته می 

شود، و اگر ساعد هم نداشته باشد، رطوبت از صورت او گرفته شده و سر و پا با آن مسح 

 می شوند.

 در نزدیکی محل برگزاری نماز جمعه [ 337]س 

: در نزدیکی محل برگزاری نماز جمعه مکانی برای وضو گرفتن وجود دارد که 669س 

تابع مسجد جامع است و پول آب آن از غیر بودجه مسجد پرداخت می شود. آیا شرکت 

 کنندگان در نماز جمعه جایز است که از آن آب استفاده کنند؟

وضو گرفتن ِ همه نمازگزاران بطور مطلق قرار داده شده است ، ج : چون آب آن برای 

 استفاده از آن اشکال ندارد.

 وضوئی که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده [ 338]س 

: آیا وضوئی که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده ، برای خواندن نماز مغرب 663س 

مبطالت وضو از وی سر نزده است  و عشا هم با علم به این که در این مدت هیچ یک از

 ، کافی است ؟ یا آن که هر نمازی نیت و وضوی جداگانه ای دارد؟

ج : برای هر نمازی وضوی جداگانه الزم نیست . با یک وضو تا زمانی که باطل نشده ، 

 می تواند هر مقدار نماز که می خواهد بخواند.

 677ص: 

 وضو گرفتن به نیت نماز واجب قبل از داخل شدن [ 339]س 

 : آیا وضو گرفتن به نیت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جایز است ؟667س 
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ج : وضو گرفتن برای خواندن نماز واجب ، اگر نزدیک داخل شدن به وقت آن باشد. 

 اشکال ندارد.

 طبی و عصای چوبی راه می روم [ به علت فلج شدن هر دو پایم به کمک کفش 321]س 

: به علت فلج شدن هر دو پایم به کمک کفش طبی و عصای چوبی راه می روم 624س 

، و چون به هیچ وجه بیرون آوردن کفش هنگام وضو برایم امکان ندارد، امیدوارم وظیفه 

 شرعی مرا در رابطه با مسح هر دو پا بیان فرمائید.

مسح پاها برای شما خیلی سخت و دشوار است ، مسح  ج : اگر بیرون آوردن کفش برای

 بر روی کفش کافی و مجزی است .

 اگر بعد از رسیدن به مکانی تا چند فرسخی آن به جستجوی آب بپردازیم [ 323]س 

: اگر بعد از رسیدن به مکانی تا چند فرسخی آن به جستجوی آب بپردازیم و 626س 

ا حالت تیمم برای ما واجب است یا وضو گرفتن ب آب آلوده و کثیفی را بیابیم ، در این

 آن آب ؟

ج : اگر آن آب پاک و مطلق باشد و استعمال آن ضرری نداشته باشد و خوف ضرر هم 

 در بین نباشد، وضو واجب است و نوبت به تیمم نمی رسد.

 آیا وضو به خودی خود مستحب است [ 322]س 

آیا می توان قبل از داخل شدن به : آیا وضو به خودی خود مستحب است ؟ و 622س 

 وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟

ج : وضو به قصد طهارت از نظر شرعی مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوی 

 مستحب جایز است .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 کسی که همیشه در وضویش شک می کند[ 321]س 

چگونه می تواند به مسجد برود و  : کسی که همیشه در وضویش شک می کند،623س 

 نماز بخواندو به قرائت قرآن کریم و زیارت معصومین علیهم السالم بپردازد؟

ج : شک در بقای طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، و تا یقین به نقض وضو پیدا نکرده 

 است می تواند با آن نماز بخواند و قرآن قرائت کند و به زیارت برود.

 ر صحت وضو شرط است که آب بر همه قسمت های دست جریان پیدا کند[آیا د 324]س 

: آیا در صحت وضو شرط است که آب بر همه قسمت های دست جریان پیدا 629س 

 کندیا آن که کشیدن دست تر بر آن کافی است ؟

ج : صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هر چند به وسیله دست کشیدن 

 اعضاء با دست مرطوب به تنهائی کافی نیست .باشد. ولی مسح 

 آیا در مسح سر مرطوب شدن مو کافی است [ 325]س 

: آیا در مسح سر، مرطوب شدن مو کافی است یا این که رطوبت باید به پوست 621س 

 سر هم برسد؟

 ج : مسح بر پوست سر واجب نیست . بلکه بر موی قسمت جلوی سر کافی است .

 وی مصنوعی استفاده می کند[کسی که از م 326]س 

: کسی که از موی مصنوعی استفاده می کند مسح سر را چگونه انجام دهد؟ و 621س 

 وظیفه او راجع به غسل چیست ؟
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ج : اگر موی کاشته شده ، قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقت باشد 

شد، مسح بر روی همین موها و با وجود موها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست سر نبا

 کافی است ، و غسل نیز همین حکم را دارد.

 244ص: 

 مواالت [ 327]س 

 : ایجاد فاصله زمانی در شستن اعضاء هنگام وضو یا غسل ، چه حکمی دارد؟629س 

ج : فاصله زمانی ) عدم مواالت ( در غسل اشکال ندارد. ولی در وضو اگر فاصله به 

 مقداری باشد که اعضای قبلی خشک شوند، وضو باطل است .

 وضو و نماز کسی که پی در پی از او باد به مقدار کم خارج می شود[ 328]س 

می شود، چه : وضو و نماز کسی که پی در پی از او باد به مقدار کم خارج 623س 

 حکمی دارد؟

ج : اگر نتواند وضوی خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجدید وضو در اثناء نماز هم 

برای او خیلی دشوار باشد، می تواند با هر وضوئی یک نماز بخواند، یعنی برای هر نماز 

 به یک وضو اکتفا کند، هر چند وضوی او در بین نماز باطل شود.

 بعضی از افرادی که در مجتمع های مسکونی زندگی می کنند[ 329]س 

: بعضی از افرادی که در مجتمع های مسکونی زندگی می کنند، از پرداخت 627س 

هزینه خدماتی که از آنها استفاده می کننداز قبیل هزینه آب سرد و گرم ، تهویه ، نگهبانی 

نماز و سایر عبادات این افراد که بار مالی و مانند آنها، خودداری می کنند. آیا روزه و 
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این خدمات را بدون رضایت هم سایگان به دوش آنان می اندازند، از نظر شرعی باطل 

 است ؟

ج : هر یک از مشترکین از نظر شرعی به مقداری که از امکانات مشترک استفاده می 

ب ، امتناع کند، کند، نسبت به هزینه خدمات مدیون است ، و اگر از پرداخت ِ پول آ

 وضو و غسل او محل اشکال و بلکه باطل است .

 شخصی غسل جنابت نموده [ 311]س 

: شخصی غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت می خواهد نماز 634س 

بخواند، ولی نمی داند غسلش باطل شده است یا خیر؟ اگر احتیاطاً وضو بگیرد، اشکال 

 دارد یا خیر؟

 فرض مذکور وضو واجب نیست ، ولی احتیاط هم مانعی ندارد.ج : در 

 آیا کودک نابالغ محدث به حدث اصغر می شود[ 313]س 

: آیا کودک نابالغ ، محدث به حدث اصغر می شود؟ آیا می توان قرآن را در 636س 

 دسترس او قرار داد تا آن را مس ّ کند؟

هم محدث می شود، ولی مس  ج : بله ، با عارض شدن مبطالت وضو، کودک نابالغ

کتابت قرآن بر او حرام نیست و بر مکلّف واجب نیست او را از دست زدن به نوشته قرآن 

 باز دارد.

 اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو نجس شود[ 312]س 

 ،: اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود632س 

 چه حکمی دارد؟
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ج : نجس شدن آن عضو، به صحت وضو ضرر نمی رساند، ولی تطهیر آن عضو برای 

 پاک شدن از نجاست بخاطر نماز واجب است .

 بودن چند قطره آب بر روی پا هنگام مسح [ 311]س 

 : آیا بودن چند قطره آب بر روی پا هنگام مسح ، برای وضو ضرر دارد؟633س 

ل مسح از آن قطرات خشک شود تا هنگام مسح ، رطوبت دست ج : واجب است که مح

 بر پا تأثیر بگذارد نه بر عکس .

 کسی که دست راست او از باالی مرفق قطع شده [ 314]س 

: کسی که دست راست او از باالی مرفق قطع شده ، آیا مسح پای راست از او 639س 

 ساقط است ؟

 ه باید با دست چپ بر آن مسح کند.ج : مسح پای راست از او ساقط نمی شود، بلک

 کسی که در اعضای وضوی او زخم یا شکستگی باشد[ 315]س 

 : کسی که در اعضای وضوی او زخم یا شکستگی باشد، چه وظیفه ای دارد؟631س 

ج : اگر در اعضای وضو زخم یا شکستگی است و روی آن باز باشد و آب برای آن 

 ضرر

 246ص: 

ندارد، باید آن را بشوید و اگر شستن آن مضر است باید اطراف آن را بشوید، و احتیاط 

 آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد.

 کسی که محل مسح او زخم است [ 316]س 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 : کسی که محل مسح او زخم است ، چه وظیفه ای دارد؟631س 

محل مسح دست ِ تر بکشد باید به جای وضو تیمم کند. ج : اگر نمی تواند روی زخم 

ولی در صورتی که می تواند پارچه ای روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتیاط 

 آن است که عالوه بر تیمم ، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد.

 کسی که جاهل به بطالن وضویش است [ 317]س 

و بعد از وضو متوجه آن می شود، چه : کسی که جاهل به بطالن وضویش است 639س 

 حکمی دارد؟

ج : اعاده وضو برای اعمال مشروط به طهارت ، واجب است ، و اگر با وضوی باطل نماز 

 خوانده باشد، اعاده آن نیز واجب می باشد.

 کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد[ 318]س 

ود دارد که حتی اگر جبیره : کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وج633س 

 هم بر روی آن قرار دهد دائماً از آن خون می آید، چگونه باید وضو بگیرد؟

ج : واجب است جبیره ای را بر روی زخم بگذارد که خون از آن بیرون نمی آید، مثل 

 نایلون .

 آیا خشک کردن رطوبت بعد از وضو مکروه است [ 319]س 

از وضو مکروه است ؟ در مقابل ، آیا خشک  : آیا خشک کردن رطوبت بعد637س 

 نکردن آن مستحب است ؟

 ج : اگر دستمال یا پارچه معینی را مخصوص این کار قرار دهد، اشکال ندارد.
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 رنگ مصنوعی که زنها از آن برای رنگ کردن موی سر استفاده می کنند[ 341]س 

ابرویشان استفاده  : آیا رنگ مصنوعی که زنها از آن برای رنگ کردن موی سر و694

 می کنند، مانع از صحت وضو و غسل است ؟

ج : اگر صرفاً رنگ باشد و دارای جرمی نباشد که مانع از رسیدن آب به مو شود، وضو 

 و غسل صحیح است .

 جوهر از موانع است ؟[ 343]س 

: آیا جوهر از موانعی است که وجود آن بر روی دست باعث بطالن وضو می 696س 

 شود؟

اگر جوهر دارای جرم بوده و مانع از رسیدن آب به پوست شود، وضو باطل است ، ج : 

 و تشخیص این موضوع بر عهده مکلّف می باشد.

 : اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود[342]س 

 : اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آیا وضو باطل می شود؟692س 

باید با رطوبتی که از آب وضو در کف دو دست باقی مانده ج : از آنجایی که مسح پاها 

صورت بگیرد، لذا باید هنگام مسح سر، دست به قسمت باالی پیشانی نرسد و با رطوبت 

صورت برخورد نکند تا این که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نیاز دارد با رطوبت 

 صورت مخلوط نشود.

 متعارف بین مردم وقت بیشتری می گیرد[ شخصی که وضویش نسبت به وضوی 341]س 

: شخصی که وضویش نسبت به وضوی متعارف بین مردم وقت بیشتری می گیرد، 693

 برای یقین پیدا کردن به شستن اعضای وضو چه کاری باید انجام دهد؟
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ج : باید از وسوسه اجتناب نماید، و برای این که شیطان از او ناامید شود، باید به وسوسه 

تناء نکند و کوشش کند که همانند سایر اشخاص به مقداری که از نظر شرعی واجب ها اع

 است ، اکتفا نماید.

 242ص: 

 خالکوبی بدن [ 344]س 

: بعضی از قسمت های بدنم خالکوبی شده است ، گفته می شود که غسل و وضو 699س 

و نمازم باطل هستندو نمازی از من پذیرفته نمی شود. امیدوارم مرا در این باره راهنمایی 

 فرمائید.

ج : اگر خالکوبی مجرد رنگ باشد و یا در زیر پوست بوده و بر ظاهر پوست چیزی که 

 بر آن شود، وجود نداشته باشد، وضو و غسل و نماز صحیح است .مانع از رسیدن آب 

 اگر بعد از خروج بول انسان استبراء کرد[ 345]س 

: اگر بعد از خروج بول ، انسان استبراء کرد و وضو گرفت و سپس رطوبتی که 691س 

 مردد بین بول و منی است از او خارج شد، چه حکمی دارد؟

ل یقین به طهارت از حدث ، واجب است که هم غسل ج : در فرض سؤال ، برای تحصی

 کند و هم وضو بگیرد.

 تفاوت وضوی زن و مرد[ 346]س 

 : لطفاً تفاوت وضوی زن و مرد را بیان فرمائید.691س 
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ج : بین زن و مرد در افعال و کیفیت وضو فرقی نیست ، جز این که برای مردها مستحب 

آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلی آن  است که هنگام شستن آرنج از قسمت بیرونی

. 

 )مس ّ اسماء و آیات الهی (

 مس ّ ضمایری که به ذات باری تعالی بر می گردند[ 347]س 

بسمه »: مس ّ ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می گردند مثل ضمیر جمله 699س 

 چه حکمی دارد؟« تعالی 

 ج : ضمیر حکم لفظ جالله را ندارد.

 وشتن اسم جالله اللّه [ن 348]س 

مرسوم شده است . کسانی که بدون وضو ..« ا »بصورت « اللّه »: نوشتن اسم جالله 693س 

 این کلمه را مس ّ می کنند، چه حکمی دارند؟

 ج : همزه و نقاط، حکم لفظ جالله را ندارد، و مس آن بدون وضو، جائز است .

 اللّه [ نوشتن الف و سه نقطه به جای لفظ جالله 349]س 

..« ا »را به صورت « اللّه »: در جائی که من کار می کنم در مکاتبات خود کلمه 697س 

یح از نظر شرعی صح« اللّه »می نویسند. آیا نوشتن الف و سه نقطه به جای لفظ جالله 

 است ؟

 ج : از نظر شرعی مانعی ندارد.

 [آیا جایز است به صرف احتمال مس ّ لفظ جالله الّله  351]س 
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، توسط افراد بدون وضو« اللّه »: آیا جایز است به صرف احتمال مس ّ لفظ جالله 614س 

 نوشته شود؟..« ا »از نوشتن آن خودداری نموده و یا بصورت 

 ج : مانعی ندارد.

 خط بریل [ 353]س 

: نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط برجسته ای معروف به خط بریل که با 616س 

 ن خوانده می شود، استفاده می کنند.لمس انگشتا

آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فراگیری قرآن کریم و مس ّ اسماء طاهره که با خط 

 برجسته بریل نوشته شده است ، وضو داشته باشند یا خیر؟

ج : اگر نقاط برجسته عالمت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولی اگر در نظر 

 عرف آگاه بعنوان خط محسوب شوند در مس آنها رعایت احتیاط الزم است .

 مس ّ اسمهایی از قبیل عبد اللّه و حبیب اللّه [ 352]س 

 حکمی دارد؟: مس ّ اسمهایی از قبیل عبد اللّه و حبیب اللّه بدون وضو چه 612س 

 ج : مس ّ لفظ جالله بدون وضو جایز نیست ، اگر چه جزئی از یک اسم مرکب باشد.

 243ص: 

 آیا جایز است که زن حائض گردنبندی را به گردن بیندازد[ 351]س 

: آیا جایز است که زن حائض گردنبندی را به گردن بیندازد که نام مبارک پیامبر 613س 

 ن نقش شده است ؟صلی اهلل و علیه و آله بر آ
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ج : به گردن آویختن آن اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب است که اسم مبارک 

 با بدن تماس نداشته باشد.« صلی اللّه علیه و آله » پیامبر 

 حرمت مس ّ نوشته های قرآن بدون وضو[ 354]س 

که در : آیا حرمت مس ّ نوشته های قرآن بدون وضو اختصاص به موردی دارد 619س 

قرآن کریم باشد، یا شامل مواردی که نوشته قرآنی در کتاب دیگری یا تابلو یا دیوار و 

 غیر آنها هم باشد، می گردد؟

ج : حرمت مس ّ کلمات و آیات قرآنی بدون وضو اختصاص به قرآن کریم ندارد. بلکه 

مه ، شامل همه کلمات و آیات قرآنی می شود، هر چند در کتاب دیگری یا در روز نا

 مجله ، تابلو، و غیر آنها باشد.

 خانواده ای به قصد خیر و برکت هنگام خوردن [ 355]س 

: خانواده ای به قصد خیر و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفی استفاده می کنند 611س 

که آیات قرآنی از جمله آیه الکرسی روی آن نوشته شده است . آیا این کار اشکال 

 دارد؟

 و باشند و یا غذا را با قاشق از ظرف برمی دارند، اشکال ندارد.ج : اگر با وض

 آیا کسانی که به وسیله دستگاه تحریر[ 356]س 

: آیا کسانی که به وسیله دستگاه تحریر اسماء جالله یا آیات قرآنی و یا نامهای 611س 

 معصومین علیهم السالم را می نویسند، باید در حال نوشتن آنها با وضو باشند؟

 : این کار مشروط به طهارت نیست ، ولی نوشته ها را نباید بدون وضو مس ّ کرد. ج

 مس ّ آرم جمهوری اسالمی ایران [ 357]س 
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 : آیا مس ّ آرم جمهوری اسالمی ایران بدون وضوء، حرام است ؟619س 

ج : اگر در نظر عرف ، اسم جالله محسوب و خوانده شود، مس ّ آن بدون طهارت حرام 

ر غیر این صورت اشکال ندارد، اگر چه احوط ترک مس آن بدون طهارت است و د

 است .

 چاپ آرم جمهوری اسالمی ایران [ 358]س 

: آیا چاپ آرم جمهوری اسالمی ایران بر روی اوراق اداری و استفاده از آن در 613س 

 مکاتبات و غیر آن ، چه حکمی دارد؟

المی ایران اشکال ندارد، و احوط این ج : نوشتن و چاپ لفظ جالله یا آرم جمهوری اس

 است که احکام لفظ جالله در آرم جمهوری اسالمی ایران هم رعایت شود.

 استفاده از تمبرهای پستی [ 359]س 

: استفاده از تمبرهای پستی که بر روی آنها آیات قرآنی چاپ شده است ، و یا 617س 

و آیات قرآنی و یا چاپ آرم مؤسساتی « عزّ و جل ّ»چاپ لفظ جالله و اسماء خداوند 

که مشتمل بر آیاتی از قرآن کریم است ، در روز نامه ها و مجالت و نشریاتی که همه 

 دارد؟ روزه منتشر می شوند، چه حکمی

ج : طبع و نشر آیات قرآنی و اسماء جالله و امثال آن اشکال ندارد، ولی بر کسی که به 

دستش می رسد، واجب است که احکام شرعی آنها را رعایت نماید و از بی احترامی و 

 نجس کردن و مس ّ بدون وضوی آنها خودداری کند.

 در بعضی از روزنامه ها اسم جالله [ 361]س 
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: در بعضی از روز نامه ها اسم جالله یا آیات قرآنی نوشته می شود، آیا پیچاندن 614س 

غذا با آنها، یا نشستن بر آنها و یا استفاده از آنها به جای سفره و یا انداختن آنها در زباله 

 ، با توجه به مشکل بودن استفاده از راههای دیگر، جایز است یا خیر؟

 249ص: 

این روز نامه ها در مواردی که از نظر عرف ، بی احترامی شمرده شود ج : استفاده از 

 جائز نیست و اگر بی احترامی محسوب نشود اشکال ندارد.

 مس ّ نقش کلمات روی انگشتر[ 363]س 

 : آیا مس ّ نقش کلمات روی انگشترها، جایز است ؟616س 

 آن بدون طهارت  ّج : اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مس ّ آن طهارت است ، مس

 جایز نیست .

 انداختن چیزی که مشتمل بر نامهای خداوند است [ 362]س 

: انداختن چیزی که مشتمل بر نامهای خداوند است در نهرها و جوی ها چه 612س 

 حکمی دارد؟ آیا این عمل اهانت محسوب می شود؟

وب نشود، اشکال ج : اگر انداختن آنها در نهرها و جویبارها از نظر عرف اهانت محس

 ندارد.

 انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله [ 361]س 

: آیا هنگام انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله یا آتش زدن آنها، باید 613س 

اطمینان حاصل شود که نامهای خداوند و اسامی معصومین علیهم السالم در آنها نباشد؟ 
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در یکی از دو طرف آن چیزی نوشته نشده است ، اسراف آیا دور انداختن اوراقی که 

 محسوب می شود یا خیر؟

ج : فحص و بررسی الزم نیست و هنگامی که وجود اسماء جالله در ورقه احراز نشود، 

انداختن آن در زباله اشکال ندارد. اما اوراقی که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن 

بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف دیگر آن سازی و مانند آن وجود دارد و یا 

قابل استفاده برای نوشتن است ، سوزاندن و دور انداختن آنها به علت وجود شبهه اسراف 

 ، خالی از اشکال نیست .

 اسامی مبارکی که احترام آنها واجب است [ 364]س 

است ،  : اسامی مبارکی که احترام آنها واجب و مس ّ بدون وضوی آنها حرام619س 

 کدامند؟

ج : مس ّ اسماء و صفات مخصوص ذات باری تعالی بدون وضو حرام است ، و احوط 

الحاق نامهای انبیاء عظام و ائمه معصومین علیهم السالم به نامهای خداوند متعال ، در 

 حکم مذکور است .

 راههای شرعی محو کردن اسماء مبارک [ 365]س 

ء مبارک و آیات قرآنی هنگام نیاز کدامند؟ : راههای شرعی محو کردن اسما611س 

سوزاندن اوراقی که در آن اسم جالله و آیات قرآنی نوشته شده است ، هنگام ضرورت 

 برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟

ج : دفن آنها در خاک و یا تبدیل آنها به خمیر به وسیله آب اشکال ندارد. ولی جواز 

رامی محسوب شود، جایز نیست ، مگر در سوزاندن آنها مشکل است و اگر بی احت
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صورتی که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آیات قرآنی و نامهای مبارک امکان نداشته 

 باشد.

 قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه [ 366]س 

: قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی به مقدار زیاد به طوری که حتی 611س 

انده ، و غیر قابل خواندن شوند، چه حکمی دارد؟ آیا در دو حرف آنها به هم متصل نم

محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی و ساقط شدن حکم آنها، تغییر صورت خطی 

 آنها با حذف و اضافه کردن حروف ، کافی است ؟

ج : تقطیع به نحو مذکور اگر بی احترامی محسوب شود جائز نیست و در غیر این صورت 

حو نوشته لفظ جالله و آیات قرآنی نشود، کافی نیست ، هم چنان که نیز اگر موجب م

تغییر صورت خطی کلمات با اضافه یا کم کردن بعضی حروف نیز باعث زوال حکم 

شرعی حروفی که به قصد نوشتن لفظ جالله به کار رفته اند، نمی شود. بلی ، زوال حکم 

تیاط، دد، بعید نیست ، هر چند احبر اثر تغییر حروف به نحوی که ملحق به محو حروف گر

 اجتناب از مس ّ آن بدون وضو است .

 241ص: 

 ]اغسال [

 غسلهای واجب 

 اشاره

غسلهای واجب هفت است : اول : غسل جنابت . دوم : غسل حیض . سوم : غسل نفاس . 

چهارم : غسل استحاضه . پنجم : غسل مس ّ میّت . ششم : غسل میت . هفتم : غسلی که 

( )سیستانی :( و اگر کسوف 6(. )6به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود )
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عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود بنا بر احتیاط کلّی یا خسوف کلّی شود و مکلّف 

 واجب باید برای قضای آن غسل کند.

)بهجت :( ]و[ به مناسبت ذکر غسل میّت و مس ّ میّت ، احکام دیگر مربوط به اموات نیز 

 ذکر می شود.

)زنجانی :( مسأله غسلهای واجب هشت چیز است : اوّل : غسل جنابت ، دوم : غسل حیض 

: غسل نفاس ، چهارم : غسل استحاضه ، پنجم : غسل مس ّ مّیت ، ششم : غسل  ، سوم

میّت ، هفتم : کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده باشد، 

در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد بنا بر احتیاط واجب باید برای قضای نماز 

ند و نماز قضا بدون غسل باطل است . هشتم : غسلی که به آیات غسل نموده و نماز بخوا

واسطه نذر و قسم و مانند آن یا اجاره یا شرط در ضمن عقد، یا دستوری که اطاعتش 

 الزم است واجب شده باشد.

 ]غسل جنابت [

 احکام جنابت 

  [به دو چیز انسان جنب می شود 391]مسأله 

به دو چیز انسان جنب می شود: اول : جماع . دوم : بیرون آمدن منی ، چه در  391مسأله 

(، با اختیار باشد 6خواب باشد یا بیداری ، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت )

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .6یا بی اختیار. )

  [اگر رطوبتی از انسان خارج شود 391]مسأله 

 شارها
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( 2( خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها )6اگر رطوبتی از انسان ) 391مسأله 

( )و بعد از بیرون آمدن آن ، بدن سست شده 3چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده )

( و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را 1((، آن رطوبت حکم منی دارد )9)

( الزم نیست آن آب با 3( ولی در زن و مریض )9( حکم منی ندارد )1) نداشته باشد،

( در حکم منی 64( بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد )7جستن بیرون آمده باشد، )

( 2( )زنجانی :( از مرد سالم .. )6( )62( و الزم نیست بدن او سست شود. )66است )

( )گلپایگانی ، صافی :( و یا با جستن 3)مکارم :( نداند منی است یا رطوبت دیگر .. )

( )بهجت :( 1( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )9بیرون آمده .. )

( 1بلکه اگر فقط با شهوت و جستن باشد، ثابت شدن حکم منی خالی از وجه نیست .. )

 ..)گلپایگانی ، صافی :( اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشته باشد 

 )بهجت :( اگر هیچ یک از این سه نشانه را نداشته باشد ..

 241ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( 9)مکارم :( اگر این دو نشانه ، یا یکی از آنها را نداشته باشد .. )

 مگر آن که علم یا اطمینان پیدا کند که منی بوده است ..

راه باشد حکم منی را دارد )زنجانی :( و در زن اگر جدا شدن آب از محلش با شهوت هم

و الزم نیست دو نشانه دیگر را داشته باشد، و اگر به مریض حالت شهوت دست دهد و 

آبی خارج شود که احتمال بدهد منی است ، حکم منی را دارد، هر چند بیرون آمدن آن 

 با شهوت نباشد و دو نشانه دیگر را هم نداشته باشد.

ن و سست شدن بدن بیرون آمده ، آن رطوبت حکم )تبریزی :( چنانچه با شهوت و جست

( )خوئی ، گلپایگانی ، 3منی را دارد و در غیر این صورت ، حکم منی را ندارد .. )
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( )مکارم :( بلکه اگر رطوبت 7سیستانی ، صافی ، تبریزی ، بهجت :( ولی در مریض .. )

سأله د. ]پایان مهنگامی بیرون آید که به اوج شهوت جنسی رسیده است ، حکم منی دار

( )خوئی :( و در موقع بیرون 64[ )سیستانی :( و در موقع بیرون آمدن ، بدن سست شود .. )

( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر 66آمدن ، بدن سست شود .. )

 نشده .

 )نوری :( اگر با شهوت بیرون آمده باشد و بدن سست شود، در حکم منی است .

)سیستانی :( و رطوبتی که زنها در موقع مالعبه یا تصورات شهوت انگیز در خود احساس 

می کنند پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی کند، و امّا رطوبتی که از زنها 

با شهوت خارج می شود و به حدّی باشد که صدق انزال کند و لباسها را آلوده نماید و 

موقعی خارج می شود که زن به اوج شهوت جنسی برسد نجس و  معمولًا این رطوبت در

 موجب جنابت است .

( )بهجت :( بلکه خالی 62)بهجت :( بنا بر أظهر، و هم چنین در زن مریض بنا بر أحوط .. )

 از وجه نیست که حکم زن در صحّت و مرض مانند مرد باشد.

 مسأله اختصاصی 

ون آمدن منی بدن سست می شود، ولی این موضوع غالباً بعد از بیر 312)مکارم :( مسأله 

 جزء شرایط قطعی و نشانه ها نیست .

  [اگر از مردی که مریض نیست  399]مسأله 

اگر از مردی که مریض نیست ، آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه ای را که  399مسأله 

( چنانچه 6ه یا نه )در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه های دیگری را داشت

( این مسأله در رساله 2پیش از بیرون آمدن آن آب ، وضو نداشته ، باید وضو بگیرد. )
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( )تبریزی :( آبی بیرون آید که 6آیات عظام : اراکی ، فاضل ، مکارم و بهجت نیست . )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( چنانچه پیش از بیرون 2با جستن یا با شهوت نباشد .. )

آمدن آب وضو داشته ، می تواند به همان وضو اکتفاء کند و اگر وضو نداشته ، کافی 

 است فقط وضو بگیرد و غسل بر او الزم نیست .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر از مردی که مریض نیست ، آبی با جستن بیرون آید و 

 نداند

 249ص: 

بدن سست شده یا نه ، چنانچه پیش از که با شهوت بوده یا نه ، یا بعد از بیرون آمدن ، 

بیرون آمدن آن آب ، وضو داشته احتیاط مستحب ّ آن است که غسل کند و وضو الزم 

نیست و اگر وضو نداشته غسل واجب نیست و احتیاط مستحب ّ است ؛ و واجب است 

 وضو بگیرد و اگر بداند آن چه خارج شده یا بول است یا منی و قبلًا وضو داشته ، باید

 جمع بین غسل و وضو نماید و اگر وضو نداشته غسل الزم نیست و وضو کافی است .

)زنجانی :( مسأله اگر از مرد سالم آبی بیرون آید که یکی از نشانه ها را داشته ، ولی نداند 

 که دو نشانه دیگر را داشته یا نه ، در حکم منی است .

  [ن منی بول کندمستحب ّ است انسان بعد از بیرون آمد 393]مسأله 

( و اگر بول نکند و 6مستحب ّ است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند ) 393مسأله 

( حکم منی 2بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید، که نداند منی است یا رطوبت دیگر، )

ه ( )زنجانی :( چنانچه فاصل2( )مکارم :( تا ذرّات باقی مانده خارج شود .. )6(. )3دارد )

آن با بیرون آمدن منی کم باشد به طوری که احتمال دهد که رطوبت از بقایای منی سابق 

باشد حکم منی را دارد. ولی اگر به جهتی هم چون طول مدت ، اطمینان دارد که از منی 
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سابق چیزی نمانده و احتمال دهد رطوبت مشکوک منی جدید است ، حکم منی را ندارد. 

پس از غسل بول نماید چنانچه احتمال دهد که همراه بول بقایای  و اگر بول نکرده باشد و

منی خارج شده حکم منی بار می شود، مگر بقایای منی چنان در بول مستهلک شده باشد 

( )بهجت :( و اگر نمی تواند بول کند، 3که به مجموع رطوبت خارج شده بول بگویند. )

ه این صورت ر احکام تخلّی گذشت و اگر ببنا بر احوط باید استبراء کند به کیفیّتی که د

استبراء کرد و یا بول نمود و بعد رطوبتی خارج شد که ندانست بول است یا منی ، حکم 

 بول را دارد.

  [اگر انسان جماع کند 397]مسأله 

(، در زن باشد 6اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود ) 397مسأله 

قُبُل باشد یا در دُبُر، بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب  یا در مرد در

( )مکارم :( مرد و زن هر دو جُنُب می شوند، خواه بالغ باشند یا نابالغ ، 6(. )2می شوند )

منی بیرون آید یا نه . این در صورتی است که جماع در قُبُل باشد و اگر در دُبُر باشد بنا 

( )نوری :( و در صورتی که تا کمتر 2اط واجب باید جمع کند بین غسل و وضو. )بر احتی

از ختنه گاه داخل شده ، و به طوری است که داخل شدن صدق می کند، احتیاط به غسل 

 کردن ترک نشود.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه 

شتر داخل شود، در ُقبُل باشد یا در دُبُر، بالغ باشند یا نابالغ )زنجانی : یا یکی بالغ گاه یا بی

 و دیگری نابالغ ( اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می شوند.

)بهجت :( مسأله اگر کسی در قُبُل زن جماع کند و به اندازه ختنه گاه داخل شود هر دو 

ر أظهر اگر در دُبُر زن نزدیکی کند، بلکه بنا بر جنب می شوند؛ و هم چنین است بنا ب
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أظهر و أحوط اگر در دُبُر مردی نزدیکی کند، نیز همین طور است و در نزدیکی با حیوان 

 نیز بنا بر احتیاط حکم همین است .

  [اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده  314]مسأله 

(، غسل بر او واجب 6داخل شده یا نه ) اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه 314مسأله 

 ( )نوری :( به طوری که شک در صدق داخل شدن دارد ..6نیست . )

 243ص: 

  [اگر حیوانی را وطی کند 316]مسأله 

اگر نَعُوذُ بِاللّه حیوانی را وطی کند یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون  316مسأله 

(، چنانچه پیش از وطی وضو داشته 6منی بیرون نیاید ) آید غسل تنها، کافی است . و اگر

( آن است که غسل 3( و اگر وضو نداشته احتیاط واجب )2باز هم غسل تنها کافی است )

( )مکارم :( احتیاط واجب آن است که برای نماز و مانند 6(. )9کند، وضو هم بگیرد )

ه کار وضو داشته باشد ک آن ، هم غسل کند و هم وضو بگیرد، مگر این که قبل از این

( )بهجت :( باز هم غسل تنها کافی بوده و 2در این صورت تنها غسل کافی است . )

( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( و هم چنین 9( )زنجانی :( احتیاط .. )3احتیاطی است .. )

 است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر.

 مرد.)تبریزی :( و هم چنین است حکم در وَطی ِ 

  [اگر منی از جای خود حرکت کند 312]مسأله 

 اشاره
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( و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که 6اگر منی از جای خود حرکت کند ) 312مسأله 

( )مکارم :( امّا از ریختن آن 6(. )2منی از او بیرون آمده یا نه ، غسل بر او واجب نیست )

 ر بیرون نیاید غسل واجب نیست ، همبه بیرون جلوگیری به عمل آورد یا به علّت دیگ

( )بهجت :( و هم چنین است اگر خواب 2چنین اگر شک ّ کند که بیرون آمده یا نه . )

 ببیند که محتلم شده ولی بعد از بیدار شدن ، اثری از منی نبیند.

 مسأله اختصاصی 

هر گاه بعد از غسل ، منی مرد از زن خارج شود، غسل واجب نیست  311)بهجت :( مسأله 

و هم چنین است اگر شک کند که منی بیرون آمده ، از خود اوست یا از مرد؛ امّا اگر 

علم یا اطمینان داشته باشد که منی خارج شده از خود اوست و یا مخلوط با منی مرد است 

 ، غسل بر او واجب است .

  [اگر منی از جای خود حرکت کند 312]مسأله 

 اشاره

اگر منی از جای خود حرکت کند ولی تیمّم برایش ممکن است ، بعد از  312مسأله 

( ولی اگر 6داخل شدن وقت نماز بدون جهت با عیال خود نزدیکی کند اشکال دارد )

راکی ، خوئی ، ( )ا6( اشکال ندارد. )2برای لذّت بردن یا ترس از برای خودش باشد )

گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، بهجت ، صافی ، زنجانی ، نوری :( بعد از داخل شدن 

وقت نماز هم می تواند با عیال خود نزدیکی کند )زنجانی : ولی اگر در وقت نماز، وضو 

ای ( )فاضل :( بر2داشته باشد، باید قبل از نزدیکی نماز را با وضو بخواند(. ]پایان مسأله [ )

 لذت بردن یا خوف بر نفس باشد ..
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)مکارم :( مسأله کسی که آب برای غسل کردن ندارد، می تواند با هم سر خود نزدیکی 

 کند و تیمّم برای او کافی است ، خواه بعد از داخل شدن وقت نماز باشد یا قبل از آن .

  [اگر در لباس خود منی ببیند 319]مسأله 

( و برای آن غسل 6منی ببیند و بداند که از خود اوست )اگر در لباس خود  319مسأله 

( بعد از بیرون آمدن منی خوانده 2نکرده ، باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد )

( بیرون آمدن آن منی خوانده 9(، ولی نمازهایی را که احتمال می دهد بعد از )3قضا کند )

 ، الزم نیست قضا نماید.

 247ص: 

( باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد با جنابت خوانده قضا نماید، ( )مکارم :6)

( )زنجانی :( نمازهایی را که اطمینان دارد .. 2ولی آن چه را شک ّ دارد الزم نیست . )

( )بهجت :( نمازهایی را که یقین یا اطمینان دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده ، قضا 3)

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( پیش از ..9سأله [ )یا اعاده کند. ]پایان م

 چیزهایی که بر جنب حرام است 

  [پنج چیز بر جنب حرام است  311]مسأله 

( بر جنب حرام است : اول : رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن یا 6پنج چیز ) 311مسأله 

به اسم خدا، و اسامی مبارکه پیامبران و امامان علیهم السالم به احتیاط واجب حکم اسم 

(. دوم : رفتن در مسجد الحرام )و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم 2خدا را دارد )

(( سوم : توقّف در مساجد 9ه از یک در ، داخل و از در دیگر خارج شود. )( اگر چ3، )

دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود 

مانعی ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان علیهم السالم هم توقف نکند. 
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( خواندن سوره ای که سجده 9(. پنجم : )1(. چهارم : گذاشتن چیزی در مسجد )1)

( اول : سوره سی و دوم قرآن الم تنزیل دوم : سوره 3واجب دارد و آن چهار سوره است )

چهل و یکم حم سجده سوم : سوره پنجاه و سوّم و النجم . چهارم : سوره نود و ششم 

(. 62م است )( را هم بخواند حرا66( از این چهار سوره )64( و اگر یک حرف )7اقرء )

( )گلپایگانی ، نوری :( اول : رساندن جایی از بدن به خطّ 2( )اراکی :( چهار چیز .. )6)

قرآن ، یا به اسم خدا و پیغمبران و ائمه علیهم السالم )گلپایگانی : و حضرت زهرا علیها 

 السالم ( به طوری که در وضو گفته شد ..

بدن به خط قرآن ، یا به اسم خدا به هر لغت )خوئی ، سیستانی :( اول : رساندن جایی از 

که باشد و بهتر آن است که به اسم پیغمبران و امامان علیهم السالم و حضرت زهرا علیها 

 السالم نیز نرساند ..

)زنجانی :( اول : رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن و بنا بر احتیاط به اسم خدا و 

ر پولی که بر آن نام خدا نوشته شده باشد که صفات خاصه او به هر لغت که باشد مگ

دست زدن به آن اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که به اسم پیغمبران و امامان و 

 حضرت زهراء علیهم السالم نیز نرساند ..

)تبریزی :( اول : رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن ، یا به اسم خدا؛ و بهتر است 

 سم پیامبران و امامان علیهم السالم نیز نرساند ..جایی از بدن را به ا

)بهجت :( اول : رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن ، یا به اسم خدا و بنا بر احتیاط 

به اسم پیغمبران و امامان و اسم حضرت زهرا علیهم السالم به طوری که در وضو گفته 

 شد ..
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، یا به اسم خدا و سایر اسماء و صفات  )صافی :( اول : رساندن جایی از بدن به خط قرآن

خاصه خدا، و بنا بر احتیاط رساندن جایی از بدن به نام پیغمبران و ائمه علیهم السالم و 

 حضرت زهرا علیها السالم به طوری که در وضو گفته شد ..

ط ا)مکارم :( اول : مس ّ خط قرآن یا اسم خدا و پیامبران و امامان علیهم السالم بنا بر احتی

( )زنجانی :( دوم : رفتن یا ماندن در مسجد 3واجب همان طور که در وضو گفته شد .. )

 الحرام و مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و حرم امامان علیهم السالم ..

 264ص: 

 ( )بهجت :( و هم چنین داخل شدن به آنجا برای برداشتن چیزی بنا بر أحوط ..9)

از حرم امامان علیهم السالم : محوطه ای است که ضریح مقدس و قبر )زنجانی :( و مراد 

 مطهر در آن قرار دارد نه تمام رواقها یا صحنها ..

( )فاضل :( اگر چه اولی آن 1]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست .[ )

مامان در حرم ا است که حکم مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را

 علیهم السالم رعایت نماید .. )بهجت :( بلکه عبور نیز ننماید و هم چنین در رواقها ..

)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه علیهم السالم است اگر چه از 

 یک در وارد و از در دیگر خارج شود ..

ن علیهم السالم ، ولی اگر از یک در )اراکی :( سوم : توقف در مساجد دیگر و حرم اماما

 داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد ..
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)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( سوّم : توقف در مساجد دیگر و هم چنین بنا بر احتیاط 

واجب در حرم امامان علیهم السالم ولی اگر )سیستانی : از مسجد عبور کند مثل این که 

 ( از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد ..

جد دیگر، مگر از یک در داخل و از در )زنجانی :( سوم : داخل شدن یا ماندن در مسا

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه بنا بر احتیاط الزم از خارج هم چیزی 1دیگر خارج شود .. )

 در مسجد نگذارد ..

 )خوئی ، تبریزی :( یا داخل شدن در آن برای برداشتن چیزی ..

ن گذاشت )سیستانی :( چهارم : داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی و هم چنین

 چیزی در آن هر چند خودش وارد مسجد نشود بنا بر احتیاط الزم ..

 )مکارم :( چهارم : داخل شدن در مسجد برای گذاشتن چیزی در آن ..

( )خوئی ، 3( )اراکی :( چهارم : .. )9]مورد چهارم در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )

اجب خواندن هر یک از آیات سجده وگلپایگانی ، صافی ، سیستانی ، تبریزی :( پنجم : 

 و آن در چهار سوره است ..

)مکارم :( پنجم : خواندن یکی از آیات سجده ، ولی خواندن غیر آیه سجده از سوره 

 سجده مانعی ندارد؛ سوره هایی که سجده واجب در آن است چهار سوره است : ..

 ر چهار سوره است :)زنجانی :( پنجم : خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن د

آیه پانزدهم ؛ دوّم : سوره چهل و یکم (« الم تنزیل )سجده »اوّل : سوره سی و دوم قرآن 

آیه آخر؛ « النجم »آیه سی و هفتم ؛ سوّم : سوره پنجاه و سوم (« حم سجده )فصلت »

گر یآیه آخر. بلکه بنا بر احتیاط خواندن آیات د(« اقرء )العلق »چهارم : سوره نود و ششم 
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( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 7یا قسمتی از یک آیه سورهای سجده نیز جایز نیست . )

( )گلپایگانی ، صافی 66( )بهجت :( اگر یک کلمه .. )64مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

( 62:( چهار آیه .. )نوری :( اگر یک حرف را به قصد یکی از این چهار سوره .. )

:( و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر سوره سجده دار را نیز  )گلپایگانی ، صافی

 نخواند.

 266ص: 

 چیزهایی که بر جنب ، مکروه است 

  [نُه چیز بر جنب مکروه است  311]مسأله 

(: اول و دوم : خوردن و آشامیدن ، ولی 2( بر جنب مکروه است )6نُه چیز ) 311مسأله 

( سوم : خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی 9( مکروه نیست . )3اگر وضو بگیرد )

( چهارم : رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای 1که سجده واجب ندارد. )

 قرآن .

پنجم : همراه داشتن قرآن . ششم : خوابیدن ، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتنِ  

تم : خضاب کردن به حنا و مانند آن (. هف1آب ، بدل از غسل تیمّم کند، مکروه نیست )

( 7( به بدن . نُهم : جماع کردن بعد از آن که محتلم شده )3(. هشتم : مالیدن روغن )9)

( )مکارم :( 2( )بهجت :( چند چیز .. )6یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است . )

ئی ، زنجانی ، ( )گلپایگانی ، اراکی ، خو3شایسته است جنب چند چیز را ترک کند .. )

( )بهجت :( اول و دوم : خوردن و آشامیدن ، و 9تبریزی ، صافی :( یا دستها را بشوید .. )

 اگر دست و صورت را بشوید و مضمضه و استنشاق کند، کراهت کمتر می شود ..
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)سیستانی :( اول و دوم : خوردن و آشامیدن ، ولی اگر صورت و دستها را بشوید و 

( 1نیست و اگر تنها دستها را بشوید کراهت کمتر می شود .. )مضمضه بکند مکروه 

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( سوم : خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب 

 ندارد ..

)بهجت :( سوم : خواندن بیشتر از هفت آیه تا هفتاد آیه از سوره هایی که سجده واجب 

 تاد آیه کراهت شدیدتری دارد ..ندارد بنا بر احوط، ولی بیشتر از هف

)مکارم :( سوّم : خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن ، حتّی از سوره هایی که سجده واجب 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب ، تیمّم کند، 1ندارد .. )

تقلّ  وضو یا غسل یا مسمکروه نیست و در این تیمّم نیّت کند به جهت امر خدا، چه بدل از 

 در رفع کراهت خوابیدن ؛ ..

)بهجت :( ششم : خوابیدن ، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه این که نمی تواند غسل 

کند بدل از غسل تیمّم کند خوابیدن او مکروه نیست .. )مکارم :( ششم : خوابیدن بدون 

فتم : رنگ کردن موها به حنا و ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )مکارم :( ه9وضو .. )

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .7( )مکارم :( و انواع کِرِمها .. )3مانند آن .. )

 ]مسائلی در [ غسل جنابت 

  [غسل جنابت به خودی خود مستحب ّ است  319]مسأله 

( و برای خواندن نماز واجب و 6غسل جنابت به خودی خود مستحب ّ است ) 319مسأله 

( و سجده شکر و سجده های واجب 3(. ولی برای نماز میّت )2مانند آن واجب می شود )

( )گلپایگانی ، صافی :( غسل جنابت برای تحصیل 6قرآن غسل جنابت الزم نیست . )
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( )سیستانی :( غسل جنابت برای خواندن نماز 2طهارت از جنابت مستحب ّ است .. )

 ( )خوئی ، سیستانی ، نوری :( و سجده سهو ..3واجب و مانند آن واجب می باشد .. )

 262ص: 

)زنجانی :( مسأله تحصیل طهارت با غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای 

خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می شود و در نماز مستحب تنها شرط صحت می 

او کاری که باشد، هم چنین برای سجده و تشهد فراموش شده ، اگر بین آنها و نماز 

باعث جنابت می شود صادر شده باشد، غسل جنابت واجب است و احتیاط آن است که 

برای سجده سهو هم غسل کند. ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب 

 قرآن غسل جنابت الزم نیست .

  ّ )مکارم :( مسأله غسل جنابت را هر گاه برای رفع جنابت و پاک شدن انجام دهد مستحب

است ، امّا برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می شود. برای نماز میّت و سجده 

شکر و سجده های واجب قرآن )هنگامی که آیه سجده را از دیگری بشنود( غسل جنابت 

واجب نیست ، بلکه در همان حال نیز انجام این کارها جایز است ، هر چند بهتر است که 

 شکر و امثال آن غسل کند. برای نماز میّت و سجده

  [الزم نیست در وقت غسل نیت کند 313]مسأله 

الزم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب ّ می کنم و  313مسأله 

( غسل کند کافی 2( فقط به قصد قربت ، یعنی : برای انجام فرمان خداوند عالم )6اگر )

( زنجانی 2( )زنجانی :( بلکه اگر .. )6است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 ..):( برای خداوند عالم 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی :( مسأله الزم نیست در وقت غسل نّیت کند که غسل واجب می کند، بلکه اگر 

 فقط به قصد قربت ، یعنی برای تذلّل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند، کافی است .

  [اگر یقین کند وقت نماز شده  317]مسأله 

اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش  317مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : فاضل 6از وقت غسل کرده ، غسل او صحیح است )

( )مکارم :( هم چنین اگر به نیّت نماز واجب غسل کند بعد معلوم شود 6و بهجت نیست )

 و صحیح می باشد.وقت گذشته بوده است غسل ا

 ] در کیفیت غسل [

 غسل را چه واجب باشد و چه مستحب به دو قسم می شود[ 161]مسأله 

  هاشار

(، به دو قسم می شود انجام داد: 6غسل را چه واجب باشد و چه مستحب ) 314مسأله 

( )بهجت :( و غسل ترتیبی 2( )سیستانی :( غسل جنابت را .. )6(. )2ترتیبی و ارتماسی )

 ضل از ارتماسی است .أف

 غسل ترتیبی 

  [در غسل ترتیبی  316]مسأله 

( طرف راست 6در غسل ترتیبی باید به نیّت غسل ، اول سر و گردن ، بعد ) 316مسأله 

(. و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن 2بعد طرف چپ بدن را بشوید )

( 2( )صافی :( بنا بر احتیاط .. )6(. )3ست )مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل ا

( )بهجت :( ولی چنانچه قصد قربت داشته ، و آن چه 3)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب .. )
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را که مقدّم داشته اعاده نماید غسل صحیح است ، و احتیاط واجب رعایت ترتیب در هر 

ایین و به قسمتهای پعضو از غسل ترتیبی است ، به این صورت که از باال شروع کند 

 عضو ختم کند.

 263ص: 

)صافی :( در صورتی که سر و گردن را اول نشوید باطل است ، و اگر طرف چپ را 

 پیش از طرف راست بشوید بنا بر احتیاط غسلش باطل است .

)خوئی :( مسأله در غسل ترتیبی باید به نیّت غسل ، اول سر و گردن بعد بدن را بشوید و 

ه اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید )و تحقق غسل ترتیبی بهتر آن است ک

به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه گانه زیر آب به قصد غسل بی اشکال نیست و 

احتیاط در اکتفا نکردن به او است ( و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن 

 . مسأله بدن را قبل از سر بشوید غسل او باطل است

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم اوّل تمام سر و گردن ..

 )زنجانی :( بهتر بلکه مطابق احتیاط استحبابی ..

)تبریزی :( با حرکت دادن اعضاء بدن زیر آب به قصد غسل ترتیبی ، غسل محقق نمی 

 شود ..

د، بنا بر ی)سیستانی :( و اگر عمداً بدن را قبل از پایان یافتن غسل تمام سر و گردن بشو

 احتیاط، غسل او باطل است .

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [

  [نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن بشوید 312]مسأله 
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نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید  312مسأله 

تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.  (، بلکه بهتر است6با طرف چپ بشوید )

( )بهجت 6این مسأله در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، زنجانی و سیستانی نیست )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

  مسأله اختصاصی

در صورتی که بدن را  316)سیستانی :( مسأله  3 13)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

قبل از سر بشوید الزم نیست غسل را اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره )خوئی : پیش 

 از آن که حدثی از او سر بزند( بشوید، غسل او صحیح خواهد بود.

  [برای آن که یقین کند 313]مسأله 

(، یعنی سر و گردن و طرف راست و 6برای آن که یقین کند هر سه قسمت ) 313ه مسأل

( کاملًا غسل داده ، باید هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمتهای 2طرف چپ را )

( آن است که تمام طرف 9(. بلکه احتیاط مستحب ّ )3دیگر را هم با آن قسمت بشوید )

مام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید. راست گردن را با طرف راست بدن و ت

( )خوئی 3( )خوئی :( سر و گردن و بدن را .. )2( )خوئی ، تبریزی :( هر دو قسمت .. )6)

 ( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط ..9، تبریزی ، بهجت ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

ت ن باید یقین کند که آن قسم)زنجانی :( مسأله در هر دو قسمت ، یعنی سر و گردن و بد

 را کاملًا شسته است .
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)سیستانی :( مسأله اگر یقین نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملًا غسل 

داده باید برای آن که یقین کند، هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمت دیگر را 

 هم با آن قسمت بشوید.

  [غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته اگر بعد از  319]مسأله 

اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است باید  319مسأله 

( )خوئی ، تبریزی 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )6دوباره غسل کند. )

می دهد  ه احتمال، سیستانی :( دوباره شستن سر الزم نیست و فقط هر جایی را از بدن ک

 نشسته ، باید بشوید.

)زنجانی :( مسأله اگر بعد از غسل بفهمد که جایی را نشسته و نداند از بدن است یا سر و 

گردن بنا بر احتیاط قسمتی از سر را که احتمال می دهد نشسته ، بشوید و سپس دوباره 

 همه بدن را بشوید.

  [بدن را نشسته اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از  311]مسأله 

(، چنانچه از طرف چپ 6اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته ) 311مسأله 

( بعد از شستن 2باشد، شستن همان مقدار کافی است . و اگر از طرف راست باشد باید )

( بعد از 9( و اگر از سر و گردن باشد باید )3آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. )

( )بهجت :( ولی 6( )1قدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. )شستن آن م

( )خوئی ، سیستانی ، 2هنوز چیزی که وضو را باطل می کند از او سر نزده است .. )

 تبریزی ، زنجانی :( احتیاط مستحب آن است که ..

و گردن را ( )زنجانی :( و اگر بفهمد مقداری از سر 3)مکارم :( احتیاط آن است که .. )

 نشسته باید بعد از شستن آن مقدار دوباره بدن را بشوید.
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)بهجت :( بنا بر أظهر در اعتبار ترتیب سر با دو جانب و أحوط در ترتیب بین دو جانب 

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط 9و أظهر در عدم اعتبار ترتیب از باال به پایین در حال نسیان .. )

( و اگر در اثناء غسل چیزی که وضو را باطل می کند از او ( )بهجت :1واجب باید .. )

سر زده ، احتیاط در این است که غسل را دو مرتبه به طور کامل انجام دهد و برای نماز 

 و کاری که برای آن وضو الزم است وضو بگیرد.

 )خوئی ، سیستانی :( دوباره بدن را بشوید.

  [اگر پیش از تمام شدن غسل  311]مسأله 

 ارهاش

اگر پیش از تمام شدن غسل ، در شستن مقداری از طرف چپ شک کند،  311مسأله 

(. ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن 6شستن همان مقدار کافی است )

طرف راست یا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن 

( اعتنا کند. این مسأله در رساله آیت 2نباید ) سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید

( )گلپایگانی ، صافی :( ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست 6اللّه بهجت نیست )

شک ّ کند، باید بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشوید و اگر در شستن مقداری 

ست و طرف چپ را از سر و گردن شک ّ کند، باید بعد از شستن آن ، دوباره طرف را

بشوید، و اگر بعد از تمام شدن طرف چپ شک ّ کند که یکی از اعضای سابق یا مقداری 

 از آن را شسته یا نه ، به آن شک ّ اعتناء نکند.
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)خوئی :( مسأله اگر پیش از تمام شدن ِ غسل ، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف 

راست شک کند، الزم است که آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و 

 گردن شک کند شکّش غیر معتبر و غسلش صحیح است .

عد از شستن باید ب)زنجانی :( بنا بر احتیاط اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند 

 آن ، بدن را نیز بشوید.

)سیستانی :( اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنا بر احتیاط الزم باید بعد 

 از شستن آن ، دوباره بدن را بشوید.

)تبریزی :( اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، باید بنا بر احتیاط به شک 

 خود اعتنا کند.

سأله اگر بعد از تمام شدن غسل ، شک ّ کند که اعضاء را درست شسته یا نه )مکارم :( م

 ، اعتناء نکند.

 غسل ارتماسی 

  [غسل ارتماسی  319]مسأله 

در غسل ارتماسی اگر به نیّت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام  319مسأله 

( و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب 6بدن زیر آب رود غسل او صحیح است )

( )بهجت :( و احتیاط آن است که از اوّل فرو رفتن در آب ، نیّت غسل کردن را 6رود. )

اسی با آن محقّق و تمام می شود و أظهر کفایت نیّت در داشته باشد به آن چه غسل ارتم

 حال فرو رفتن مجموع بدن در آب است .
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)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی :( مسأله در غسل ارتماسی باید در یک 

آن ، آب تمام بدن را فرا بگیرد، پس اگر به نیّت غسل ارتماسی در آب فرو رود چنانچه 

 ین باشد باید از زمین بلند کند.پای او روی زم

)اراکی ، فاضل :( مسأله در غسل ارتماسی باید آب در یک آن ، تمام بدن را بگیرد، پس 

اگر به نیت غسل ارتماسی یک باره یا به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب 

 رود غسل او صحیح است .

ل گیرد: دفعی و تدریجی . در غس )سیستانی :( مسأله غسل ارتماسی به دو نحو انجام می

ارتماسی دفعی ، باید در یک آن ، آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی معتبر نیست که قبل 

از شروع در غسل تمام بدن بیرون آب باشد بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نّیت 

ه نّیت بغسل در آب فرو رود کفایت می کند. در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را 

غسل تدریجاً با حفظ وحدت عرفی در آب فرو بَرَد و در این قسم الزم است که هر عضو 

 قبل از غسل دادن آن بیرون آب باشد.

)مکارم :( مسأله غسل ارتماسی آن است که بعد از نیّت ، تمام بدن را یک دفعه یا به 

 یر آبشاری که آبتدریج در آب فرو می برد، خواه در مثل حوض و استخر باشد و یا ز

آن یک مرتبه تمام بدن را فرا می گیرد، امّا غسل ارتماسی زیر دوش معمولی ممکن 

 نیست .

  [در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد 313]مسأله 

( و بعد از نّیت غسل ، بدن را 6در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد ) 313مسأله 

 (.2حرکت دهد غسل او صحیح است )
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( )اراکی :( و نیّت غسل کند، کفایت می کند و نیازی به حرکت دادن بدن نمی باشد. 6)

( )فاضل :( ولی احتیاط مستحب این است که بیشتر بدن خارج از آب باشد و پس از 2)

 (.319نیت زیر آب رود. )سیستانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله )

الزم نیست موقعی نیّت کند که مقداری از بدن )گلپایگانی :( مسأله در غسل ارتماسی 

بیرون آب باشد بلکه اگر در حالتی که تمام بدن زیر آب باشد، نیّت کند و بدن را حرکت 

 دهد، کافی است .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله در غسل ارتماسی بنا بر احتیاط واجب باید موقعی نیّت کند که 

 مقداری از بدن بیرون آب باشد.

:( مسأله در غسل ارتماسی بنا بر احتیاط مستحب موقعی نیت کند که مقداری از )زنجانی 

بدن بیرون آب باشد، و اگر در هنگامی که در آب قرار گرفته به قصد غسل ارتماسی 

بدن را حرکت دهد تا آب جدیدی به بدن برسد یا به حرکت خودِ آب ، آب جدیدی 

بابی ی کند، هر چند خالف احتیاط استحبه بدن برسد و نیت غسل ارتماسی کند کفایت م

 است .

)مکارم :( مسأله هر گاه مقداری از بدن بیرون آب باشد و نّیت غسل ارتماسی کند و در 

آب فرو رود کافی است ، امّا اگر تمام بدن زیر آب باشد و آن را تکان دهد مشکل است 

. 

از  ت کند که مقداری)صافی :( مسأله در غسل ارتماسی احتیاط این است که موقعی نی

 بدن بیرون آب باشد.

  [اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده  317]مسأله 
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اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده ، )چه جای  317مسأله 

در رساله  ( ]قسمت داخل پرانتز6( )2(( باید دوباره غسل کند. )6آن را بداند یا نداند )

( )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب دوباره غسل کند؛ ولی بنا 2آیت اللّه مکارم نیست [ )

بر اقوی تمام یا قسمتی از سر و گردن را که می داند شسته است ، الزم نیست دوباره 

 بشوید.

 ه)بهجت :( مسأله اگر بال فاصله بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به جائی از بدن آب نرسید

اگر جای آن را بداند، شستن همان مقدار کافی است ، و اگر جای آن را نداند یا بعد از 

 مدتی متوجه شود، باید دوباره غسل کند.

  [اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد 394]مسأله 

اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد، باید غسل  394مسأله 

 له ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ارتماسی کند. این مسأ

  [کسی که روزه واجب گرفته  396]مسأله 

( یا برای حج یا عمره احرام بسته نمی تواند 6کسی که روزه واجب گرفته ) 396مسأله 

( ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند صحیح است . این 2غسل ارتماسی کند )

( )خوئی ، تبریزی :( کسی که روزه ای گرفته 6ت )مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیس

( )سیستانی :( کسی که برای حج ّ یا عمره احرام بسته نباید 2که واجب معیّن است .. )

 غسل ارتماسی کند ..
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)زنجانی :( مسأله کسی که روزه ماه رمضان گرفته چه پیش از ظهر چه بعد از آن ، یا 
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عمره احرام بسته ، نباید غسل ارتماسی کند. و اگر بدون عذر غسل ارتماسی کند بنا بر 

احتیاط واجب غسل او باطل می باشد و در این حکم فرق بین زن و مرد نیست ولی اگر 

کند  قصیر غسل ارتماسیکسی به جهت عذری چون فراموشی یا ندانستن مسأله بدون ت

 غسلش صحیح است .

)مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که کسی که روزه واجب گرفته ، یا برای حج 

یا عمره احرام بسته ، غسل ارتماسی نکند و سر خود را زیر آب فرو نبرد، ولی اگر از 

 زند.روی فراموشی غسل ارتماسی کند، صحیح است و ضرر به روزه و احرام او نمی 

  مسائل اختصاصی

 اشاره

در غسل ارتماسی باید پاها را نیز از زمین بلند کند تا آب به زیر آن  331)مکارم :( مسأله 

 برسد.

در غسل ترتیبی می تواند سه بار در آب فرو رود: یک بار به نیّت  333)مکارم :( مسأله 

 سر و گردن ، دیگری به نیت طرف راست و دیگری را به نیّت طرف چپ .

 احکام غسل کردن 

 در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد[ 172]مسأله 

( ولی در غسل ترتیبی پاک 2اشد )( تمام بدن پاک ب6در غسل ارتماسی باید ) 392مسأله 

بودن تمام بدن الزم نیست . و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل 

( 2( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )6(. )3دادن آن قسمت آب بکشد کافی است )
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( 3))بهجت :( مگر این که در آن ِ واحد هم بدن پاک شود و هم غسل انجام گیرد .. 

 )بهجت :( ولی پاک بودن تمام بدن قبل از شروع در غسل ، مطلقاً، موافق احتیاط است .

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( مسأله در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاک بودن تمام 

بدن پیش از غسل الزم نیست ، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل 

، بدن پاک شود غسل محقّق می شود )سیستانی : به شرط آن که آبی که با آن غسل می 

 شود مثلًا با آب کر غسل کند(.کند از پاک بودن خارج ن

 عرق جنب از حرام نجس نیست [ 171]مسأله 

( و کسی که از حرام جنب شده اگر با 6عرق جنب از حرام نجس نیست ) 393مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 2آب گرم هم غسل کند صحیح است )

( )مکارم :( ولی 2اشکال است .. )( )اراکی :( نجس بودن عرق جنب از حرام محل ّ 6)

 بهتر است با آب مالیم غسل کند که عرق ننماید.

)گلپایگانی :( مسأله گذشت که عرق جنب از حرام نجس نیست ولی بنا بر قول به نجاست 

آن ، کسی که از حرام جنب شده و اگر بخواهد با آب گرم غسل کند عرق می کند، 

 باید با آب سرد

 263ص: 

گر آب سرد پیدا نکند یا برای او ضرر داشته باشد، نمی تواند در بیرون آب غسل کند و ا

غسل ترتیبی کند و چنانچه بعد از آن که تمام بدن زیر آب رفت ، نیّت غسل ترتیبی کند 

و به نیّت سر و گردن بدن را حرکت دهد بعد یک مرتبه به نیّت طرف راست و مرتبه 

 دهد، غسل او صحیح است .دیگر به نیّت طرف چپ ، بدن را حرکت 
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)خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله کسی که از حرام جُنُب شده چنانچه با آب گرم 

غسل کند اگر چه عرق می کند غسل او صحیح است )خوئی ، زنجانی : و احتیاط 

 مستحب ّ آن است که با آب سرد غسل کند(.

رم بنا بر این اگر با آب گ )صافی :( مسأله گذشت که عرق جُنُب از حرام نجس نیست ،

 غسل کند، غسل او صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با آب سرد غسل کند.

)تبریزی :( مسأله کسی که از حرام جُنُب شده و بخواهد با آب گرم غسل کند عرق می 

 کند، مانعی ندارد.

 اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند[ 174]مسأله 

( غسل باطل است ، 6اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، ) 399مسأله 

ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود، مثل توی گوش و بینی ، واجب نیست . 

 ( )بهجت :( اگر در غسل مقداری از بدن نشسته بماند ..6( )2)

تبریزی ، سیستانی :( شستن  ( )خوئی ،2)مکارم :( هر گاه مختصری از بدن شسته نشود .. )

 مثل توی گوش و بینی و هر چه از باطن شمرده می شود، واجب نیست .

)زنجانی :( مسأله در غسل باید تمام بدن شسته شود، حتی نباید سر مویی از بدن نشسته 

بماند؛ )البّته نباید به وسوسه های شیطانی اعتنا کرد( ولی شستن مثل داخل بینی و هر چه 

 شمرده می شود، واجب نیست . از باطن

 جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است [ 175]مسأله 
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جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن ، شستن آن الزم نیست  391مسأله 

( )اراکی 6(، ولی احتیاط در شستن است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )6)

 . )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید بشوید. :( شستن آن الزم است

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( چنانچه قبلًا از ظاهر بوده باید بشوید و الّا واجب نیست .

)فاضل :( بنا بر احتیاط واجب الزم نیست بشوید مگر این که سابقاً باطن بوده و خارجاً 

 شک شود که آیا ظاهر شده یا نه که در این صورت شستن آن الزم نیست .

 )سیستانی :( باید آن را بشوید.

 اگر سوراخ جای گوشواره [ 176]مسأله 

قدری گشاد باشد که داخل آن دیده اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به  391مسأله 

( شستن داخل آن الزم نیست . این مسأله 2(، باید آن را شست و اگر دیده نشود )6شود )

( )فاضل :( و جزء ظاهر بدن به حساب 6در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

 آید ..

 د باید آن را)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( که داخل آن از ظاهر شمرده شو

 ( )فاضل :( و جزء ظاهر بدن محسوب نشود ..2شست . و گر نه شستن آن الزم نیست . )

 267ص: 

 چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است [ 177]مسأله 

( و اگر پیش 6چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است ، باید برطرف کند ) 399مسأله 

( )بهجت 6( )3ل نماید، غسل او باطل است . )( برطرف شده غس2از آن که یقین کند )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .
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)مکارم :( و اگر احتمال عقالیی می دهد مانعی باشد، باید وارسی کند تا مطمئن شود 

( )فاضل :( غسل او مجزی 3( )سیستانی :( پیش از آن که مطمئن شود .. )2مانعی نیست . )

 نیست .

غسل اکتفا کند؛ ولی چنانچه غسل را رجاءً انجام داده باشد  )زنجانی :( نمی تواند به آن

 و پس از غسل مطمئن شود که مانع برطرف شده بوده ، غسل او صحیح است .

 اگر موقع غسل شک کند[ 178]مسأله 

(، چیزی که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او 6اگر موقع غسل شک کند ) 393مسأله 

( وارسی کند تا مطمئن 3(( باید )2شأ عقالیی داشته باشد )هست یا نه ، )چنانچه شکّش من

( 2( )سیستانی :( اگر موقع غسل احتمال عقالئی بدهد .. )6( )9شود که مانعی نیست . )

 )نوری :( چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد ..

تبریزی  ،]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، بهجت 

( )بهجت :( و 9( )بهجت :( باید بنا بر احوط .. )3، سیستانی ، صافی و زنجانی نیست [ )

اگر وارسی نکرد و پس از غسل معلوم شد مانعی نبوده و قصد قربت داشته غسل صحیح 

 .399است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 ن حساب می شود بشوید[در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بد 179]مسأله 

در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود، بشوید و بنا بر  397مسأله 

( )اراکی :( شستن موهای بلند واجب 6( )6احتیاط شستن موهای بلند هم الزم می باشد. )

 نیست .
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بلکه  ، )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( شستن موهای بلند واجب نیست

اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشود، غسل صحیح است ولی اگر رساندن 

 آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد، باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد.

 )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب ، شستن موهای بلند و زیر آنها هر دو الزم است .

تن موهای کوتاه که پوست از الی آنها دیده می شود در موقع )بهجت :( مسأله لزوم شس

 غسل کردن خالی از قوّت نیست ، ولی موهای بلند الزم نیست .

)زنجانی :( مسأله در غسل شستن موهای بلند الزم نیست بلکه اگر آب را طوری به پوست 

ن شستن وبرساند که موها تر نشود، غسل صحیح است ؛ ولی اگر رساندن آب به پوست بد

 آنها ممکن نباشد، باید آنها را بشوید تا آب به بدن برسد.

 تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد[ 181]مسأله 

تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد مثل : پاک بودن آب و  334مسأله 

ست بدن ( ولی در غسل الزم نی2( در صحیح بودن غسل هم شرط است )6غصبی نبودن )

( و نیز در غسل ِ ترتیبی ، الزم نیست بعد از شستن هر قسمت 3را از باال به پایین بشوید )

، 

 224ص: 

فوراً قسمت دیگر را بشوید، بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری صبر کند و بعد 

( ولی کسی 9طرف راست را بشوید و بعد از مّدتی طرف چپ را بشوید اشکال ندارد. )

( به اندازه ای که غسل 1می تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، اگر )که ن

((، 9(، )چنانچه وقت تنگ باشد )1کند و نماز بخواند، بول و غائط از او بیرون نمی آید )

باید هر قسمت را فوراً بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. 
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( )بهجت :( مثل پاک 6زن مستحاضه که بعداً گفته می شود. ) و هم چنین است حکم

( )زنجانی :( تمام شرطهایی که برای صحیح بودن ِ وضو به نحو فتوا یا 2بودن آب .. )

احتیاط ) از هر قسم ( گفته شد، در صحیح بودن ِ غسل هم به همان گونه شرط است .. 

اضل :( مگر زن مستحاضه که حکم ( )ف9( )بهجت :( اما در ترتیبی ، أحوط است .. )3)

آن بعداً گفته می شود. ]پایان مسأله [ )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( در غسل 

ترتیبی ، الزم نیست بعد از شستن ِ سر و گردن فوراً بدن را بشوید، پس اگر بعد از شستن 

زی : وید )تبریسر و گردن صبر کند و بعد از مدّتی )زنجانی : مدت زیادی ( بدن را بش

طرف راست و چپ را بشوید( اشکال ندارد، بلکه الزم نیست تمام سر و گردن یا بدن را 

یک مرتبه بشوید، پس جایز است مثلًا سر را شسته و بعد از مدّتی )زنجانی : مدت زیادی 

( )خوئی ، سیستانی 1( )گلپایگانی ، صافی :( اگر در تمام وقت .. )1( گردن را بشوید .. )

تبریزی :( باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. ]پایان مسأله [ )زنجانی ، 

:( در صورتی که وقت تنگ باشد که نتواند پس از غسل وضو بگیرد، الزم است فورًا 

بدون فاصله غسل کند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند و در غیر این صورت الزم 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : 9]پایان مسأله [ ) نیست فوراً غسل کند.

اراکی ، گلپایگانی و صافی نیست [ )مکارم :( مسأله شرایطی که برای وضو گفته شد 

مانند پاک بودن آب و غیر آن در غسل هم شرط است ولی در غسل الزم نیست که از 

کالی ندارد، در غسل ترتیبی نیز اشباال به پایین بشوید و فاصله افتادن میان شستن اعضا 

مگر در مورد کسی که نمی تواند بول و غائط خود را حفظ کند که باید پشت سر هم به 

 جا آورد و فوراً نماز بخواند، هم چنین در زن مستحاضه .

 کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد[ 183]مسأله 

ون این که بداند حمامی راضی کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بد 336مسأله 

(، اگر چه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است 6است ، بخواهد نسیه بگذارد )
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( )مکارم :( بنا بر احتیاط، غسل او 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2)

ی حمّامباطل است ؛ هم چنین اگر قصد دارد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به 

 بدهد.

 226ص: 

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( کسی که پول حمّامی را بدون این که بداند 

 ( )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب .2حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد .. )

)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( مگر آن که از راضی نبودن حمّامی غافل باشد و قربهً إلی 

 اللّه غسل کند که در این صورت غسل صحیح است و ضامن أجره المثل است .

 اگر حمّامی راضی باشد که پول حمّام نسیه بماند[ 182]مسأله 

د ند ولی کسی که غسل می کناگر حمّامی راضی باشد که پول حمّام نسیه بما 332مسأله 

( یا از مال حرام بدهد غسل او صحیح است . 6قصدش این باشد که طلب او را ندهد، )

( )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2)

 ردغسل او باطل است ، ولی اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسیاری از موا

که حمامی حرام بودن مال را نمی داند، چون حمامی راضی است پولی به دست او برسد 

که به حسب ظاهرِ حکم شرع حالل بوده ، غسل او صحیح است ولی اگر به این نحو هم 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 2راضی نباشد بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است . )

 .، فاضل :( غسل او باطل است 

)گلپایگانی ، اراکی ، صافی ، نوری :( غسل او اشکال دارد )گلپایگانی ، صافی : مگر این 

که بداند، حمّامی با این وصف هم راضی به غسل هست یا با غفلت از راضی بودن حمّامی 
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غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است (. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

336. 

 اگر بخواهد پول حرام به حمامی بدهد[ 181]مسأله 

اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل  333مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6او باطل است )

ت است یا با غفلت از رضای:( ولی اگر یقین دارد که حمّامی با این وصف راضی به غسل 

 (.336حمّامی غسل کند، غسلش صحیح است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله )

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله اگر )زنجانی : در حمام غسل کند و سپس 

( پولی را که خمس آن را نداده به حمّامی بدهد اگر چه مرتکب حرام شده ، ولی ظاهر 

است که غسل او صحیح باشد )خوئی ، تبریزی ، سیستانی : و ذمّه اش به مستحقّین این 

 خمس مشغول می شود(.

 اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند[ 184]مسأله 

  هاشار

اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که  339مسأله 

غسل کردن او راضی است یا نه ، غسل او باطل چون در خزینه تطهیر کرده حمّامی به 

است ، مگر این که پیش از غسل حمّامی را راضی کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام 

 : گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، سیستانی و مکارم نیست 

  مسائل اختصاصی
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آب ( اگر کسی در موقع غسل بیش از حدّ متعارف 374)گلپایگانی ، صافی :( مساله )

مصرف نماید و شک ّ داشته باشد که آیا حمّامی راضی است یا نه ، غسل او باطل است 

 مگر این که پیش از غسل از حمّامی اذن بگیرد.

اگر شخصی در هنگام شستشو بیش از حدّ متعارف آب مصرف  374)زنجانی :( مسأله 

 کند

 222ص: 

ه غسل کردن او و پیش از غسل شک کند که چون آب زیاد مصرف کرده حمامی ب

 راضی است یا نه غسل او بنا بر احتیاط مستحب باطل است .

کسی که زیادتر از معمول در حمّام آب می ریزد، غسل او اشکال  371)مکارم :( مسأله 

 دارد، مگر این که تصمیم داشته باشد حمّامی را با پول اضافی راضی کند.

 اگر شک کند که غسل کرده یا نه [ 185]مسأله 

اگر شک کند که غسل کرده یا نه ، باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل شک  331له مسأ

(، الزم نیست دوباره غسل نماید. این مسأله ، در 6کند، که غسل او درست بوده یا نه )

( )خوئی ، تبریزی :( در صورتی که احتمال بدهد که 6رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 جا آورده ..وقت غسل ملتفت بوده و صحیح به 

)زنجانی :( در صورتی که احتمال بدهد که وقت غسل ملتفت به شرایط صحت غسل 

 بوده ..

 اگر در بین غسل حَدَث اصغر از او سر زند[ 186]مسأله 
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اگر در بین غسل حَدَث اصغر از او سر زند، مثلًا بول کند، غسل باطل نمی  331مسأله 

بت باشد باید مانند سایر غسلها برای نماز وضو ( )اراکی :( ولی اگر غسل جنا6(. )6شود )

 هم بگیرد.

)خوئی :( باید غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید و چنانچه بخواهد غسل ترتیبی 

 نماید بنا بر احتیاط مستحبّی وضو هم بگیرد.

)گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( می تواند غسل را تمام نماید و بعد وضو بگیرد؛ و بهتر آن 

ت که غسل را احتیاطاً از سر بگیرد به قصد آن چه بر ذمّه او است از اتمام یا اعاده ؛ اس

لکن وضو بعد از غسل در این صورت هم واجب است . )نوری :( ولی بعد از غسل برای 

 نماز وضو بگیرد.

)زنجانی :( غسل او صحیح است ، ولی باید پس از غسل وضو هم بگیرد و احتیاط مستحب 

 آن است که غسل را نیز مجدداً اعاده کند.

)سیستانی :( الزم نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید بلکه می تواند غسل 

تیبی به از غسل ترخود را تمام نماید و بنا بر احتیاط الزم باید وضو هم بگیرد، ولی اگر 

 ارتماسی و یا از ارتماسی به ترتیبی عدول نماید، الزم نیست وضو هم بگیرد.

)بهجت :( اتمام غسل الزم نیست ، بلکه کافی است که به قصد وظیفه واقعیّه )اعم از تمام 

یا اتمام ( غسل را دوباره از سر شروع کند و بنا بر احتیاط برای نماز و کاری که وضو 

 رد وضو بگیرد.الزم دا

)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید غسل را از سر گیرد و برای نماز و مانند آن ، وضو نیز 

 بگیرد.

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط باید غسل را از سر بگیرد و برای نماز وضو هم بگیرد.
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 هر گاه به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد[ 187]مسأله 

ر گاه به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند ه 339مسأله 

(، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او صحیح است . 6)

( )گلپایگانی ، صافی :( برای خصوص آن 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

از غسل و تمام نماز وقت داشته ، غسل او اشکال نماز غسل کند و معلوم شود که کمتر 

دارد ولی اگر به قصد طهارت از جنابت ، غسل کرده که بعد نماز هم بخواند غسلش 

 صحیح است اگر چه معلوم شود هیچ وقت نداشته است .

 )اراکی :( به قصد همان نماز غسل کند، بدین معنی که اگر نمی خواست نماز بخواند،

 223ص: 

رد، اگر بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او باطل غسل نمی ک

 است .

 .317)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی :( مسأله اگر از جهت ضیق وقت وظیفه مکلّف تیمّم بوده ، ولی به خیال این که 

کرده  بتبه اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل کند در صورتی که با خود غسل ، قصد قر

باشد، غسل او صحیح است بلکه اگر برای نماز غسل نموده باشد غسل او نیز صحیح است 

. 

)تبریزی ، زنجانی :( غسل او صحیح است )زنجانی : چه با خودِ غسل قصد قربت کرده 

 باشد یا به قصد طهارت یا برای نماز غسل نموده باشد(.

 باشد. )سیستانی :( هر چند برای انجام نماز غسل نموده
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 کسی که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه [ 188]مسأله 

( غسل کرده یا نه نمازهایی را که 6کسی که جنب شده اگر شک کند ) 333مسأله 

(. این مسأله در رساله 3( صحیح است ، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند )2خوانده )

اگر بعد از خواندن نماز شک کند .. ( )سیستانی ، زنجانی :( 6آیت اللّه بهجت نیست )

( 3( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه احتمال بدهد که وقت شروع به نماز ملتفت بوده .. )2)

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و در صورتی که بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده 

یاط الزم ( تباشد الزم است وضو هم بگیرد و اگر وقت باقی است )سیستانی : بنا بر اح

 نمازی را که خوانده اعاده نماید.

)زنجانی :( بنا بر احتیاط برای نمازهای بعد باید غسل کند و اگر پس از نماز حدث اصغر 

 از او سر زده باشد الزم است برای نمازهای بعد وضو هم بگیرد.

 کسی که چند غسل بر او واجب است [ 189]مسأله 

واجب است می تواند به نیّت همه آنها یک غسل به  کسی که چند غسل بر او 337مسأله 

( )خوئی ، سیستانی :( و ظاهر ) 6(. )2(، یا آنها را جدا جدا انجام دهد )6جا آورد )

)تبریزی :( و أظهر( این است که اگر یکی معیّن از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می 

 کند.

س از دیگر غسلها کفایت می کند پ )زنجانی :( بلکه اگر یکی معین را نیت کند ظاهراً

اگر بخواهد غسلها را جدا جدا انجام دهد، غیر از غسل ِ اول ، بقیه غسلها را به نیت رجاء 

( )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( ولی اگر در بین آنها، غسل جنابت باشد و 2انجام دهد. )

 به قصد آن غسل کند غسلهای دیگر ساقط می شود.
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چند غسل واجب ، یا واجب و مستحب ّ را می توان با یک نیّت انجام )مکارم :( مسأله 

داد، یعنی یک غسل کند به نیّت جنابت و حیض و مس ّ میّت و غسل جمعه و مانند آن 

 و از همه کفایت می کند.

 کسی که جنب است [ 191]مسأله 

کسی که جنب است اگر بر جایی از بدن او آیه قرآن یا اسم خداوند متعال  374مسأله 

نوشته شده باشد، حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل کند باید آب 

را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : 

 بهجت و مکارم نیست 

 229ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر بر جایی از بدن ، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته 

شده باشد بنا بر احتیاط واجب اگر ممکن است باید آن را از بین ببرد و اگر ممکن نیست 

، باید وضو و غسل را ارتماسی انجام دهد و چنانچه بخواهد وضو یا غسل را ترتیبی به جا 

 د آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.آورد، بای

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر برجایی از بدن آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده 

باشد، چنانچه بخواهد وضو یا غسل را ترتیبی به جا آورد باید آب را طوری به بدن برساند 

 که دست او به نوشته نرسد.

 )زنجانی :( اگر برجایی از بدن آیه قرآن نوشته شده باشد ..

)زنجانی :( هم چنین است بنا بر احتیاط اگر برجایی از بدن اسم خداوند متعال یا صفات 

خاصه او نوشته شده باشد، و در هر صورت احتیاط مستحب آن است که در صورت 

 امکان آن را از بین ببرد.
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شخصی آیه قرآن یا اسم خداوند نوشته شده باشد یا )فاضل :( مسأله اگر روی بدن 

خالکوبی شده باشد قبل از جُنب شدن باید آن را پاک کند و الّا بعد از جنُب شدن واجب 

است فوراً غسل کند و باید مراقب باشد که هنگام غسل کردن دست روی آن نکشد و 

 فقط آب روی آن جاری کند.

 دن ، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد،)سیستانی :( مسأله اگر به جایی از ب

چنانچه بخواهد غسل را ترتیبی به جا آورد، باید آب را طوری بر بدن برساند که دست 

او به نوشته نرسد. و هم چنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن ، بلکه در مورد 

 اسم خداوند نیز بنا بر احتیاط واجب .

 سی که غسل جنابت کرده [ک 193]مسأله 

( ولی با غسلهای 6کسی که غسل جنابت کرده ، نباید برای نماز وضو بگیرد ) 376مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 6دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت . )

 نوری :( بلکه با غسلهای دیگرِ واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسلهای مستحب ّ 

[ می آید، نیز می تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحبّ  199که در مسأله ]

 آن است که وضو هم بگیرد.

)زنجانی :( البته در صورتی که احتمال عدم صحت غسل انجام شده را بدهد می تواند 

 رجاءً وضو بگیرد و با غسلهای واجب ِ دیگر غیر از غسل استحاضه یا غسلهای مستحب

([ می آید نیز می تواند بدون 199که استحباب آن ثابت است و تفصیل آن در مسأله ] )

وضو نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. و در غسلهایی 

 که می باید رجاءً انجام داد باید وضو گرفت .

تواند  ، نیز می)فاضل :( بلکه با غسلهای واجب ِ دیگر غیر از غسل استحاضه متوسطه 

 بدون وضو نماز بخواند اگر چه بهتر است وضو هم بگیرد.
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)مکارم :( مسأله با هر غسلی می توان نماز خواند و وضو واجب نیست ، خواه جنابت 

باشد یا غیر آن ، واجب باشد یا مستحب ّ، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در غیر غسل 

 جنابت وضو بگیرد.

 221ص: 

 ابت )استفتاءات از مقام معظم رهبری (احکام غسل جن

 ]مسائلی در غسل جنابت [

  [آیا شخص جنب می تواند در صورت تنگی وقت با تیمم نماز بخواند 619]س 

: آیا شخص جنب می تواند در صورت تنگی وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس 619س 

 نماید؟ نماز بخواندیا این که باید بعد از تطهیر و غسل ، نماز را قضا

ج : اگر وقت به مقداری نیست که بدن و لباسش را تطهیر کند و یا لباس خود را عوض 

نماید و به علت سردی هوا و مانند آن نمی تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، باید نماز 

را با تیمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. این نماز مجزی است و قضای 

 اجب نیست .آن بر او و

  [رسیدن منی به داخل رحم  613]س 

 : آیا رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول ، سبب جنابت زن می شود؟613س 

 ج : در این صورت جنابت محقق نمی شود.

  [زنان پس از انجام معاینات داخلی  617]س 

 دد؟گر: آیا بر زنان پس از انجام معاینات داخلی با وسائل طبی غسل واجب می 617س 
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 ج : تا زمانی که منی خارج نشود، غسل واجب نیست .

  [اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگیرد 694]س 

: اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگیرد، ولی منی خارج نشود و زن نیز به 694س 

 مرحله اوج لذت نرسد، آیا غسل فقط بر زن واجب است یا فقط بر مرد یا بر هر دو؟

 ج : با تحقق دخول ، و لو به مقدار حشفه ، غسل بر هر دو واجب است .

  [احتالم زنان  696]س 

: در مورد احتالم زنان ، در چه صورتی غسل جنابت بر آنان واجب می شود؟ و 696س 

آیا رطوبتی که هنگام مالعبه و شوخی با هم سر از آنان خارج می شود، حکم منی را 

شدن بدن و رسیدن به اوج لذت ، غسل بر آنها واجب می شود؟ دارد؟ و آیا بدون سست 

 بطور کلی در زنان بدون نزدیکی ، جنابت چگونه تحقق می یابد؟

ج : اگر زن به اوج لذت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق 

ا شک و یشده و غسل بر او واجب می شود و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه 

 در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست .

  [خواندن کتاب که موجب تحریک شهوت می شود 692]س 

: آیا خواندن کتاب و یا دیدن فیلمهائی که موجب تحریک شهوت می شود، 692س 

 جائز است ؟

 ج : جایز نیست .

  [زن بعد از نزدیکی همسرش  693]س 
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سرش با وی ، در حالی که منی در رحم او باقی مانده : اگر زن بعد از نزدیکی هم 693س 

است ، بال فاصله غسل نماید و بعد از غسل ، منی از رحم خارج شود، آیا غسل او صحیح 

است ؟ آیا منی خارج شده بعد از غسل ، پاک است یا نجس و موجب جنابت مجدد می 

 شود یا خیر؟

او خارج می شود، اگر منی باشد ج : غسل او صحیح است و رطوبتی که بعد از غسل از 

 نجس است ، ولی اگر منی مرد باشد، باعث جنابت مجدد نمی شود.

  [مدتی است که مبتال به شک در غسل جنابت شده ام  699]س 

: مدتی است که مبتال به شک در غسل جنابت شده ام ، به طوری که با هم سرم 699س 

ی به من دست می دهد که گمان می کنم نزدیکی نمی کنم . با این حال حالتی غیر اراد

غسل جنابت بر من واجب شده است و حتی هر روز دو یا سه بار غسل می کنم ، و این 

 شک مرا آزار می دهد، تکلیف من چیست ؟

ج : با شک در جنابت حکم جنابت مترتب نمی شود، مگر این که رطوبتی از شما خارج 

 شود که همراه با عالمت های شرعی خروج منی باشد یا یقین به خروج منی داشته باشید.

 221ص: 

  [آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است  691]س 

ن مسقط تکلیف ز : آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است ، به طوری که691س 

 جنب باشد؟

 ج : صحت غسل در فرض مذکور محل اشکال است .

  [اگر زن در حال حیض ، جنب یا در حال جنابت حایض شود 691]س 
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: اگر زن در حال حیض ، جنب یا در حال جنابت حایض شود، آیا بعد از پاک 691س 

ت در حال حیض شدن از حیض هر دو غسل بر او واجب است ؟ یا این که با حدوث جناب

 ، غسل جنابت بر او واجب نیست زیرا در موقع جنابت پاک نبوده است ؟

ج : در هر دو صورت ، عالوه بر غسل حیض ، غسل جنابت هم واجب است ، ولی جایز 

است که در مقام عمل ، به غسل جنابت اکتفا کند، لیکن احوط این است که نیت هر دو 

 غسل را بنماید.

  [ی حکم می شود که رطوبت خارج شده از مرد منی است در چه صورت 699]س 

 : در چه صورتی حکم می شود که رطوبت خارج شده از مرد منی است ؟699س 

 ج : اگر همراه با شهوت ، جستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی را دارد.

  [اثر گچ یا صابون بعد از غسل کردن در اطراف ناخن ها 693]س 

یا صابون بعد از غسل کردن در اطراف ناخن های دست و پا  : گاهی اثر گچ693س 

مشاهده می شود که در حمام هنگام غسل دیده نمی شد، ولی بعد از خروج از حمام و 

دقت ، سفیدی صابون یا گچ آشکار می شود. در این حال تکلیف چیست ؟ در حالی که 

و  یا توجهی به آن ندارندبعضی از افراد هنگام غسل و وضو به این مسأله جاهل هستند و 

 با فرض وجود اثر گچ یا صابون یقین به رسیدن آب به زیر آن حاصل نمی شود.

ج : مجرد وجود اثر گچ یا صابون که بعد از خشک شدن اعضاء ظاهر می شود، ضرری 

به وضو یا غسل نمی رساند، مگر این که دارای جرمی باشد که مانع از رسیدن آب به 

 بشره شود.

  [صحت غسل مشروط به تطهیر بدن از نجاست است  697]س 
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: یکی از برادران می گوید صحت غسل مشروط به تطهیر بدن از نجاست ، قبل 697س 

از غسل است و اگر تطهیر آن از منی یا غیر آن در اثنای غسل باشد موجب بطالن غسل 

ه ام ، این مسأله بودمی شود. بر فرض صحت گفته او و با توجه به این که من جاهل به 

 آیا نمازهای گذشته من باطل بوده و قضای آنها واجب است ؟

ج : پاک بودن تمامی بدن قبل از غسل واجب نیست ، بلکه پاک بودن هر عضوی هنگام 

غسل آن کافی است . بنا بر این اگر عضو، قبل از غسل آن ، تطهیر شده باشد، غسل و 

است . ولی اگر عضو نجس قبل از غسل آن تطهیر  نمازی که با آن خوانده شده ، صحیح

نشود، و با یک شستن بخواهد هم آن را پاک کند و هم غسل نماید، غسل باطل است و 

 نمازی که با چنین غسلی خوانده ، باطل و قضای آن واجب است .

  [: آیا رطوبتی که از انسان در حال خواب خارج می شود634]س 

نسان در حال خواب خارج می شود، حکم منی را دارد؟ با : آیا رطوبتی که از ا634س 

آن که می دانیم هیچ یک از عالمتهای سه گانه )جستن ، شهوت و سستی بدن ( را ندارد 

و شخص هم متوجه آن نمی شود مگر وقتی که بعد از بیداری لباسهای زیر خود را 

 مرطوب ببیند.

شته باشد و یا شک در آن باشد، حکم ج : اگر عالئم سه گانه یا یکی از آنها وجود ندا

 منی را ندارد مگر این که از راه دیگری یقین کند که منی است .

  [حیاء و واجبات  636]س 

: جوانی هستم که در خانواده فقیری زندگی می کنم و منی به دفعات زیاد از من 636س 

ه هم حمام خارج می شودو خجالت می کشم از پدرم تقاضای پول حمام بکنم ، در خان

 نداریم . تقاضا می کنم مرا راهنمایی فرمائید.
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 229ص: 

ج : در انجام تکلیف شرعی ، حیا معنی ندارد. حیا، عذر شرعی برای ترک واجب نیست 

. به هر حال اگر غسل جنابت برای شما امکان ندارد، وظیفه شما برای نماز و روزه ، تیمم 

 بدل از غسل است .

  [غسل عذر شرعی برای  632]س 

: این جانب با مشکلی مواجه هستم ، مشکل من این است که شستن بدنم ، هر 632س 

چند با یک قطره آب ، برای بدنم ضرر دارد، حتی مسح هم همین طور است . هنگام 

شستن بدنم و لو به مقدار کم ، عالوه بر عوارض دیگر، تپش قلبم زیاد می شود، آیا با 

با هم سرم مقاربت نموده و برای چندین ماه تیمم بدل  این وضعیت برای من جایز است

 از غسل نمایم و با آن نماز خوانده و داخل مسجد شوم ؟

ج : ترک مقاربت بر شما واجب نیست ، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام 

غسل ، وظیفه شرعی شما برای اعمال مشروط به طهارت ، تیمم بدل از غسل جنابت است 

ن تیمم داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مس ّ نوشته قرآن کریم و بقیه اعمالی ، و با آ

 که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است ، اشکال ندارد.

  [استقبال قبله هنگام غسل ِ واجب یا مستحب  633]س 

 : استقبال قبله هنگام غسل ِ واجب یا مستحب ، واجب است یا خیر؟633س 

 بله در وقت غسل واجب نیست .ج : استقبال ق

  [غسل کردن با غُساله حدث اکبر 639]س 
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: آیا غسل کردن با غُساله حدث اکبر با توجه به قلیل بودن آب و طهارت بدن 639س 

 قبل از غسل ، صحیح است ؟

 ج : در فرض مرقوم ، غسل کردن با آن مانعی ندارد.

  [ر سر بزنداز کسی که مشغول غسل جنابت است ، حدث اصغ 631]س 

: اگر از کسی که مشغول غسل جنابت است ، حدث اصغر سر بزند، آیا باید 631س 

 دوباره غسل نماید یا آن که غسل را تمام کند و وضو بگیرد؟

ج : حدث اصغر در اثنای غسل به صحت غسل ضرر نمی رساند و الزم نیست که غسل 

 ی نماز و سایر اعمال مشروط بهرا از نو شروع کند، ولی چنین غسلی کفایت از وضو برا

 طهارت از حدث اصغر نمی کند.

  [رطوبت غلیظی که شبیه منی است  631]س 

: اگر رطوبت غلیظی که شبیه منی است و انسان آن را بعد از بول مشاهده می 631س 

 کند، بدون شهوت و اراده از انسان خارج شود، آیا حکم منی را دارد؟

یست ، مگر این که یقین به منی بودن آن حاصل شود یا این ج : حکم منی بر آن مترتب ن

 که هنگام خروج ، عالمت های شرعی منی را داشته باشد.

  [کسی که غسلهای متعددی اعم از واجب یا مستحب بر ذمّه او باشد 639]س 

: کسی که غسلهای متعددی اعم از واجب یا مستحب بر ذمّه او باشد، آیا یک غسل 639

 غسل های دیگر می کند؟، کفایت از 
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ج : اگر به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد، کفایت می کند و اگر در بین آنها غسل 

جنابت باشد و به نیت آن غسل کند، از بقیه غسلها هم کفایت می کند. اگر چه احتیاط 

 این است که همه آنها را نیّت نماید.

  [آیا بقیه غسلها هم کفایت از وضو می کنند 633]س 

 : غیر از غسل جنابت ، آیا بقیه غسلها هم کفایت از وضو می کنند؟633س 

 ج : کفایت نمی کنند.

 223ص: 

  [جریان آب در غسل جنابت  637]س 

 : به نظر شریف جناب عالی آیا در غسل جنابت جریان آب بر بدن شرط است ؟637س 

 صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر بدن شرط نیست .ج : مالک ، 

  [: کسی که می داند اگر با نزدیکی با هم سرش خود را جنب کند674]س 

: کسی که می داند اگر با نزدیکی با هم سرش خود را جنب کند، آبی برای غسل 674س 

کردن نمی یابدو یا وقت برای غسل و نماز ندارد، آیا می تواند با هم سرش نزدیکی 

 نماید؟

ج : در صورت عجز از غسل ، اگر قدرت بر تیمم داشته باشد، می تواند با هم سرش 

 نزدیکی کند.

  [غسل جنابت مراعات ترتیب شرط است آیا در  676]س 
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: آیا در غسل جنابت مراعات ترتیب بین سر و سایر اعضای بدن کافی است یا 676س 

 این که باید بین طرف راست و چپ بدن هم ترتیب رعایت شود؟

ج : احتیاط واجب آن است که ترتیب بین دو طرف بدن نیز با مقدم داشتن طرف راست 

 بر چپ مراعات شود.

  [آیا هنگام غسل ترتیبی مانعی دارد ابتدا پشت خود را بشوید 672]س 

: آیا هنگام غسل ترتیبی مانعی دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نیت غسل 672س 

 ترتیبی نموده و آن را جا آورم ؟

ج : شستن پشت و یا هر عضوی از اعضای بدن قبل از نیت غسل و شروع آن ، اشکال 

 ترتیبی به این صورت است که بعد از تطهیر تمام بدن باید نیت غسلندارد. کیفیت غسل 

نمود و اول سر و گردن را شست ، و سپس بنا بر احتیاط واجب طرف راست بدن از شانه 

تا پائین پا، و در مرحله سوم طرف چپ بدن به همان ترتیب باید شسته شود. با رعایت 

 این ترتیب ، غسل به طور صحیح انجام می شود.

  [آیا بر زن واجب است هنگام غسل ، اطراف موهایش را هم بشوید 673]س 

: آیا بر زن واجب است هنگام غسل ، اطراف موهایش را هم بشوید؟ و آیا با 673س 

توجه به این که آب به تمام پوست سر رسیده است ، نرسیدن آب هنگام غسل به تمام 

 مو، باعث بطالن غسل می شود؟

 واجب ، باید تمام مو شسته شود. ج : بنا بر احتیاط

 احکام غسل های باطل 

 کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل می باشد[ 394]س 
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: کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل و کیفیت آن بوده و 679س 

بعد از گذشت مدتی در حدود ده سال متوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است 

 ، چه حکمی دارد؟ وظیفه او نسبت به قضای نمازها و روزه های گذشته اش چیست ؟

ده ، بر او واجب است ، و هم چنین قضای ج : قضای نمازهایی که در حال جنابت خوان

روزه هم در صورتی که می دانسته جنب است ، ولی جاهل به وجوب غسل بر جنب برای 

 روزه گرفتن بوده ، بر او واجب است .

 استمناء[ 395]س 

: جوانی بر اثر نادانی قبل از چهارده سالگی و بعد از آن ، اقدام به استمناء می 671س 

آن از او منی خارج می شده ، ولی نمی دانسته که خروج منی باعث  کرده که بر اثر

جنابت می شود و باید برای نماز و روزه غسل کند، تکلیف او چیست ؟ آیا برای مدتی 

که استمناء می کرده و منی از او خارج می شده ، غسل بر او واجب است ؟ آیا نماز و 

انجام گرفته باطل بوده و قضای آنها  روزه های او از گذشته تا حال که در حال جنابت

 واجب است ؟

 227ص: 

ج : برای هر چند بار خروج منی اگر تا به حال غسل نکرده است یک غسل جنابت کافی 

است ، و باید همه نمازهایی را که یقین دارد در حال جنابت خوانده است ، قضا نماید. و 

روزه های او قضا ندارد و محکوم  اگر در شبهای ماه رمضان جاهل به اصل جنابت بوده ،

به صحت است . ولی اگر عالم به خروج منی و جنابت بوده و نمی دانسته که برای صحت 

روزه ، غسل بر او واجب است ، باید روزه همه روزهایی را که در حال جنابت گرفته 

 است قضا نماید.
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 انجام می دهد[ شخصی که بعد از جنابت غسل خود را به طور باطل و اشتباه 396]س 

: شخصی که بعد از جنابت ، غسل خود را به طور باطل و اشتباه انجام می دهد، 671س 

با توجه به جهل او به این مسأله ، نمازهایی را که با این غسل می خواند، چه حکمی 

 دارند؟

 ج : نماز با غسل باطل ، باطل است و باید اعاده یا قضا شود.

 از غسل های واجب غسل کردم [به قصد انجام یکی  397]س 

: به قصد انجام یکی از غسل های واجب غسل کردم . پس از خروج از حمام 679س 

متوجه شدم ترتیب را رعایت نکرده ام ، و چون احتمال می دادم که نّیت ترتیب کافی 

است ، دوباره غسل نکردم . اکنون در کارم متحیّر هستم ، آیا قضای همه نمازهایی که 

 ه ام ، واجب است ؟خواند

ج : اگر احتمال صحت غسل را می دهید و در وقت غسل متوجه انجام آن چه در صحت 

غسل معتبر است بوده اید، چیزی بر عهده شما نیست . بله ، اگر یقین به بطالن غسل پیدا 

 کنید، قضای همه نمازها بر شما واجب است .

 داده ام [من غسل جنابت را به این ترتیب انجام می  398]س 

: من غسل جنابت را به این ترتیب انجام می داده ام که ابتدا سمت راست بدن 673س 

بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را می شستم . در سؤال و تحقیق در این زمینه هم 

 کوتاهی کرده ام ، نماز و روزه ام چه حکمی دارند؟

ه . لذا نمازهایی کج : غسل به کیفیت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمی شود

با چنین غسلی خوانده شده ، باطل و قضای آنها واجب است . ولی روزه ها با فرض این 
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که معتقد به صحت غسل به صورت مذکور بوده اید و بقای شما بر جنابت ، عمدی نبوده 

 است ، محکوم به صحت است .

 خواندن سوره هایی که سجده واجب دارند[ 399]س 

 ن سوره هایی که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است ؟: آیا خواند677س 

ج : از جمله کارهائی که بر جنب حرام است ، خواندن خصوص آیات سجده این سوره 

 ها است ، ولی خواندن سایر آیات از این سوره ها اشکال ندارد.

 ]خونهای سه گانه [

 استحاضه 

 اشاره

یکی از خونهایی که از زن خارج می شود خون استحاضه است و زن را در موقع دیدن 

( )مکارم :( ]و[ به طور کّلی تمام خونهایی 6(. )6خون استحاضه ، مستحاضه می گویند )

که غیر از حیض و نفاس و زخم و دمل است و از رحم زن خارج می شود، خون استحاضه 

 است .

هر خونی که از زن خارج شود و مربوط به زخم و جراحت  )فاضل :( ]و[ به طور کلّی

نباشد و خون حیض و نفاس هم نباشد خون استحاضه است هر چند صفات مذکور ] در 

 ذیل [ را نداشته باشد.

 ]مسائلی در استحاضه [

 خون استحاضه [ 192]مسأله 

 خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار 372مسأله 
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 234ص: 

( و غلیظ هم نیست ، ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و 6و سوزش بیرون می آید )

( )بهجت :( و ممکن است گاهی بر 6گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. )

 خالف اوصاف مذکوره باشد.

 ش)مکارم :( مسأله خون استحاضه غالباً کم رنگ و سرد و رقیق است و بدون فشار و سوز

بیرون می آید، ولی ممکن است گاهی تیره رنگ یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار 

 و سوزش خارج شود.

)زنجانی :( مسأله خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ یا قرمز روشن و رقیق و سرد 

و کهنه است ، ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ تیره و گرم و تازه و غلیظ باشد و با 

 و سوزش بیرون آید.فشار 

 استحاضه سه قسم است [ 191]مسأله 

استحاضه سه قسم است : قلیله و متوسطه و کثیره . استحاضه قلیله آن است که  373مسأله 

خون ، پنبه ای را که زن داخل فرج می نماید سوراخ نکند و از طرف دیگر ظاهر نشود. 

)و از طرف دیگر ظاهر شود ( استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود 6)

( 3(( ولی به دستمالی که معمولًا زنها برای جلوگیری از خون می بندند، جاری نشود. )2)

( )گلپایگانی ، 6( )9استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه به دستمال جاری شود. )

ه زن کاراکی ، تبریزی ، زنجانی :( استحاضه قلیله آن است که خون فقط روی پنبه ای را 

 داخل فرج می نماید آلوده کند و در آن فرو نرود ..

)خوئی ، سیستانی ، صافی :( استحاضه قلیله آن است که خون فقط روی پنبه ای را که 

 زن با خود برمی دارد آلوده کند و در آن فرو نرود ..
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)فاضل :( استحاضه قلیله آن است که خون فقط سطح پنبه ای را که زن داخل فرج می 

 ارد آلوده کند ..گذ

)نوری ، بهجت :( استحاضه قلیله آن است که خون در پنبه ای که زن داخل فرج می 

( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی 2نماید، نفوذ نکند )نوری : و از طرف دیگر ظاهر نشود( .. )

، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود اگر 

 یک گوشه آن باشد .. چه در

( )خوئی ، گلپایگانی ، فاضل ، 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )

 صافی ، سیستانی ، تبریزی :( می بندند نرسد ..

)زنجانی :( استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود ولی از پشت پنبه سیالن 

بیرون آید و به دستمال برسد، خواه به دستمال  نداشته باشد؛ خواه از طرف دیگر پنبه

نرسد، و الزم نیست خون تمام پنبه را فرا بگیرد، بلکه اگر در یک گوشه آن هم باشد 

 کافی است ..

( 9)بهجت :( استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود ولی از آن نگذرد .. )

ستمال هم ون پنبه را بگیرد و به د)گلپایگانی ، صافی :( استحاضه کثیره آن است که خ

 برسد.

 )فاضل :( استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه به دستمال برسد.

 236ص: 

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( استحاضه کثیره آن است که خون پنبه را فرا گرفته و به 

 دستمال برسد.
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 .اشته باشد)زنجانی :( استحاضه کثیره آن است که خون از پشت پنبه سیالن د

)بهجت :( استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه گذشته و به دستمال برسد. ]و[ وظیفه 

 [ ذکر خواهد شد.6193مستحاضه در مورد روزه ، در مسأله ]

له آن است استحاضه قلی«: کثیره »و « قلیله »)مکارم :( مسأله استحاضه فقط دو قسم است : 

ند، خون ، آن را آلوده نماید ولی از طرف دیگر خارج که هر گاه زن پنبه ای را داخل ک

نشود، خواه خون ، در پنبه فرو رود یا نه ، و استحاضه کثیره آن است که خون ، در پنبه 

 فرو رود و از آن بگذرد و جاری شود.

 احکام استحاضه 

 مسأله اختصاصی 

در تمام اقسام استحاضه احتیاط مستحب در زن حامله آن است که  944)زنجانی :( مسأله 

کارهای استحاضه کثیره را به جا آورد و بر هر زن مستحاضه واجب است برای هر نماز 

ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و به احتیاط واجب ، پنبه و هم چنین 

 کند یا آب بکشد.دستمال را اگر نجس شده ، عوض 

 استحاضه قلیله [ 194]مسأله 

( و ظاهر فرج را 6در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد ) 379مسأله 

( پنبه را عوض کند یا 2هم اگر خون به آن رسیده ، آب بکشد و بنا بر احتیاط واجب )

 ( )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .6آب بکشد. )

یزی :( و بنا بر احتیاط پنبه را عوض کند و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن )خوئی ، تبر

 رسیده باشد آب بکشد.
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)سیستانی :( و بنا بر احتیاط مستحب پنبه را آب کشیده و یا عوض کند و باید ظاهر فرج 

 را اگر خون به آن رسیده باشد آب بکشد.

رج را اگر خون به آن رسیده آب )گلپایگانی ، صافی :( و پنبه را عوض کند و ظاهر ف

 بکشد.

)بهجت :( و بنا بر احتیاط پنبه را عوض کند یا آب بکشد و ظاهر فرج را هم اگر خون به 

 آن رسیده ، آب بکشد.

)مکارم :( )بنا بر احتیاط واجب (. و واجب است از سرایت خون به سایر اعضاء جلوگیری 

( ]عبارت 2، هر چند احتیاط است . ) کند، امّا عوض کردن پنبه و دستمال واجب نیست

 در رساله آیات عظام اراکی و نوری نیست [« بنا بر احتیاط واجب »

 اگر پیش از نماز یا در بین نماز خون استحاضه متوسطه ببیند[ 195]مسأله 

اگر پیش از نماز یا در بین نماز خون استحاضه متوسطه ببیند باید برای آن نماز  371مسأله 

( )فاضل :( ولی در 6(. ا ین مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )6غسل کند )

استحاضه متوسطه اگر قبل از نماز صبح غسل نماید، تا صبح روز دیگر برای هر نماز 

کارهای استحاضه قلیله که در مسأله قبل گفته شد انجام دهد ولی اگر عمداً یا از روی 

 فراموشی 

 232ص: 

غسل نکند باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر برای آن هم غسل نکرد، باید قبل 

 از نماز مغرب و عشاء غسل نماید.
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)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله در استحاضه متوسطه باید زن برای نماز 

ه در کصبح غسل کند و تا صبح دیگر برای نمازهای خود، کارهای استحاضه قلیله را 

مسأله پیش گفته شد انجام دهد. و اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل 

نکند، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند، باید 

 پیش از نماز مغرب و عشاء غسل نماید؛ چه آن که خون بیاید یا قطع شده باشد.

: در استحاضه متوسطه باید زن برای نماز صبح غسل کند و تا )نوری ، بهجت :( )بهجت 

صبح دیگر برای نمازهای خود بنا بر احتیاط واجب پنبه را اگر خونی شده عوض کند یا 

آب بکشد و هم چنین ظاهر فرج اگر نجس شده است و وجوب وضو برای هر نماز در 

از  اضه متوسطه پیشاین صورت خالی از وجه نیست ( و این در صورتی است که استح

نماز صبح یا در بین آن پیدا شود ولی اگر بعد از نماز صبح تا پیش از نماز ظهر یا بین آن 

حاصل شود باید برای نماز ظهر غسل کند و به همین ترتیب پیش از هر نماز یا بین هر 

 نمازی که استحاضه متوسطه شده باید برای آن غسل کند ..

وسّطه باید بنا بر احتیاط الزم زن برای نمازهای خود روزانه )سیستانی :( در استحاضه مت

یک غسل نماید و نیز باید کارهای استحاضه قلیله را که در مسأله پیش گفته شد انجام 

دهد، بنا بر این اگر استحاضه قبل از نماز صبح یا در همان آن حاصل شود باید برای نماز 

 صبح غسل کند ..

اضه متوسطه نیز ظاهراً باید اعمال استحاضه قلیله را انجام دهد؛ )زنجانی :( مسأله در استح

ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خون به دستمال نرسیده ، برای اولین نماز غسل 

کند و برای هر روز یک غسل کافی است و اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز اول 

ر ..، و اگر خون به دستمال رسیده غسل نکرد، برای نماز بعدی غسل کند، و همین طو

برای نماز صبح یک غسل ، و برای نماز ظهر و عصر هم یک غسل به جا آورد و بین نماز 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ظهر و عصر هم فاصله نیندازد و برای نماز مغرب و عشاء هم یک غسل به جا آورد و بین 

 ارد ولیآن دو فاصله نیندازد و غسل و وضو را هر کدام جلوتر به جا آورد اشکالی ند

 بهتر است اول وضو بگیرد.

 در استحاضه کثیره برای هر نماز دستمال را عوض کند[ 196]مسأله 

در استحاضه کثیره عالوه بر کارهای استحاضه متوسطه که در مسأله پیش  371مسأله 

( یک غسل 2( برای هر نماز دستمال را عوض کند، یا آب بکشد و )6گفته شد باید )

( بین نماز ظهر و 3صر و یکی برای نماز مغرب و عشا به جا آورد و )برای نماز ظهر و ع

عصر فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر 

( )خوئی 6( )9بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد باید برای نماز عشا دوباره غسل نماید. )

( )بهجت :( و بنا بر احتیاط 3( )خوئی :( و الزم است .. )2یاط .. )، تبریزی :( باید بنا بر احت

واجب با هر غسلی یک وضو هم بگیرد بلکه برای نماز عصر و نماز عشاء نیز باید بنا بر 

 احتیاط واجب وضو بگیرد و هم چنین باید ..

 233ص: 

ست ، مّل ا( )گلپایگانی ، صافی :( و چون وجوب ِ وضو در استحاضه کثیره محل ّ تأ9)

احتیاط آن است که پیش از غسل ، به قصد رجاء وضو بگیرد و در میان نماز ظهر و عصر 

و نماز مغرب و عشاء اگر جمع بین آنها می نماید گرفتن وضو برای مستحاضه کثیره ، 

 خالف احتیاط است مگر در حال ِ گفتن اقامه نماز دوّم که با جمع عرفی منافی نباشد.

:( و أظهر ) )نوری :( و أقوی ( این است که در استحاضه کثیره غسل از )خوئی ، تبریزی 

 وضو کفایت می کند.
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)سیستانی :( مسأله در استحاضه کثیره ، باید بنا بر احتیاط واجب زن برای هر نماز پنبه و 

دستمال را عوض کند یا آب بکشد، و الزم است یک غسل برای نماز صبح و یکی برای 

یکی برای نماز مغرب و عشا به جا آورد، و بین نماز ظهر و عصر و  نماز ظهر و عصر و

مغرب و عشا فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر و عشا دوباره غسل 

کند. اینها همه در صورتی است که خون پی در پی از پنبه به دستمال برسد امّا چنانچه 

از فاصله باشد که زن بتواند در آن فاصله یک نم رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدری

یا بیشتر بخواند احتیاط الزم آن است که هر گاه خون از پنبه به دستمال برسد، پنبه و 

دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید، بنا بر این اگر زن غسل کرد و نماز 

، خون دوباره از پنبه به دستمال ظهر را مثلًا خواند ولی قبل از نماز عصر یا در میان آن 

رسید باید برای نماز عصر نیز غسل نماید، ولی چنانچه فاصله به مقداری باشد که زن 

بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند مثل این که بتواند نماز مغرب و عشاء را نیز قبل 

ی م نیست غسل دیگراز آن که خون دوباره به دستمال برسد بخواند برای آن نمازها الز

 بکند و در هر صورت در استحاضه کثیره غسل از وضو کفایت می کند.

)مکارم :( مسأله در استحاضه کثیره واجب است سه غسل انجام دهد: یک غسل برای 

نماز صبح و دیگر برای نماز ظهر و عصر و سوّم برای مغرب و عشاء و باید میان این نمازها 

آن است که عالوه بر این ، برای هر نماز یک وضو بگیرد،  جمع کند و احتیاط مستحب ّ

 قبل از غسل یا بعد از آن .

)زنجانی :( مسأله در استحاضه کثیره باید برای نماز صبح یک غسل ، و برای نماز ظهر و 

عصر یک غسل ، و برای نماز مغرب و عشا هم یک غسل به جا آورد و بین نماز ظهر و 

عصر و بین نماز مغرب و عشاء فاصله نیندازد، و اگر فاصله انداخت اشکالی ندارد، ولی 

اره غسل کند، و در هر حال بنا بر احتیاط واجب برای هر نماز باید برای نماز بعدی دوب
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یک وضو بگیرد، و هر یک از وضو یا غسل را که اوّل انجام دهد اشکالی ندارد ولی 

 مستحب ، بلکه مطابق احتیاط استحبابی ، است که اول وضو بگیرد.

 اگر خون استحاضه ، پیش از وقت نمازهم بیاید[ 197]مسأله 

ر خون استحاضه ، پیش از وقت نمازهم بیاید اگر چه زن برای آن خون ، اگ 379مسأله 

( باید در موقع نماز، وضو و 2( بنا بر احتیاط واجب )6وضو و غسل را انجام داده باشد )

( )اراکی :( اگر چه زن برای آن خون ، وضو را انجام داده باشد 6غسل را به جا آورد. )

 در رساله آیات عظام : اراکی و بهجت نیست [« جب بنا بر احتیاط وا»( ]عبارت 2.. )

 239ص: 

)گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله اگر خون استحاضه ، پیش از وقت نماز بیاید و بعد 

قطع شود )زنجانی : و در وقت نماز قطع شود(، چنانچه زن برای آن خون وضو و غسل 

 ل را به جا آورد.به جا نیاورده باشد، باید در موقع نماز، وضو و غس

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر خون استحاضه ، پیش از وقت نماز هم بیاید، 

چنانچه زن برای آن خون ، وضو یا غسل به جا نیاورده باشد، باید در موقع نماز، وضو یا 

 غسل به جا آورد. )خوئی ، سیستانی : اگر چه در آن موقع ، مستحاضه نباشد(.

سأله اگر قبل از وقت نماز خون استحاضه متوسطه یا کثیره بیاید و قطع شود )فاضل :( م

بنا بر احتیاط واجب باید برای نماز غسل و وضوی آن را به جا آورد مگر این که قبلًا برای 

 آن غسل کرده باشد و قبل از غسل خون به طور کلی قطع شده باشد.

 مستحاضه متوسطه و کثیره [ 198]مسأله 
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( که باید وضو بگیرد و غسل کند، هر کدام را 6مستحاضه متوسطه و کثیره ) 373مسأله 

(. این مسأله 3(، ولی بهتر آن است که اول وضو بگیرد )2اول به جا آورد صحیح است )

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، نوری ، 6، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

لپایگانی ، صافی :( و مستحاضه کثیره چنانچه ( )گ2فاضل :( مستحاضه متوسطه .. )

( )خوئی ، تبریزی ، نوری :( و 3گذشت أحوط آن است که پیش از غسل وضو بگیرد. )

 مستحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.

 ( و371. )زنجانی :( رجوع کنید به ذیل مسائل )371)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

(371.) 

)سیستانی :( مسأله مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و هم بنا بر احتیاط الزم غسل 

کند، باید غسل را اوّل به جا آورد، بعد وضو بگیرد ولی در مستحاضه کثیره اگر بخواهد 

 وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.

 وسطه شود[اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح ، مت 199]مسأله 

(، باید برای نماز 6اگر استحاضه قلیله زن ، بعد از نماز صبح ، متوسطه شود ) 377مسأله 

(، باید برای 3( و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود )2ظهر و عصر غسل کند )

( )زنجانی :( بنا بر احتیاط 2( )مکارم :( کثیره شود .. )6(. )9نماز مغرب و عشا غسل نماید )

( )زنجانی 9( )مکارم :( کثیره شود .. )3ستحب برای نماز ظهر و عصر غسل هم کند .. )م

 :( بنا بر احتیاط مستحب برای نماز مغرب و عشا غسل هم نماید.

)فاضل :( و اگر بعد از غسل ، استحاضه متوسطه ادامه داشته باشد برای نماز صبح روز 

 بعد دو مرتبه غسل کند.

 231ص: 
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 ]مسأله [

 هاشار

در تمام مواردی که غسل بر او واجب می شود  943مسأله اختصاصی )مکارم :( مسأله 

اگر غسل کردن ِ مکرّر برای او ضرر دارد، یا مایه مشقت زیاد است می تواند به جای آن 

 تیمّم کند.

 اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود[ 411]مسأله 

( باید برای 6ه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود )اگر استحاض 944مسأله 

نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشا غسل دیگری به جا آورد، و اگر 

( 6(. )2بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود، باید برای نماز مغرب و عشا غسل نماید )

[ گفته شد نسبت 371کامی را که در مسأله ])سیستانی :( و به این حال باقی بماند، باید اح

( )زنجانی :( و اگر 2به نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء رعایت نماید. ]پایان مسأله [ )

بعد از نماز ظهر و پیش از نماز عصر کثیره شود، باید برای نماز عصر غسل کند و برای 

ماز مغرب و پیش از نماز مغرب و عشا هم غسل دیگری بنماید، هم چنین اگر بعد از ن

نماز عشا کثیره شود، باید برای نماز عشا غسل نماید و در تمام صورتها بنا بر احتیاط 

 واجب برای هر نماز وضو بگیرد.

)فاضل :( و همین طور برای نماز صبح روز بعد ، مگر این که قبل از غسل شب ، تبدیل 

 .377وع کنید به ذیل مسأله به استحاضه قلیله شود یا کاملًا قطع شود. )مکارم :( رج

 مستحاضه کثیره یا متوسطه [ 413]مسأله 

مستحاضه کثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز، برای نماز غسل  946مسأله 

( بلکه اگر نزدیک اذان صبح برای نماز شب غسل کند و 6کند، غسل او باطل است )
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بعد از داخل شدن صبح ، دوباره  ( احتیاط واجب آن است که2نماز شب را بخواند )

( 6غسل و وضو را به جا آورد. این مسأله ، در رساله آیات عظام فاضل و بهجت نیست )

)اراکی :( مگر آن که بخواهد نماز شب بخواند که در این صورت غسل کردن قبل از 

ذان ا وقت نماز صبح مانع ندارد. ]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( ولی نزدیک

صبح جایز است به قصدِ رجاء غسل نموده و نماز شب را بخواند ولی )زنجانی : مستحاضه 

 کثیره ( بعد از طلوع فجر برای نماز صبح باید غسل را اعاده نماید.

)گلپایگانی ، صافی :( بلکه احتیاط الزم آن است که میان غسل و نماز فاصله نیندازد مگر 

 «قلیله »یا « کثیره »( )مکارم :( در استحاضه 2]پایان مسأله [ )به خواندن نافله همان نماز. 

اگر قبل از اذان صبح ، برای نماز شب غسل کند یا وضو به جا آورد و نماز شب را بخواند 

.. 

)سیستانی :( مسأله در مستحاضه کثیره در صورتی که الزم است میان غسل و نماز فاصله 

[ گذشت اگر انجام غسل پیش از داخل شدن 371ای واقع نشود آن چنان که در مسأله ]

وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد آن غسل برای نماز فایده ندارد و باید مستحاضه برای 

 این حکم در مستحاضه متوسطه نیز جاری است .نماز دوباره غسل نماید، و 

 زن مستحاضه [ 412]مسأله 

( چه واجب باشد و چه مستحب ، باید 2( برای هر نمازی )6زن مستحاضه ، ) 942مسأله 

 (3وضو بگیرد )

 231ص: 

( احتیاطاً دوباره بخواند، یا بخواهد نمازی را 9)و نیز اگر بخواهد نمازی را که خوانده )

انده است دوباره با جماعت بخواند، باید تمام کارهایی را که برای استحاضه که تنها خو

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

(( ولی برای خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش شده و تشهد 1گفته شد انجام دهد. )

( الزم نیست 1فراموش شده و سجده سهو، اگر آنها را بعد از نماز فوراً به جا آورد )

( 6ن مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )کارهای استحاضه را انجام دهد. ای

 )گلپایگانی ، صافی ، سیستانی :( مستحاضه قلیله و متوسطه ..

( 2)زنجانی :( مستحاضه قلیله و متوسطه )و نیز مستحاضه کثیره بنا بر احتیاط واجب ( .. )

( 3)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، نوری :( غیر از نماز یومیه که حکم آن گذشت .. )

( )خوئی ، 9)تبریزی :( و اگر استحاضه کثیره باشد برای هر نماز غسل الزم است .. )

( ]قسمت داخل پرانتز در 1سیستانی :( ولی اگر بخواهد نماز یومیه ای را که خوانده .. )

( )خوئی ، سیستانی :( برای خواندن نماز احتیاط و 1رساله آیت اللّه تبریزی نیست [ )

شّهد فراموش شده ، اگر آنها را بعد از نماز فوراً به جا آورد و هم سجده فراموش شده و ت

 چنین برای سجده سهو در هر حال ..

)مکارم :( مسأله هر گاه زن مستحاضه قلیله ، نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء را از هم 

جدا بخواند، باید برای هر کدام یک وضو بگیرد و هم چنین برای نمازهای مستحب ّ، 

ولی برای مجموع نماز شب ، یک وضو یا غسل کافی است و برای خواندن نماز احتیاط 

فراموش شده و سجده سهو که بال فاصله بعد از نماز به جا و سجده فراموش شده و تشهّد 

 می آورد، غسل و وضو الزم نیست .

 زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد[ 411]مسأله 

زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد، فقط برای نماز اوّلی که می  943مسأله 

های بعد الزم نیست . )فاضل :( خواند، باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نماز

مسأله وقتی که خون زن مستحاضه به طور کلی قطع شد اگر استحاضه قلیله بوده فقط 

خود را تطهیر کند و برای نمازهای بعدی وضو بگیرد و اگر استحاضه متوسطه یا کثیره 
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طع قبود باید غسل کند و برای نمازهای بعدی وضو بگیرد و این غسل را می تواند بعد از 

 خون انجام دهد هر چند وقت نماز نشده باشد.

 اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است [ 414]مسأله 

اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است موقعی که می خواهد نماز بخواند بنا  949مسأله 

( مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد و بعد 6بر احتیاط واجب )

که فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است کارهایی را که برای آن قسم  از آن

( ولی اگر بداند تا وقتی که می خواهد نماز بخواند 2دستور داده شده انجام دهد )

استحاضه او تغییر نمی کند، پیش از داخل شدن وقت هم می تواند خود را وارسی نماید 

 نی ، فاضل ، صافی :( باید ..( )خوئی ، اراکی ، گلپایگا6(. )3)

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )تبریزی :( بنا بر احتیاط باید ..

 239ص: 

 )بهجت :( اگر زن نداند استحاضه او از چه قسم است ، در صورت امکان باید ..

لًا ث)سیستانی :( موقعی که می خواهد نماز بخواند باید بنا بر احتیاط خود را وارسی کند م

( )زنجانی :( و در هر صورت می تواند وارسی 3( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2.. )

 نکرده مطابق احتیاط عمل کند.

)مکارم :( مسأله هر گاه نداند استحاضه او قلیله است یا کثیره ، بنا بر احتیاط واجب باید 

ی کند، احتیاط آن است قبل از نماز، خود را وارسی کند و اگر نمی تواند خود را وارس

که هم وظیفه استحاضه کثیره را انجام دهد و هم قلیله ، امّا اگر حالت سابق او، معلوم 

 است کثیره یا قلیله بوده می تواند به وظیفه همان ادامه دهد.
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 زن مستحاضه اگر پیش از آن که خود را وارسی کند[ 415]مسأله 

(، 6ود را وارسی کند، مشغول نماز شود )زن مستحاضه اگر پیش از آن که خ 941مسأله 

چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده ، مثلًا: استحاضه اش قلیله بوده و به 

وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده ، نماز او صحیح است و اگر قصد قربت نداشته یا عمل 

( و به وظیفه قلیله رفتار 2او مطابق وظیفه اش نبوده مثل آن که استحاضه او متوسطه بوده )

( )بهجت :( با 6کرده ، نماز او باطل است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 ( )زنجانی :( کثیره بوده ..2این که می توانسته خود را وارسی کند .. )

 زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید[ 416]مسأله 

واند خود را وارسی نماید، باید به آن چه مسلماً وظیفه زن مستحاضه اگر نت 941مسأله 

(، مثلًا اگر نمی داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه ، باید کارهای 6اوست عمل کند )

( )و اگر نمی داند متوسطه است یا کثیره ، باید کارهای 2استحاضه قلیله را انجام دهد )

بداند سابقاً کدام یک از آن سه قسم بوده (( ولی اگر 3استحاضه متوسطه را انجام دهد )

( )بهجت :( بنا بر أحوط باید به آن چه مشکل 6( به وظیفه همان قسم رفتار نماید. )9باید )

 تر است عمل کند ..

)زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب باید به گونه ای عمل کند که حتماً وظیفه خود را عمل 

ای استحاضه متوسطه را بنا بر احوط انجام دهد .. ( )بهجت :( باید کاره2کرده باشد .. )

 ( )بهجت :( باید کارهای استحاضه کثیره را بنا بر احوط انجام دهد ..3)

)زنجانی :( مثلًا اگر نمی داند استحاضه او قلیله است یا کثیره ، باید کارهای استحاضه 

( )زنجانی 9ضل نیست [ )کثیره را انجام دهد .. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فا

 .949:( می تواند .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید که متوسّطه یا قلیله 

یا کثیره است ، باید به نحوی عمل کند که یقین به برائت ذمّه حاصل کند. پس در شک 

ه یا متوسّطه و کثیره ، عمل به وظیفه هر دو نماید و در شک بین هر میان قلیله و متوسّط

سه قسم عمل به وظیفه هر سه قسم نماید ولی اگر بداند سابقاً کدامیک از آن سه قسم 

 بوده ، باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

 233ص: 

 اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید[ 417]مسأله 

( وضو و غسل باطل نمی 6گر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید، )ا 949مسأله 

(، وضو و غسل را به تفصیلی که گذشت باطل 2شود و اگر بیرون بیاید هر چند کم باشد )

( )گلپایگانی ، صافی 6می کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

( )گلپایگانی :( یا از محل ّ خود 2رج نشده باشد .. ):( در باطن باشد و از محل خود خا

خارج شده و به محلّی رسیده باشد که اگر پنبه داخل کند آلوده به خون می شود، باید 

 به وظایفی که گفته شد عمل کند.

)صافی :( وضو و غسل را باطل می کند و اگر از محل خود خارج شده و به محلی رسیده 

باشد که اگر پنبه داخل کند آلوده به خون می شود، بنا بر احتیاط باید به وظایفی که گفته 

 شد، عمل کند.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر خون استحاضه در اوّل ظهورش در باطن باشد و 

ن نیاید، وضو یا غسل را که زن داشته باطل نمی کند و اگر بیرون بیاید، هر چند کم بیرو

 باشد، وضو و غسل را باطل می کند.
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)زنجانی :( مسأله خون استحاضه در اول ظهورش تا در باطن است باعث وجوب غسل یا 

ضه اوضو نمی شود، و اگر از زنی بیرون بیاید؛ هر چند کم باشد، باید به وظایف مستح

 عمل کند.

)فاضل :( مسأله خون استحاضه اگر در اوّل ظهورش از محل خودش حرکت کند ولی 

از بدن خارج نشود بر زن الزم نیست طبق احکام استحاضه عمل کند. اّما اگر خارج شود 

تا زمانی که در مجری است هر چند بیرون نیاید واجب است طبق احکام استحاضه عمل 

 کند.

 تحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند[زن مس 418]مسأله 

( اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند اگر چه 6زن مستحاضه ) 943مسأله 

(. این مسأله ، در 2بداند دوباره خون می آید، با وضویی که دارد می تواند نماز بخواند )

که بعد از وضو یا غسل  ( )خوئی ، تبریزی :(6رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست )

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه وقت وسعت داشته باشد بنا 2، یا در اثناءِ آنها خون دیده .. )

بر احتیاط، الزم است بر حسب وظیفه اش وضو گرفته یا غسل نماید و آن نماز را اعاده 

 کند اگر چه بداند دوباره خون می آید.

 وقتی که مشغول وضو شده [زن مستحاضه اگر بداند از  419]مسأله 

( خونی از 6زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده ) 947مسأله 

( و بیرون نمی آید، 3( و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست )2او بیرون نیامده )

( 6ت )نیس می تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( )سیستانی 2)زنجانی :( اگر بداند پس از وضو یا غسل .. )

: و در داخل فرج هم نیست ( می تواند خواندن نماز را تا وقتی که می داند پاک می ماند 

 تأخیر بیندازد.
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( )فاضل 3یندازد. ))زنجانی :( می تواند خواندن نماز را تا وقتی که پاک می ماند به تأخیر ب

 :( می تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد و می تواند نمازهای بعدی را هم با آن بخواند.

 237ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله مستحاضه تا وقتی اطمینان دارد خون بیرون نمی آید، می 

 تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد.

 پیش از گذشتن وقت نماز به کلّی پاک می شود[اگر مستحاضه بداند که  431]مسأله 

اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز، به کلّی پاک می شود، یا  964مسأله 

( صبر کند و نماز را در وقتی که پاک 2( خون بند می آید باید )6به اندازه خواندن نماز )

( )فاضل :( به اندازه 6ست )(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نی3است بخواند )

( )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط الزم .. )زنجانی :( 2انجام غسل و وضو و خواندن نماز .. )

( )فاضل :( بلکه بنا بر احتیاط واجب در صورت احتمال قطع شدن 3بنا بر احتیاط باید .. )

 خون هم باید صبر کند.

و د و هنگامی که پاک شد غسل کند، یا وض)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید صبر کن

 بگیرد و نماز را بخواند.

 اگر بعد از وضو و غسل ، خون در ظاهر قطع شود[ 433]مسأله 

اگر بعد از وضو و غسل ، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر  966مسأله 

می  رد، به کلّی پاکنماز را تأخیر بیندازد، به مقداری که وضو و غسل و نماز را به جا آو

( نماز را تأخیر بیندازد و موقعی که به کلّی پاک شد، دوباره وضو و غسل 6شود، باید )

( الزم نیست وضو و غسل 2را به جا آورد و نماز را بخواند. و اگر وقت نماز تنگ شد )

سأله م( بلکه با وضو و غسلی که دارد می تواند نماز بخواند. این 3را دوباره به جا آورد، )
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( )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط 6، در رساله آیات عظام : مکارم ، فاضل و بهجت نیست )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر موقعی که 2الزم .. )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه اگر وقت 3خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد .. )

مّم دارد، به جای هر یک از وضو و غسل ، تیمّم کند و برای نمازهای بعد ، غسل و تی

وضو به جا آورد و اگر وقت تیمّم هم ندارد به همین حال نماز بخواند و بعد با غسل و 

 وضو آن را قضا کند.

 مستحاضه کثیره و متوسطه [ 432]مسأله 

ی از خون پاک شد باید غسل کند، ( وقتی به کل6ّمستحاضه کثیره و متوسطه ) 962مسأله 

( 3( از وقتی که برای نماز پیش ، مشغول غسل شده دیگر خون نیامده )2ولی اگر بداند )

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : فاضل و مکارم 9الزم نیست دوباره غسل نماید. )

لّی قتی به ک( )سیستانی :( مستحاضه کثیره و2( )زنجانی :( مستحاضه کثیره .. )6نیست )

( )سیستانی 9( )زنجانی :( خون در باطن هم نیامده .. )3از خون پاک شد، اگر بداند .. )

:( و در غیر این صورت باید غسل نماید هر چند کلیّت این حکم بنا بر احتیاط است و اما 

 در مستحاضه متوسطه ، الزم نیست برای آن که از خون به کلّی پاک شده غسل نماید.

 مستحاضه قلیله [ 431]مسأله 

مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه کثیره و متوسطه بعد از غسل و وضو،  963مسأله 

(، ولی گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای قبل از نماز 2( باید فوراً مشغول نماز شود )6)

ا به ج ( اشکال ندارد و در نماز هم می تواند کارهای مستحب ّ مثل قنوت و غیر آن را3)

 ( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 9آورد. )

 294ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )خوئی ، نوری ، تبریزی ، سیستانی :( مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه متوسطه 6)

 بعد از غسل و وضو و مستحاضه کثیره بعد از غسل ..

سل و وضو عد از غ)زنجانی :( مستحاضه قلیله و متوسطه بعد از وضو و مستحاضه کثیره ب

( 2در صورتی که خونشان کاملًا قطع نشده .. )مکارم :( مستحاضه بعد از غسل یا وضو .. )

( 3([ به آنها اشاره شد .. )947و ) 379)سیستانی :( مگر در دو موردی که در مسأله ]

 )زنجانی :( که به دلیل معتبر، استحباب آن ثابت شده است ..

 عت به اندازه معمول ..)مکارم :( بلکه انتظار جما

( )زنجانی :( هم چنان 9)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( گفتن اذان و اقامه قبل از نماز .. )

که می تواند مقداری از تعقیبات نماز را به جا آورد و بال فاصله مشغول نماز بعدی شود، 

 به طوری که بگویند بین دو نماز جمع کرده است .

 گر بین غسل و نماز فاصله بیندازد[زن مستحاضه ا 434]مسأله 

(، باید دوباره غسل کند 6زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد ) 969مسأله 

(، ولی اگر خون در داخل فضای فرج نیاید غسل 3( و بال فاصله مشغول نماز شود )2)

( )گلپایگانی ، صافی :( و 6الزم نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

ی ، تبریزی :( زن مستحاضه اگر بین وظیفه ای که دارد از وضو یا ( )خوئ2خون ببیند .. )

 غسل و نماز فاصله بیندازد، باید مطابق وظیفه اش دوباره وضو گرفته یا غسل کند ..

)زنجانی :( زن مستحاضه که خونش کاملًا قطع نشده اگر بین غسل و نماز یا بین وضو و 

 وضو بگیرد .. نماز فاصله بیندازد باید دوباره غسل کند یا
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)سیستانی :( زن مستحاضه اگر وظیفه اش این باشد که میان وضو یا غسل و نماز فاصله 

( 3نیندازد ولی مطابق وظیفه اش رفتار نکند، باید دوباره وضو گرفته یا غسل کند .. )

 )گلپایگانی ، خوئی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد[ 435]مسأله 

اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه برای او ضرر  961مسأله 

(، باید پیش از غسل و بعد از آن به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون 6نداشته باشد )

رون آمدن سل از بیجلوگیری کند، ولی اگر همیشه جریان ندارد فقط باید بعد از وضو و غ

خون جلوگیری نماید و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، باید دو باره غسل کند 

( )خوئی ، تبریزی :( 6( و وضو هم بگیرد و اگر نماز هم خوانده باید دوباره بخواند. )2)

 باید )تبریزی : بنا بر احتیاط الزم ( بعد از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید، و

چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، باید دوباره غسل کند و اگر نماز هم خوانده باید 

 دوباره بخواند.

)زنجانی :( باید بعد از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید و چنانچه کوتاهی کند 

ره او خون بیرون آید، اگر نماز هم خوانده باید دوباره بخواند و بنا بر احتیاط مستحب دوب

( )گلپایگانی ، صافی :( باید دوباره بنا بر احتیاط الزم غسل کند و اگر 2غسل نیز بکند. )

 نماز هم خوانده باید دوباره بخواند.

 296ص: 

)اراکی :( مسأله زن مستحاضه باید بعد از وضو و غسل به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون 

و ن آید، باید دوباره غسل کند و وضجلوگیری نماید، و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرو

 هم بگیرد و اگر نماز هم خوانده باید دوباره بخواند.
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)مکارم :( مسأله هر گاه خون به بیرون جریان دارد چنانچه برای او ضرر نداشته باشد باید 

پیش از غسل و بعد از آن به وسیله پنبه و مانند آن از بیرون آمدن خون جلوگیری کند 

 کار مشقت زیاد دارد، الزم نیست .ولی اگر این 

)سیستانی :( مسأله اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمی شود، چنانچه برای او 

ضرر ندارد بنا بر احتیاط واجب باید قبل از غسل ، از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید، 

، بلکه ماز بخواندو چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، اگر نماز خوانده باید دوباره ن

 احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند.

)بهجت :( مسأله زن مستحاضه ، باید موقع غسل و وضو و بعد از آن تا آخر نماز خود را 

از بیرون آمدن خون ) در صورتی که برای او ضرر نداشته باشد( حفظ کند و اگر مسامحه 

ا آورده از غسل یا وضو یا نماز دو مرتبه کرد و خونی خارج شد بنا بر احتیاط هر چه به ج

 انجام دهد.

)فاضل :( مسأله بر زن مستحاضه الزم است به هر مقدار که ممکن باشد بعد از وضو و 

غسل به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون جلوگیری کند و چنانچه کوتاهی کند و خون 

اره غسل ب قبل از نماز باید دوببیرون آید، باید نماز را اعاده کند بلکه بنا بر احتیاط واج

 کند و وضو هم بگیرد.

 اگر در موقع غسل خون قطع نشود[ 436]مسأله 

(، ولی اگر در بین 6اگر در موقع غسل ، خون قطع نشود، غسل صحیح است ) 961مسأله 

(، استحاضه متوسطه کثیره شود، واجب است چنانچه مشغول غسل ترتیبی یا 2غسل )

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3ا از سر بگیرد )ارتماسی بوده همان ر

( 3( )تبریزی :( یا بعد از آن .. )2)مکارم :( خواه ترتیبی باشد یا ارتماسی . ]پایان مسأله [ )

 )گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( واجب است غسل را از سر بگیرد.
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ر بین ا از سر بگیرد )تبریزی : و اگر د)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( الزم است که غسل ر

غسل استحاضه کثیره یا بعد از آن کثیره ، متوسطه شود الزم نیست غسل را اعاده کرده 

 ولی وضو بگیرد(.

)نوری :( واجب است چنانچه مشغول غسل ترتیبی بوده همان را از سر بگیرد و اگر 

 ره انجام دهد.مشغول غسل ارتماسی بوده ، بهتر آن است که همان را دوبا

 )زنجانی :( احتیاط آن است که غسل را از سر بگیرد.

 زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است [ 437]مسأله 

( آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است 6احتیاط واجب ) 969مسأله 

ات یبه مقداری که می تواند از بیرون آمدن خون جلوگیری کند. این مسأله در رساله آ

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( احتیاط 6عظام : بهجت و مکارم نیست )

 مستحب ّ ..

 روزه زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب می باشد[ 438]مسأله 

روزه زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب می باشد در صورتی صحیح  963مسأله 

 ازهای روزش واجب است ، انجام دهد،است که در روز غسلهایی را که برای نم

 292ص: 

( غسل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای 6و نیز بنا بر احتیاط واجب ، باید )

( ولی اگر برای نماز مغرب و عشا غسل نکند و برای 2آن را روزه بگیرد به جا آورد )

را که برای  خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید و در روز هم غسلهایی

نمازهای روزش واجب است بجاآورد، روزه او صحیح است . این مسأله در رساله آیت 
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( )اراکی :( نیز باید .. )فاضل :( و بنا بر احتیاط .. )نوری :( نیز بنا بر 6اللّه بهجت نیست )

 ( )اراکی ، فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .2احتیاط واجب .. )

أله روزه مستحاضه ای که غسل بر او واجب می باشد، در )گلپایگانی ، صافی :( مس

صورتی صحیح است که )صافی : بنا بر احتیاط الزم ( غسل نماز مغرب و عشای شبی که 

می خواهد فردای آن را روزه بگیرد، به جا آورد و بلکه بنا بر احتیاط الزم )صافی : بنا بر 

جا آورد و نیز در روز، )صافی :  احتیاط( غسل نماز مغرب و عشای شب بعد را نیز، به

مستحاضه کثیره ، بلکه متوسطه بنا بر احوط( غسلهایی را که برای نمازهای روزش واجب 

است انجام دهد )گلپایگانی : اگر برای نماز مغرب و عشای شب قبل ، غسل نکند و 

ود و شنزدیک اذان صبح غسل نماید که با نماز صبح به مقدار نافله صبح زیادتر، فاصله ن

غسلهای نمازهای روز و غسل مغرب و عشای شب بعد را بنا بر احتیاط الزم به جا آورد، 

 روزه اش صحیح است (.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله بنا بر احتیاط )سیستانی : بنا بر مشهور( روزه زن 

مستحاضه کثیره ، در صورتی صحیح است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که می 

هد فردای آن را روزه بگیرد به جا آورد، و نیز در روز غسلهایی را که برای نمازهای خوا

روز واجب است انجام دهد، ولی اگر مستحاضه متوسطه باشد بعید نیست که در صحت 

 روزه اش غسل شرط نباشد.

)سیستانی :( ولی بعید نیست که در صحّت روزه اش ، غسل شرط نباشد، هم چنان که بنا 

 ی در مستحاضه متوسّطه شرط نیست .بر اقو

)زنجانی :( مسأله اگر زن مستحاضه غسلهایی را که برای نمازهای روزانه یا برای نمازهای 

شب قبل یا شب بعد باید انجام دهد به جا نیاورد، روزه اش باطل نمی شود، هر چند 

 احتیاط مستحب آن است که قضای آن روز را نیز به جا آورد.
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)مکارم :( مسأله زن مستحاضه باید روزه ماه رمضان را بگیرد و در صورتی روزه او صحیح 

است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای آن را روزه بگیرد به جا 

 آورد و هم چنین غسلهای روزی را که روزه است )بنا بر احتیاط واجب (.

 شود[ اگر بعد از نماز عصر مستحاضه 439]مسأله 

اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه او صحیح  967مسأله 

( )گلپایگانی :( و بنا بر احتیاط 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6است )

الزم ) )صافی :( و بنا بر احتیاط( شرط است در صحت روزه این روز، غسل نماز مغرب 

 ؛ چنانچه گذشت .و عشاءِ شب بعد 

 )سیستانی :( روزه ، بدون اشکال صحیح است .

 293ص: 

)مکارم :( مسأله هر گاه زن روزه دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود برای روزه 

 آن روز غسلی ندارد.

 اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز شود[ 421]مسأله 

( کثیره شود باید کارهای 6متوسطه یا ( )اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، ) 924مسأله 

( کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه ، کثیره شود 2)متوسطه یا ( )

( و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل 3باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد )

ین مسأله ، در رساله (. ا9کرده باشد فایده ندارد و باید دوباره برای کثیره غسل کند )

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست  -( 2( و )6آیت اللّه مکارم نیست )

( )تبریزی :( و در این صورت قبل از غسل یا 9( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )3[ )

 بعد از آن وضو نیز الزم نیست .
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باره کرده باشد، بنا بر احتیاط باید دو )زنجانی :( چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل هم

 برای کثیره غسل کند.

 اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود[ 423]مسأله 

( زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و 6اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه ) 926مسأله 

را انجام دهد و ( و کارهای دیگر آن 2برای استحاضه کثیره غسل کند و وضو بگیرد )

(. )و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو وقت ندارد، باید دو 3همان نماز را بخواند )

تیمّم کند، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو و اگر برای یکی از آنها وقت ندارد؛ 

باید عوض آن تیمّم کند و دیگری را به جا آورد، ولی اگر برای تیمّم هم وقت ندارد 

( و باید نماز را تمام کند و بنا بر احتیاط واجب قضا نماید و 9ند نماز را بشکند( )نمی توا

(. این مسأله ، 1هم چنین است اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود )

( )زنجانی :( بنا بر 2( )زنجانی :( استحاضه قلیله .. )6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 هم بگیرد ..احتیاط وضو 

در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، نوری ، فاضل و سیستانی « و وضو بگیرد»]عبارت 

( )خوئی :( و بنا بر احتیاط استحبابی ) )بریزی :( و بنا بر احتیاط( قبل از غسل 3نیست [ )

وضو بگیرد و اگر برای غسل وقت ندارد )خوئی : الزم است ( وضو گرفته و عوض غسل 

کند، و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد بنا بر احتیاط نماز را نشکند و به همان حال تیمم 

تمام کند، ولی الزم است در خارج وقت قضا نماید، و هم چنین است اگر در بین نماز، 

استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود و لکن غسل استحاضه متوسطه کفایت از وضو 

 نمی کند چنانکه گذشت .

انی :( و بنا بر احتیاط استحبابی قبل از غسل وضو بگیرد و اگر برای غسل وقت )سیست

ندارد الزم است عوض غسل تیمّم کند و اگر برای تیمّم نیز وقت ندارد به احتیاط مستحب 
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نماز را نشکند و به همان حال تمام کند ولی الزم است در خارج وقت قضا نماید و هم 

د و تحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود باید نماز را بشکنچنین است اگر در بین نماز اس

 برای استحاضه متوسطه یا کثیره کارهای آن را انجام دهد.

 299ص: 

)نوری :( و بنا بر احتیاط استحبابی ، قبل از غسل وضو بگیرد و اگر برای غسل وقت ندارد 

د و باید د نماز را بشکنباید عوض آن تیمم کند؛ اگر برای تیمم نیز وقت ندارد نمی توان

نماز را تمام کند و بنا بر احتیاط واجب قضا نماید و هم چنین است اگر در بین نماز 

استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود؛ مگر این که غسل استحاضه متوسطه باشد که 

 کفایت از وضو نمی کند چنانکه گذشت .

ل از غسل کند، و اگر برای وضو هم )زنجانی :( اگر برای غسل وقت ندارد یک تیمم بد

وقت نداشته باشد بنا بر احتیاط تیمم دیگری بدل از وضو بکند، و اگر برای تیمم هم وقت 

ندارد، بنا بر احتیاط مستحب نماز را نشکند و آن را تمام نماید ولی باید آن را قضا کند 

ضه متوسطه ای استحاهم چنین است اگر در بین نماز استحاضه متوسطه زن کثیره شود و بر

غسل نکرده باشد؛ و اگر برای استحاضه متوسطه غسل کرده باشد، بنا بر احتیاط باید نماز 

را تمام کند و برای استحاضه کثیره غسل کند و وضو بگیرد و کارهای دیگر آن را انجام 

و دهد و همان نماز را دوباره بخواند، و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو وقت ندارد د

تیمم کند: یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو، و اگر برای یکی از آنها وقت ندارد 

عوض آن ، تیمم کند و دیگری را به جا آورد. ولی اگر برای تیمم هم وقت ندارد دوباره 

( ] در رساله آیت اللّه 9خواندن نماز الزم نیست و بنا بر احتیاط باید نماز را قضا نماید. )

جای قسمت داخل پرانتز آمده است : و اگر برای غسل وقت ندارد باید تیمم فاضل ، به 

کند و وضو هم بگیرد و اگر برای وضو هم وقت ندارد یک تیمم دیگر بکند و اگر برای 
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( )فاضل :( ولی اگر استحاضه متوسطه 1تیمم هم وقت ندارد نمی تواند نماز را بشکند[ )

 رد.بود باید عالوه بر غسل ، وضو هم بگی

)مکارم :( مسأله اگر در بین نماز استحاضه قلیله زن ، کثیره شود، باید نماز را رها کند و 

غسل نماید و از نو بخواند و در صورتی که برای غسل وقت ندارد تیمّم کند، ولی اگر 

 برای تیمّم هم وقت ندارد باید همان نماز را تمام کرده و بنا بر احتیاط واجب قضا نماید.

 اگر در بین نماز خون بند بیاید[ 422]مسأله 

اگر در بین نماز، خون ، بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده  922مسأله 

(، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده ، باید وضو و غسل و نماز را دوباره به 6یا نه )

( )سیستانی :( 6هجت و مکارم نیست )( این مسأله ، در رساله آیات عظام : ب2جا آورد. )

یا نداند پاکی به اندازه تحصیل طهارت و نماز یا بخشی از نماز مهلت می دهد یا نه به 

احتیاط واجب باید بر حسب وظیفه اش وضو گرفته یا غسل نموده و نماز را دوباره به جا 

 آورد.

د وضو احتیاط واجب بای )فاضل :( مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده بوده ، بنا بر

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه بعد از نماز بفهمد به 2و غسل و نماز را دوباره به جا آورد. )

کلّی قطع شده بوده و وقت وسعت این را داشته باشد که در حال پاکی نماز را دوباره 

ه جا ببخواند الزم است بر حسب وظیفه اش وضو گرفته یا غسل نماید و نماز را دوباره 

 آورد.

 اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود[ 421]مسأله 

(( 6اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید )برای نماز اول عمل کثیره و ) 923مسأله 

 برای نمازهای بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلًا اگر پیش از نماز ظهر استحاضه
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 291ص: 

( و برای نماز عصر و مغرب و عشا 2غسل کند ) کثیره متوسطه شود، باید برای نماز ظهر

(، ولی اگر برای نماز ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت 3فقط وضو بگیرد )

داشته باشد، باید برای نماز عصر غسل نماید و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند، باید 

ت ه مقدار نماز عشا وقبرای نماز مغرب غسل کند. و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط ب

( 6داشته باشد، باید برای عشا غسل نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

( )زنجانی :( و بنا 2]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی و تبریزی نیست [ )

 بر احتیاط واجب وضو بگیرد ..

( )بهجت ، 3وضو گرفته و غسل کند .. ) )خوئی ، تبریزی ، نوری :( باید برای نماز ظهر

 فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود[ 424]مسأله 

( قطع شود و دوباره بیاید برای 6اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره ) 929مسأله 

(، ولی اگر بعد از غسل و پیش از نماز قطع شود 2هر نماز باید یک غسل بجا آورد )

چنانچه وقت تنگ باشد که نتواند غسل کند و نماز را در وقت بخواند با همان غسل می 

ین طور است حکم وضو. این مسأله ، در رساله آیات عظام : تواند نماز را بخواند و هم

( )اراکی ، گلپایگانی 2( )گلپایگانی ، صافی :( و یا متوسطه .. )6مکارم و بهجت نیست )

 ، صافی ، فاضل ، سیستانی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 مسأله [ ورد. ]پایان)خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط برای هر نماز باید یک غسل به جا آ

 اگر استحاضه کثیره قلیله شود[ 425]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( و 2( عمل کثیره )6اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید برای نماز اول ، ) 921مسأله 

(. و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود باید 3برای نمازهای بعد عمل قلیله را انجام دهد )

( )مکارم 6ای نمازهای بعد عمل قلیله را به جا آورد. )برای نماز اول ، عمل متوسطه و بر

( )گلپایگانی ، صافی :( 2:( غسل کند و برای نمازهای بعد وضو بگیرد. ]پایان مسأله [ )

 ( )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3باید برای نماز اول ، وضو و غسل .. )

 ب می باشد[اگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واج 426]مسأله 

اگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب می باشد ) حتی عوض  921مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیات عظام 2(( ترک کند، نمازش باطل است . )6کردن پنبه را )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی 6: مکارم و بهجت نیست )

( )زنجانی :( و اگر کاری را که به احتیاط واجب یا به 2ی نیست [ )، زنجانی و سیستان

احتیاط بر مستحاضه الزم است ترک کرده و نماز بخواند، نمازش به احتیاط واجب یا به 

 احتیاط باطل است .

 مستحاضه قلیله [ 427]مسأله 

رط آن ( اگر بخواهد غیر از نماز کاری انجام دهد، که ش6مستحاضه قلیله ) 929مسأله 

( وضو 2وضو داشتن است ، مثلًا بخواهد جایی از بدن خود را به خطّ قرآن برساند باید )

(، بنا بر احتیاط واجب . این مسأله ، 3بگیرد و وضویی که برای نماز گرفته کافی نیست )

 در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست 

 291ص: 

 بنا بر احتیاط واجب باید ..( )فاضل :( 2( )سیستانی :( یا متوسطه .. )6)
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( )سیستانی 3)سیستانی :( چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد، بنا بر احتیاط واجب باید .. )

 ، فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله احتیاط آن است که مستحاضه غیر از نماز، هر کاری را که 

ه خط قرآن ترک کند مگر در صورتی که شرط آن طهارت است مثل دست کشیدن ب

 بر او واجب باشد.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله مستحاضه ای که برای نماز وضو گرفته یا غسل کرده بنا بر 

احتیاط نمی تواند در حال اختیار جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، و در حال 

 اضطرار جایز است ولی بنا بر احتیاط باید وضو بگیرد.

)زنجانی :( بنا بر احتیاط باید وظیفه غسل یا وضویی که برای نماز دارد، برای رساندن 

 بدن به خط قرآن انجام دهد.

 رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد[ 428]مسأله 

رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد و خواندن سوره ای که  923مسأله 

( برای زن مستحاضه اشکال ندارد ولی نزدیکی شوهر با او بنا بر 6سجده واجب دارد )

( در صورتی حالل می شود که غسل کند اگر چه کارهای دیگری را 2احتیاط واجب )

که برای نماز واجب است ، مثل وضو و عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد 

فاضل :( و نزدیکی با شوهر برای ( )6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3)

زن مستحاضه اشکال ندارد هر چند احتیاط مستحب در این است که برای این کارها 

در رساله « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2غسلهای واجب خود را انجام داده باشد. )

ثیره ک( )نوری :( و بنا بر احتیاط واجب زن مستحاضه متوسطه و 3آیت اللّه نوری نیست [ )

 تا هنگامی که بکلی پاک نشده اند؛ خط قرآن را مسح نکنند.
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)اراکی :( مسأله اگر مستحاضه غسلهای واجب خود را به جا آورد، چنانچه بین غسل و 

نماز فاصله نینداخته باشد رفتن به مسجد و توقف در آن و خواندن سوره ای که سجده 

لی اگر بین غسل و نماز فاصله انداخته واجب دارد و نزدیکی شوهر با او، حالل می شود و

باشد، احتیاط واجب آن است که برای هر یک از این اعمال غسل جداگانه ای انجام 

دهد، و اگر غسلهای واجب خود را انجام ندهد، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند اعمال 

 ذکر شده را انجام دهد.

در  جب خود را به جا آورد، رفتن)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر مستحاضه غسلهای وا

مسجد و توقف در آن و خواندن سوره ای که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او 

حالل می شود؛ اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است ، مثل عوض کردن 

 پنبه و دستمال انجام نداده باشد.

به جا آورده رفتن او در مسجد )خوئی :( مسأله مستحاضه ای که غسلهای واجب خود را 

و توقف در آن و خواندن آیه ای که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او حالل 

است ، اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می داد مثل عوض کردن پنبه و 

 دستمال ، انجام نداده باشد

 299ص: 

 . اگر چه احتیاط در ترک استو بعید نیست که این کارها بدون غسل نیز جایز باشد 

)سیستانی :( بلکه این کارها بدون غسل نیز جایز است بجز نزدیکی که بنا بر احتیاط 

 واجب جایز نیست .

 )تبریزی :( احتیاط مستحب ..
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)زنجانی :( مسأله بر مستحاضه قلیله و متوسطه رفتن در مساجد و خواندن آیه و سوره 

ست و مستحاضه کثیره اگر غسلهای واجب خود را سجده و نزدیکی شوهر با وی جایز ا

به جا آورد، رفتن در مسجد هر چند برای عبور نباشد و خواندن آیه یا سوره ای که سجده 

واجب دارد، و نزدیکی شوهر با او، حالل است ؛ اگر چه کارهای دیگری را که برای 

 داده باشد.نماز واجب است مثل : عوض کردن دستمال یا آب کشیدن آن ، انجام ن

)مکارم :( مسأله مستحاضه کثیره ، هر گاه غسلهای روزانه خود را انجام دهد برای اعمال 

دیگر مانند طواف و نماز قضا و نماز آیات و نماز شب ، غسل دیگری بر او واجب نیست 

 تنها باید وضو بگیرد.

 اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه [ 429]مسأله 

اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایی از بدن  927مسأله 

(. این مسأله ، در رساله 6خود را به خط قرآن برساند، باید غسل کند و وضو هم بگیرد )

( )نوری :( باید در متوسطه غسل کند و وضو هم 6آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

 غسل کافی است .بگیرد و در کثیره تنها 

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش 

از وقت نماز آیه ای را که سجده واجب دارد بخواند یا مسجد برود بنا بر احتیاط مستحب 

 باید غسل نماید و هم چنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیکی نماید.

 ن در استحاضه کثیره ..)زنجانی :( اگر ز

 )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( سوره ای را ..

 )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب ..
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 )زنجانی :( بنا بر احتیاط ..

)فاضل :( مسأله اگر زن در استحاضه کثیره بخواهد پیش از وقت نماز، جایی از بدن خود 

استحاضه متوسطه چنانچه در آن روز غسل را به خط قرآن برساند، باید غسل کند و در 

 کرده ، وضو کافی است .

 نماز آیات بر مستحاضه واجب است [ 411]مسأله 

نماز آیات بر مستحاضه واجب است . و باید برای نماز آیات هم کارهایی را  934مسأله 

ت نیست ( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهج6که برای نماز یومّیه گفته شد انجام دهد. )

( )خوئی :( باید برای نماز آیات وضو بگیرد و بنا بر احتیاط پیش از وضو در استحاضه 6)

 متوسطه و کثیره غسل نیز بنماید.

)تبریزی :( باید برای نماز آیات وضو بگیرد و در استحاضه کثیره باید غسل نماید و وضو 

 .923الزم نیست . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 هر گاه در وقت نماز یومّیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود[ 413]مسأله 

 هر گاه در وقت نماز یومیّه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود اگر چه  936مسأله 

 293ص: 

( باید برای نماز آیات هم تمام کارهایی را 6بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد )

( و احتیاط واجب آن است که هر دو را 2است انجام دهد ) که برای نماز یومیّه او واجب

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم 3با یک غسل و وضو به جا نیاورد. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( نمی تواند )سیستانی : بنا بر احتیاط الزم ( هر دو 6نیست )
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( 3( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2[ ) را با یک غسل و وضو بخواند. ]پایان مسأله

 )گلپایگانی ، فاضل ، صافی ، زنجانی :( نمی تواند هر دو را با یک غسل و وضو بخواند.

 اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند[ 412]مسأله 

(، باید برای هر نماز کارهایی 6اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند ) 932مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 2ه برای نماز ادا بر او واجب است به جا آورد )را ک

( 2( )خوئی ، تبریزی :( نمازی را که قضای آن مضیق شده بخواند .. )6بهجت نیست )

)گلپایگانی ، صافی :( لکن احتیاط الزم ، ترک قضا است تا موقعی که پاک شود مگر با 

 بر احتیاط واجب هر دو را با یک غسل و وضو به جا نیاورد.خوف فوت . )نوری :( و بنا 

)سیستانی :( و بنا بر احتیاط نمی تواند برای نماز قضا به کارهایی که برای نماز ادا انجام 

 داده اکتفا کند.

)مکارم :( مسأله زن مستحاضه می تواند نماز قضا بخواند، ولی برای هر نماز بنا بر احتیاط 

بگیرد، ولی برای خواندن نوافل روزانه همان وضوی نماز واجب  واجب باید یک وضو

کافی است و همچنین برای تمام نماز شب یک وضو کفایت می کند، به شرط این که 

 پشت سر هم به جا آورد.

)زنجانی :( مسأله زن مستحاضه نمی تواند نماز قضا بخواند، مگر احتمال عقالیی بدهد 

دیگر نتواند آن را انجام دهد که در این صورت باید برای  که اگر نماز را تأخیر بیندازد

 هر نماز کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است به جا آورد.

 اگر زن بداند خونی که از او خارج می شود خون زخم نیست [ 411]مسأله 

( نیست و شرعًا 6اگر زن بداند خونی که از او خارج می شود خون زخم ) 933مسأله 

( باید به دستور استحاضه عمل کند 2حکم حیض و نفاس را ندارد بنا بر احتیاط واجب )
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( شک داشته باشد که خون استحاضه است یا خونهای دیگر، چنانچه 9(، بلکه اگر )3)

( باید کارهای استحاضه را انجام دهد. 1نشانه آنها را نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب )

( 2و مانند آن .. این مسأله ، در رساله آیت الّله بهجت نیست ) ( )زنجانی :( و دُمل6)

در رساله آیات عظام : اراکی ، خوئی ، فاضل ، زنجانی و « بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر زن بداند خونی که از او خارج می شود 3تبریزی نیست [ )

تحاضه ؛ و یا نفاس است یا استحاضه و خون زخم نیست و بداند یا حیض است یا اس

عالمت حیض و نفاس نداشته باشد، باید به دستور استحاضه عمل کند و شرعاً حکم 

 حیض و نفاس را ندارد ..

)سیستانی :( اگر زن بداند خونی که از او خارج می شود خون زخم نیست و مردّد بین 

اشد حیض و نفاس را نداشته بخون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد چنانچه شرعاً حکم 

 ( )فاضل :( حتی اگر ..9باید به دستور استحاضه عمل کند .. )

 297ص: 

در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )مکارم :( مسأله « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 1)

هر خونی که از زن خارج شود و شرایط حیض و نفاس را نداشته باشد و مربوط به بکارت 

جراحتی در رحم نبوده باشد، خون استحاضه است . هر گاه شک کند که خون یا زخم 

، از زخم است یا نه و ظاهر حال او سالمت است ، خون استحاضه حساب می شود، اما 

اگر وضع حال او مشکوک باشد که خون از زخم است یا غیر آن ، احکام استحاضه 

 ندارد.

 حیض 

 اشاره
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حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج می شود و زن را در 

موقع دیدن خون حیض ، حائض می گویند. )مکارم :( مسأله حیض که گاهی از آن تعبیر 

می کنند خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم خارج می « عادت ماهانه »به 

ائض ح»ه ، غذای فرزند است . زن را در موقع دیدن خون حیض شود و به هنگام انعقاد نطف

 می گویند و در شرع مقدس اسالم احکامی دارد که در مسائل آینده خواهد آمد.« 

 ]مسائلی در حیض [

 خون حیض [ 414]مسأله 

(، غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به 2( در بیشتر اوقات )6خون حیض ) 939مسأله 

( )مکارم :( نشانه 6( و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید. )3سیاهی یا سرخ است )

( )زنجانی :( گرم و تازه ، و رنگ آن سیاه یا سرخ تیره است و با فشار و 2هایی دارد .. )

( )خوئی ، گلپایگانی ، سیستانی ، تبریزی ، صافی :( رنگ آن 3سوزش بیرون می آید. )

 سیاه یا سرخ است ..

 مایل به سیاهی یا سرخ تیره است .. )فاضل :( رنگ آن سرخ

 )مکارم :( رنگ آن تیره یا سرخ است ..

 زنهای سّیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند[ 415]مسأله 

( یائسه می شوند یعنی خون 2(، بعد از تمام شدن شصت سال )6زنهای سیّده ) 931مسأله 

( یائسه می 3تمام شدن پنجاه سال ) حیض نمی بینند و زنهایی که سیّده نیستند، بعد از

( )بهجت ، فاضل :( شصت 2( )نوری :( مشهور آن است که زنهای سیّده .. )6(. )9شوند )

( )نوری :( ولی این مطلب 9( )بهجت ، فاضل :( پنجاه سال قمری .. )3سال قمری .. )

یده سمحل تأمل است و برای حقیر ثابت نیست و لذا احتیاط واجب آن است که زنهای 
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در صورتی که پس از گذشتن از سن پنجاه سالگی در ایام عادت خود، یا با نشانه های 

حیض ، خون ببینند؛ میان اعمالی که زن مستحاضه انجام می دهد از قبیل خواندن نماز با 

کیفیتی که ذکر می شود و چیزهایی که حائض باید ترک کند از قبیل داخل شدن در 

 ه و مکث در مساجد دیگر تا سن شصت سالگی جمع کند.مسجد الحرام و مسجد مدین

)خوئی ، تبریزی :( مسأله زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال )خوئی : 

 یائسه می شوند بنا بر مشهور، و لیکن واجب است بر زنهای غیر سیده ( و نیز زنهای 

 214ص: 

ا ت سال چنانچه با نشانه های حیض یسیده بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شص

 در روزهای عادت خون ببینند احتیاط کنند.

)مکارم :( مسأله زنان سیده و غیر سیده هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند، 

محسوب می  «قریش »یعنی اگر خونی ببینند خون حیض نیست ، مگر زنانی که از قبیله 

 شدن شصت سال یائسه می شوند.شوند که آنها بعد از تمام 

)سیستانی :( مسأله خونی را که زنها پس از تمام شدن شصت سال می بینند حکم حیض 

را ندارد و احتیاط مستحب ّ آن است که زنهایی که قرشیّه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه 

ی م سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طوری ببینند که اگر پیش از پنجاه سال

 دیدند قطعاً حکم حیض را داشت میان کارهای مستحاضه و تروک حائض جمع نمایند.

)زنجانی :( مسأله زنهای قرشیه بعد از تمام شدن شصت سال قمری یائسه می شوند؛ یعنی 

خون حیض نمی بینند، و زنهایی که قرشیه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال قمری یائسه 

 شت که زنهای سیده یکی از اقسام زنهای قرشیه می باشند.می شوند. باید توجه دا

 خونی که دختر پیش از تمام شدن ُنه سال می بیند[ 416]مسأله 
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( و زن ، بعد از یائسه شدن می 6خونی که دختر، پیش از تمام شدن نُه سال ) 931مسأله 

:( و اگر مربوط ( )مکارم 2( )زنجانی ، فاضل :( نُه سال قمری .. )6(. )2بیند حیض نیست )

 به زخم و جراحتی نباشد، استحاضه است که احکام آن قبلًا گفته شد.

)بهجت ، سیستانی :( مسأله خونی که دختر، پیش از تمام شدن نُه سال می بیند )بهجت : 

در صورتی که معلوم باشد نه سال او تمام نشده است و عالمت و نشانه دیگری غیر از 

 چنین خونی که زن بعد از یائسه شدن می بیند( حیض نیست . سن بر بلوغ او نباشد و هم

 زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد[ 417]مسأله 

( 6(. )6زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد، ممکن است حیض ببیند ) 939مسأله 

)خوئی ، سیستانی :( و حکم زن حامله و غیر حامله یکسان است فقط زن حامله در صورتی 

از گذشتن بیست روز از اول عادتش اگر خونی ببیند که صفات حیض را دارد که بعد 

 الزم است بنا بر احتیاط بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید.

)بهجت :( بنا بر اقوی ، ولی اگر بیست روز از ایام عادت دیرتر بود هم وظیفه حائض و 

 هم وظیفه مستحاضه را احتیاطاً انجام دهد.

)صافی :( ولی اگر زن حامله بعد از گذشتن بیست روز از اوّل عادتش خون ببیند و خون 

 به صفت حیض باشد به احتیاط واجب بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

)زنجانی :( ولی زن حامله در دو جهت با سایر زنها تفاوت دارد: اوّل : آن که اگر حیض 

 ز از آخر عادت وی بگذرد، دیگر هر چه خون ببیند حیضوی به تأخیر بیفتد تا بیست رو

به حساب نمی آید هر چند به نشانه حیض باشد، و اگر بعد از گذشتن ایّام عادت و قبل 

از بیست روز خون ببیند، چنانچه به نشانه حیض باشد حیض و چنانچه به نشانه حیض 

 نباشد، استحاضه است ، ولی در زنان 
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 216ص: 

دیگر خونی که پس از ایّام عادت می بینند، استحاضه است ، هر چند به نشانه حیض باشد. 

در مورد خونی که در ایّام حیض یا قبل از آن دیده می شود بین زنان حامله و دیگر زنان 

، فرقی نیست . دوّم : آن که در زن حامله الزم نیست خون سه روز ادامه داشته باشد تا 

 .حیض به حساب آید

 دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه [ 418]مسأله 

دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که نشانه های  933مسأله 

(. و اگر نشانه های حیض را داشته باشد و 2( حیض را نداشته باشد حیض نیست )6)

م می شود نه سال او تمام شده ( و معلو3اطمینان به حیض بودنش پیدا کند حیض است )

( )فاضل :( بلکه حتّی اگر نشانه های حیض را داشته 2( )زنجانی :( نشانه .. )6(. )9است )

باشد نمی شود گفت حیض است . ]پایان مسأله [ )خوئی :( اگر خون ببیند، چه دارای 

ه [ لنشانه های حیض باشد چه نباشد حکم به حیض بودن آن نمی شود کرد. ]پایان مسأ

)تبریزی :( اگر خون ببیند، أظهر آن است که اگر دارای نشانه های حیض باشد حکم به 

حیض می شود. ]پایان مسأله [ )بهجت :( اگر دختری نمی داند که ُنه سالش تمام شده یا 

نه و خوئی دید که یقین کرد خون حیض است باید آن را خون حیض قرار دهد. ]پایان 

 ی ، اراکی :( اگر نشانه های حیض را داشته باشد، حیض است .( )گلپایگان3مسأله [ )

)صافی :( اگر نشانه های حیض را داشته باشد، حکم بر حیض بودن آن محل ّ اشکال 

( )سیستانی :( اگر نشانه های حیض را داشته باشد، حکم به حیض بودن آن 9است . )

ض است و در این محل اشکال است مگر آن که اطمینان حاصل شود به این که حی

 صورت معلوم می شود که نه سال او تمام شده است .
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)زنجانی :( اگر نشانه حیض را داشته باشد، حیض است و شرعاً عالمت ِ این است که نُه 

 سال او تمام شده است .

 زنی که شک دارد یائسه شده یا نه [ 419]مسأله 

خونی ببیند و نداند حیض است (، اگر 6زنی که شک دارد یائسه شده یا نه ) 937مسأله 

 ( )سیستانی :( شصت ساله شده یا نه ..6(. )2یا نه ، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است )

)زنجانی :( باید بنا بگذارد که یائسه نشده است و زنی که بین پنجاه و شصت سالگی است 

ه است سال نگذشتو نمی داند که قرشی است یا نه ، حکم کسی را دارد که هنوز از پنجاه 

 ( )سیستانی :( شصت ساله نشده است .2. )

 مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود[ 441]مسأله 

( کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود و اگر مختصری 6مدت حیض ) 994مسأله 

( 2.. )( )زنجانی :( مدت خون حیض 6( )2هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست . )

)زنجانی :( البتّه اگر به جهت مانعی هم چون خوردن قرص ، خون سه روز ادامه نیابد، با 

( ساعت است ؛ نه 29داشتن سایر شرایط حیض است . و مراد از روز، در اینجا مدّت )

 روز در مقابل شب .

 212ص: 

 باید سه روز اول حیض پشت سر هم باشد[ 443]مسأله 

اول حیض ، پشت سر هم باشد، پس اگر مثلًا دو روز خون ببیند  باید سه روز 996مسأله 

و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست . )گلپایگانی ، صافی :( 

مسأله اگر سه روز اول حیض پشت سر هم نباشد مثل آن که : دو روز خون ببیند و یک 
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یاط الزم ، در روزهایی که خون روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، بنا بر احت

می بیند، باید جمع کند میان کارهای مستحاضه و تروک حائض و در روزهایی که خون 

نمی بیند، هم کارهایی را که بر حائض حرام است ، ترک کند و هم عبادتهای خود را 

 به جا آورد.

وز اول سه ر )زنجانی :( مسأله الزم نیست سه روز اول حیض پشت سر هم باشد؛ ولی باید

، در یک دهه باشد، پس اگر یک روز خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره یک روز 

خون ببیند و چهار روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، خونهای دیده شده حیض 

است ؛ و اگر دو روز خون ببیند و هفت روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، هر 

ولی اگر دو روز خون ببیند و هشت روز پاک شود، خون دیده  دو خون حیض است ؛

شده حیض نمی باشد. و در مورد غیر سه روزِ اول الزم نیست خون دیده شده ، در یک 

دهه واقع شود؛ بلکه اگر فاصله آن با آخر خون دیده شده از ده روز کمتر باشد، ادامه 

ود سه روز متوالی خون ببیند و پاک ش خون ِ حیض ِ سابق می باشد؛ بنا بر این ، اگر مثلًا

و در روز دوازدهم دوباره خون ببیند، این خون نیز ادامه حیض می باشد. و نیز اگر دو 

روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره دو روز خون ببیند و دوباره پاک شود و 

ی آید. در روز هیجدهم دوباره خون ببیند خونهای دیده شده ، یک حیض به حساب م

البته مجموع روزهایی که با فاصله ، یا بی فاصله خون دیده است نباید از ده روز تجاوز 

کند؛ پس اگر هفت روز خون دید و سه روز پاک شد و دوباره هفت روز خون دید، 

 نمی توان تمام خونهای دیده شده را حیض دانست .

 الزم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید[ 442]مسأله 

( خون 2( در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در فرج )6الزم نیست ) 992مسأله 

( و مدّت پاک 1( و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود )9( کافی است )3باشد )

(، باز هم حیض 1شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده )
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( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 6له آیت اللّه بهجت نیست )است . این مسأله ، در رسا

( )خوئی ، 2زنجانی :( ابتداء حیض الزم است خون بیرون بیاید ولی الزم نیست .. )

( )اراکی :( بدین معنی که اگر پنبه بگذارد و کمی 3سیستانی ، زنجانی :( در باطن فرج .. )

 قدار سر سوزنی باشد ..صبر کند و بیرون آورد، خونی شود، هر چند به م

( )مکارم :( بقیه 9)فاضل :( اگر در ابتدا خون بیرون بیاید ولی بعداً در فرج خون باشد .. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( به نحوی که در بین زنها تماماً یا بعضاً 1مسأله ذکر نشده . )

که در بین زنها متعارف ( )نوری :( چنان1متعارف است باز هم حیض است . ]پایان مسأله [ )

 است ، ..

 )گلپایگانی :( مسأله الزم نیست در تمام سه روز خون بیرون آید، بلکه اگر در فرج خون 

 213ص: 

باشد به نحوی که در این سه روز هر موقعی پنبه یا انگشت داخل کند آلوده شود کافی 

کم باشد و فرق است ، به شرط آن که از اول مقداری خون بیرون آمده باشد هر چند 

نمی کند که به خودی خود یا به وسیله پنبه و غیر آن بیرون آمده باشد و اگر بیرون نیامده 

و فقط در فضای فرج ریخته ، احتیاط آن است که تا خون بیرون نیامده ، هم عبادتهای 

خود را به جا آورد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و هر گاه در 

روز مختصری پاک شود که در باطن خون نباشد حکم به حیض بودن ، مشکل بین سه 

است ولی اگر مدت پاکی کم باشد احتیاط الزم آن است که بین تروک حائض و اعمال 

 مستحاضه جمع نماید.

)صافی :( به شرط آن که از اول مقداری خون به خودی خود بیرون آمده باشد هر چند 

ه و غیر آن بیرون آمده باشد یا فقط در فضای فرج ریخته ، کم باشد و اگر به واسطه پنب
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احتیاط آن است که در هر دو صورت هم عبادتهای خود را به جا آورد و هم کارهایی 

 را که بر حائض حرام است ترک کند ..

 الزم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند[ 441]مسأله 

خون ببیند، ولی باید در شب دوم و سوم الزم نیست شب اول و شب چهارم را  993مسأله 

( روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم 2(، پس اگر از اذان صبح )6خون قطع نشود )

(، یا در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع 3خون بیاید )

رساله شود و در شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود، حیض است . این مسأله ، در 

( )گلپایگانی ، 2( )مکارم :( و ادامه داشته باشد. ]پایان مسأله [ )6آیت اللّه بهجت نیست )

 صافی :( از اوّل اذان صبح ..

( )گلپایگانی 3)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( از اول صبح .. )فاضل :( از طلوع آفتاب .. )

، صافی :( و در شب دوم و سوم هیچ خون قطع نشود، حیض است ولی اگر در اواسط 

روز اول شروع و در همان موقع از روز چهارم قطع شود، به شرطی حیض است که در 

 ن قطع نشود.شبهای دوم و سوم و چهارم نیز خو

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و هیچ قطع نشود حیض است و هم چنین است اگر در 

 وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد.

)زنجانی :( مسأله الزم است سه شبانه روز خون ببیند؛ پس اگر از اذان صبح ) یا طلوع 

، خون بیاید برای حیض بودن کافی نیست و باید تا  آفتاب ( روز اول تا غروب روز سوم

اذان صبح ) یا طلوع آفتاب ( روز چهارم هم خون بیاید، یا مقدار باقی مانده در ضمن ده 

روز تکمیل شود، هم چنین اگر در وسطهای روز اول شروع شود، باید تا همان موقع از 

د و یا مقدار سه شبانه روز روز چهارم خون بیاید و در شب دوم و سوم هم خون قطع نشو

 کامل در ضمن ده روز خون ببیند.
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 اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند[ 444]مسأله 

( خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون 6اگر سه روز پشت سر هم ) 999مسأله 

( و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود 2ببیند )

 (.3یی هم که در وسط پاک بوده حیض است )روزها

 219ص: 

( )خوئی ، تبریزی :( 2( )خوئی ، تبریزی :( با نشانه های حیض یا روزهای عادت .. )6)

چنانچه دوباره خونی که دارای نشانه های حیض است یا در روزهای عادت است ببیند .. 

ه ی ، عبادتهای خود را ب( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط آن است که در روزهای پاک3)

 جا آورد و آن چه را بر حائض حرام است ترک کند.

)مکارم :( چنانچه دوباره خون ببیند و ایّامی که خون دیده روی هم رفته از ده روز بیشتر 

نشود، تمام روزهایی را که خون دیده حائض است ، ولی روزهایی که در وسط پاک 

 بوده ، حکم زنان پاک را دارد.

انی :( روزهایی که خون دیده حیض است ولی احتیاط الزم آن است که در )سیست

روزهایی که در وسط پاک بوده کارهایی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و 

 آن چه بر حائض حرام است ترک کند.

)زنجانی :( مسأله اگر در بین روزهایی که زن خون می بیند یک یا چند روز پاک شود، 

ه پاک شده حائض نیست ؛ هر چند روزهایی که خون دیده و روزهایی در روزهایی ک

که در وسط پاک شده ، بر روی هم از ده روز بیشتر نباشد؛ بنا بر این اگر مثلًا سه روز 

خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره چهار روز خون ببیند، در مدّت دو خون حائض 

حیض کرده و عبادات خود را به جا  ، و در دو روز وسط پاک می باشد و باید غسل
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آورد و می تواند کارهایی که بر حائض حرام است انجام دهد و چنانچه عباداتی در ایام 

 پاکی انجام داده ، الزم نیست دوباره به جا آورد.

 اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد[ 445]مسأله 

سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دُمل  اگر خونی ببیند که از 991مسأله 

(، چنانچه نداند دُمل در طرف چپ است یا طرف راست در 2( است یا خون حیض )6)

صورتی که ممکن باشد مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد پس اگر خون از طرف 

( 3است ) چپ بیرون آید، خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل

و اگر ممکن نباشد که وارسی کند در صورتی که می داند خون سابق حیض بوده حیض 

قرار دهد و اگر دُمل بوده خون دُمل قرار دهد و اگر نمی داند خون حیض بوده یا دمل 

( همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایی را که زن 9باید )

( 6د به جا آورد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )غیر حائض انجام می ده

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( نباید 2)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( و زخم .. )

آن را خون حیض قرار دهد. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( چنانچه نشانه حیض را نداشته باشد 

قبل از آن نباشد، نمی تواند آن را خون حیض قرار  و در روزهای عادت یا یکی دو روز

( )فاضل :( بقیه 3دهد؛ مگر در برخی صورتها که در مسائل آینده گفته خواهد شد. )

 ( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید ..9مسأله ذکر نشده . )

ز ده ا)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر در ایام عادت خونی ببیند که از سه روز بیشتر و 

روز کمتر باشد و نداند خون دمل و زخم است یا خون حیض ، باید آن را حیض قرار 

 دهد.

 211ص: 
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)بهجت :( مسأله اگر زنی بیش از سه روز خون دید و ده روز یا کمتر از آن پاک شد، 

چنانچه نمی داند خون زخم و جراحت است یا نه ، اگر در ایام عادت زن باشد یا این که 

 را داشته باشد آن را خون حیض قرار می دهد.شرایط حیض 

 اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد[ 446]مسأله 

( و نداند خون 6اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد ) 991مسأله 

قرار دهد، ( حیض ، و اگر پاک بوده پاک 2حیض است یا زخم ، اگر قبلًا حیض بوده )

و چنانچه نمی داند پاک بوده یا حیض ، همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک 

کند و همه عبادتهایی که زن غیر حایض انجام می دهد به جا آورد. این مسأله ، در رساله 

( )اراکی :( از سه روز بیشتر باشد و از ده روز زیادتر نباشد .. 6آیت اللّه مکارم نیست )

هجت :( یعنی خون حیض دیده و ممکن است این خون دنباله آن باشد حیض است ( )ب2)

لکن أظهر اعتبار خروج از چپ برای حیض و خروج از طرف راست برای زخم است و 

با عدم امکان وارسی عمل به حالت سابقه می نماید و اگر سابقاً پاک بوده وظیفه ای 

 نسبت به حیض ندارد.

 .991ذیل مسأله  )زنجانی :( رجوع کنید به

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر صاحب عادت وقتیه در ایام عادت خونی ببیند که نداند 

 خون زخم است یا حیض ، باید آن را حیض قرار دهد.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض 

 این که حالت سابقه اش حیض باشد. ، باید عبادتهای خود را به جا آورد مگر

 اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است [ 447]مسأله 
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(، چنانچه شرایط 6اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نفاس ) 999مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم 2حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد )

ی ، صافی :( به احکام حیض و نفاس عمل کند و غسل را به قصد ما ( )گلپایگان6نیست )

فی الذمه از حیض یا نفاس به جا آورد. )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( حیض 

( )بهجت :( اگر در ایام عادت زن باشد، آن را خون حیض قرار 2است یا استحاضه .. )

ی حیض و نفاس است عمل کند، یعن می دهد و گر نه باید به وظیفه ای که مشترک بین

الزم نیست آن چه بر حائض واجب است ولی بر نفساء واجب نیست و آن چه بر نفساء 

واجب است و بر حائض واجب نیست به جا آورد، گر چه انجام دادن مجموع وظائف 

حائض و وظائف نفساء، مطابق احتیاط است بلکه این احتیاط در صورت امکان ترک 

 ورت عدم امکان احتیاط، مخالفت قطعیه ننماید.نشود؛ و در ص

)زنجانی :( چنانچه در ایام عادت یا یکی دو روز قبل یا مدتی قبل با نشانه حیض باشد 

باید حیض قرار دهد و اگر نه باید اعمال استحاضه را انجام دهد؛ هم چنین است اگر 

 شک کند خون حیض است یا استحاضه یا خون دمل و زخم .

 اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت [ 448]مسأله 

(، باید خود را وارسی 6اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت ) 993مسأله 

کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند، بعد بیرون آورد پس اگر 

ه همه آن رسیده ، حیض می باشد ( آن آلوده باشد، خون بکارت است و اگر ب2اطراف )

 (. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 3)

 211ص: 

( )بهجت :( ولی احتمال خون دیگری مثل خون جراحت و زخم را هم نمی دهد .. 6)

( )بهجت :( البته باید خون زیاد نباشد تا به وسیله 3( )زنجانی :( پس اگر فقط اطراف .. )2)
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فوق بتواند بین خون حیض و بکارت فرق بگذارد و در صورت عدم امکان تشخیص و 

م به حیض بودن می کند و گر نه عمل به حالت عدم حصول یقین در ایام عادت حک

 سابقه می نماید.

)زنجانی :( و اگر شک کند که خون حیض است یا خون استحاضه یا بکارت ، یا شک 

کند که خون حیض است یا خون زخم است یا بکارت ، یا اصلًا نداند چه خونی است ، 

 ه باشد خون بکارت میاگر فقط اطراف پنبه ای که در داخل فرج می گذارد آلوده شد

باشد و اگر به همه آن رسیده و نشانه حیض را داشته باشد خون حیض ، و اگر نشانه 

 حیض را نداشته باشد، باید اعمال استحاضه را انجام دهد.

 اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود[ 449]مسأله 

د از سه روز خون ببیند ( و بع6اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود ) 997مسأله 

( و خون اول اگر چه در روزهای عادتش باشد حیض نیست 3( خون دوم حیض است )2)

( )مکارم :( بعداً سه روز یا بیشتر خون ببیند با نشانه هایی که گفته شد فقط خون 6(. )9)

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر کمتر از سه روز2دوم حیض است . ]پایان مسأله [ )

خون ببیند و پاک شود، بعد سه روز خون )خوئی ، تبریزی : در عادت یا با نشانه های 

( )اراکی ، فاضل :( اگر دارای شرایط حیض است حیض می باشد .. 3حیض ( ببیند .. )

 ( )فاضل :( خون اول حیض نیست .9)

ه روز س )گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد

خون ببیند و مجموع خون اول و دوم و پاکی در بین ، از ده روز بیشتر نباشد، خون دوم 

را حیض قرار دهد و در خون اول احتیاط آن است که جمع کند، بین کارهای مستحاضه 

و ترک آن چه بر حائض حرام است و در پاکی در بین کارهایی را که بر حائض حرام 

 خود را به جا آورد. است ترک کند و عبادتهای
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)زنجانی :( مسأله اگر کمتر از سه روز خون ببیند و بعد از گذشتن ده روز از اول خون ، 

با شرایط حیض خون ببیند و خون دوم در عادت ، یا یکی دو روز قبل از عادت ، یا بیشتر 

از دو روز با نشانه حیض باشد، این خون حیض است و خون اول ؛ اگر چه در روزهای 

 ادتش باشد و نشانه حیض را هم داشته باشد؛ حیض نیست .ع

 مسائل اختصاصی 

 اشاره

اگر حائض پاک شد و بعد از گذشتن ده روز یا بیشتر، دوباره خون  962)بهجت :( مسأله 

دید؛ اگر از سه روز بیشتر طول بکشد ولی از ده روز بیشتر نباشد و سایر شرایط حیض را 

 ض است .داشته باشد، خون دوم نیز حی

زنی که مبتال به خونریزی است اگر به طبیب مراجعه کند و او  939)مکارم :( مسأله 

تشخیص دهد خون حیض یا خون زخم و مانند آن است ، چنانچه به گفته طبیب اطمینان 

 حاصل کند می تواند بر طبق احکام آن عمل نماید.

 219ص: 

سه روز ادامه پیدا کند حکم به حیض اگر زن خونی ببیند که اگر  919)زنجانی :( مسأله 

بودنش می شود، ولی شک دارد که خون سه روز ادامه پیدا می کند یا قطع می شود، 

باید بنا بر این بگذارد که خون ادامه پیدا کرده و حیض است ، ولی اگر خون قطع شود 

که  گذارد و نداند که آیا دوباره قبل از تمام شدن ده روز خون می آید، باید بنا بر این

خون دوباره نمی آید و خونی که دیده حیض نبوده است ، و هم چنین است اگر در وقتی 

که خون قطع نشده بداند خون سه روز ادامه پیدا نمی کند ولی احتمال بدهد پیش از تمام 

 شدن ده روز دوباره خون می آید.
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 احکام حائض 

 چند چیز بر حائض حرام است [ 451]مسأله 

چند چیز بر حائض حرام است : اول : عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یا  914مسأله 

(، ولی به جا آوردن عبادتهایی که وضو و غسل و تیّمم 6غسل یا تیمّم به جا آورده شود )

برای آنها الزم نیست ، مانند نماز میّت ، مانعی ندارد. دوم : تمام چیزهایی که بر جنب 

نابت گفته شد. سوم : جماع کردن در فرج ، که هم برای مرد حرام است و در احکام ج

(، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون 2حرام است و هم برای زن )

( 9(، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند )3نیاید )

( )سیستانی :( که اگر زن 6( )1د. )و در دبر زن حائض ، وطی کردن ، کراهت شدیده دار

 حائض این گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد جایز نیست ..

)زنجانی :( و در مدتی که حائض می باشد، یا شرعاً محکوم به حائض بودن می باشد، 

( )مکارم :( سوم 2اگر چنین عبادتهایی را و لو رجاءً به جا آورد معصیت کرده است .. )

کی کردن ، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن . چهارم : طالق دادن در : نزدی

( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . 3این حالت نیز باطل و بی اثر است . ]پایان مسأله [ )

( )تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )سیستانی :( و این حکم شامل وطی در دبر نمی 9)

 شود ..

( )اراکی :( 1جایز نیست که مقدار کمتر از ختنه گاه را داخل کند .. ) )زنجانی :( ظاهراً

 در دُبُر زن حائض ، وطی کردن ، محل اشکال است .

 )خوئی :( بنا بر احتیاط الزم وطی زن در دُبُر، چه حائض باشد چه نباشد، حرام است .

 ده دارد.)گلپایگانی ، صافی :( در دُبُر زن حائض هم وطی ننماید چون کراهت شدی
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 )فاضل :( وطی کردن در دُبُر زن حائض اگر راضی باشد، کراهت شدیده دارد.

)سیستانی :( بنا بر احتیاط وطی زن در دُبُر اگر راضی نباشد، چه حائض باشد چه نباشد، 

 جایز نیست .

)زنجانی :( وطی زن در دُبر شدیداً مکروه است و خالف احتیاط استحبابی است و در 

 حتیاط استحبابی اکید در ترک آن است .حال حیض ، ا

 جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست [ 453]مسأله 

جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای  916مسأله 

(( 2(. پس زنی که )بیشتر از ده روز خون می بیند و )6خود حیض قرار دهد حرام است )

 باید

 213ص: 

به دستوری که بعداً گفته می شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 2( )زنجانی :( جایز نیست .. )6مکارم نیست )

انی :( هم چنین در روزهایی که زن شرعاً می تواند برای خود ( )زنج3زنجانی نیست [ )

(، صفحه 939حیض قرار دهد هم چون روزهای استظهار که در مسأله ]اختصاصی )

([ توضیح داده شده است اگر زن آن روزها را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند 293)

ن از شوهر خود اجازه در آن روزها با او نزدیکی کند، و الزم نیست در حیض قرار داد

 بگیرد، اگر چه احتیاط استحبابی در اجازه گرفتن است .

 مسأله اختصاصی 
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  هاشار

بر مرد الزم است چنانکه گفته شد با زن خود در حال حیض در ُقبُل  919)نوری :( مسأله 

نزدیکی نکند و اگر نزدیکی کرد مرتکب گناه شده است باید استغفار کند؛ ولی دادن 

 ذکر می شود بنا بر احتیاط مستحبی است . کفاره که

  [اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود 912]مسأله 

اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول  912مسأله 

( هیجده نخود طال کفّاره 6آن ، با زن خود در قُبُل جماع کند، بنا بر احتیاط واجب باید )

( و اگر در قسمت دوم جماع کند، نه نخود و اگر در قسمت سوم جماع 2فقیر بدهد ) به

( چهار نخود و نیم بدهد. مثلًا زنی که شش روز خون حیض می بیند، اگر 3کند، باید )

( هیجده نخود طال بدهد و در 9شوهرش در شب یا روز اوّل و دوم با او جماع کند باید )

( چهار نخود و 1خود و در شب یا روز پنجم و ششم باید )شب یا روز سوم و چهارم نه ن

( )گلپایگانی ، صافی :( مستحب ّ بلکه أحوط است .. )نوری :( بنا بر احتیاط 6نیم بدهد. )

اط کند، بنا بر احتی« قُبُل »( )فاضل :( اگر با هم سر حائض خود جماع در 2مستحب باید .. )

تیب زیر می باشد: شماره روزهای حیض زن به واجب باید کفاره بدهد و مقدار آن به تر

سه قسمت تقسیم شود و مرد اگر در قسمت اوّل آن جماع کند، هیجده نخود طال کفّاره 

در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، فاضل و صافی نیست « باید»( ]کلمه 3به فقیر بدهد .. )

در رساله آیات « باید»مه ( ]کل1( )گلپایگانی ، صافی :( مستحب بلکه أحوط است .. )9[ )

عظام : گلپایگانی ، فاضل و صافی نیست [ )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر مرد با زن خود 

در حال حیض نزدیکی کند )خوئی : چه از قُبُل باشد چه از دُبُر( الزم است استغفار کند 

 تو احتیاط مستحب ّ آن است که کفاره بدهد. کفاره نزدیکی در حال حیض ، در قسم

اول آن هیجده نخود طالی سکه دار و در قسمت دوم ، نه نخود و در قسمت سوم چهار 
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نخود و نیم است مثلًا زنی که شش روز خون حیض می بیند، اگر شوهرش در شب یا 

روز اول و دوم با او جماع کند هیجده نخود طال و در شب یا روز سوم و چهارم نُه نخود 

 ر نخود و نیم بدهد.و در شب یا روز پنجم و ششم چها

)سیستانی :( مسأله اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند الزم است استغفار 

کند، و کفاره واجب نیست گر چه بهتر است ، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال 

طالی سکه دار و در وسط آن نصف مثقال و در آخر آن یک چهارم مثقال است و مثقال 

 ست .( نخود ا63شرعی )

)مکارم :( مسأله هر گاه مرد در حال حیض با هم سر خود نزدیکی کند مستحب ّ است 

کفاره دهد و کفاره آن ، در ثلث اول روزهای حیض ، یک مثقال طالی سکه دار، یا 

 قیمت آن است 

 217ص: 

)مثقال شرعی هیجده نخود می باشد( و اگر در ثلث دوم باشد نیم مثقال و اگر در ثلث 

سوم باشد یک چهارم مثقال است ، بنا بر این اگر ایّام عادت شش روز است دو روز اول 

 یک مثقال ، دو روز وسط نیم مثقال و دو روز آخر یک چهارم مثقال کفاره دارد.

ن خود در حال حیض از قُبل نزدیکی کند الزم است استغفار )زنجانی :( مسأله اگر مرد با ز

کند و مستحب ، بلکه مطابق احتیاط مستحب است که در نزدیکی با زن در حال حیض 

چه از قبل باشد چه از دُبر کفاره بدهد. کفاره نزدیکی در حال حیض صدقه دادن به فقیر 

فاره سه قسمت تقسیم شود، کاست ، به این ترتیب که : اگر شماره روزهای حیض زن به 

( نخود طالی سکه دار( و در 22نزدیکی در قسمت اول آن : یک دینار شرعی )حدود )

( نخود(، و در قسمت سوم : ربع دینار )حدود پنج 66قسمت دوم : نیم دینار )حدود )
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نخود و نیم ( است ؛ مثلًا زنی که شش روز خون حیض می بیند، اگر شوهرش در شب یا 

و دوم با او جماع کند، یک دینار شرعی و در شب یا روز سوم و چهارم نیم روز اول 

دینار، و در شب یا روز پنجم و ششم ربع دینار بدهد. و بهتر آن است که در قسمت سوم 

هم نیم دینار بدهد و از آن بهتر آن است که در هر سه قسمت یک دینار بدهد و اگر 

 بدهد.نتواند کفاره بدهد، به یک مسکین صدقه 

 مسائل اختصاصی 

  هاشار

( غیر از نزدیکی کردن با زن حائض 916سیستا )نی :( ) 917)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

 سایر استمتاعات مانند بوسیدن و مالعبه نمودن مانعی ندارد.

 )زنجانی :( سایر بهره گیری های جنسی ..

ست ف احتیاط استحبابی ا)زنجانی :( ولی بهره گیری از ما بین ناف تا زانو مکروه و خال

. 

بازی کردن با هم سر در حال حیض ، حرام نیست و کفاره هم  996)مکارم :( مسأله 

 ندارد.

  [وطی در دبر زن حائض  913]مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : 6وطی در دبر زن حائض ، کفاره ندارد. ) 913مسأله 

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب 6م نیست )گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، نوری و مکار

 کفاره دارد.

 .912)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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  [الزم نیست طالی کفّاره را از طالی سکه دار بدهد 919]مسأله 

الزم نیست طالی کفّاره را از طالی سکه دار بدهد، ولی اگر بخواهد قیمت  919مسأله 

را بدهد باید قیمت سکه دار بدهد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : اراکی ، بهجت آن 

 .912و فاضل نیست )سیستانی ، مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 214ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله بهتر آن است که طالی کفّاره را سکه دار بدهد، ولی اگر 

 ممکن نباشد قیمت آن کافی است .

 )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر طالی سکه دار ممکن نباشد قیمت آن را بدهد.

 )زنجانی :( مسأله اگر طالی سکه دار ممکن نباشد، پولی به قیمت آن داده شود.

اگر قیمت طال در وقتی که جماع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد  911]مسأله 

  [فرق کرده باشد

 در وقتی که جماع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد اگر قیمت طال 911مسأله 

( قیمت وقتی را که می خواهد به فقیر بدهد حساب کند. این 6فرق کرده باشد، باید )

در رساله آیات « باید»( ]کلمه 6مسأله در رساله آیات عظام : سیستانی و بهجت نیست )

 عظام : خوئی ، تبریزی و زنجانی نیست [

اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوّم حیض  911]مسأله 

  [، با زن خود جماع کند

اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوّم حیض  911مسأله 

( هر سه کفّاره را که روی هم سی و یک نخود و نیم 2(، باید )6، با زن خود جماع کند )
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( 6مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم ، سیستانی و بهجت نیست )می شود بدهد. این 

)زنجانی :( هر سه کفاره را که یک دینار و سه چهارم )حدود سی و هشت نخود و نیم ( 

 ( )گلپایگانی ، صافی :( مستحب ّ بلکه احوط است ..2می شود بدهد. )

 خوئی و تبریزی نیست [در رساله آیات عظام : « باید»)نوری :( بهتر است .. ]کلمه 

  [اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده  919]مسأله 

اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده و کفّاره آن را داده دوباره  919مسأله 

( کفّاره بدهد. این مسأله در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی 6جماع کند باز هم باید )

( )گلپایگانی ، صافی :( مستحب ّ بلکه احوط است 6نجانی و بهجت نیست )، سیستانی ، ز

 .. )نوری :( بهتر است ..

  [اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند 913]مسأله 

(( احتیاط 6اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند )و در بین آنها کفّاره ندهد ) 913مسأله 

اره بدهد. این مسأله ، در رساله آیات ( آن است که برای هر جماع یک کف2ّواجب )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، 6عظام : سیستانی و بهجت نیست )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط مستحب ّ ..2تبریزی ، زنجانی و مکارم نیست [ )

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، نوری :( بهتر .. )مکارم :( مستحب ّ ..

  [اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده  917ه ]مسأل

( 6اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده ، باید فوراً از او جدا شود ) 917مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیات 2و اگر جدا نشود بنا بر احتیاط واجب باید کفّاره بدهد. )
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ده زی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نش( )گلپایگانی ، تبری6عظام : سیستانی و بهجت نیست )

 ( )خوئی ، زنجانی :( احتیاط مستحب ّ این است که کفاره بدهد.2. )

 )نوری :( بنا بر احتیاط مستحب باید کفاره دهد.

 )مکارم :( اگر جدا نشود گناه کرده و بنا بر احتیاط مستحب ّ باید کفاره نیز بپردازد.

 216ص: 

  [ض زنا کنداگر مرد با زن حائ 914]مسأله 

اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی به گمان این که عیال  914مسأله 

(. این مسأله ، در 6خود اوست جماع نماید، احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد )

 ( )فاضل :( بلکه باید کفاره بدهد.6رساله آیات عظام : سیستانی و بهجت نیست )

 کفاره واجب نمی شود )اراکی : اگر چه احتیاط مستحب ّ است (. )اراکی ، تبریزی :(

 )گلپایگانی ، خوئی ، صافی :( احتیاط مستحب ّ این است که کفاره بدهد.

 )نوری :( احتیاطاً کفاره بدهد. )مکارم :( احتیاط آن است که کفاره دهد.

ش این که عیال خود )زنجانی :( مسأله اگر مرد العیاذ باللّه با زن حائض نامحرم به گمان

 است جماع کند، احتیاط مستحب این است که کفاره بدهد.

  [کسی که نمی تواند کفّاره بدهد 916]مسأله 

کسی که نمی تواند کفّاره بدهد )بهتر آن است که صدقه ای به فقیر بدهد و  916مسأله 

توانست باید  (، و هر وقت2(( بنا بر احتیاط واجب باید استغفار کند )6اگر نمی تواند )

( ]قسمت داخل پرانتز در 6کفاره را بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )
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( )مکارم :( اگر نمی تواند باید از گناه خود استغفار 2رساله آیت اللّه اراکی نیست .[ )

 کند.

 .912)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 (.216(، صفحه )919رجوع کنید به مسأله اختصاصی ))نوری :( 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله کسی که نمی تواند کفّاره بدهد، استغفار کند و هر وقت 

 توانست احتیاط مستحب ّ آن است که کفاره را بدهد.

)فاضل :( مسأله کسی که نمی تواند کفّاره بدهد، بنا بر احتیاط باید به اندازه سیر شدن 

 یک فقیر گرسنه ، صدقه بدهد و اگر نمی تواند، استغفار کند.

 مسائل اختصاصی 

  هاشار

کسی که از روی نادانی یا فراموشی با زن در  911)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

 کفاره ندارد. حال حیض نزدیکی کند

اگر مرد به اعتقاد این که زن حائض است با او  919)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

 نزدیکی کند و بعداً معلوم شود که حائض نبوده است کفاره ندارد.

  [طالق دادن زن در حال حیض  912]مسأله 

می شود  طالق دادن زن در حال حیض ، به طوری که در کتاب طالق گفته 912مسأله 

 .914باطل است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [اگر زن بگوید حائضم  913]مسأله 
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(، باید حرف او را قبول 6اگر زن بگوید: حائضم یا از حیض پاک شده ام ) 913مسأله 

 ( )سیستانی :( چنانچه محل ّ اتّهام نباشد ..6(. )2کرد )

 212ص: 

( )بهجت :( مگر این که اطمینان 2بودن گفته اش نباشد .. ))زنجانی :( و اطمینان به دروغ 

 پیدا شود که دروغ می گوید.

 )مکارم :( مگر این که مورد سوء ظن باشد.

 )سیستانی :( ولی اگر محل اتّهام باشد قبول حرف او محل اشکال است .

  [اگر زن در بین نماز حائض شود 919]مسأله 

( )زنجانی :( و 6(. )6ض شود، نماز او باطل است )اگر زن در بین نماز حائ 919مسأله 

 ادامه دادن آن حرام می باشد.

)سیستانی :( حتی اگر حیض بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سالم باشد بنا بر 

 احتیاط واجب .

  [اگر زن در بین نماز حائض شود 919]مسأله 

( ولی اگر بعد از نماز 6است ) اگر زن در بین نماز حائض شود، نماز او صحیح 919مسأله 

(. این مسأله ، در 2بفهمد که در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل است )

( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده . )فاضل :( به شک 6رساله، آیت اللّه بهجت نیست )

قبل گذشت ( )سیستانی :( هم چنان که در مسأله 2خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد .. )

. 
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)زنجانی :( بلی ، اگر در نماز مغرب بعد از دو رکعت حائض شود، احتیاط آن است که 

 بعد از پاک شدن نماز مغرب را تمام کند و قضا نیز بنماید.

  [اگر زن در بین نماز حائض شود 919]مسأله 

های ( و عبادت2(، واجب است برای نماز )6اگر زن در بین نماز حائض شود ) 919مسأله 

( باید با وضو یا غسل یا تیمم به جا آورده شود، غسل کند. و دستور آن 3دیگری که )

( پیش از غسل یا بعد از آن وضو هم 1(، ولی برای نماز باید )9مثل غسل جنابت است )

( )مکارم :( باید برای انجام 6(. و اگر پیش از غسل وضو بگیرد بهتر است . )1بگیرد )

و اگر دسترسی به آب ندارد تیمم نماید، دستور غسل حیض مثل عبادات خود غسل کند 

غسل جنابت است و از وضو نیز کفایت می کند، ولی احتیاط مستحب آن است که وضو 

( )زنجانی 3( )بهجت :( و روزه .. )2هم بگیرد )خواه پیش از غسل باشد یا بعد از غسل (. )

غسل جنابت کفایت از وضو می  ( )فاضل :( و غسل حیض مثل9:( امور دیگری که .. )

 کند ..

( )بهجت 1)سیستانی :( و از وضو کفایت می کند .. )زنجانی :( و نیازی به وضو ندارد .. )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، نوری :( بهتر آن است که پیش از 1:( بنا بر اظهر باید .. )

 غسل )تبریزی : یا بعد از غسل ( وضو هم بگیرد.

حتیاط مستحب آن است که پیش از غسل یا بعد از آن وضو بگیرد و بهتر آن )زنجانی :( ا

 است که پیش از غسل وضو بگیرد.

)فاضل :( برای نماز پیش از غسل یا بعد از آن بهتر است وضو هم بگیرد و اگر پیش از 

 غسل وضو بگیرد افضل است .

 213ص: 
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  [بعد از آن که زن از خون حیض ، پاک شد 919]مسأله 

بعد از آن که زن از خون حیض ، پاک شد، اگر چه غسل نکرده باشد، طالق  919مسأله 

( احتیاط مستحبّ  2(، ولی )6او صحیح است ، و شوهرش هم می تواند با او جماع کند )

(. اما کارهای دیگری که در 3آن است که پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید )

(، تا غسل نکند 9ند توقف در مسجد و مس ّ خط قرآن )وقت حیض بر او حرام بوده مان

( )خوئی ، 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )1بر او حالل نمی شود. )

( )سیستانی 2تبریزی ، زنجانی :( و اولی این است که جماع پس از شستن فرج باشد .. )

( )زنجانی :( جماع 3د و .. ):( ولی احتیاط الزم این است که جماع پس از شستن فرج باش

( )زنجانی :( مانند ورود در مسجد الحرام و مسجد 9پیش از غسل کراهت شدید دارد .. )

پیامبر صلی اللّه علیه و آله و نیز در سایر مساجد در غیر صورت عبور، و مس ّ خط قرآن 

 ( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب .1.. )

حیض بر او حرام بوده ، به جز مس خطّ قرآن و  )اراکی :( کارهای دیگری که در وقت

اسم خداوند و مانند آن ، پس از قطع خون هر چند غسل نکرده باشد حرام نمی باشد ولی 

 مس خط قرآن و اسم خداوند و مانند آن چون بدون طهارت جایز نیست باید غسل کند.

وده او حرام ب )سیستانی :( کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت اشتراط طهارت بر

، مانند مس ّ خطّ قرآن ، تا غسل نکند، بر او حالل نمی شود. و هم چنین است بنا بر 

احتیاط واجب کارهایی که ثابت نشده که حرمت آنها از جهت اشتراط به طهارت باشد 

 مثل توقف در مسجد.

  [اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد 913]مسأله 
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و غسل کافی نباشد و به اندازه ای باشد که بتواند یا غسل اگر آب برای وضو  913مسأله 

( باید غسل کند و بدل از وضو تیمم 2(، )بنا بر احتیاط واجب )6کند یا وضو بگیرد )

(،( باید وضو بگیرد 9( و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد )3نماید. )

از آنها آب ندارد، باید دو تیمم کند،  ( و اگر برای هیچ یک1و عوض غسل تیمم نماید )

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 1یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. )

 ( )فاضل :( به اندازه ای باشد که بتواند وضو بگیرد ..6)

در « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2)نوری :( به اندازه ای باشد که بتواند غسل کند .. )

( )خوئی ، زنجانی ، 3ساله آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، نوری و صافی نیست [ )ر

تبریزی ، سیستانی :( اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه ای باشد که بتواند 

غسل کند باید غسل کند و بهتر آن است )زنجانی : احتیاط مستحب آن است ( که بدل 

در رساله آیات عظام : « و به اندازه غسل نباشد»( ]عبارت 9از وضو تیمم نماید .. )

( 1گلپایگانی و صافی نیست [ ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )

 )سیستانی :( بهتر آن است که وضو بگیرد و باید عوض غسل تیمم نماید ..

یرد .. وضو هم بگ)زنجانی :( باید عوض غسل تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که 

( )سیستانی :( باید بدل از غسل تیمم کند و بهتر آن است که بدل از وضو نیز تیمم 1)

 نماید.

 219ص: 

)زنجانی :( باید بدل از غسل تیمم نموده و بنا بر احتیاط مستحب تیمم دیگری هم بدل از 

 .911وضو بگیرد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [یومیه ای که زن در حال حیض نخوانده  نمازهای 917]مسأله 
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(، قضا ندارد، ولی 2( در حال حیض نخوانده )6نمازهای یومیه ای که زن ) 917مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( نمازهایی 6( )9( باید قضا نماید. )3روزه های واجب را )

( 3فوت شده .. ) ( )زنجانی :( نمازهای یومیه ای که به سبب حیض از زن2که زن .. )

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( که در حال حیض نگرفته ..

( )زنجانی :( و قضای 9)سیستانی :( روزه های ماه رمضان را که در حال حیض نگرفته .. )

 نمازهای غیر یومیه که بر دیگران واجب است بر او نیز واجب است .

یی که به نذر در وقت معین واجب )سیستانی :( و هم چنین بنا بر احتیاط الزم روزه ها

 شده و در حال حیض نگرفته باید قضا نماید.

  [هر گاه وقت نماز داخل شود 994]مسأله 

( که اگر نماز را تأخیر بیندازد حائض 6هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند ) 994مسأله 

( 6بهجت نیست )(. این مسأله ، در رساله آیت الّله 2می شود، باید فوراً نماز بخواند )

( )سیستانی 2)خوئی ، تبریزی ، نوری :( یا احتمال دهد .. )مکارم :( یا گمان داشته باشد .. )

:( و هم چنین است بنا بر احتیاط الزم اگر احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد 

 اً بخواند.ورحائض می شود. )زنجانی :( بلکه بنا بر احتیاط اگر احتمال هم بدهد، نماز را ف

  [اگر زن نماز را تأخیر بیندازد 996]مسأله 

اگر زن نماز را تأخیر بیندازد و از اوّل وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز  996مسأله 

( ولی در تند خواندن 3(، قضای آن نماز بر او واجب است ، )2( و حائض شود )6بگذرد )

(، مثلًا زنی که مسافر 9حال خود را بکند )و کند خواندن و چیزهای دیگر باید مالحظه 

نیست اگر در اوّل ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار 

( از اول ظهر بگذرد و حائض شود 1خواندن چهار رکعت نماز به دستوری که گفته شد )
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ست ا ( و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی1)

( و نیز باید مالحظه تهیه شرایطی را که دارا نیست بنماید، پس اگر به مقدار فراهم 9)

آوردن آن مقدّمات و خواندن یک نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است و گر نه 

( )گلپایگانی ، صافی :( به 6واجب نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 ماز با طهارت از حدث بگذرد ..اندازه خواندن یک ن

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( به اندازه خواندن یک نماز )خوئی ، تبریزی : با تحصیل 

 طهارت از حدث ( بگذرد ..

)سیستانی :( به اندازه خواندن یک نماز با تمام مقدمات از قبیل تحصیل لباس پاک و 

( )زنجانی :( چنانچه می توانسته نمازش را در وقت بخواند هر چند به 2وضو بگذرد .. )

این صورت که مقدمات آن مانند: وضو گرفتن یا غسل یا تیمم کردن یا پاک بودن بدن 

 را قبل از وقت انجام دهد، یا نماز را بدون حرج تند بخواند ..یا لباس و یافتن جهت قبله 

 211ص: 

باید مالحظه حال خود را نماید، « وقت برای انجام واجبات »( )مکارم :( و در اندازه 3)

مثلًا برای مسافر به اندازه دو رکعت و برای حاضر، به اندازه چهار رکعت و کسی که 

ر نظر بگیرد و هم چنین تطهیر لباس و بدن و اگر فقط وضو ندارد، وقت وضو را نیز باید د

 به اندازه خود نماز وقت داشته باشد، احتیاط قضا کردن نماز است .

)سیستانی :( بلکه اگر وقت داخل شده در حالی که زن می توانسته یک نماز با وضو یا 

ز را قضا کند ماغسل بلکه با تیمم بخواند و نخوانده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید آن ن

 هر چند وقت برای تحصیل سایر شرایط وافی نبوده است ..
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( 9)گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن نماز را به جا آورد .. )

)زنجانی :( قضای آن نماز بر او واجب است و در چگونگی نماز باید مالحظه حال خود 

مقدار خواندن چهار رکعت نماز با تحصیل طهارت  ( )خوئی ، تبریزی :( به1را بکند .. )

 از حدث ..

 )سیستانی :( به مقدار خواندن چهار رکعت نماز با انجام وضو یا تیمم ..

در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، صافی و زنجانی « به دستوری که گفته شد» ]عبارت 

از را تهیه کند و مدت ( )زنجانی :( و می توانسته قبل از وقت ، مقدمات نم1نیست [ )

( 9زمان به قدری است که بتواند بدون حرج با تند خواندن ، نماز را به جا آورد .. )

 )گلپایگانی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( با تحصیل طهارت کافی است . ]پایان مسأله [ )زنجانی :( 

 با شرایط ذکر شده کافی است . ]پایان مسأله [

  [اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود 992]مسأله 

( و به اندازه غسل )و وضو و 6اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود ) 992مسأله 

(( و خواندن یک 3( نماز مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن )2ت دیگر )مقدما

رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند و اگر نخواند 

( )مکارم 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )9باید قضای آن را به جا آورد )

ا بخواند، حتی اگر به اندازه یک رکعت نماز وقت داشته باشد :( باید غسل کند و نماز ر

( 2احتیاط واجب خواندن نماز است . و در صورت نخواندن ، قضای آن را به جا آورد. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 3)فاضل :( به اندازه غسل و مقدمات دیگر .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه اگر فقط 9): خوئی ، تبریزی ، سیستانی و زنجانی نیست [ 
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به اندازه یک رکعت نماز با طهارت از حدث وقت داشته باشد، احتیاط الزم خواندن نماز 

با طهارت است اگر چه به قدر تهیه سایر مقدمات وقت نداشته باشد و اگر نخواند قضاء 

 آن را به جا آورد.

از قبل ، نماز را در این وقت بخواند، داشتن )زنجانی :( و اگر می توانسته با تهیه مقدمات 

وقت برای تهیه مقدمات پس از پاک شدن ، الزم نیست و همین مقدار که بتواند نماز 

اشخاصی را که به خاطر اضطرار و عذر به صورت خاصی خوانده می شود مثلًا با لباس 

  -نجس یا بدون لباس 

 211ص: 

م وقت نداشته باشد، نماز واجب نیست و اگر بخواند کفایت می کند و اگر این مقدار ه

می توانسته با تحصیل مقدمات قبل از پاک شدن ، نمازش را پس از پاک شدن در آخر 

وقت بخواند ولی چون تحصیل مقدمات نکرده اکنون قادر به خواندن نماز و لو نماز افراد 

 معذور نیست ، نماز فعلًا بر او واجب نیست ولی قضای آن واجب است .

  [اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد 993]مسأله 

(، ولی می تواند با 2( به اندازه غسل و وضو وقت ندارد )6اگر زن حائض ) 993مسأله 

( اما اگر گذشته از تنگی 3تیمم نماز را در وقت بخواند آن نماز بر او واجب نیست ، )

 ضرر دارد، باید تیمم کند و آن ( تکلیفش تیمم است ، مثل آن که آب برایش9وقت )

( )گلپایگانی ، صافی 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )1نماز را بخواند. )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( اگر زن حائض بعد از پاکی به 2:( بعد از پاک شدن .. )

 اندازه غسل وقت ندارد ..
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( )خوئی ، تبریزی :( احتیاط 3ندارد .. ))فاضل :( اگر زن حائض به اندازه غسل وقت 

واجب آن است که آن نماز را با تیمم بخواند ولی در صورتی که نخواند قضا بر او واجب 

 نیست ..

)سیستانی :( احتیاط واجب آن است که نماز را با تیمم بخواند، و در صورتی که نخواند 

 قضا نماید ..

ا وقت برای غسل ندارد فقط می تواند تیمم )مکارم :( هر گاه در آخر وقت پاک شود، امّ

کند و یک رکعت نماز را در وقت و بقیه را در خارج وقت به جا آورد نماز بر او واجب 

( )خوئی ، سیستانی ، 1( )خوئی ، زنجانی ، سیستانی :( از جهت دیگر .. )9نیست .. )

 زنجانی ، تبریزی :( و در صورتی که نخواند الزم است قضا نماید.

 فاضل :( و اگر نخواند واجب است قضای آن را به جا آورد.)

  [اگر زن حائض بعد از پاک شدن شک کند 999]مسأله 

اگر زن حائض بعد از پاک شدن شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه ،  999مسأله 

 باید نمازش را بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

  [خیال این که به اندازه تهیه مقدمات نماز وقت ندارداگر به  991]مسأله 

( و خواندن یک رکعت 6اگر به خیال این که به اندازه تهیه مقدمات نماز ) 991مسأله 

( نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته ، باید قضای آن نماز را به جا آورد. 2وقت ندارد )

( )سیستانی :( به اندازه تحصیل 6نیست ) این مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت

( )زنجانی :( اگر به خیال این که برای خواندن یک رکعت نماز با 2طهارت از حدث .. )

 [ گفته شد وقت ندارد ..996خصوصیاتی که در مسأله ]
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  [مستحب ّ است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاک نماید 991]مسأله 

ن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نماید و پنبه و مستحب ّ است ز 991مسأله 

دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد تیمم نماید و در جای 

نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

 بهجت نیست 

  [قرآن  خواندن و همراه داشتن 999]مسأله 

خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه برای حائض  999مسأله 

 مکروه است .

 219ص: 

( و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه 6و ما بین خطهای قرآن )

ن اند( )گلپایگانی ، صافی :( رس6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2است . )

جایی از بدن به ورق قرآن که خط قرآن در آن نباشد مثل حاشیه و بین سطرها .. )خوئی 

( )مکارم :( 2، سیستانی ، تبریزی :( رساندن جایی از بدن به ما بین خطهای قرآن .. )

 شایسته نیست .

 اقسام زنهای حائض 

 زنهای حائض بر شش قسمند[ 478]مسأله 

  هاشار

زنهای حائض بر شش قسمند: اول : صاحب عادت وقتیه و عددیه ؛ و آن زنی  993مسأله 

( خون حیض ببیند و شماره روزهای 6« )در وقت معیّن » است که دو ماه پشت سر هم 
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حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا 

 »عادت وقتیه ؛ و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم هفتم خون ببیند. دوم : صاحب 

(، خون حیض ببیند، ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه یک 2« )در وقت معیّن 

اندازه نباشد مثلًا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و 

ادت عددیه ؛ و آن زنی است (. سوم : صاحب ع3ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود )

که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد ولی وقت دیدن 

آن دو خون یکی نباشد مثل آن که ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا 

(. چهارم : مضطربه ؛ و آن زنی است که چند ماه خون دیده ، ولی 9هفدهم خون ببیند )

ت معیّنی پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است . پنجم عاد

: مبتدئه ؛ و آن زنی است که دفعه اول خون دیدن او است . ششم : ناسیه ؛ و آن زنی 

است که عادت خود را فراموش کرده است . و هر کدام اینها احکامی دارند که در مسائل 

( )مکارم :( دوّم : صاحب 3( )زنجانی :( از وقت معین .. )2)( 6آینده گفته می شود. )

عادت وقتیه : و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، 

ولی شماره روزهای او به یک اندازه نباشد، مثلًا یک ماه ، پنج روز و یک ماه ، هفت روز 

اول ماه تا آخر روز هفتم و ماه دوم از هفتم ( )زنجانی :( مثل آن که ماه اول از 9ببیند .. )

 تا آخر روز سیزدهم خون ببیند ..

  صاحب عادت وقتیه و عددیه 6

 زنهایی که عادت وقتیه و عددیه دارند[ 479]مسأله 

 (:6زنهایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته اند ) 997مسأله 

، خون حیض ببیند و در وقت معین «(2در وقت معین )» اول : زنی که دو ماه پشت سر هم 

هم پاک شود، مثلًا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه ، خون ببیند و روز هفتم پاک شود 
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( زنی که از خون پاک 9( دوم : )3که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است . )

( خونی که 1نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز معین مثلًا از اول ماه تا هشتم )

( )و با فشار و سوزش 1می بیند نشانه های حیض را دارد، یعنی غلیظ و سیاه و گرم است )

( که عادت او از 3(( و بقیه خونهای او نشانه های استحاضه را دارد )9بیرون می آید. )

( زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین ، 64( می شود. سوم : )7اول ماه تا هشتم )

 ببیندخون حیض 

 213ص: 

و بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون 

ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر 

( و در وسط پاک بوده روی هم 66نشود و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده )

که عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط  یک اندازه باشد

پاک بوده است و الزم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه 

باشد، مثلًا اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره 

از آن که سه روز خون دید، سه روز یا کمتر یا بیشتر  سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد

( همه حیض 63( پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از نه روز بیشتر نشود، )62)

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 61( و عادت این زن نه روز می شود )69است )

( )زنجانی :( از وقت معین .. 2) ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( دو دسته اند ..6نیست )

( ]مورد دوّم در رساله 9( )زنجانی :( که عادت این زن از روز اول ماه تا هفتم است .. )3)

( )زنجانی :( 1( )زنجانی :( تا هفتم .. )1آیات عظام : خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست [ )

اله آیت اللّه زنجانی نیست ( ]قسمت داخل پرانتز در رس9یعنی سیاه یا قرمز تیره است .. )

( )خوئی 64( )زنجانی :( تا هفتم .. )7( )زنجانی :( یعنی زرد یا قرمز روشن است .. )3[ )

( )گلپایگانی ، صافی :( با روزهایی که در وسط پاک 66، تبریزی ، سیستانی :( دوم : .. )
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متفرق خون بوده روی هم یک اندازه باشد که عادت او همان روزهایی است که به طور 

دیده و در پاکی در بین ، باید احتیاطاً عبادتهای خود را به جا آورد و آن چه را بر حائض 

حرام است ، ترک کند و اگر در روزهای پاکی ماههای پیش ، اتفاقاً خون ببیند، باید در 

 آن روزها احتیاطاً جمع کند میان کارهای مستحاضه و تروک حائض .

)سیستانی :( و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد که عادت او به 

اندازه روزهایی است که خون دیده است نه به ضمیمه روزهایی که در وسط پاک بوده 

است ، پس الزم است که روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده در 

لًا اگر در ماه اول و هم چنین در ماه دوم از روز اول ماه هر دو ماه به یک اندازه باشند، مث

تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند عادت این زن شش 

روز متفرّق می شود و در سه روز پاکی که در وسط است بنا بر احتیاط واجب محرمات 

قدار روزهایی که در ماه دوم حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام دهد و چنانچه م

( )خوئی 62خون دیده بیشتر یا کمتر باشد این زن صاحب عادت وقتیه است نه عددیه . )

( 69( )فاضل ، تبریزی :( روی هم نه روز بشود .. )63:( کمتر از سه روز یا بیشتر .. )

ی ( )زنجان61)خوئی :( روی هم نه روز شود در این صورت همه نه روز حیض است .. )

:( سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم از وقت معین خون حیض ببیند و پاک شود و دوباره 

خون ببیند و مجموع خونهایی که دیده بدون محاسبه زمانی که پاک بوده در دو ماه به 

یک اندازه باشد و شرایط حیض را هم داشته باشد )یعنی مجموع خونها در هر ماه از ده 

 روز بیشتر

 217ص: 

و سه روز اول خون در یک دهه واقع شود و مدتی که در وسط پاک بوده کمتر از  نشود

ده روز باشد( و الزم نیست که روزهایی که در وسط پاک بوده به یک اندازه باشد؛ مثلًا 
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اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم ماه خون حیض ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره 

ماه دوم بعد از آن که روز اول و دوم ماه خون دیده کمتر از  چهار روز خون ببیند و در

هشت روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، عادت او هفت روزه است که از اول 

ماه به طور متصل به حساب می آید. هم چنین اگر در یکی از دو ماه از زمان معینی )مثلًا 

خون حیض ببیند و در ماه دیگر از همان  از اول ماه ( چند روز متّصل )مثلًا هفت روز(

وقت چند روز خون ببیند و سپس مدتی کمتر از ده روز پاک شود و دوباره خون ببیند و 

خون هر دو ماه شرایط حیض را داشته و به یک اندازه هم باشند، عادتش به همان مقدار 

ز اول ماه ( محاسبه )مثلًا هفت روز( است که به طور متّصل از اول آن زمان معیّن )مثال ا

 می گردد.

)مکارم :( مسأله زنانی که عادت وقتیه و عددیه دارند همین که در ایام عادت ، خون 

ببینند حائض می شوند و تا پایان ایام عادت احکام حائض را دارند، خواه نشانه های خون 

ر دو ماه حیض در آن بوده باشد، یا نه . هر گاه زنی در تمام ماه پاک نمی شود، ولی د

پشت سر هم چند روز معین )مثلًا اول ماه تا هفتم ماه ( خونی را که می بیند، نشانه های 

 حیض را دارد، اما بقیه چنین نیست ، او نیز باید همان ایام را عادت قرار دهد.

 زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد[ 481]مسأله 

وقت عادت یا دو سه روز جلوتر  زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در 934مسأله 

( 6یا دو سه روز عقب تر خون ببیند، به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته )

اگر چه آن خون ، نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زن حائض 

وز ر(. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل این که پیش از سه 2گفته شد عمل کند )

( )خوئی :( زنی که عادت 6پاک شود باید عبادتهایی را که به جا نیاورده قضا نماید. )

 وقتیّه دارد، اگر در وقت عادت ، یک یا دو روز جلوتر خون ببیند، ..
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 )تبریزی :( زنی که عادت وقتیّه دارد، اگر در وقت عادت یا دو روز جلوتر خون ببیند، ..

یّه دارد، چه عادت عددیّه نیز داشته باشد یا نه ؛ اگر در )سیستانی :( زنی که عادت وقت

وقت عادت یا یک یا دو روز یا پیش از آن ، جلوتر خون ببیند، به طوری که بگویند 

 عادتش جلو افتاده ..

 )صافی :( اگر در وقت عادت ، دو روز جلوتر خون ببیند، ..

یند، به طوری که بگویند )فاضل :( اگر در وقت عادت ، یا دو سه روز جلوتر خون بب

( )مکارم :( 2حیض را جلو انداخته و نیز اگر دیدن خون از ایّام عادت ، تأخیر افتاده .. )

 بقیه مسأله ذکر نشده .

)تبریزی :( و نیز اگر چند روز جلوتر از وقت عادت یا چند روز با تأخیر از وقت عادت 

ا بدهد، باید به احکام حائض عمل خون ببیند و احتمال جلو افتادن عادت یا تأخیر آن ر

 کند ..

)زنجانی :( مسأله در تمام اقسام عادت وقتیه و عددیه اگر زن خون ببیند و شروع آن در 

 وقت 

 294ص: 

عادت یا یکی دو روز جلوتر باشد اگر چه آن خون زرد رنگ باشد باید از اول ِ خون به 

ن ادامه داشت مستحب است مقدار عدد عادتش به احکام حائض عمل نماید و اگر خو

تا ده روز استظهار کند و اگر خون از ده روز بگذرد استحاضه است ، مگر در صورتی 

که عادت با نشانه حیض مشخص شده باشد )صورت دوم مسأله سابق ( که چنانچه پس 

از ده روز خونی ببیند که نشانه حیض را داشته باشد و خونی که در وقت عادت یا یکی 

تر دیده نشانه های حیض را نداشته باشد، خون نشانه دار، حیض است و خونی دو روز جلو
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که در ایام عادت دیده حیض نبوده ؛ بنا بر این تمام عبادتهای واجبی را که در آن زمان 

ترک کرده ، باید قضا کند. و به طور کلی در جایی که عادت با نشانه حیض مشخص 

د یک به تنهایی بتواند حیض باشد و هر دو نتواننشده باشد چنانچه دو خون ببیند که هر 

حیض باشند و یکی از آن دو بدون نشانه ، ولی در زمان حیض یا یکی دو روز جلوتر 

باشد، و دیگری در غیر زمان حیض ولی با نشانه حیض باشد؛ خون با نشانه حیض ، حیض 

خون زمان عادت می باشد و خون زمان عادت استحاضه ، بر خالف سایر اقسام عادت که 

حیض است . در پاره ای از مسائل آینده که حیض بودن خون زمان عادت بر حیض بودن 

خون نشانه دار مقدم شمرده شده ، مراد اقسام معمولی عادت است که به وسیله نشانه 

 حیض مشخص نشده است .

 مسائل اختصاصی 

ئل آینده این است که زن مراد از استظهار در مساله گذشته و مسا 939)زنجانی :( مسأله 

خود را حائض به شمار آورده ، به احکام حائض رفتار نموده ، عبادات را ترک و از 

محرّمات حائض اجتناب کند. استظهار در باره زنی که عادتش مستقیم باشد و هیچ از 

نظر عدد تخلّف نداشته باشد، مشروع نیست ؛ در غیر این صورت استظهار تا ده روز 

؛ خواه در زمان استظهار خون به نشانه حیض باشد یا نباشد، خون از ده  مستحب است

روز بگذرد یا نگذرد، از آغاز بداند که از ده روز می گذرد یا نداند. ایام استظهار همانند 

 ایام حیض است و نمازهایی را که زن در آن موقع ترک می کند، قضا ندارد.

و عددیه دارد اگر خون ببیند و شروع آن بیش  زنی که عادت وقتیه 933)زنجانی :( مسأله 

از دو روز قبل از عادت باشد، چند صورت دارد: الف : اگر خون به رنگ سیاه یا قرمز 

تیره باشد، حیض است . ب : اگر خون به رنگ زرد یا قرمز روشن باشد، استحاضه است 

 یاه یا قرمز تیره شده. ج : اگر در آغاز به رنگ زرد یا قرمز روشن بوده ، قبل از عادت س

از وقتی که تغییر رنگ داده ، حیض به شمار می آید، پس اگر خون با رنگ حیض سه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

روز در ضمن یک دهه ادامه داشته باشد یا به ایّام عادت متّصل شده و سه روز را تکمیل 

کند )هر چند در ایّام عادت به رنگ حیض نباشد(، نمازهایی را که ترک کرده قضا 

اگر در آغاز به رنگ زرد یا قرمز روشن بوده ، و قبل از عادت تغییر رنگ نداده  ندارد. د:

و در ایام عادت هم ادامه داشته است ، از اول ایام عادت حیض به حساب می آید؛ اگر 

چه آن خون هم چنان زرد یا قرمز روشن باشد، ولی اگر سه روز در ضمن یک دهه ادامه 

آن خون حیض نبوده ، و باید نمازهایی را که نخوانده  نداشته باشد، معلوم می گردد که

است ، قضا کند. ه: اگر در آغاز به رنگ زرد یا قرمز روشن بوده و بعد که قرمز تیره یا 

سیاه شده یا ایّام عادت رسیده ، کمتر از سه روز ادامه یافته است ، بنا بر احتیاط واجب به 

بعد از پاک شدن نماز و سائر عبادتهای مقدار سه روز را عادت خود قرار می دهد و 

واجبی را که در آن سه روز به جا نیاورده ، قضا می کند )و برای تعیین سه روز، خونی 

 را که نشانه حیض دارد یا در ایام عادت می بیند حیض قرار

 296ص: 

می دهد و بنا بر احتیاط مقدار کسری آن تا سه روز را اگر می تواند از خون بعد تکمیل 

می کند( و در سائر روزهایی که خون می بیند باید به وظایف مستحاضه عمل نماید. در 

سایر صورتها که حکم به حیض بودن خون شد به اندازه عدد عادت خود حیض قرار 

هنگامی که حکم به حیض بودن شد، مستحب است استظهار داده ، پس از آن تا ده روز از 

 کند و بعد از آن استحاضه می باشد.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بعد از گذشتن تمام ایام  937)زنجانی :( مسأله 

عادت شروع به خون دیدن کرد استحاضه است ؛ هر چند به نشانه حیض باشد، مگر آن 

[( 997ه دار بودن خون مشخص شده باشد )صورت دوم مسأله ]که عادت وی در اثر نشان

 که چنانچه خونی با نشانه پس از ایام عادت هم ببیند، حیض است .
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کسی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بعد از آن که خونی با  974)زنجانی :( مسأله 

موع شرایط حیض دید مدتی کمتر از ده روز پاک شود و دو باره خون ببیند و مج

روزهایی که خون دیده بدون محاسبه ایامی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد؛ 

مثال پنج روز حیض ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره بیش از پنج روز خون ببیند، از 

زمانی که خون می بیند به مقدار عدد عادتش حیض و پس از آن تا ده روز از روزهایی 

 حب است استظهار نماید و خون بعد از ده روز استحاضه است .که خون می بیند مست

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت یا یکی دو  976)زنجانی :( مسأله 

روز قبل از آن شروع به خون دیدن کرد و مدتی کمتر از ده روز پاک شود و دوباره 

ض بوده ، اگر کمتر از عادت بود، خون ببیند، از آغاز خون اول به مقدار عدد عادتش حی

آن را از خون دوم تکمیل می کند و چنانچه خون ادامه داشت ، مستحب است تا ده روز 

استظهار کند و پس از آن مستحاضه است ، هم چنین است حکم زنی که بیش از دو روز 

 قبل از عادت با نشانه حیض خون ببیند.

و عددیه دارد، اگر در وقت عادت یا یکی دو زنی که عادت وقتیه  972)زنجانی :( مسأله 

روز پیش از آن شروع به خون دیدن کند و بیشتر از ده روز متصل خون ببیند، به مقدار 

عدد عادتش از اولین روزی که خون می بیند حیض قرار می دهد؛ هر چند نشانه حیض 

قیه ز ده روز برا نداشته باشد، و پس از آن مستحب است تا ده روز استظهار کند و پس ا

خون استحاضه است ؛ هر چند نشانه حیض را داشته باشد، مگر آن که عادت وی در اثر 

نشانه حیض مشخص شده باشد؛ که در این صورت باید خون حیض را در خونهای نشانه 

[ گذشت و زنی که بیش از دو روز قبل از عادت با 934دار قرار دهد چنانچه در مسأله ]

ند، از روز اول خون به مقدار عادتش حیض بوده و تا ده روز مستحب نشانه حیض خون ببی

 است استظهار کند و پس از آن استحاضه است .

 زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد[ 483]مسأله 
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زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهای  936مسأله 

( و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه 6یند )عادت و چند روز بعد از عادت خون بب

حیض است . و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خود دیده 

، حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می باشد و باید 

ضا نماید. و عبادتهایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به جا نیاورده ق

( خون ببیند و روی هم از ده 2اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت )

روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او 

 (3حیض است )

 292ص: 

و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده 

( خون ببیند و 9باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت )

( فقط روزهای 1روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر شود )

( 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست )1عادت حیض و باقی استحاضه است )

( اگر همه روزهای عادت و چند روز )خوئی ، تبریزی : با )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :

 نشانه های حیض ( پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند ..

)صافی :( اگر به نشانه های حیض چند روز پیش از عادت و چند روز بعد از عادت ، یا 

حیض ..  ( )خوئی ، تبریزی ، صافی :( با نشانه های2همه روزهای عادت ، خون ببیند .. )

( )سیستانی :( هر چند با نشانه های حیض نباشد و روزهای قبل نشانه های حیض را 3)

( )تبریزی :( اگر 1( )خوئی ، صافی ، تبریزی :( با نشانه های حیض .. )9داشته باشد .. )

( )صافی :( و اگر خونی 1نشانه های حیض را نداشته باشد و یا از ده روز بیشتر شود .. )

عادت یا بعد از عادت می بیند نشانه های حیض نداشته باشد و با عادت روی  که پیش از
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هم رفته بیشتر از ده روز نباشد احتیاط در آن دو خون ، جمع بین تروک حائض و اعمال 

 مستحاضه است .

دارد، اگر چند روز پیش از عادت و « عادت وقتیه و عددیه »)مکارم :( مسأله زنی که 

ت خون ببیند ) به طوری که در میان زنها معمول است که گاهی چند روز بعد از عاد

عادت را جلو یا عقب می اندازند( و روی هم رفته از ده روز بیشتر نشود همه حیض است 

و اگر ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت دیده حیض است و قبل و 

قبل از ایام عادت به اضافه تمام  بعد از آن استحاضه می باشد، همین طور اگر چند روز

عادت را خون ببیند، یا فقط چند روز بعد از عادت به اضافه تمام ایام عادت را خون ببیند 

که اگر از ده روز تجاوز نکند، همه اش حیض است و اگر تجاوز کند فقط ایام عادت 

 حیض محسوب می شود.

 زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد[ 482]مسأله 

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر مقداری از روزهای عادت را با چند  932مسأله 

( خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و 6روز پیش از عادت )

( با چند روز پیش از آن 2اگر از ده روز بیشتر شود روزهایی که در عادت خون دیده )

( 3و روزهای اول را استحاضه قرار می دهد. ) که روی هم به مقدار عادت او شود حیض

( خون ببیند و روی هم 9و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت )

از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر شود، باید روزهایی که در عادت 

ود حیض و بقیه را ( با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او ش1خون دیده )

( تمام این مسأله و نیز تمام پنج سطرِ اول ِ مسأله بعد ، در رساله 1استحاضه قرار دهد. )

مرحوم آیت اللّه اراکی به دلیل غفلت ! از چاپ ساقط شده است لذا نگارنده نظر ایشان 

ده ش را از آیت اللّه زاده اراکی دامت برکاته سؤال کردم ؛ فرمودند: قسمتهایی که ساقط

 است ، موافق با امام است . این مسأله ، در رساله آیات عظام : زنجانی و مکارم نیست 
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 293ص: 

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه 2( )خوئی ، تبریزی ، صافی :( با نشانه های حیض .. )6)

( )خوئی ، تبریزی :( و چنانچه سه روز یا بیشتر باشد آن خون 3کمتر از سه روز باشد .. )

یض قرار دهد و روزهای قبل از زمان عادت را تا به اندازه ای که به مقدار عادت را ح

( )خوئی ، تبریزی :( 1( )خوئی ، تبریزی :( با نشانه های حیض .. )9برسد احتیاط کند .. )

( )خوئی ، تبریزی :( و در صورتی که خونی را که در 1چنانچه کمتر از سه روز باشد .. )

 بیشتر باشد در مقدار زیادی تا مقدار عادت احتیاط کند. عادت دیده سه روز یا

 زنی که عادت دارد[ 481]مسأله 

( اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک 6زنی که عادت دارد، ) 933مسأله 

شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که 

ی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد. مثل آن که پنج روز خون دیده با روزهای

( آن 6خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد: )

( در روزهای عادت باشد و 2« )یا مقداری از آن » که تمام خونی که دفعه اول دیده ، 

زهای عادت نباشد، که باید همه خون اول خون دوم که بعد از پاک شدن می بیند در رو

( آن که خون اول در روزهای عادت 2( )3را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. )

( در روزهای عادت باشد که باید همه خون 9نباشد و تمام خون دوم یا مقداری از آن )

ول و دوم ( آن که مقداری از خون ا3دوم را حیض و خون اول را استحاضه قرار دهد. )

در روزهای عادت باشد و خون اولی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد 

( و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز 1)

( که در این صورت همه آنها حیض است و مقداری از خون اول که پیش 1بیشتر نباشد، )

و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه  از روزهای عادت بوده

است ، مثلًا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده ، در صورتی که یک ماه از اول تا ششم 
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خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است 

( آن که مقداری از 9استحاضه می باشد. ) و از اول تا سوم و هم چنین از دهم تا پانزدهم

خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی که در روزهای عادت بوده ، از 

(، که باید در تمام دو خون و پاکی وسط کارهایی را که بر حائض 9سه روز کمتر باشد )

ورد، یعنی به ( و کارهای استحاضه را به جا آ3حرام است و سابقاً گفته شد ترک کند )

(. این مسأله ، 7دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد )

( )گلپایگانی ، صافی :( زنی که عادت 6در رساله آیات عظام : زنجانی و بهجت نیست )

در رساله آیات عظام : خوئی و « یا مقداری از آن » ( ]عبارت 2وقتیه و عددیه دارد .. )

( )خوئی :( و هم چنین است اگر مقداری از خون اول را در عادت و 3یست [ )تبریزی ن

مقداری از آن را قبل از عادت به یک یا دو روز ببیند یا این که دارای نشانه های حیض 

 باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن ..

از آن را  )تبریزی :( و هم چنین است اگر مقداری از خون اوّل را در عادت و مقداری

قبل از عادت یا بعد از عادت ببیند و فرقی نمی کند خون با نشانه های حیض باشد یا بدون 

 نشانه های آن ..

 299ص: 

)سیستانی :( مگر این که خون دوّم نشانه های حیض را داشته باشد که در این صورت 

وز تجاوز نمی قسمتی از آن که با احتساب خون اوّل و پاکی بعد از آن مجموعاً از ده ر

کند حیض است و ما بقی استحاضه است . مثلًا اگر سه روز خون ببیند و سه روز پاک 

شود و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه های حیض را داشته باشد سه روز اوّل و چهار 

روز از خون دوّم حیض است و در پاکی وسط باید بنا بر احتیاط واجب واجبات غیر 

( )خوئی ، تبریزی :( به طوری که 9رمات حائض را ترک کند .. )حایض را انجام و مح
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( )خوئی ، تبریزی :( در این صورت آن مقدار با پاکی 1در صورت اول گفته شد .. )

وسط و مقداری از خون دوّم که آن هم در روزهای عادت بوده و مجموع از ده روز 

ش از روزهای عادت بوده بیشتر نیست همه آنها حیض است و مقداری از خون اول که پی

و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است مثلًا اگر عادتش از 

سوم ماه تا دهم بوده در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک 

شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است و روز اول و دوم و هم چنین 

( )گلپایگانی ، صافی :( 1([ )3از یازدهم تا پانزدهم استحاضه می باشد. ]پایان صورت )

که در این صورت ، اگر یک روز یا دو روز خون زودتر دیده باشد، احتیاط آن است که 

در این دو روز آن چه را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را به 

آن از ایام عادت را در آخر ده روز احتیاط بنماید و مقداری  جا آورد و هم چنین به مقدار

از خون اول را که در عادت بوده با مقداری از خون دوم را که در عادت بوده حیض 

قرار دهد و در پاکی در بین احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و عبادتهای 

ا دهم بوده در صورتی که یک ماه از خود را به جا آورد، مثلًا اگر عادتش از سوم ماه ت

اول تا ششم خون ببیند و یک روز پاک شود و بعد تا چهاردهم ، خون ببیند در روز اول 

و دوم ماه و نهم و دهم ، باید چنانکه گفته شد، احتیاط نماید و روز سوم تا ششم و هشتم 

احتیاط  ه شدرا حیض قرار دهد و در هفتم که پاکی در بین است نیز به نحوی که گفت

([ 3کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و به جا آوردن عبادتها. ]پایان صورت )

)سیستانی :( در این صورت هر دو خون حیض است )و احتیاط واجب آن است که در 

پاکی وسط کارهایی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد و محرمات بر حائض را 

که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است و اما ترک کند( و مقداری از خون دوم 

مقداری از خون اول که قبل از روزهای عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند: که عادتش 

جلو افتاده محکوم به حیض است مگر آن که حیض قرار دادن آن باعث آن شود که 

ض خارج بعضی از خون دوم که نیز در روزهای عادت بوده یا تمام آن از ده روز حی
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شود که در این صورت محکوم به استحاضه است ، مثلًا اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم 

بوده در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا 

پانزدهم خون ببیند خونهایی که از اول تا دهم دیده حیض است و خونهایی که از یازدهم 

( )اراکی :( که باید از ابتداء خون 9[ )3ستحاضه می باشد ]پایان صورت تا پانزدهم دیده ا

 اول به تعداد روزهای عادت حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه .

 )خوئی ، تبریزی :( در این صورت بعید نیست مقداری را که در عادت خود دیده با

 291ص: 

رار دهد، پس اگر بشود تمام کردن کسری آن از ما قبل تا سه روز شود باید حیض ق

مقداری را که از خون دوم در بین عادت دیده حیض قرار دهد ) به این معنی که مجموع 

این مقدار با مقداری که از اول حیض قرار داده با پاکی ما بین آنها از ده روز تجاوز 

( 3نکند( تمام آنها حیض است و الّا خون اول را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد. )

)فاضل :( مگر عبادتهای واجبه را که باید به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد 

( )گلپایگانی ، صافی :( ولی هر یک از خون اولی و دومی که در روزهای 7انجام دهد. )

عادت بوده از سه روز کمتر باشد که باید در تمام دو خون کارهایی را که بر حائض 

مستحاضه را به جا آورد و در پاکی در بین کارهایی  حرام است ، ترک کند و کارهای

 را که بر حائض حرام است ترک کند و عبادتهای خود را انجام دهد.

)سیستانی :( ولی آن مقدار از خون اوّل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد 

ن دّوم در این صورت باید سه روز آخر خون اوّل را حیض قرار دهد و هم چنین از خو

را که مجموعاً با سه روز اوّل و پاکی وسط ده روز باشند و ما زاد بر آن استحاضه است 

و اگر پاکی او هفت روز باشد خون دّوم هم استحاضه است و در بعضی موارد باید تمام 

خون اول را حیض قرار دهد و این به دو شرط است : اوّل : آن که به مقداری بر عادت 
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گویند عادتش جلو افتاده . دوّم : آن که اگر او را حیض قرار بدهد الزم مقدّم باشد که ب

نیاید که مقداری از خون دوم که در عادت واقع شده از ده روز حیض خارج شود مثلًا 

اگر عادت زن از سوّم ماه تا دهم بوده و اکنون از اول ماه تا آخر روز چهارم خون دیده 

تا پانزدهم خون دیده تمام خون اول حیض است و هم و دو روز پاک بوده و بعد دو باره 

 چنین خون دوم تا آخر روز دهم .

)مکارم :( مسأله زنی که عادت دارد هر گاه سه روز یا بیشتر خون ببیند و پاک شود و دو 

باره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و تمام روزهایی را که خون 

باشد، همه آن حیض است )اما ایّامی که در وسط پاک بوده ، پاک دیده بیش از ده روز ن

محسوب می شود( و اگر زیادتر از ده روز باشد آن خونی که در عادت بوده حیض و 

دیگری که نبوده ، استحاضه است و اگر هیچ کدام در عادت نبوده آن خونی که دارای 

ا ات حیض دارد تصفات حیض است حیض و دیگری استحاضه است و اگر هر دو صف

 ده روز حیض محسوب می شود و بعد از آن استحاضه است .

 زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد[ 484]مسأله 

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر  939مسأله 

( باید همان را حیض قرار دهد، 2( خون ببیند، )6آن وقت به شماره روزهای حیضش )

چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن . این مسأله ، در رساله آیات عظام : 

، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، صافی :( با  ( )خوئی6بهجت و زنجانی نیست )

( )فاضل :( اگر بعد از وقت عادت باشد، به محض این که خون 2نشانه های حیض .. )

دید باید همان را حیض قرار دهد و اگر پیش از وقت عادت دیده به نحوی که عرفاً 

را حیض قرار دهد و  نگویند حیض را جلو انداخته و در آن نشانه های حیض باشد آن

اگر نشانه های حیض نبود و نمی دانست تا سه روز ادامه پیدا می کند تا سه روز تمام 
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کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند مگر عبادات واجبه را که باید طبق احکام 

 استحاضه انجام دهد و اگر سه روز ادامه پیدا کرد محکوم به حیض است .

 291ص: 

 زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد[ 485]مسأله 

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند ولی  931مسأله 

( و بعد از پاک شدن ، 6شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد )

دو خون  ( در هر9(، باید )3( خون ببیند )2دوباره به شماره روزهای عادتی که داشته )

( و کارهای استحاضه را به جا آورد. 1کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند )

( )مکارم :( و قبل از 6( این مسأله ، در رساله آیات عظام : زنجانی و بهجت نیست )1)

وقت عادت ، یا بعد از آن به شماره روزهای عادت خون ببیند، فقط خونی را که در وقت 

( )خوئی ، تبریزی :( با نشانه های حیض 2ار می دهد. ]پایان مسأله [ )عادت دیده حیض قر

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه مجموع این دو خون با پاکی ما بین آنها از ده روز بیشتر 3.. )

نشود همه را حیض قرار دهد و در صورتی که بیشتر شود خونی را که در عادت دیده 

چه خون اول بیشتر از عادت بوده و مقدار حیض و خون دیگر استحاضه است و چنان

( )فاضل :( بنا بر احتیاط 9زیادی نشانه های حیض را داشته همه آن خون حیض است . )

( 1( )فاضل :( مگر عبادات واجبه را که باید طبق احکام استحاضه به جا آورد. )1باید .. )

 را استحاضه قرار )اراکی :( باید خونی که در وقت عادت خود دیده است حیض و بقیه

 دهد.

)گلپایگانی ، صافی :( باید آن چه را در وقت دیده ، حیض قرار دهد و اگر شماره 

روزهایش کمتر باشد اگر ممکن است کسری عدد را از آن چه بعد از عادت دیده تمام 

نماید و در ما بقی عمل مستحاضه نماید اگر از ده روز تجاوز کند و اگر تجاوز نکند تمام 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ایی را که خون دیده حیض قرار دهد و در پاکی در بین احتیاط کند به ترک آن روزه

 چه بر حائض حرام است و انجام عبادتهای خود.

)سیستانی :( مسأله زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز 

د و پس و باشیا بیشتر خون ببیند و شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت ا

از پاک شدن دوباره به شماره روزهای عادت خویش خون ببیند در اینجا چند صورت 

 دارد:

آن که مجموع آن دو خون با پاکی میان آنها از ده روز بیشتر نشود در این صورت  - 6

آن که پاکی میان آن دو خون ده روز  - 2مجموع دو خون یک حیض حساب می شود. 

آن  - 3ن صورت هر کدام از آنها حیض مستقل قرار داده می شوند. یا بیشتر باشد در ای

که پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز و مجموع دو خون با پاکی در میان بیشتر از 

 ده روز باشد در این صورت باید خون اوّل را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.

 زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد[ 486]مسأله 

 اشاره

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که  931مسأله 

در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض است و خونی 

که بعد از روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد استحاضه است . 

او از اول ماه تا هفتم است ، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند،  مثلًا زنی که عادت حیض

هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می باشد. این مسأله در رساله آیت اللّه 

 زنجانی نیست 

 299ص: 
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  صاحب عادت وقتیه 2

 زنهایی که عادت وقتیه دارند سه دسته اند[ 487]مسأله 

(: اول : زنی که دو ماه پشت 2( سه دسته اند )6وقتیه دارند )زنهایی که عادت  939مسأله 

( خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ولی شماره 3، )«در وقت معین » سر هم 

( 9روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلًا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه )

( از خون پاک شود، که 1روز هشتم ) ( و ماه دوم1خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم )

(: زنی که از خون 3( دوم )9این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد. )

پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون او نشانه های حیض را دارد 

نشانه  ویعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید و بقیه خونهای ا

استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد، در هر دو ماه یک 

اندازه نیست مثلًا در ماه اول ، از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم ، خون 

او نشانه های حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، که این زن هم باید روز اول ماه 

(: زنی که دو ماه پشت سر هم در 64( سوم )7روز اول عادت حیض خود قرار دهد. )را 

وقت معین ، سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و 

تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود 

اه اول باشد، مثلًا در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نه ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از م

( که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. 66روز باشد )

( )سیستانی :( و اول عادت آنها معین 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )62)

( )زنجانی :( از وقت معین .. 3دو دسته اند .. )( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( 2باشد .. )

( 1( )زنجانی :( روز ششم .. )1( )زنجانی :( مثلًا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه .. )9)

( )زنجانی :( وقت عادت حیض خود 9)زنجانی :( روز هفتم .. )فاضل :( روز ششم .. )

( 7ئی ، تبریزی و سیستانی نیست [ )( ]مورد دّوم در رساله آیات عظام : خو3قرار دهد .. )
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)زنجانی :( دوم : زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم از وقت معین 

خون او حد اقل سه روز قرمز تیره یا سیاه رنگ است و بقیه خونهای او قرمز روشن یا 

اه به زرد رنگ است و شماره روزهایی که خون او قرمز تیره یا سیاه است در هر دو م

یک اندازه نباشد؛ مثال در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا ششم خون 

او به رنگ حیض ، و بقیه به رنگ استحاضه می باشد، که این زن هم باید روز اوّل ماه را 

( )سیستانی 66( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( دوّم : .. )64وقت عادت خود قرار دهد .. )

( )زنجانی :( سوم : زنی که دو ماه 62:( ولی در هر دو ماه از اوّل ماه خون دیده باشد، .. )

پشت سر هم از وقت معینی )مثال اول ماه ( خون حیض ببیند و مدتی کمتر از ده روز 

پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع خونهایی که دیده بدون محاسبه زمانی که در 

اه به یک اندازه نباشد و در هر دو ماه خون شرایط حیض را وسط پاک بوده در دو م

 داشته باشد )یعنی از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد و سه روز اول آن در 

 293ص: 

یک دهه واقع باشد( که این زن هم آن وقت معین )مثال اول ماه ( را وقت عادت خود 

زمان معینی )مثال اول ماه ( چند روز  قرار می دهد. هم چنین اگر در یکی از دو ماه از

متصل خون حیض ببیند و در ماه دیگر از همان وقت چند روز خون ببیند، سپس کمتر از 

ده روز پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع هر دو خون شرایط حیض را داشته و 

 اول ماه المقدارش با ماه اول یکسان نباشد؛ که در این صورت نیز باید آن زمان معین )مث

 ( را وقت عادت خود قرار دهد.

دارند یعنی دو ماه پشت سر هم در وقت « عادت وقتیه »)مکارم :( مسأله زنانی که فقط 

معیّن خون حیض ببینند سپس پاک شوند ولی شماره روزهای آن یک اندازه نباشد، باید 

 ز بیشتر نباشد.تمام آن را حیض قرار دهند به شرط آن که از سه روز کمتر و از ده رو
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زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معّین ، خون او نشانه 

های حیض را دارد، اما شماره روزهای خونی که نشانه حیض را دارد یک اندازه نیست 

، چنین زنی نیز باید تمام آن چه را نشانه حیض دارد حیض قرار دهد. زنی که دو ماه 

قت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود، دو مرتبه پشت سر هم در و

سه روز یا بیشتر خون ببیند و مجموع روزهایی که خون دیده از ده روز بیشتر نشود )ولی 

ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد( چنین زنی نیز باید تمام آن چه را دیده حیض قرار 

 است حکم طاهر را دارد. دهد، ولی در روزهای وسط که پاک

 زنی که عادت وقتیه دارد[ 488]مسأله 

زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از  933مسأله 

عادت یا دو سه روز بعد از عادت خون ببیند به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب 

ته باشد، باید به احکامی که برای (، اگر چه آن خون نشانه های حیض را نداش6انداخته )

( و اگر بعد بفهمد حیض نبوده ، مثل آن که پیش 2زنهای حائض گفته شد رفتار نماید )

( )صافی :( زنی 6از سه روز پاک شود، باید عبادتهایی را که به جا نیاورده قضا نماید. )

 یند ..که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود دو روز پیش از عادت خون بب

)فاضل :( زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت 

( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر 2خون ببیند به طوری که بگویند حیض را جلو انداخته .. )

 نشده .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله زنی که عادت وقتیه دارد و شماره روزهای او به یک اندازه 

انچه خونی ببیند که مقداری از آن نشانه های حیض داشته و مقداری نداشته نیست چن

باشد، در صورتی که خون نشانه دار از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد الزم است 

آن را حیض و خونی که نشانه های حیض ندارد استحاضه قرار دهد، ولی چنانچه در 
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حیض در حیض بودن آن ، معتبر نیست ، پس وقت عادتش خون ببیند داشتن نشانه های 

خونی که در وقت عادتش دیده چنانچه ممکن است حیض باشد الزم است حیض قرار 

دهد مثلًا در وقت عادت خود سه روز خون دید اگر چه نشانه حیض را نداشته باشد حیض 

است . و هم چنین است اگر در عادت خود مثلًا یک روز و پیش از عادت به دو روز 

 خون ببیند یا این که در عادت خود مثلًا یک روز و پس از 

 297ص: 

آن )خوئی : با نشانه های حیض ( دو روز خون ببیند در این دو صورت نیز الزم است آن 

سه روز را حیض قرار دهد پس اگر خون نشانه دار قبل از ده روز از اول خون دیدن قطع 

خون دید چنانچه آن خون دارای نشانه های شد تمام آن خون حیض است و اگر بعداً نیز 

حیض و فاصله بین آن و آخر خون اول ده روز یا بیشتر باشد آن خون نیز حیض است و 

 الّا استحاضه است .

)سیستانی :( مسأله زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش 

فصیل حائض گفته شد رفتار نماید و ت از عادت خون ببیند باید به احکامی که برای زنهای

[ گذشت و اما در غیر این دو صورت مثل این که آن قدر زودتر 934این مطلب در مسأله ]

از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده بلکه بگویند در غیر وقت خود خون 

انه نش دیده و یا آن که بعد از گذشت وقت عادتش خون ببیند چنانچه آن خون دارای

های حیض باشد به احکامی که برای زنهای حائض گفته شد رفتار نماید و هم چنین اگر 

دارای نشانه های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می کند و اگر 

نداند که سه روز ادامه پیدا می کند یا نه ، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی که بر 

 ت انجام دهد و هم کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید.مستحاضه واجب اس
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)زنجانی :( مسأله زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود یا یکی دو روز قبل 

از عادت )با نشانه حیض یا بدون نشانه حیض ( یا چند روز قبل با نشانه حیض خون ببیند، 

باید به احکام حائض رفتار نماید و اگر بعد بفهمد حیض نبوده ؛ مثل آن که از سه روز 

ادتهای واجبی را که به جا نیاورده ، قضا کند، و چنانچه خونی در کمتر باشد، باید عب

وقت عادت خود یا یکی دو روز قبل ببیند و خون دیگری در غیر وقت عادت ، و هر 

یک به تنهایی بتواند حیض باشد ولی نتواند هر دو خون را حیض قرار دهد، خونی را که 

می دهد، هر چند به نشانه حیض در وقت عادت یا یکی دو روز قبل است ، حیض قرار 

نباشد و خونی را که در غیر وقت عادت می بیند، استحاضه قرار می دهد، هر چند به نشانه 

حیض باشد؛ مگر آن که عادت وی به سبب نشانه حیض مشخص شده باشد )صورت 

دوم مسأله قبل (، که در این صورت خون نشانه دار حیض و خون بی نشانه ، استحاضه 

 است .

 زنی که عادت وقتیه دارد[ 489مسأله ]

زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به  937مسأله 

واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، 

تواند عادت (. ولی در صورتی می 6چه پدری باشند چه مادری ، زنده باشند یا مرده )

آنان را حیض خود قرار دهد که شماره روزهای حیض همه آنان یک اندازه باشد و اگر 

شماره روزهای حیض آنان یک اندازه نباشد، مثلًا عادت بعضی پنج روز و عادت بعضی 

دیگر هفت روز باشد نمی تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد. مگر کسانی که 

ارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان هیچ حساب شوند که عادتشان با دیگران فرق د

(. این مسأله ، در رساله 2در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد )

( )مکارم :( و این در صورتی است که همه یا اکثریت قریب به 6آیت اللّه بهجت نیست )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ی ا اختالف است ، مثلًا بعضی پنج روز و بعضاتّفاق آنها یکسان باشند، اما اگر در میان آنه

 هشت روز عادت می بینند، احتیاط

 234ص: 

( 2واجب آن است که در هر ماه هفت روز را ایام عادت خود قرار دهد. ]پایان مسأله [ )

)صافی :( مع ذلک احتیاط واجب این است که این زن که به عادت خویشان رجوع می 

ز کمتر است ، پس از پایان مدت عادت خویشانش تا کند اگر عادت آنها از هفت رو

هفت روز هم آن چه را حائض باید ترک کند، ترک نماید و هم آن چه را مستحاضه 

باید انجام دهد، انجام دهد و هم چنین اگر عادت خویشانش از هفت روز بیشتر است در 

 ید.فاصله بین هفت روز تا پایان عادت آنها احتیاط مذکور را مراعات نما

)خوئی ، تبریزی :( مسأله زنی که عادت وقتیه دارد اگر در غیر وقت عادت با نشانه های 

حیض بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، 

 باید تا شش یا هفت روز حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

، برای تعیین مقدار خون حیض خود می بایست )زنجانی :( مسأله زنی که عادت وقتیه دارد

نخست به نشانه حیض و سپس به عادت خویشان خود توجه کند، بنا بر این اگر خونی 

ببیند که نشانه حیض را دارد در صورتی که شرایط حیض را هم داشته باشد، )یعنی از سه 

ر ر نتواند مقداروز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد( آن خون را حیض قرار می دهد و اگ

حیض خود را به واسطه نشانه حیض تعیین نماید، باید شماره عادت یکی از خویشان خود 

را در زمانی که هم سن او بوده اند؛ پدری باشد یا مادری ، زنده باشد یا مرده ، حیض 

قرار دهد و پس از آن مستحب است تا ده روز استظهار کند و پس از ده روز، خون 

 استحاضه است .
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)سیستانی :( مسأله زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار 

آن خون بیش از ده روز باشد پس اگر بعضی از روزها خون او نشانه های حیض را داشته 

باشد و بعضی نداشته باشد و روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده 

حیض و ما بقی را استحاضه قرار می دهد و اگر چنین خونی با روز بیشتر نباشد آن را 

همین شرط دو بار تکرار شود مثلًا چهار روز خون با نشانه حیض و چهار روز با نشانه 

استحاضه ، دوباره چهار روز با نشانه حیض باشد فقط خون اوّل را حیض قرار دهد و ما 

روز کمتر باشد آن را حیض قرار بقی استحاضه است و اگر خون با نشانه حیض از سه 

دهد و عدد آن را با یکی از دو نحو آینده )رجوع به اقارب یا انتخاب عدد( تعیین نماید 

و اگر بیش از ده روز است قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه حیض قرار دهد و اگر 

ه دارای نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد یعنی خون او هم

یک نوع نشانه باشد یا خونی که به نشانه حیض است از ده روز بیشتر یا از سه روز کمتر 

باشد باید به مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد چه پدری باشد 

و چه مادری ، زنده باشد یا مرده ، ولی به دو شرط: اوّل : آن که نداند مقدار عادت او 

قدار حیض خودش می باشد، مثل آن که خودش در زمان جوانی و قوّت مخالف با م

مزاج باشد و آن زن نزدیک به سن یأس باشد که مقدار عادت معمولًا کم می شود و هم 

چنین در عکس این صورت و مثل زنی که دارای عادت ناقصه است که معنا و حکمش 

عادت آن زن با مقدار عادت دیگر [ خواهد آمد. دوّم : آن که نداند مقدار 977در مسأله ]

خویشانش که دارای شرط اول هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد 

 که حساب نشود ضرر ندارد و هم چنین است 

 236ص: 
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حکم زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کلی خون نبیند و لکن در غیر آن وقت 

اشد و نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه های آن خونی ببیند که بیشتر از ده روز ب

 تشخیص دهد.

 زنی که عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرار می دهد[ 491]مسأله 

زنی که عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرار می  974مسأله 

، اول حیض خود قرار دهد، مثلًا زنی  دهد، باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده

( و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک 6که هر ماه ، روز اول ماه خون می دیده )

می شده ، چنانچه یک ماه ، دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد، 

ت رساله آی باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد. این مسأله ، در

( )زنجانی :( و گاهی روز ششم و گاهی روز هفتم پاک می شده 6اللّه بهجت نیست )

است ، چنانچه یک ماه از اوّل تا دوازدهم خون ببیند و عادت خویشان او هفت روز باشد، 

هفت روز اول ماه را حیض قرار می دهد و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و 

 .سپس مستحاضه می باشد

 .937)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی ، تبریزی :( مسأله زنی که هر ماه روز اول ماه مثلًا خون می دیده و گاهی روز 

پنجم و گاهی روز هفتم پاک می شده ، چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و نتواند 

شش یا هفت روز حیض و  با نشانه های حیض مقدار او را معین نماید، باید از اول ماه تا

 باقی را استحاضه قرار دهد.

)سیستانی :( مسأله صاحب عادت وقتیه نمی تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار 

دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل این که هر ماه از روز اول خون می 

یک ماه دوازده روز دیده و گاهی روز پنجم و گاهی روز ششم پاک می شده چنانچه 
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خون ببیند و نتواند با نشانه های حیض شماره او را معیّن نماید باید اول ماه را حیض قرار 

دهد و در شماره به آن چه در مسأله پیش گفته شد رجوع نماید. و اگر وسط یا آخر 

 رعادت او معلوم باشد چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طوری قرا

 دهد که آخر یا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد.

 زنی که عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد[ 493]مسأله 

زنی که عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار  976مسأله 

( باید در هر ماه 6م نباشد )دهد، چنانچه خویش نداشته باشد، یا شماره عادت آنان مثل ه

(. این 2از روزی که خون می بیند تا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد )

( )اراکی :( 6مسأله ، در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی و بهجت نیست )

 و مخیر است که شش روز یا هفت روز را در هر ماه حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد

یا در یک ماه سه روز و در ماه دیگر ده روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و یا 

( 2عکس این را عمل نماید یعنی ماه اول ده روز حیض قرار دهد و ماه دوم سه روز. )

)فاضل :( باید در هر ماه از روزی که خون می بیند، به احتیاط واجب هفت روز را حیض 

 .937رار دهد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله و بقیه را استحاضه ق

 232ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله زنی که باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، 

چنانچه خویش نداشته باشد، یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد باید در هر ماه از روزی 

که خون می بیند )گلپایگانی : سه روز یا ( شش روز یا هفت روز، را حیض و بقیه را 

ط آن است که آن چه را ماه اول حیض قرار داد، در ماههای استحاضه قرار دهد و احو

بعد هم همان مقدار را حیض قرار دهد ولی اگر صاحب عادت وقتیه باشد و عادت او در 
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روزهای وسط یا آخر خون باشد، باید )گلپایگانی : سه روز یا ( شش روز یا هفت روز 

 وسط یا آخر را که در عادت است حیض قرار دهد.

:( مسأله زنی که با نشانه حیض نمی تواند حیضش را معین کند و هیچ یک از )زنجانی 

خویشاوندانش عادت ندارند یا به آنان دسترسی ندارد، شش یا هفت روز را حیض قرار 

می دهد و بنا بر احتیاط از اول خون قرار دهد و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و 

 بعد از آن مستحاضه است .

 تصاصی مسائل اخ

 اشاره

صاحب عادت اگر وسط یا آخر عادت او معلوم است  979)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

چنانچه خون او از دوازده روز )تبریزی : ده روز( تجاوز کند شش یا هفت روز را طوری 

 قرار دهد که آخر یا وسط آن موافق با آن وقت باشد.

بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند  زنی که عادت وقتیه دارد و 936)سیستانی :( مسأله 

[ گفته شد معین نماید مخیّر است که از سه روز تا ده روز، 937آن را به آن چه در مسأله ]

هر شماره ای را که مناسب مقدار حیضش می بیند حیض قرار دهد و بهتر آن است که 

ه اره ای را کهفت روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند البته باید شم

 حیض قرار می دهد موافق با وقت عادتش باشد آن طوری که در مسأله پیش گفته شد.

  صاحب عادت عددیه 3

 زنهایی که عادت عددیه دارند سه دسته اند[ 492]مسأله 
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( اول : زنی که شماره روزهای 6زنهایی که عادت عددیه دارند سه دسته اند: ) 972مسأله 

حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد 

که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می شود. مثلًا اگر ماه اول از 

ز یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می شود. روز اول تا پنجم و ماه دوم ا

( زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که 2دوم : )

( و شماره روزهایی که خون نشانه 3می بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد )

آن یکی نیست ، که در این صورت  حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است ، اما وقت

( مثلًا اگر یک ماه 9هر چند روزی که خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می شود. )

(، خون او نشانه حیض و بقیه نشانه 1از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم )

(: زنی که 1) استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می شود. سوم

دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه 

خون ببیند و وقت دیدن خون ، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام 

( و 9روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود )

 ای آن هم شماره روزه

 233ص: 

به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده با روزهای وسط که پاک بوده عادت 

( و الزم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به 3حیض او می شود )

یک اندازه باشد. مثلًا اگر ماه اول ، از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود 

ره سه روز خون ببیند و ماه دوم ، از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر و دوبا

(، عادت 7یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( دو دسته اند .. این مسأله 6( )64او هشت روز می شود. )

( ]مورد دوم ، در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی 2ه بهجت نیست )، در رساله آیت اللّ
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( )زنجانی :( دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می بیند، 3و سیستانی نیست [ )

نشانه حیض : قرمزی تیره یا سیاهی و بقیه ، نشانه استحاضه : قرمزی روشن یا زردی را 

( )زنجانی :( مثلًا اگر یک ماه از اول 1شود .. ) ( )زنجانی :( عدد عادت او می9دارد .. )

( )خوئی ، تبریزی ، 1ماه تا پایان روز پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پایان روز پانزدهم .. )

( )سیستانی :( و شماره روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد 9سیستانی :( دّوم : .. )

شود و باید در روزهای وسط که پاک  تمام روزهایی که خون دیده عادت حیض او می

بوده احتیاطاً کارهایی که بر زن غیر حایض واجب است انجام دهد و کارهایی که بر 

حائض حرام است ترک نماید، مثلًا اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز 

و ببیند و د پاک شود و دو باره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون

روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند عادت او شش روز می شود و امّا اگر در یک 

ماه مثلًا هشت روز خون ببیند و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره 

خون ببیند و مجموع ایّام خون با پاکی وسط هشت روز باشد در این صورت این زن 

( 3نیست بلکه مضطربه حساب می شود که حکمش خواهد آمد. )صاحب عادت عددیّه 

)گلپایگانی ، صافی :( تمام روزهایی که به طور متفرق خون دیده عادت او می شود و 

در پاکی در بین ، احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و به جا آوردن 

و ماه به یک اندازه عبادتهای خود، ولی اگر روزهایی که در وسط پاک بوده در هر د

نباشد، تحقّق عادت عددیه محل ّ اشکال است . و ترک نشود احتیاط به این که در 

روزهای پاکی ، جمع بین وظیفه طاهر و حائض کند و در روزهایی که خون می بیند، 

( )خوئی :( روی هم هشت روز بشود .. 7جمع بین وظیفه حائض و مستحاضه نماید. )

:( و اگر در یک ماه مثلًا هشت روز خون ببیند و در ماه دوم چهار  ( )خوئی ، تبریزی64)

روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایّام خون با پاکی وسط هشت 

 روز باشد، عادت او هشت روز خواهد بود.
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)زنجانی :( سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم خون حیض ببیند و مدتی کمتر از ده روز 

شود و دوباره خون ببیند و وقت دیدن خون در دو ماه فرق داشته باشد و مجموع پاک 

خونهایی که دیده بدون محاسبه زمانی که پاک بوده در دو ماه به یک اندازه باشد و در 

 هر ماه شرایط

 239ص: 

حیض را داشته باشد )یعنی از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نشود و سه روز اوّل خون 

دهه واقع شود( که در این صورت شماره مجموع خونهایی که دیده ، عدد عادت در یک 

او محسوب می شود و الزم نیست که روزهایی که در وسط پاک بوده ، در هر دو ماه به 

یک اندازه باشد؛ مثال اگر ماه اول ، از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و 

، روز یازدهم و دوازدهم خون ببیند و چهار روز پاک  سپس سه روز خون ببیند و ماه دوم

شود، سپس چهار روز خون ببیند، عادت او شش روز می شود. هم چنین است اگر در 

یکی از دو ماه به طور متصل مقداری خون ببیند و در ماه دیگر به همان مقدار به طور 

 جداگانه خون ببیند و وقت خون دیدن یکی نباشد.

ه زنانی که عادت عددیه دارند یعنی شماره روزهای حیض آنها در دو ماه )مکارم :( مسأل

پشت سر هم یک اندازه است ولی وقت آن تغییر می کند، آنها باید در همان چند روز 

به احکام حائض عمل کنند. زنانی که از خون پاک نمی شوند ولی دو ماه پشت سر هم 

بقیه نشانه های استحاضه دارد و شماره  چند روز از خونی را که می بینند نشانه حیض و

روزهایی که نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است ، امّا وقت آن یکی نیست ، 

 باید آن چند روزی که نشانه حیض را دارد حیض قرار دهند.

 زنی که عادت عددیه دارد[ 491]مسأله 

 اشاره
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شماره عادت خود خون ببیند و از ده زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از  973مسأله 

( از موقع دیدن 2( چنانچه همه خونهایی که دیده یک جور باشد باید )6روز بیشتر شود، )

(، و اگر همه 3خون به شماره روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد )

یگر دخونهایی که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن ، نشانه حیض و چند روز 

نشانه استحاضه را داشته باشد اگر روزهایی که خون ، نشانه حیض را دارد با شماره 

روزهای عادت او یک اندازه است ، باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار 

دهد، و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد، از روزهای عادت او بیشتر است فقط 

حیض و بقیه استحاضه است و اگر روزهایی که خون نشانه  به اندازه روزهای عادت او

حیض دارد از روزهای عادت او کمتر است باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی 

( )سیستانی :( 6هم به اندازه روزهای عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. )

 عادت خود خون ببیند و از ده روززنی که عادت عددیه دارد اگر کمتر یا بیشتر از شماره 

( )فاضل :( بنا بر 2بیشتر نشود تمام آن را حیض قرار دهد و اگر از ده روز تجاوز کند .. )

( )مکارم :( و اگر چند روز آن نشانه حیض دارد باید همان را 3احتیاط واجب باید .. )

از  کند و اگر کمتر حیض قرار دهد و اگر بیشتر از ایّام عادت او باشد از آخر آن کم می

ایام عادت او است ، باید آن روزها را با چند روز بعد از آن که روی هم رفته به اندازه 

 عادتش شود حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه .

)گلپایگانی ، صافی :( می تواند به شماره روزهای عادتش را از اول یا وسط، حیض و 

 بقیه را استحاضه قرار دهد ..

تبریزی :( مسأله زنی که عادت عددیّه دارد، اگر با نشانه های حیض کمتر یا )خوئی ، 

 بیشتر از 

 231ص: 
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شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند تمام آنها را حیض قرار دهد اگر 

چه خون قطع نشود و بدون داشتن نشانه های حیض از ده روز تجاوز کند، و اگر با نشانه 

ه روز تجاوز کرد باید از موقع دیدن آن خون به شماره روزهای عادتش های حیض از د

 حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

)زنجانی :( مسأله زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود، خون ِ یک 

جور ببیند، پس اگر همه زرد رنگ یا قرمز روشن بود، مستحاضه می باشد، و اگر همه 

ره یا سیاه بود، به شماره روزهای عادتش حیض قرار می دهد و مستحب است تا قرمز تی

ده روز استظهار نماید و بقیه را استحاضه قرار می دهد و بنا بر احتیاط مقدار حیض را از 

روزهای اول خون ، قرار دهد. و اگر خونی که دیده یک جور نبوده است ، بلکه چند 

نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه روزهایی که روز از آن نشانه حیض و چند روز 

خون نشانه حیض را دارد با شماره عادت او یک اندازه است ، باید همان روزها را حیض 

قرار داده و مستحب است بعد از آن تا ده روز استظهار نماید و بقیه خونها، استحاضه می 

 ت او بیشتر است ، فقط به اندازهباشد و اگر خونی که نشانه حیض را دارد از روزهای عاد

روزهای عادت از خونهای نشانه دار حیض قرار می دهد و مستحب است تا ده روز 

استظهار کند )هر چند خون زرد رنگ باشد( و بقیه را استحاضه قرار می دهد؛ و اگر 

مقدار روزهایی که خون نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر، ولی حد اقل 

باشد، این مقدار را حیض قرار داده و مقداری از خونهای دیگر را نیز حیض قرار  سه روز

می دهد تا به اندازه عادت شود )و بنا بر احتیاط اگر می تواند مکمل عدد عادت را از بعد 

حساب می کند( و اگر از سه روز نیز کمتر باشد، بنا بر احتیاط واجب به مقدار سه روز 

می نماید و بعد از پاک شدن ، نماز و سائر عبادتهای واجبی که به احکام حائض رفتار 

در این سه روز به جا نیاورده ، قضا می نماید )بنا بر احتیاط مکمل سه روز را از بعد حساب 

 می کند( و در بقیه روزها مستحاضه می باشد.
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  مُضطَرِبه 9

 تعریف مضطربه [ 494]مسأله 

( 6ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا نکرده )مضطربه یعنی زنی که چند  979مسأله 

( چنانچه عادت 2اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده یک جور باشد )

خویشان او هفت روز است باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر 

 نا بر احتیاط واجب ، درکمتر است مثلًا پنج روز است باید همان را حیض قرار دهد. و ب

تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز، که دو روز است ، کارهایی را که بر حائض 

حرام است ترک نماید و کارهای استحاضه را به جا آورد، یعنی به دستوری که برای زن 

مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد و اگر عادت خویشانش بیشتر از هفت 

ا نه روز است ، باید هفت روز را حیض قرار دهد و بنا بر احتیاط واجب در تفاوت روز مثلً

بین هفت روز و عادت آنان ، که دو روز است ، کارهای استحاضه را به جا آورد و 

( )گلپایگانی ، صافی :( یا عادتش 6کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید. )

 رده است ..به هم خورده و عادت دیگری پیدا نک

 231ص: 

)سیستانی :( مضطربه یعنی زنی که دو ماه پشت سر هم خون دیده است ولی با اختالف 

 هم از جهت وقت و هم از جهت عدد ..

)مکارم :( اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند 

، حیض ر و از ده روز بیشتر نباشدچنانچه بعضی نشانه حیض داشته باشد و از سه روز کمت

محسوب می شود و اگر همه اش یک جور باشد مطابق عادت خویشاوندان خود عمل 

کند )اگر عادت همه یا اکثریّت قاطع آنها یکسان باشد( و هر گاه عادت آنها مختلف 

 باشد، احتیاط آن است که عادت خود را هفت روز قرار دهد.
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فته و عادت تازه ای پیدا نکرده است ، اگر بیشتر از ده روز )زنجانی :( یا عادتش از بین ر

خون یک رنگ ببیند پس اگر تمام خونها زرد رنگ یا قرمز روشن بود، همه استحاضه 

است ؛ و اگر همه سیاه یا قرمز تیره بود، باید به مقدار عادت بعضی از خویشان خود از 

قدار عادت را از اول خونی که می خونی که دیده ، حیض قرار دهد؛ )و بنا بر احتیاط م

بیند قرار دهد( و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و باید بقیه را استحاضه قرار دهد. 

و اگر هیچ کدام از خویشانش عادت معینی نداشته باشند یا به آنها دسترسی نداشته باشد، 

اره عادت خویشان ( )اراکی :( باید شم2عادت خود را شش یا هفت روز قرار می دهد. )

را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه و چنانچه خویشاوندانی نداشته باشد یا شماره عادت 

([ بیان شد عمل نماید. ]پایان مسأله [ 931آنها مثل هم نباشد، هم چنان که در مسأله ] )

)گلپایگانی :( باید به عادت خویشان خود رجوع کند چه عادت آنان هفت روز باشد یا 

متر یا بیشتر و اگر خویشانش ، عادتی ندارند یا در عادت مختلف باشند باید در هر ماه ک

از روزی که خون می بیند سه روز یا هفت روز یا شش روز را به دستوری که در مسأله 

 [ گذشت حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.976]

ر ت روز باشد یا کمت)صافی :( باید به عادت خویشان خود رجوع کند چه عادت آنان هف

یا بیشتر ولی اگر عادت آنها از هفت روز کمتر یا بیشتر باشد باید احتیاطی را که در مسأله 

[ گفته شد، رعایت نماید و اگر خویشان عادتی ندارند یا در عادت مختلف باشند 937]

باید در هر ماه از روزی که خون می بیند هفت روز یا شش روز را حیض و بقیه را 

 حاضه قرار دهد.است

)بهجت :( چنانچه عادت خویشان او مشخص است آن مقدار را برای خود حیض و بقیه 

را استحاضه قرار می دهد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( به این معنی که همه آنها یا دارای 

نشانه های حیض یا دارای نشانه های استحاضه باشد حکم او بنا بر احتیاط حکم صاحب 

ه است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتواند حیض را از عادت وقتی
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استحاضه تمیز بدهد که باید عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد و در 

صورتی که ممکن نباشد عددی بین سه و ده روز را برای خود حیض قرار دهد به بیان و 

 ([ گذشت .937و ) 933شرحی که در مسأله ]

)خوئی ، تبریزی :( اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده دارای نشانه 

های حیض باشد، شش یا هفت روز را حیض قرار دهد و بقیه استحاضه است . ]پایان 

 مسأله [

 239ص: 

 مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند[ 495]مسأله 

 اشاره

روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند مضطربه اگر بیشتر از ده  971مسأله 

روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز یا 

( و اگر خونی که نشانه حیض را دارد 2(، همه آن حیض است )6بیشتر از ده روز نباشد )

در  وز بقیه به دستوری کهکمتر از سه روز باشد باید همان را حیض قرار دهد و تا هفت ر

( و هم چنین است اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی 3مسأله قبل گفته شد رفتار نماید )

که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد، مثل آن 

ون خکه پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید 

( و بقیه آن را تا هفت روز به دستوری که در مسأله قبل گفته 9اوّل را حیض قرار دهد )

( )سیستانی :( باید به 6شد رفتار نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

( )گلپایگانی ، صافی :( 2[ گفته شد عمل نماید. )937دستوری که در ابتدای مسأله ]

نشانه حیض دارد کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز باشد باید به  چنانچه خونی که

دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید و اگر خونی که نشانه حیض دارد کمتر 
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از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است ولی اگر پیش از گذشتن ده روز 

بیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ب

مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند باید 

در هر دو خون که نشانه حیض دارد احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و 

 به جا آوردن کارهای مستحاضه .

شانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز )خوئی ، تبریزی :( چنانچه خونی که ن

نباشد همه آن حیض است و اگر همه آن را که نشانه حیض دارد نشود حیض قرار دهد 

مثل آن که پنج روز به نشانه های حیض و پنج روز به نشانه های استحاضه و پنج روز 

ام را است هر کد دوباره به نشانه های حیض ببیند، پس اگر آن چه به نشانه های حیض

بشود حیض قرار دهد به این که هر کدام کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد باید 

در هر دو خون احتیاط کند و آن چه در وسط است و به نشانه های حیض نیست استحاضه 

قرار دهد و اگر فقط یکی از آنها را بشود حیض قرار داد همان را حیض و بقیه را استحاضه 

 ر دهد.قرا

 )تبریزی :( باید اوّلی را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

)فاضل :( چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد 

خونی که نشانه حیض دارد حیض است و خونی که نشانه استحاضه دارد استحاضه می 

ز سه روز باشد باید به عادت خویشان باشد و اگر خونی که نشانه حیض را دارد کمتر ا

خود نگاه کند اگر هفت روز است باید هفت روز حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و 

اگر عادت خویشان کمتر از هفت روز یا بیشتر از هفت روز است به دستوری که در 

ه به یمسأله قبل گفته شد عمل نماید، یعنی باید همان را حیض قرار دهد و تا هفت روز بق

دستوری که در مسائل قبل گفته شد رفتار نماید. و اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی 
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که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد، مثل آن 

که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون 

دهد و بقیه آن را تا هفت روز به دستوری که در مسأله قبل گفته شد اول را حیض قرار 

 رفتار نماید.

 233ص: 

)بهجت :( چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، 

همه آن حیض است و اگر خونی که نشانه حیض را دارد، کمتر از سه روز باشد باید بنا 

 وز را حیض قرار دهد.بر احتیاط تا هفت ر

)زنجانی :( چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز باشد، بنا بر احتیاط واجب 

تا سه روز به احکام حائض رفتار نماید و پس از پاک شدن ، نماز و سایر عبادتهای واجبی 

د عرا که ترک کرده ، قضا کند )و بنا بر احتیاط اگر می تواند کسری سه روز را از ب

حساب کند( و اگر بین سه تا ده روز بود همه خونهای نشانه دار، حیض است و اگر بیش 

از ده روز بود، به مقدار عادت بعضی از خویشاوندانش از خونهای نشانه دار را حیض 

قرار می دهد )و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول خونهای نشانه دار قرار دهد(، و مستحب 

ستظهار نماید و بقیه را استحاضه قرار می دهد. ولی اگر پیش از گذشتن است تا ده روز ا

ده روز از خونی که نشانه حیض را دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را 

داشته باشد؛ مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و چند روز خون سیاه 

تر از ده روز نشود، همه حیض است و اگر ببیند، پس اگر مجموع خونهای نشانه دار بیش

بیشتر از ده روز بود، به مقدار ده روز از خون نشانه دار، حیض قرار دهد )بنا بر احتیاط 

آن را در اول خون نشانه دار قرار دهد( و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و باید 

قرار دهد و در تعداد روزها  ( )اراکی :( باید همان را حیض3بقیه را استحاضه قرار دهد. )
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به خویشاوندان خود مراجعه کند و به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید .. 

 ( )اراکی :( و در بقیه آن به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید.9)

  مُبتَدِئه 1

 تعریف مبتدئه [ 496]مسأله 

(، اگر بیشتر از ده روز 6مبتدئه یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست ) 971مسأله 

(، باید عادت خویشان خود را ) به 2خون ببیند و همه خونهایی که دیده یک جور باشد )

( )مکارم :( 6(. )9(( حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد )3طوری که در وقتیه گفته شد )

( )خوئی ، تبریزی :( همه 2ون ببیند همه اش حیض است و .. )اگر ده روز یا کمتر خ

 خونهایی که دیده دارای نشانه های حیض باشد ..

)زنجانی :( پس اگر همه زرد یا قرمز روشن بود، استحاضه است و اگر همه سیاه یا قرمز 

تیره باشد، به مقدار عادت بعضی از خویشان خود از خونی که دیده حیض قرار می دهد 

بنا بر احتیاط از اولین روزی که خون می بیند حساب کند( و مستحب است تا ده روز  )و

 استظهار کند و باید پس از آن به احکام مستحاضه عمل نماید.

)سیستانی :( باید مقدار عادت یکی از خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد 

ممکن نشد باید یک عددی بین سه [ گذشت و اگر این 933به دو شرطی که در مسأله ]

( 3[ بیان شد. )937روز و ده روز را حیض خود قرار دهد به دستوری که در مسأله ]

 )بهجت :( به طوری که در مضطربه گفته شد ..

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی و صافی نیست [

 237ص: 
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ته یا عادت خویشانش مختلف باشد ماه اول ( )خوئی ، تبریزی :( و اگر خویشی نداش9)

را شش یا هفت روز حیض قرار داده و تا ده روز احتیاط کند و در ماههای بعد سه روز 

 حیض قرار داده و تا شش یا هفت روز احتیاط کند.

 مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند[ 497]مسأله 

 د که چند روز آن نشانه حیض و چندمبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببین 979مسأله 

( کمتر از 6روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد )

( ولی اگر پیش از گذشتن 3(، همه آن حیض است )2سه روز و بیشتر از ده روز نباشد )

 ن حیضده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خو

داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون 

سیاه ببیند باید از اوّل ِ خون ِ اوّل ، که نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد و در عدد، 

( )زنجانی :( کمتر 6( )9رجوع به خویشاوندان خود کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. )

د، بنا بر احتیاط واجب تا سه روز به احکام حائض عمل کرده ، بعد از پاک از سه روز باش

شدن نماز و سایر عبادتهای واجبی را که ترک کرده ، قضا نماید )بنا بر احتیاط اگر می 

تواند مکمل سه روز را از بعد از خون نشانه دار قرار دهد( و بقیه خونها استحاضه می 

ض و بقیه استحاضه است و اگر کمتر از سه روز باشد ( )مکارم :( آن خون حی2باشد. )

باید آن چه را نشانه حیض دارد بگیرد و باقی مانده را به عادت خویشاوندان خود مراجعه 

کند، هم چنین اگر آن چه نشانه حیض دارد بیش از ده روز باشد به تعداد عادت 

فاضل :( خونی که ( )3خویشاوندان خود حیض قرار می دهد و بقیه استحاضه است . )

( 9نشانه حیض دارد حیض می باشد و خونی که نشانه حیض ندارد استحاضه می باشد .. )

)خوئی :( باید خون وسطی را استحاضه قرار دهد و در دو طرف آن احتیاط کند چنان 

 که در مضطربه گذشت .
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رک آن ت )گلپایگانی ، صافی :( باید در هر دو خون که نشانه حیض دارد احتیاط کند به

 چه بر حائض حرام است و انجام کارهای مستحاضه .

)سیستانی :( باید خون اول را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد، چنانکه در 

 مضطربه گذشت . )تبریزی :( باید خون اولی را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

 مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند[ 498]مسأله 

 ارهاش

مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند  973مسأله 

(، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد از سه 6روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد )

( از اولی که خون نشانه حیض دارد، حیض 3(، باید )2روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد )

( 6به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. ) قرار دهد و در عدد،

)خوئی :( ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر باشد همه خونهایی که دیده 

استحاضه است . ]پایان مسأله [ )سیستانی :( ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز 

[ گفته شد عمل 971ی که در ابتدای مسأله ]کمتر یا از ده روز بیشتر باشد باید به دستور

 نماید.

)تبریزی :( ولی خونی که نشانه حیض دارد، از سه روز کمتر باشد، بنا بر احتیاط از اّول 

دیدن خون به مقدار عادت خویشانش بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید 

ده روز احتیاط نماید و و اگر خویشی نداشت یا عادت آنها مختلف بود، در ماه اوّل تا 

 [ گذشت .971در ماههای دیگر مبتدئه ای عمل کند که در مسأله ]

 274ص: 
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( )گلپایگانی ، صافی :( باید عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد 2)

([ 976و اگر خویشانش عادت ندارند یا مختلف هستند به دستوری که در مسأله ] )

 گذشت رفتار کند.

صافی :( در ماه اول حیض خود را هفت روز قرار می دهد و پس از آن تا روز دهم )

احتیاطاً بین تروک حایض و اعمال مستحاضه جمع نماید و در بعد از ماه اول ، حیض را 

( )فاضل 3سه روز قرار دهد و سپس تا روز ششم یا هفتم احتیاط مذکور را انجام دهد. )

 .979ارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله :( باید بنا بر احتیاط .. )مک

)زنجانی :( مسأله مبتدئه اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض را دارد، 

دوباره خون ببیند که آن هم نشانه حیض داشته باشد؛ مثل آن که پنج روز خون سیاه و ُنه 

ه دار از ده روز روز خون زرد و چند روز خون سیاه ببیند، پس اگر مجموع خونهای نشان

بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر از ده روز شود، به مقدار ده روز از خونهای 

نشانه دار را حیض قرار می دهد )و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول ِ خون اوّل حساب 

 می کند( و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و بعد از آن مستحاضه می باشد.

  ناسِیه 1

 تعریف ناسیه [ 499]مسأله 

 اشاره

( فراموش کرده است اگر بیشتر از ده 6ناسیه یعنی زنی که عادت خود را ) 977مسأله 

( تا ده روز، حیض 3( باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد )2روز خون ببیند )

 ه های آنقرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند حیض را به واسطه نشان

( بنا بر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه 9تشخیص دهد، )
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( )زنجانی :( پس اگر همه 2( )بهجت :( وقت و عدد عادت خود را .. )6( )1قرار دهد. )

زرد یا قرمز روشن بود، همه استحاضه است و اگر خونی که نشانه حیض را دارد و کمتر 

نا بر احتیاط واجب به مدت سه روز به احکام حائض رفتار می کند و از سه روز بود، ب

پس از پاک شدن ، نماز و سایر عبادتهایی را که به جا نیاورده ، قضا می نماید )و بنا بر 

احتیاط اگر می تواند مکمل سه روز را بعد از خونهای نشانه دار قرار می دهد( و اگر 

ز ده روز بود، مقدار عادت برخی از خویشاوندانش خونی که نشانه حیض را دارد، بیشتر ا

را حیض قرار می دهد )و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول خونهای نشانه دار حساب می 

کند( و اگر خویشاوندانش عادت نداشته باشند یا به آنها دسترسی نداشته باشد، شش یا 

)و بنا بر احتیاط این مقدار را هفت روز از خونهای نشانه دار را حیض خود قرار می دهد. 

از اول ِ خونهای نشانه دار قرار می دهد( و در تمام فروض این مسأله مستحب است تا ده 

( )گلپایگانی ، صافی :( حیض 3روز استظهار نماید و پس از ده روز مستحاضه می باشد. )

گانی : )گلپایقرار دهد و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، باید 

سه روز یا ( شش روز یا هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اختیار 

اول بنا بر احتیاط )صافی : بنا بر احتیاط مستحب ( است )گلپایگانی : و أقوی تخییر بین 

( )اراکی :( مخیّر است که شش روز 9سه عدد است مطلقاً، یعنی مقید به اول نیست (. )

 روز را در هر ماه حیض ، و بقیه را استحاضه  یا هفت

 276ص: 

قرار دهد، و یا یک ماه سه روز و در ماه دیگر ده روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار 

دهد و یا عکس این را عمل نماید یعنی ماه اوّل ده روز حیض قرار دهد، و ماه دّوم سه 

، و بقیه را استحاضه قرار دهد. روز، و احتیاط مستحب ّ آن است که هفت روز را حیض 

( )بهجت :( مگر این که بداند به طور مسلم در روزهای اوّل حیض نمی شده است که 1)
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در آن صورت بعد از آن روزها را باید حیض قرار دهد و اگر ظن اطمینانی پیدا کرد که 

 ایام عادتش مثل خویشان خود است عادت آنها را برای خود انتخاب می کند.

، تبریزی :( مسأله ناسیه یعنی زنی که مقدار عادت خود را فراموش کرده است ؛  )خوئی

اگر خونی به نشانه حیض ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن را حیض 

قرار دهد، و اگر آن خون بیشتر از ده روز باشد تا هر زمانی که احتمال بقاء عادت را می 

قیه استحاضه است ، ولی در صورتی که احتمال بقاء عادتش در دهد حیض قرار داده و ب

بیشتر از هفت تا ده روز باشد پس از روز هفتم احتیاط کند )تبریزی : و در صورتی که 

بداند خونی را که دیده در ایام عادتش نیست و بعضی از خون اوصاف حیض را داشته 

را حیض و بقیه را استحاضه قرار باشد و کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن 

 دهد(.

یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده ، اگر ده روز یا کمتر « ناسیه »)مکارم :( مسأله 

خون ببیند همه اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند، باید روزهایی که خون او 

ز بیشتر از ده رونشانه حیض دارد حیض قرار دهد ) به شرط این که کمتر از سه روز و 

نباشد( و اگر بیشتر باشد یا همه روزها را یک جور دیده ، احتیاط واجب آن است که 

 هفت روز اول را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه .

)سیستانی :( مسأله ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش 

متر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن کرده است این زن اگر خونی ببیند که ک

( آن که عادت 6حیض است ولی اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است : )

وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است ولی آن را به کلی فراموش کرده است که حتی به 

حکم مبتدئه را دارد که  نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمی آورد که این زن

( آن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد ولی از وقت عادت خود 2گذشت . )
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به نحو اجمال چیزی به یاد دارد مثلًا می داند که فالن روز جزء عادت او بوده یا عادت 

در  ااو در نیمه اوّل ماه بوده است چنین زنی نیز حکم مبتدئه را دارد ولی نباید حیض ر

زمانی قرار دهد که یقیناً خالف عادت او است مثلًا اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت 

او بوده یا عادت او در نیمه دوّم بوده است و اکنون از اوّل تا بیستم ماه خون دیده است 

نمی تواند عادت خود را در دهه اوّل قرار دهد حتی اگر به نشانه های حیض باشد و دهه 

( آن که صاحب عادت عددیه بوده و مقدار عادت خود 3نشانه های استحاضه . )دوّم به 

را فراموش کرده باشد، این زن نیز حکم مبتدئه را دارد ولی نباید مقداری را که حیض 

قرار می دهد کمتر از مقداری باشد که می داند شماره حیض او کمتر از آن نیست و هم 

رار دهد که می داند شماره عادتش بیش از آن چنین نمی شود که بیشتر از مقداری ق

نیست . و شبیه این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد یعنی زنی که 

 شماره عادتش مردد است بین دو عدد،

 272ص: 

زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز مثل آن که در هر ماه یا شش روز خون می بیند یا 

ه واسطه نشانه های حیض یا مالحظه عادت بعضی از خویشانش و هفت روز، نمی تواند ب

یا به اختیار عدد در صورتی که بیش از ده روز خون ببیند کمتر از شش روز یا بیشتر از 

 هفت روز را حیض قرار دهد.

 مسائل متفرقه حیض 

 مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددّیه دارد[ 511]مسأله 

و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد، اگر خونی ببینند که  مبتدئه 144مسأله 

( 3((، باید )2( که سه روز طول می کشد )6نشانه های حیض داشته باشد ) یا یقین کنند )

عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادتهایی را که به جا نیاورده 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( 1ین نکنند که تا سه روز طول می کشد و نشانه های )( ولی اگر یق9اند قضا نمایند )

( کارهای استحاضه 9( باید تا سه روز )1حیض را هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب )

( و چنانچه پیش از 3را به جا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند )

گلپایگانی ، صافی :( نشانه حیض ( )6سه روز پاک نشدند باید آن را حیض قرار دهند. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، مکارم 2داشته باشد و یقین کنند .. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بقیه مسأله 9( )مکارم :( باید فوراً .. )3و تبریزی نیست [ )

 ذکر نشده .

ند بر طبق حکم مستحاضه عمل می ک )مکارم :( ولی اگر نشانه های حیض را نداشته باشد

دارد  «وقتیّه و عددیّه »یا « وقتیّه »تا ثابت شود که خون حیض است ؛ ولی زنی که عادت 

( )گلپایگانی ، صافی 1به محض دیدن خون در ایّام عادت ، عبادت را ترک می کند. )

( )اراکی 9ی نیست [ )در رساله آیت اللّه اراک« بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 1:( نشانه .. )

 :( باید تا سه روز احتیاط کرده و ..

( )گلپایگانی ، 3در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست [ )« تا سه روز»]عبارت 

صافی :( اگر چه تا ده روز طول بکشد. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( مسأله مبتدئه و مضطربه 

اگر خونی ببیند که نشانه حیض را داشته باشد و ناسیه و زنی که فقط عادت عددیه دارد 

باید به وظایف حائض رفتار نمایند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده ، باید عبادتهای 

واجبی را که به جا نیاورده اند، قضا نمایند، و اگر نشانه حیض را نداشته باشد، باید به 

 وظایف استحاضه عمل نمایند.

 دت دارد[زنی که در حیض عا 513]مسأله 

زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در  146مسأله 

عدد حیض ، یا هم در وقت و هم در عدد آن ، اگر دو ماه پشت سر هم بر خالف عادت 
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( که وقت آن یا شماره روزهای آن یا هم وقت و هم شماره روزهای 6خود خونی ببیند )

دد به آن چه در این دو ماه دیده است . مثلًا اگر از روز آن یکی باشد، عادتش برمی گر

اول ماه تا هفتم خون می دیده و پاک می شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه ، خون 

( این مسأله ، در رساله آیت 2ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم ، عادت او می شود. )

 اللّه بهجت نیست 

 273ص: 

( 2( )مکارم :( عادتش برمی گردد به آن چه در آن دو ماه دیده است . ]پایان مسأله [ )6)

)زنجانی :( چنانچه دو ماه پشت سر هم از یازدهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاک شود، 

 از یازدهم تا هفدهم عادت او می شود.

 ز[مقصود از یک ماه ، از ابتدای خون دیدن است تا سی رو 512]مسأله 

(، نه از روز اول 6مقصود از یک ماه ، از ابتدای خون دیدن است تا سی روز ) 142مسأله 

( )خوئی 6(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )2ماه تا آخرِ ماه )

( )زنجانی :( یا 2:( مقصود از یک ماه ، گذشتن سی روز از ابتدای خون دیدن است .. )

 اه تا نیمه ماه بعد .از روز نیمه م

)سیستانی :( مسأله مقصود از یک ماه ، در غیر مورد تعیین عادت وقتیه ، گذشتن سی روز 

از ابتدای خون دیدن است ، نه از روز اوّل ماه تا آخر ماه . و امّا در مورد تعیین عادت 

 وقتیّه ، منظور ماه قمری است نه شمسی .

 مرتبه خون می بیند[زنی که معمولًا ماهی یک  511]مسأله 

زنی که معمولًا ماهی یک مرتبه خون می بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون  143مسأله 

((، چنانچه روزهایی که در وسط 6ببیند )و آن خون نشانه های حیض را داشته باشد )
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 (. این مسأله ، در رساله2پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد )

( 2( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )6آیت اللّه بهجت نیست )

)زنجانی :( لکن این در مورد زنی است که عادت وقتیه نداشته باشد یا عادت وقتیه او به 

وسیله نشانه حیض مشخص شده باشد؛ و الّا خونی که بعد از ایام عادت می بیند هر چند 

 ته و ده روز فاصله هم شده باشد، حیض نیست .نشانه حیض را داش

 )سیستانی :( هر چند یکی از آن دو خون نشانه های حیض را نداشته باشد.

 اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند[ 514]مسأله 

( خونی ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا 6اگر سه روز یا بیشتر ) 149مسأله 

( 3( خونی به نشانه های )2بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز )

حیض ببیند باید خون ِ اوّل و خون ِ آخر را که نشانه های حیض داشته حیض قرار دهد 

( )سیستانی :( زنی که از راه اختالف 6، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ) (. این مسأله9)

( )گلپایگانی ، صافی 2صفات خون باید حیض را تشخیص دهد اگر سه روز یا بیشتر .. )

( )سیستانی :( و امّا اگر یکی 9( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( نشانه .. )3:( یا بیشتر .. )

باشد و معلوم نباشد که ده روز وسط همه آن استحاضه است یا  از دو خون در ایام عادت

قسمتی از حیض است ، در این صورت خونی که در ایام عادت است حیض و ما بقی 

 استحاضه است .

 )گلپایگانی ، صافی :( باید خون اوّل و خون آخر را حیض قرار دهد.

ه حیض قرار دهد. بلی ، در )زنجانی :( باید خون اوّل و خون آخر را که نشانه حیض داشت

مورد زنی که عادت وقتیه دارد و عادت وی به وسیله نشانه حیض مشخص نشده باشد، 

 خون بعد از ایام عادت ، حیض نیست .
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 279ص: 

 اگر زن پیش از ده روز پاک شود[ 515]مسأله 

ی ااگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست ، باید بر 141مسأله 

( داشته باشد که پیش از تمام شدن ده 2( )اگر چه گمان )6عبادتهای خود غسل کند )

( که پیش از تمام شدن 1( یقین داشته باشد )9((، ولی اگر )3روز دوباره خون می بیند )

( و نمی تواند نماز بخواند و باید به احکام 1ده روز دوباره خون می بیند نباید غسل کند )

( )زنجانی ، مکارم 2( )مکارم :( و عبادتهای خود را انجام دهد .. )6ید. )حائض رفتار نما

( )مکارم ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . ]قسمت داخل پرانتز در 3:( اگر چه یقین .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه 1( )سیستانی :( و اگر .. )9رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )

 ( )خوئی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .1شد .. )اگر یقین هم داشته با

)گلپایگانی ، صافی :( احتیاطاً غسل کند و در پاکی در بین ، عبادتهای خود را به جا آورد 

 و آن چه را بر حائض حرام است ترک نماید.

)سیستانی :( باید هم چنان که گذشت احتیاطاً غسل کند و عبادتهای خود را به جا آورد 

 چه بر حائض حرام است ترک نماید. و آن

 اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست [ 516]مسأله 

اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ،  141مسأله 

(. پس اگر پاک 2( قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد )6باید )

( )اگر چه به آب زرد 3بود، غسل کند و عبادتهای خود را به جا آورد و اگر پاک نبود )

( 1((، چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است )9رنگی هم آلوده باشد )

( پاک 1باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد، غسل کند و اگر سر ده روز )
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( غسل نماید و اگر عادتش کمتر از ده روز 9سرِ ده روز )شد، یا خون او از ده گذشت ، 

( پاک می شود، 3است ، در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز )

( و اگر احتمال دهد خون او از ده روز می گذرد احتیاط واجب آن 7نباید غسل کند )

 د تا ده روز عبادت را ترکاست که تا یک روز عبادت را ترک کند و بعد از آن می توان

کند ولی بهتر است تا ده روز کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای 

( از 66( پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز )64مستحاضه را انجام دهد )

خون پاک شد تمامش حیض است و اگر ده روز گذشت ، باید عادت خود را حیض و 

حاضه قرار دهد و عبادتهایی را که بعد از روزهای عادت به جا نیاورده قضا بقیه را است

( )سیستانی :( یا باید عبادتها را احتیاطًا 2( )تبریزی :( بنا بر احتیاط الزم باید .. )6نماید. )

انجام دهد یا استبراء کند و جایز نیست بدون استبراء عبادتها را ترک کند، و استبراء این 

ی پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر نماید )و اگر عادت او چنین است است که قدر

که خون او در صورت کوتاهی اثناء حیض قطع می شود هم چنان که در بعضی زنان 

( )زنجانی :( 3گفته شده است باید بیش از آن مقدار صبر کند( و بعد بیرون آورد .. )

عدد عادت را حیض قرار می دهد، و  چنانچه در عدد حیض عادت داشته باشد، به مقدار

مستحب است تا ده روز، استظهار نماید. و اگر عادت ندارد، اقسام و تفاصیلی دارد که 

 در مسائل مضطربه و مبتدئه و ناسیه گذشت . ]پایان مسأله [

 271ص: 

( )مکارم :( باید مطابق احکامی که سابقاً در باره حائض گفته شد عمل نماید. ]پایان 9)

 له [ )فاضل :( اگر چه به خون زرد رنگی هم آلوده باشد ..مسأ

( )سیستانی :( یا 1]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی و تبریزی نیست [ )

( )گلپایگانی ، صافی :( آخر ده روز 3( )9( )1هنوز روزهای عادتش تمام نشده باشد .. )
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( )اراکی :( واجب است که تا یک روز 64( )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )7.. )

عبادت را ترک کند و چنانچه خون قطع نشد مستحب ّ است یک روز دیگر عبادت را 

ترک کند و چنانچه بعد از آن هم قطع نشد یک روز دیگر و هم چنین تا ده روز عبادت 

 را ترک کند ..

 روز یا دو روز)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب آن است که بعد از عادت ، یک 

عبادت را ترک کند، یا جمع کند بین ترک کارهایی که بر حائض حرام است و انجام 

کارهای مستحاضه ، و بعد از دو روز تا روز دهم کارهای استحاضه را به جا آورد و 

 کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید ..

اضه عد جائز است احکام مستح)خوئی ، تبریزی :( باید یک روز عبادت را ترک کند و ب

را جاری کند و احوط این است که تا روز دهم بین تروک حائض و اعمال مستحاضه 

جمع کند و این حکم مختص زنی است که قبل از عادت مُستمرّه الدم نبوده و اال بعد از 

( )گلپایگانی ، صافی 66گذشتن عادت جایز نیست عبادت را ترک کند. ]پایان مسأله [ )

 آخر ده روز ..:( 

)بهجت :( مسأله زنی که در حیض عادت عددیه دارد اگر بیش از مقدار عادت خود 

خون دید در صورتی که نشانه های حیض را داشته باشد و بداند یا احتمال دهد که قبل 

از ده روز پاک خواهد شد، عبادتهای خود را ترک می کند و اگر در اثناء ده روز در 

ر احتیاط باید مقداری پنبه داخل فرج خود کرده کمی صبر کند و ظاهر پاک شد، بنا ب

بعد بیرون آورد اگر پاک بود غسل می کند و اگر پاک نبود می تواند عبادتهای خود را 

ترک کند تا از داخل هم پاک شود ولی در صورتی که می داند خون بیش از ده روز 

 استحاضه قرار می دهد. ادامه خواهد داشت مقدار عادت خود را حیض و بقیه را

 اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند[ 517]مسأله 
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اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است  149مسأله 

( قضا نماید. و اگر چند روز را 6، باید نماز و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده )

(، چنانچه آن روزها 2نیست عبادت کند، بعد بفهمد حیض بوده )به گمان این که حیض 

( )گلپایگانی ، صافی :( باید نمازهایی که در آن 6( )3را روزه گرفته باید قضا نماید. )

 روزها به جا نیاورده ..

( )زنجانی 2)زنجانی :( باید نماز و روزه های واجبی را که در آن روزها به جا نیاورده .. )

( )بهجت :( چنانچه آن روزها روزهایی بوده که باید روزه 3:( آن عبادتها باطل است . )

 می گرفته ، واجب است قضا نماید.

 .144)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 271ص: 

 نفاس 

 از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید[ 518]مسأله 

از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید هر خونی که زن می  143مسأله 

(. و 9(( خون نفاس است )3( قطع شود )2( یا سر ده روز )6بیند، )اگر پیش از ده روز )

زی :( پیش از ده روز از تمام زاییدن ( )تبری6می گویند. )« نفساء»زن را در حال نفاس ، 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 3( )گلپایگانی ، صافی :( آخر ده روز .. )2.. )

( )سیستانی :( هر خونی که زن در فاصله ده روز می بیند، خون نفاس 9مکارم نیست [ )

 است ، به شرط آن که خون زایمان بر آن صدق کند ..

 ی که زن پیش از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه می بیند[خون 519]مسأله 
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 خونی که زن پیش از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه می بیند نفاس نیست . 147مسأله 

 الزم نیست که خلقت بچه تمام باشد[ 531]مسأله 

(، بلکه اگر خون بسته ای هم از رحم 6الزم نیست که خلقت بچه تمام باشد ) 164مسأله 

شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می ماند انسان زن خارج 

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( 6(. )2می شد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است )

بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که زاییدن صدق کند خونی که تا ده روز ببیند خون 

[ )سیستانی :( بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که از حالت  نفاس است . ]پایان مسأله

عَلَقه که خون بسته است و مُضغه که قطعه گوشت است گذشته باشد و بیفتد، خونی که 

( )بهجت :( بنا بر احوط. )فاضل :( خونی که تا ده 2تا ده روز ببیند خون نفاس است . )

 روز همراه آن می بیند، خون نفاس است .

ارم :( مسأله در خون نفاس احتیاط واجب این است که خلقت بچه تمام باشد، بنا بر )مک

این اگر خون بسته ای از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم می ماند انسان می شد 

باید میان اعمال زنی که از خون پاک است و کارهایی که حائض ترک می کند جمع 

 نماید.

 فاس یک آن بیشتر نیاید[ممکن است خون ن 533]مسأله 

ممکن است خون نفاس ، یک آن ، بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی شود  166مسأله 

 ( )تبریزی :( و مبدأ حساب ده روز، از تمام زاییدن است .6(. )6)

 )سیستانی :( بیشتر از ده روز نفاس به حساب نمی آید.

 نه [ هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا 532]مسأله 
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هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه ، یا چیزی که سقط شده اگر می  162مسأله 

( الزم نیست وارسی کند و خونی که از او خارج می شود شرعاً 6ماند انسان می شد یا نه )

( )خوئی ، سیستانی 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2خون نفاس نیست . )

گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه ، یا چیزی که سقط شده بچه  ، تبریزی :( هر

 است یا نه ..

)زنجانی :( هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه ، یا بداند چیزی سقط شده و 

( )تبریزی :( بلکه اگر در ایّام عادت باشد یا 2شک کند که زاییدن صدق می کند .. )

غیر این صورت استحاضه است به تفصیلی که اوصاف حیض را داشته باشد حائض و در 

 در حیض گذشت .

 279ص: 

 توقّف در مسجد[ 531]مسأله 

( و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری 6توقّف در مسجد ) 163مسأله 

که بر حائض حرام است ، بر نفساء هم حرام است و آن چه بر حائض واجب و مستحبّ  

( )فاضل :( و رفتن 6هم واجب و مستحب ّ و مکروه می باشد. ) و مکروه است ، بر نفساء

 به مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ..

)زنجانی :( داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد پیامبرصلی اللّه علیه و پیامبر صلی و 

 سلم و نیز در سایر مساجد مگر در حال عبور ..

)خوئی ، تبریزی :( مسأله بنا بر احتیاط توقف در مسجد و کارهای دیگری که بر حائض 

حرام است ، بر نفساء هم حرام است و آن چه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب 

 می باشد.
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)سیستانی :( مسأله آن چه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب می باشد و بنا بر 

سجد و دخول آن بدون عبور و عبور از مسجدین )مسجد احتیاط واجب توقف در م

الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم ( و خواندن آیات سجده واجب و تماس 

 با خط قرآن و نام خدا بر نفساء حرام است .

 طالق دادن زنی که در حال نفاس می باشد[ 534]مسأله 

طالق دادن زنی که در حال نفاس می باشد باطل است و نزدیکی کردن با او  169مسأله 

( آن است به دستوری 6حرام می باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند احتیاط واجب )

( )گلپایگانی ، اراکی ، فاضل ، مکارم 6( گفته شد کفاره بدهد. )2که در احکام حیض )

 [ ..912( )بهجت :( مسأله ]2حتیاط مستحب ّ .. )، زنجانی ، صافی ، نوری :( ا

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله طالق دادن زنی که در حال نفاس است )تبریزی : 

باطل ( و نزدیکی کردن با او، حرام می باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، )خوئی : 

 بدون اشکال ( کفاره ندارد.

 )سیستانی :( ولی کفاره ندارد.

 وقتی زن از خون نفاس پاک شد[ 535]مسأله 

وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را به جا  161مسأله 

( دوباره خون ببیند چنانچه روزهایی که خون دیده )با روزهایی که 2(. و اگر )6آورد )

تمام آن نفاس (، 9(( روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد )3در وسط پاک بوده )

( )فاضل 6( قضا نماید. )1( و اگر روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید )1است )

( )مکارم :( قبل از گذشتن ده روز از والدت 2:( و این غسل کفایت از وضو می کند .. )

( )فاضل :( چنانچه در 9( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )3.. )
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( )مکارم :( و روزهایی 1ه کمتر از ده روز از هنگام زایمان خون دوّم قطع شود .. )فاصل

 که در وسط پاک بوده عباداتش صحیح است .

)زنجانی :( چنانچه روزهایی که خون دیده بر روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد 

 هایی که انجامتمام آن نفاس است و در روزهایی که در وسط پاک بوده ، طاهر و عبادت

 داده صحیح است .

)گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب روزهایی را که خون دیده نفاس قرار دهد و 

در روزهایی که در بین پاک بوده آن چه را بر نفساء حرام است ترک کند و عبادتهای 

 ( )خوئی ، تبریزی :( الزم است ..1خود را به جا آورد. )

 273ص: 

مسأله زنی که عادت عددیّه ندارد، اگر خون او از ده روز تجاوز نکند، همه  )سیستانی :(

آن نفاس است ؛ پس اگر قبل از ده روز پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را به 

جا آورد. و اگر بعد ، یک بار یا بیشتر خون ببیند، چنانچه روزهایی را که خون دیده با 

روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خونهایی  روزهایی که در وسط پاک بوده ،

که دیده نفاس است و در روزهایی که پاک بوده ، باید احتیاطاً عبادتهای واجب را انجام 

دهد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید؛ بنا بر این باید چنانچه روزه گرفته 

از ده روز تجاوز کرد باید مقداری از آن  باشد، قضا نماید و اگر خونی که آخر دیده ،

 را که در ده روز دیده ، نفاس و آن چه بعد از آن است ، استحاضه قرار دهد.

 اگر زن از خون نفاس پاک شود[ 536]مسأله 
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( 6اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ) 161مسأله 

(، برای 9( که اگر پاک است )3و کمی صبر کند ) ( مقداری پنبه داخل فرج نماید2باید )

 ( )زنجانی :( مانند زن حائض ..6عبادتهای خود غسل کند. )

)سیستانی :( یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادتها را انجام دهد، یا باید استبراء کند و جایز 

( 2ذشت . )[ گ141نیست عبادتها را بدون استبراء ترک کند و کیفّیت استبراء در مسأله ]

در رساله آیت اللّه « و کمی صبر کند»( ]عبارت 3)تبریزی :( بنا بر احتیاط الزم باید .. )

 ( )فاضل :( کمی صبر کند اگر خون در مجرا نبود ..9بهجت نیست [ )

 اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد[ 537]مسأله 

 اشاره

( به 6ر حیض عادت دارد )اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه د 169مسأله 

( و بقیه استحاضه است و اگر عادت ندارد، تا ده روز 2اندازه روزهای عادت او نفاس )

( و احتیاط مستحب ّ آن است کسی که عادت دارد از 3نفاس و بقیه استحاضه می باشد )

روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان ، 

ی استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند. این کارها

( 2( )مکارم ، سیستانی :( عادت عددیّه دارد .. )6مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست )

)فاضل :( و احتیاط واجب آن است که از روز بعد از عادت تا روز دهم زایمان عبادتهای 

اضه به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک خود را طبق احکام استح

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .3کند؛ .. )

)فاضل :( و احتیاط مستحب در هر دو صورت آن است که بعد از روز دهم تا روز 

هیجدهم زایمان ، عبادتهای خود را طبق احکام استحاضه به جا آورد و کارهایی را که 

 م است ترک کند.بر نفساء حرا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی :( و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را با باالترین عددی قرار دهد 

 که احتمال می دهد ..

)خوئی ، تبریزی :( اگر عادت ندارد، به مقدار عادت خویشان خود نفاس قرار داده و تا 

 ده روز احتیاط کند ..

 ر اظهر نفاس و بقیه استحاضه می باشد ..)بهجت :( اگر عادت ندارد، تا ده روز بنا ب

 277ص: 

 مسائل اختصاصی 

چنانچه زن نفساء در حیض عادت وقتیه عددیه دارد، باید به اندازه  123)زنجانی :( مسأله 

عدد روزهای عادت خود را نفاس قرار داده و بعد از آن مستحب است تا ده روز استظهار 

مار آورد چنانچه نظیر آن در مسأله ]اختصاصی کند )یعنی احتیاطاً خود را نفساء به ش

([ گذشت ( و بعد از ایامی که خون را نفاس قرار داده اگر خون 293(، صفحه )939)

ادامه داشت تا ده روز استحاضه و پس از آن اگر خون نشانه حیض را داشته یا در ایام 

 عادت یا یکی دو روز قبل باشد، حیض و گر نه ، آن هم استحاضه است .

چنانچه زن نفساء در حیض عادت عددیه داشته باشد، باید به اندازه  129)زنجانی :( مسأله 

عدد عادت خود را نفاس قرار داده و بعد از آن مستحب است تا ده روز استظهار کند، و 

پس از ایامی که نفاس قرار داده اگر خون ادامه داشت تا ده روز استحاضه ، و پس از آن 

 یض را داشته ، حیض و گر نه ، آن هم استحاضه است .اگر خون نشانه ح

چنانچه زن نفساء در حیض عادت وقتیه داشته باشد، خونی را که  121)زنجانی :( مسأله 

تا ده روز می بیند خون نفاس و پس از آن در دهه دوم استحاضه ، و پس از آن ، چنانچه 
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دو روز جلوتر باشد، حیض و خون نشانه حیض را داشته باشد یا در ایام عادت یا یکی 

 گر نه ، آن هم استحاضه است .

 زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است [ 538]مسأله 

( بیشتر از روزهای 6زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است ، اگر ) 163مسأله 

( و 3(، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد )2عادتش خون نفاس ببیند )

( ) یا کارهای مستحاضه را انجام 9بعد از آن تا روز دهم می تواند عبادت را ترک نماید )

(( پس اگر از ده روز 1وز یا دو روز خیلی خوب است )دهد، ولی ترک عبادت ، یک ر

( و بقیه استحاضه است و اگر عبادت را ترک 1بگذرد روزهای عادتش حیض است )

( 6کرده باید قضا کند. این مسأله در رساله آیات عظام : زنجانی و سیستانی نیست )

، تبریزی ، صافی :(  ( )گلپایگانی ، خوئی2)گلپایگانی ، صافی :( اگر بعد از زایمان .. )

( )خوئی ، تبریزی :( و بعد از آن واجب است یک روز عبادت را ترک 3خون ببیند، .. )

نماید و بعد جایز است احکام مستحاضه را جاری یا این که عبادت را تا ده روز ترک 

نماید و اگر خون از ده روز بگذرد، باید روزهای بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه 

رار دهد و عبادتهایی را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید. مثلًا زنی که عادت او ق

شش روز بوده اگر بیشتر از شش روز خون ببیند باید شش روز را نفاس قرار دهد و روز 

هفتم نیز عبادت را ترک کند و در روز هشتم و نهم و دهم مخیّر است بین این که عبادت 

رهای استحاضه را به جا آورد و اگر بیشتر از ده روز خون دید، از روز را ترک کند یا کا

 بعد از عادت او استحاضه می باشد.

)گلپایگانی ، صافی :( و بعد از آن بنا بر احتیاط واجب تا دو روز عبادت را ترک نماید 

ساء فو بعد از دو روز تا روز دهم ، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر ن

حرام است ترک نماید و اگر از ده روز بگذرد استحاضه است و باید روزهای بعد از 
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عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد و عبادتهایی را که در آن روزها به جا نیاورده 

 قضا نماید مثلًا زنی که عادت او شش روز بوده 

 344ص: 

اجب را نفاس قرار دهد و بنا بر احتیاط واگر بیشتر از شش روز خون ببیند، باید شش روز 

در روز هفتم و هشتم عبادت را ترک کند و در روز نهم و دهم کارهای استحاضه را به 

جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید و اگر بیشتر از ده روز خون 

 دید، از روز بعد از عادت او استحاضه می باشد.

از ده روز بیشتر نشود بنا بر اظهر تمام آن مدت را نفاس قرار  )بهجت :( در صورتی که

( )مکارم :( تا روز دهم بنا بر احتیاط واجب ترک عبادت کند 9می دهد. ]پایان مسأله [ )

 ( )اراکی :( ترک عبادت یک روز واجب ، و دو روز تا ده روز خوب است ..1.. )

( )نوری :( به مقدار روزهای 1ست .[ )]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نی

 عادتش نفاس است ..

)مکارم :( فقط به اندازه روزهای عادتش نفاس است .. )فاضل :( رجوع کنید به ذیل 

 (.169مسأله )

 زنی که در حیض عادت دارد[ 539]مسأله 

زنی که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر از یک  167مسأله 

اه پی در پی خون ببیند به اندازه روزهای عادت او نفاس است و ده روز از خونی که م

( اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش باشد، استحاضه است ، 6بعد از نفاس می بیند )

مثلًا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است ، اگر روز دهم ماه 

شتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا زایید و تا یک ماه یا بی
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ده روز حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می 

بیند، استحاضه می باشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونی را که می بیند در روزهای 

( و اگر 2اشد یا نداشته باشد )عادتش باشد، حیض است چه نشانه های حیض را داشته ب

در روزهای عادتش نباشد اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، باید آن را استحاضه 

( )خوئی ، 6(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : زنجانی و بهجت نیست )3قرار دهد )

می  روزتبریزی :( به اندازه روزهای عادت او نفاس است و خونی که بعد از نفاس تا ده 

( )گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین است اگر در روزهای عادتش نباشد ولی 2بیند .. )

نشانه حیض داشته باشد و اگر بعد از گذشتن ده روز از نفاس ، در روزهایی که عادت 

حیض او نباشد، خونی ببیند که نشانه حیض نداشته باشد، باید احتیاطًا تا وقتی که ممکن 

باشد، آن چه را بر حائض حرام است ترک کند و کارهای است آن خون حیض 

 مستحاضه را به جا آورد.

)خوئی ، تبریزی :( و هم چنین است اگر در روزهای عادتش نباشد ولی نشانه های حیض 

را داشته باشد اما اگر خونی که بعد از گذشتن ده روز از نفاس می بیند در روزهای عادت 

( )اراکی :( اگر 3ض را هم نداشته باشد استحاضه است . )حیض او نباشد و نشانه های حی

 نشانه های حیض را داشته باشد حیض و گر نه استحاضه قرار دهد.

 (.341(، صفحه )169)فاضل :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

)مکارم :( مسأله بسیاری از زنان بعد از وضع حمل یک ماه یا بیشتر خون می بینند، چنین 

عد قرار دهند و ب« نفاس »در حیض عادت دارند باید به تعداد روزهای عادتشان زنانی اگر 

 از آن 

 346ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

تا ده روز حکم استحاضه دارد بعد از گذشتن ده روز اگر هم زمان با ایّام عادت حیضش 

باشد، باید مطابق احکام حائض عمل کند )خواه نشانه های خون حیض را داشته باشد یا 

نه ( و اگر همزمان با ایّام عادتش نباشد حکم استحاضه دارد، مگر این که خون دارای 

 نشانه های حیض باشد.

ستانی :( مسأله زنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا )سی

بیشتر از یک ماه پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است و خونی 

که بعد از نفاس تا ده روز می بیند اگر چه عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای 

استحاضه است ، مثلًا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا عادت ماهانه اش باشد، 

بیست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون 

دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت 

ذشتن ده استحاضه می باشد، و بعد از گخود که از بیستم تا بیست و هفتم است می بیند، 

روز اگر عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می بیند در روزهای عادتش نباشد. باید 

منتظر روزهای عادتش شود هر چند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد هر چند 

باید  دکه خون در این مدت دارای نشانه های حیض باشد و اگر صاحب عادت وقتیه نباش

[ 937حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه های آن تعیین کند روش آن در مسأله ]

گذشت و اگر ممکن نیست مثل این که همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می بیند 

یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند باید در هر ماه ، حیض 

[ 937برای خویش حیض قرار دهد به تفصیلی که در مسأله ] بعضی از خویشان خود را

گذشت و اگر ممکن نیست ، عددی را که مناسب با خود می داند اختیار نماید و توضیح 

 ([ گذشت .231(، صفحه )936آن در مسأله ]اختصاصی )

 زنی که در حیض عادت ندارد[ 521]مسأله 

 اشاره
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( اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از 6زنی که در حیض عادت ندارد، ) 124مسأله 

( و 3( و ده روز دوم آن استحاضه است )2یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس )

( حیض و گر نه آن هم 9خونی که بعد از آن می بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد )

)خوئی ، تبریزی ، ( 6استحاضه می باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )خوئی ، تبریزی :( حکم ده روز 2سیستانی :( زنی که در حیض عادت عددیّه ندارد .. )

( )سیستانی :( و امّا خونی که بعد از آن می بیند 3[ گذشت .. )169اوّل آن در مسأله ]

ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد و برای تعیین حیض باید به 

( )خوئی ، تبریزی :( یا در وقت 9مسأله پیش گفته شد رفتار نماید. )دستوری که در 

 عادتش باشد ..

 (، بعد از همین مسأله .169)فاضل :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

)زنجانی :( مسأله زنی که در حیض عادت ندارد، یا عادت خود را فراموش کرده است ، 

ند خون نفاس ، و پس از آن تا ده روز استحاضه خونی را که تا ده روز بعد از زایمان می بی

 و پس از آن اگر خون نشانه حیض را داشته باشد، حیض و گر نه استحاضه است .

 342ص: 

 مسأله اختصاصی 

بین نفاس و حیض که زن بعد از آن می بیند باید ده روز فاصله باشد  169)فاضل :( مسأله 

ایام نفاس می بیند استحاضه است  پس خونی که زن قبل از گذشت ده روز از گذشت

هر چند در ایام عادت باشد و در مورد لزوم فاصله شدن ده روز پاکی بین حیض سابق و 

 نفاس اشکال است و احتیاط ترک نشود.

 احکام بانوان )استفتاءات از مقام معظم رهبری (
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 زنی که از ذریّه پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله است [ 236]س 

است . آیا من نیز از سادات « صلی اللّه علیه و آله » : مادرم از ذریّه پیامبر اکرم 261س 

محسوب می شوم ؟ آیا می توانم عادت ماهیانه ام را تا شصت سالگی ، حیض قرار دهم 

 و در آن ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم ؟

 شد اگر بعد از پنجاه سالگیج : زنی که پدرش هاشمی نیست هر چند مادرش از سادات با

 خونی را مشاهده کند، محکوم به استحاضه است .

 اگر زنی که به خاطر نذر روزه روز معینی روزه دار است [ 237]س 

: اگر زنی که به خاطر نذر روزه روز معینی روزه دار است ، در حال روزه حیض 269س 

 شود، چه تکلیفی دارد؟

در یک جزء از روز باشد، باطل می شود و قضای آن  ج : روزه اش با عادت شدن ، و لو

 روز بعد از پاک شدن بر او واجب است .

 لکه هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می بیند[ 238]س 

: لکه هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می بیند، با توجه به این که آن لکه 263س 

 ا آب را ، چه حکمی دارد؟ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط ب

ج : اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لکّه های 

زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکّه ها محکوم به حیض است ، و تشخیص 

 این موضوع به عهده زن است .

 جلوگیری از عادت ماهیانه به وسیله دارو[ 239]س 
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یری از عادت ماهیانه به وسیله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حکمی : جلوگ267س 

 دارد؟

 ج : اشکال ندارد.

 اگر زنی در ایام بارداری به خون ریزی کمی مبتال شود[ 221]س 

: اگر زنی در ایام بارداری به خون ریزی کمی مبتال شود ولی باعث سقط حمل 224س 

 یا خیر؟ وظیفه او چیست ؟او نگردد، آیا غسل بر او واجب می شود 

ج : خونی که زن در ایام بارداری می بیند اگر صفات و شرائط حیض را داشته باشد، و 

یا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حیض است 

 و اال استحاضه خواهد بود.

 [زنی دارای عادت ماهیانه معینی مثًلا هفت روز است  223]س 

: زنی دارای عادت ماهیانه معینی مثلًا هفت روز است ، به علت گذاشتن دستگاه 226س 

جلوگیری از حاملگی ، هر بار دوازده روز خون می بیند. آیا خونی که از روز هفتم به 

 بعد می بیند خون حیض است یا استحاضه ؟

خون حیض است ج : اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونی که در ایام عادت می بیند 

 و باقی استحاضه خواهد بود.

 343ص: 

 دخول در حرم امام زادگان برای زنی که در حال حیض و یا نفاس است [ 222]س 

: آیا جایز است زنی که در حال حیض و یا نفاس است داخل حرم امام زادگان 222س 

 شود؟« علیهم السالم »
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 ج : جایز است .

 ن را انجام داده [زنی که عمل کورتاژ سقط جنی 221]س 

 : زنی که عمل کورتاژ )سقط جنین ( را انجام داده ، در حال نفاس است یا خیر؟223س 

ج : بعد از سقط جنین و لو به صورت علقه باشد اگر خونی را مشاهده کرد، محکوم به 

 نفاس است .

 خونی که زن در سن یائسگی می بیند[ 224]س 

: خونی که زن در سن یائسگی می بیند، چه حکمی دارد؟ و وظیفه شرعی او 229س 

 چیست ؟

 ج : محکوم به استحاضه است .

 استفاده از داروهای ضد حاملگی [ 225]س 

: یکی از راههای جلوگیری از حاملگی های ناخواسته ، استفاده از داروهای ضد 221س 

ستفاده می کنند لکه های خونی را در ایام حاملگی است . زنهایی که از این داروها ا

 عادت و غیر آن مشاهده می کنند. این لکه ها چه حکمی دارد؟

ج : اگر این لکه ها واجد شرایط شرعی حیض نباشد، حکم حیض را ندارد، بلکه محکوم 

 به استحاضه است .

 غسل مس ّ میّت 

 اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس ّ کند[ 523]مسأله 
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( و غسلش نداده اند مسّ  6اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده ) 126مسأله 

(، چه در 2کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس ّ میّت نماید )

ی با اختیار مس ّ کند یا بی اختیار ) حتی اگر ناخن و خواب مس ّ کند چه در بیدار

(( ولی اگر حیوان مرده ای 3استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد باید غسل کند )

( 2( )بهجت :( چه مسلمان باشد چه کافر .. )6(. )9را مس ّ کند غسل بر او واجب نیست )

 ی اگر ناخن او به ناخن میّت برسد غسل)مکارم :( خواه با اختیار باشد یا بی اختیار، حت

 ( )اراکی :( و این حکم اختصاص به مُرده انسان دارد.3واجب است . ]پایان مسأله [ )

 )نوری :( باید بنا بر احتیاط واجب غسل کند .. )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید غسل کند ..

ت :( و اگر وظیفه به ( )بهج9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )

جای غسل ، تیمم دادن میّت است اگر بعد از تیمّم ، کسی به میّت مثلًا دست بزند بنا بر 

 اظهر غسل کردن بر او واجب نمی شود اگر چه احتیاط مستحب ّ این است که غسل کند.

 برای مس ّ مرده ای که تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نیست [ 522]مسأله 

برای مس ّ مرده ای که تمام بدن او سرد نشده ، غسل واجب نیست اگر چه  122مسأله 

 جایی را که سرد شده مس ّ نماید.

 اگر موی خود را به بدن مّیت برساند[ 521]مسأله 

( یا بدن خود را به موی میّت یا موی 6اگر موی خود را به بدن میّت برساند ) 123مسأله 

( )مکارم :( یا دست به موی 6(. )3ل واجب نیست )(، غس2خود را به موی مّیت برساند )

( )خوئی :( چنانچه مو به حدّی بلند 2میّت برساند احتیاط واجب آن است که غسل کند. )

( )فاضل :( مگر این که آن قدر موی کوتاه 3باشد که عرفاً مس ّ میّت بر او صدق نکند .. )

 باشد که مس ّ میت بر آن صدق بنماید.
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 349ص: 

 انی ، صافی ، نوری :( احتیاط واجب آن است که غسل کند.)گلپایگ

)تبریزی :( بنا بر احتیاط غسل کند و لکن آن غسل برای نماز کافی نیست مگر آن که 

موی خود و موی میّت بلند نباشد که در این صورت غسل مس ّ میّت برای نماز کافی 

 است .

د، غسل واجب نیست مگر آن که )اراکی :( مسأله اگر موی خود را به بدن میّت برسان

عرفاً بگویند مس ّ میّت شده مثل قسمت پایان مو که روی پوست را گرفته است و هم 

چنین اگر بدن خود را به موی میّت یا موی خود را به موی مّیت برساند، غسل واجب 

 نیست .

)زنجانی :( مسأله اگر موی ریز خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی ریز 

میت یا موی ریز خود را به موی ریز میت برساند احتیاط آن است که غسل کند و این 

 حکم در موهای بلند جاری نیست بلکه غسل مطابق احتیاط استحبابی است .

 مس ّ بچه مرده [ 524]مسأله 

برای مس ّ بچه مرده ، حتی بچه سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده غسل  129مسأله 

( برای مس ّ بچه سقط شده ای که از چهار 2( )بلکه بهتر است )6مس ّ میّت واجب است )

(، 1( به دنیا بیاید )9(( بنا بر این اگر بچه چهار ماهه ای مرده )3ماه کمتر دارد غسل کرد )

(، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر 9س ّ میّت کند )( غسل م1مادر او باید )

( )مکارم :( و 6است مادر او غسل نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

اگر کمتر از چهار ماه تمام باشد، احتیاط مستحب غسل است . هر گاه بچه چهار ماهه ای 

 و بنا بر احتیاط واجب باید غسل مس ّ میت کند. ]پایانیا بیشتر، مرده بدنیا بیاید، مادر ا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 3( )زنجانی :( بلکه بنا بر احتیاط مستحب .. )2مسأله [ )

( )خوئی :( 1( )تبریزی :( و بدنش سرد شده .. )9آیات عظام : خوئی و تبریزی نیست [ )

. )زنجانی :( و بدنش سرد شده باشد .. و بدنش سرد شده و ظاهر بدن مادر را مس ّ کند .

( )خویی ، تبریزی 9( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )زنجانی :( بنا بر احتیاط .. )1)

 ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)گلپایگانی :( مسأله برای مس بچه مرده ، حتی بچه سقط شده ای که چهار ماه او تمام 

شده اگر چه کمتر از چهار ماهه باشد غسل واجب است بلکه بنا شده و یا خلقتش تمام 

بر احتیاط مستحب ، برای مس ّ بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد و خلقتش 

هم تمام نشده باید غسل کرد. بنا بر این اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید، بنا بر 

کند و هم چنین اگر بچّه کمتر از چهار ماه  احتیاط واجب مادر او باید غسل مس ّ میّت

داشته باشد ولی خلقتش تمام باشد که در این صورت نیز بنا بر احتیاط واجب مادر او باید 

 غسل مس ّ میت نماید.

)صافی :( اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید و بدنش سرد شده باشد و ظاهر بدن 

 ل مس ّ میّت کند ..مادر را مس ّ کند، مادر او باید غس

)سیستانی :( مسأله اگر بچه ای مرده به دنیا بیاید بنا بر احتیاط واجب باید مادرش غسل 

 کند و اگر مادر مرده باشد، بچه باید پیش از بلوغ بنا بر احتیاط واجب غسل کند.

 341ص: 

 بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید[ 525]مسأله 

( وقتی بالغ شد واجب 2( به دنیا می آید، )6بعد از مردن مادر ) بچه ای که 121مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و سرد شدن بدنش .. 6( )3است غسل مس ّ میّت کند. )
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( )سیستانی :( بلکه اگر 3( )خوئی ، سیستانی :( چنانچه ظاهر بدن مادر را مس ّ نماید .. )2)

باید بنا بر احتیاط بعد از بلوغ ، غسل مس ّ میّت ظاهر بدنش را هم مس ّ ننموده باشد 

 نماید. )تبریزی :( و اگر بعد از ممیز شدن و قبل از بلوغ غسل کند کافی است .

 )اراکی ، گلپایگانی ، مکارم ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید غسل مس ّ میّت کند.

 نش به دنیا می آید، بنا بر)زنجانی :( مسأله بچه ای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بد

احتیاط وقتی بالغ شد، الزم است غسل مس ّ میّت کند و اگر در هنگامی که ممیز بود 

 غسل کند، غسلش صحیح بوده ، نیازی به غسل مجدد ندارد.

 اگر انسان میّتی را که سه غسل او کامًلا تمام شده مس ّ نماید[ 526]مسأله 

ه سه غسل او کاملًا تمام شده مس ّ نماید، غسل بر او اگر انسان ، میّتی را ک 121مسأله 

(، ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جایی از بدن او را 6واجب نمی شود )

( )مکارم 6مس ّ کند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد باید غسل مس ّ میّت نماید. )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 ه نابالغی میّت را مس ّ کند[اگر دیوانه یا بچ 527]مسأله 

اگر دیوانه یا بچه نابالغی ، میّت را مس ّ کند، بعد از آن که آن دیوانه عاقل یا  129مسأله 

( )مکارم ، سیستانی :( و اگر کودک ممیّز 6(. )6بچه بالغ شد باید غسل مس ّ مّیت نماید )

 غسل کند، غسل او صحیح است .

 لی که ممیز است غسل کند غسلش صحیح است .)فاضل :( و اگر بچه نابالغ در حا

)زنجانی :( و اگر بچه هنگامی که ممیز است غسل کند غسل او صحیح است و نیازی به 

 غسل مجدد ندارد.
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 اگر از بدن زنده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود[ 528]مسأله 

( 3( و )2د )( قسمتی که دارای استخوان است جدا شو6اگر از بدن زنده ) 123مسأله 

((، انسان آن را مس ّ نماید، باید غسل 9)پیش از آن که قسمت جدا شده را غسل دهند )

(. ولی اگر قسمتی که جدا شده ، استخوان نداشته باشد، برای مس ّ آن 1مس ّ میّت کند )

(. و از بدن مرده ای که غسلش نداده اند اگر چیزی جدا شود که 1غسل واجب نیست )

ل ، مس ّ آن موجب غسل می شد، بعد از انفصال نیز، مس ّ آن موجب غسل در حال اتّصا

 ( )آیات عظام :( یا مرده ای که غسلش نداده اند ..6است . )

( 2)تبریزی :( بنا بر احتیاط واجب اگر از بدن زنده یا مرده ای که غسلش نداده اند .. )

 )مکارم :( مثلًا یک دست و یا حتی یک انگشت ..

( 3( اگر از بدن زنده یا مرده ای که غسلش نداده اند قسمتی جدا شود .. ))سیستانی :

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم 9)زنجانی :( و پس از سرد شدن و .. )

 ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .1نیست [ )

 341ص: 

ای ستخوان باشد بر)نوری :( ولی قسمتی که از زنده جدا شده اگر قطعه ای مشتمل بر ا

مس ّ آن غسل واجب است ، امّا اگر تنها استخوان باشد برای مس ّ آن غسل واجب نیست 

. 

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید غسل مس ّ میّت کند ..

)سیستانی :( الزم نیست غسل مس ّ میّت کند هر چند که آن قسمت دارای استخوان باشد 

و کسی همه یا معظم آنها را مس ّ کند غسل واجب ولی اگر میتی قطعه قطعه شده باشد 
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( )خوئی ، اراکی ، فاضل ، تبریزی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر 1است . ]پایان مسأله [ )

 نشده .

)مکارم :( هم چنین برای مس ّ استخوان تنها یا دندان که از مرده یا زنده جدا شده ، غسل 

 صافی :( اگر از میت جدا شده ، بنا بر احتیاطالزم نیست . ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، 

 واجب غسل مس ّ میت نماید. ]پایان مسأله [

 برای مس ّ استخوان و دندانی که از مرده جدا شده باشد[ 529]مسأله 

برای مس ّ استخوان و دندانی که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده  127مسأله 

(، ولی برای مس ّ استخوان و دندانی که از زنده جدا شده و 2( غسل کرد )6اند باید )

( )فاضل ، بهجت :( بنا بر احتیاط واجب باید .. 6(. )3گوشت ندارد، غسل واجب نیست )

ن برای مس ّ استخوانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد بنا ( )فاضل :( و هم چنی2)

بر احتیاط واجب باید غسل کرد ولی برای مس دندانی که از انسان زنده جدا شده و 

 گوشت ندارد، غسل واجب نیست .

)نوری :( برای مس ّ استخوان و دندان و هر چیزی که از مرده جدا شده و آن را غسل 

( 3گوشتی بدون استخوان هم باشد بجز مو باید غسل کرد .. ) نداده اند هر چند قطعه

)بهجت :( برای مس ّ استخوانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد بنا بر أحوط غسل 

 .123واجب است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

سل غ)گلپایگانی ، اراکی ، صافی :( مسأله برای مس ّ استخوانی که گوشت ندارد و آن را 

نداده اند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده ، بنا بر احتیاط واجب باید غسل کرد و 

هم چنین است برای مس ّ دندانی که از مرده جدا شده ، در صورتی که آن مرده را غسل 

نداده باشند، ولی برای مس ّ دندانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد، یا گوشت آن 

 ل واجب نیست .خیلی کم است ، غس
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 )سیستانی :( برای مس استخوانی که آن را غسل نداده اند ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( غسل واجب نیست و هم چنین است برای مس ّ دندانی که 

 از مرده یا زنده جدا شده باشد.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید غسل کرد ..

 )زنجانی :( در صورتی که آن را ..

 غسل مس ّ مّیت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند[ 511]مسأله 

( ولی کسی که غسل 6غسل مس ّ میّت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ) 134مسأله 

 (2مس ّ میّت کرده ، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد. )

 349ص: 

 ی کند.( )فاضل ، سیستانی :( و این غسل کفایت از وضو هم م6)

)مکارم :( و کفایت از وضو نیز می کند هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که وضو 

 ( )بهجت :( بنا بر أحوط.2بگیرد. )

گلپایگانی )، صافی :( باید اگر وضو نداشته وضو هم بگیرد و اگر وضو داشته ، چون 

 .باطل شدن وضو به مس ّ میّت محل ّ تأمّل است بنا بر احتیاط وضو هم بگیرد

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( احتیاط مستحب ّ آن است که وضو هم بگیرد )تبریزی : ولی 

 در مواردی که غسل مس ّ میت بنا بر احتیاط است ، باید برای نماز وضو بگیرد(.

 )نوری :( وضو برای او الزم نیست هر چند احتیاط مستحب در گرفتن وضو نیز هست .
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 س ّ کند[اگر چند مّیت را م 513]مسأله 

اگر چند میّت را مس ّ کند یا یک میّت را چند بار مس ّ نماید، یک غسل  136مسأله 

 کافی است .

 برای کسی که بعد از مس ّ میّت غسل نکرده است [ 512]مسأله 

( و 6برای کسی که بعد از مس ّ میّت غسل نکرده است ، توقف در مسجد ) 132مسأله 

(، ولی برای 9(، مانعی ندارد )3سجده واجب دارد ) ( که2جماع و خواندن سوره هایی )

( )زنجانی :( بودن در مسجد و 6(. )1( و وضو بگیرد )1نماز و مانند آن باید غسل کند )

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( خواندن 2لو در غیر حال مرور .. )

( )بهجت :( جایز بودن توقف 9) ( )زنجانی :( حتی آیه های سجده آن ..3آیه هایی .. )

در مسجد و خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد، خالی از وجه نیست گر چه 

احتیاط در اجتناب است ولی برای نماز و مانند آن باید غسل کند بلکه وضو نیز بنا بر 

ه . د( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نش1احتیاط بگیرد. )

 ( )فاضل :( باید غسل کند و بهتر است وضو هم بگیرد.1)

 )گلپایگانی :( باید غسل کند و راجع به وضو به دستور مسأله پیش رفتار نماید.

)مکارم :( مسأله کسی که غسل مس میّت بر او واجب شده ، می تواند به مسجد برود و 

زدیکی نماید، ولی برای نماز سوره هایی که سجده واجب دارد بخواند و با هم سر خود ن

و مانند آن باید غسل کند، یعنی کسی که غسل مس ّ مّیت بر او است مانند کسی است 

 که وضو ندارد.

 ]احکام میت [

 ]احکام اموات از رساله حضرت امام [
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 احکام محتضر

  [مسلمانی را که محتضر است  133]مسأله 

( مرد 2( محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد )6مسلمانی را که ) 133مسأله 

( به پشت بخوابانند به طوری که کف 3باشد یا زن ، بزرگ باشد یا کوچک ، باید )

( و اگر خواباندن او کاملًا به این طور ممکن نیست بنا بر 9پاهایش به طرف قبله باشد )

( و 9( به این دستور عمل کنند )1ی که ممکن است باید )( تا اندازه ا1احتیاط واجب )

( او را رو به قبله 7( به قصد احتیاط )3چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد )

 بنشانند و اگر آن هم نشود،

 343ص: 

(( او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ ، رو به قبله بخوابانند. 64)باز به قصد احتیاط )

( )مکارم :( محتضر یعنی : کسی که در حال جان 2کی ، سیستانی :( مؤمنی که .. )( )ارا6)

 ( )اراکی ، بهجت ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید ..3دادن است .. )

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بنا بر احتیاط در صورت امکان باید ..

)خوئی ، بهجت ، زنجانی ، ( 9)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب در صورت امکان .. )

 سیستانی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)فاضل :( و بعید نیست که بر خود محتضر هم این کار الزم باشد. ]پایان مسأله [ )مکارم 

( 1:( بنا بر احتیاط واجب باید او را به پشت بخوابانند و پای او را به طرف قبله کنند .. )

( 1در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست [ )« اجب بنا بر احتیاط و»]عبارت 

( )مکارم :( و اگر ممکن نشد رو به قبله 9در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )« باید»]کلمه 

بنشانند و اگر آن هم ممکن نیست به پهلوی راست ، یا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند. 
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( 64( )گلپایگانی :( باید .. )صافی :( بهتر است .. )7) ( )اراکی :( اگر اذیت نمی شود ..3)

 )اراکی :( اگر اذیت نمی شود باز به قصد احتیاط .. )گلپایگانی :( باید ..

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه صافی نیست [

احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت نداده اند  139]مسأله 

  [له باشدرو به قب

احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت نداده اند رو  139مسأله 

(. این مسأله ، در رساله 6به قبله باشد و بعد از حرکت دادن ، این احتیاط واجب نیست )

 ( )اراکی :( هر چند مراعات آن مطلوب است .6آیت اللّه بهجت نیست )

له احتیاط واجب آن است که تا وقتی غسل میّت تمام نشده او )گلپایگانی ، فاضل :( مسأ

را رو به قبله بخوابانند ولی بعد از آن که غسلش تمام شد بهتر است او را مثل حالتی که 

 بر او نماز می خوانند بخوابانند.

 )خوئی ، تبریزی :( اولی آن است ..

 )صافی :( احتیاط آن است ..

)سیستانی :( بهتر آن است تا وقتی غسل میّت تمام نشده ، نیز او را به نحوی که در مسأله 

 قبل گفته شد رو به قبله بخوابانند ..

)زنجانی :( احتیاط واجب آن است که بعد از مرگ ، تا بلند کردن جنازه او را رو به قبله 

تحب در بنا بر احتیاط مسبخوابانند، به گونه ای که در مسأله پیش گفته شد، هم چنین 

 حال غسل نیز تا وقتی که غسل تمام نشده او را رو به قبله بخوابانند ..
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)مکارم :( مسأله مستحب است که میت را تا وقتی از محل مردن حرکت نداده اند رو به 

 قبله باشد.

  [رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است  131]مسأله 

( و اجازه گرفتن از 6کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است ) رو به قبله 131مسأله 

 ( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 2ولی ّ او الزم نیست . )

 347ص: 

( 2( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط .. )صافی :( بنا بر احتیاط واجب .. )6)

 )نوری :( هر چند که اولی است .

 ولی ّ او در صورت امکان باید اجازه گرفت .)اراکی :( از 

 )خوئی ، تبریزی :( اجازه گرفتن از ولی ّ او احوط است .

)گلپایگانی :( بنا بر احتیاط الزم باید ) )صافی :( بنا بر احتیاط( تا ممکن می شود از ولی ّ 

 او اذن بگیرد.

)سیستانی :( چنانچه بدانند خود محتضر راضی است و قاصر هم نباشد برای این کار الزم 

نیست از ولی ّ او اجازه بگیرند و در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولی ّ او بنا بر احتیاط، 

 الزم است .

 ق)زنجانی :( مسأله بر هر مسلمان شایسته است محتضر را رو به قبله کند و این کار مطاب

 احتیاط استحبابی است ، و بنا بر احتیاط استحبابی از ولی ّ محتضر اجازه بگیرند.

  [مستحب ّ است شهادتین و اقرار به دوازده امام ع  131]مسأله 
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مستحب ّ است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهم السالم و سایر عقاید حقّه  131مسأله 

طوری تلقین کنند که بفهمد و نیز مستحبّ  را ، به کسی که در حال جان دادن است 

است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

 بهجت نیست 

  [مستحب ّ است دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد 139]مسأله 

(: اللّهُم َّ 6د که بفهمد )مستحب ّ است این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنن 139مسأله 

اغفِر لِی َ الکَثیرَ مِن مَعاصِیک َ وَ اقبَل مِن ی الیَسِیرَ مِن طاعَتِک َ یا مَن یَقبَل ُ الیَسیرَ وَ یَعفُو 

عَن ِ الکَثِیِر اقبَل مِن ی الیَسیرَ و اعف ُ عَن ی الکَثیرَ انَّک انت َ العَفُو  الغَفُورُ اللّهُم َّ ارحَمنی 

( )اراکی ، نوری :( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2ک َ رَحیم ٌ )فَانَّ

( )مکارم :( و بهتر است که 2مستحب ّ است این دعاها را به محتضر تلقین کنند: .. )

 خودش نیز بخواند.

  [مستحب ّ است کسی را که سخت جان می دهد 133]مسأله 

( اگر ناراحت نمی شود 6سخت جان می دهد، )مستحب ّ است کسی را که  133مسأله 

( 6به جایی که نماز می خوانده ببرند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 )مکارم :( او را به محل ّ نمازش ببرند.

  [مستحب ّ است برای راحت شدن محتضر 137]مسأله 

،  یس»و سوره مبارکه ( برای راحت شدن محتضر بر بالین ا6مستحب ّ است ) 137مسأله 

( و 2« )اعراف »و )آیه پنجاه و چهارم از سوره « آیه الکرسی »و « و الصّافات و احزاب 

(( هر چه از قرآن ممکن است بخوانند. این مسأله ، در 3بلکه )« بقره »سه آیه آخر سوره 

یعنی  ( اراکی ، )فاضل :(2( )مکارم :( شایسته است .. )6رساله آیت اللّه بهجت نیست )
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( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 3آیه إِن َّ رَبَّکُم ُ اللّه ُ الَّذِی خَلَق َ السَّموات ِ .. )

 مکارم نیست [

  [تنها گذاشتن محتضر 194]مسأله 

( روی شکم او و بودن جُنُب 6تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین ) 194مسأله 

دن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد او و حائض نزد او و هم چنین حرف ز

( )خوئی ، گلپایگانی ، 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2مکروه است )

( )مکارم :( تنها گذاشتن زنها 2فاضل ، تبریزی ، صافی ، زنجانی :( گذاشتن چیزی .. )

 نزد او را از مکروهات شمرده اند.

 364ص: 

 مرگ  احکام بعد از

  [بعد از مرگ مستحب ّ است دهان میّت را هم بگذارند 196]مسأله 

بعد از مرگ مستحب ّ است دهان مّیت را ، هم بگذارند که باز نماند و چشمها  196مسأله 

( و پارچه ای روی او بیندازند 2( و چانه میّت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند )6)

(( و برای تشییع جنازه 3ایی که مرده ، چراغ روشن کنند ))و اگر شب مرده است ، در ج

( در دفن او عجله نمایند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند، 9او مؤمنین را خبر کنند. و )

( و نیز اگر میّت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد 1باید صبر کنند تا معلوم شود )

( بشکافند و طفل را 9د، که پهلوی چپ او را )(، باید به قدری دفن را عقب بیندازن1)

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3بیرون آورند و پهلو را بدوزند )

)خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، سیستانی ، زنجانی ، تبریزی :( بعد از مرگ مستحب ّ است 

ن میت و هم چنین چشم ( )اراکی :( بعد از مرگ مستحب ّ است دها2چشمها و لبها .. )
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او را هم بگذارند که باز نماند و چانه میت را ببندند و پای او را دراز کنند و دستهای او 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست 3را کنار پهلوهایش دراز کنند .. )

ت بانوان شرک ( )گلپایگانی ، صافی :( و در تشییع ، آداب اسالم را رعایت کنند و از9[ )

در تشییع که مکروه است مخصوصاً حرکت آنان جلوتر از مردان آن هم با مظاهر غیر 

اسالمی جلوگیری نمایند و منظره عبرت آور تشییع جنازه را به معصیت و تشبّه به عادات 

و رسوم کفار که حاکی از عدم استقالل فکری و نفوذ بیگانگان است آلوده نکنند و 

آداب و رسوم مخالفین اسالم به اجتماع مسلمین راه پیدا کند. چه خوب اجازه ندهند که 

است که مسلمین برای حفظ سنن مذهبی و استقالل فکری خود در همه شئون ، روش 

اولیاء اسالم علیهم السالم را سرمشق قرار دهند و از عواقب و خیم تشبّه به بیگانگان 

( )مکارم :( یا 1تا کاملًا معلوم شود .. )( )مکارم :( 1بپرهیزند و نیز مستحب است .. )

احتمال زنده بودن او را بدهند، باید پهلوی چپ او را بشکافند و طفل را بیرون آورند، 

سپس پهلو را بدوزند و چنانچه دسترسی به اهل اطاّلع بوده باشد این کار را زیر نظر آنها 

( )زنجانی :( شکم 3هلوی او را .. )( )زنجانی :( شکم او را .. )سیستانی :( پ9انجام دهند. )

 او را بدوزند.

 احکام غسل و کفن و نماز و دفن میّت 

  []مسائلی در غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان 

 غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی [ 542]مسأله 

 غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی بر هر مکلّفی واجب است 192مسأله 

( و اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد 6)

(، و بنا بر احتیاط واجب حکم مسلمانی هم که دوازده امامی 2همه معصیت کرده اند )
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( )اراکی :( غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان بر هر مکلّفی 6نیست همین طور است . )

 واجب است ..

)گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، تبریزی ، مکارم ، صافی ، زنجانی :( غسل و کفن و نماز و 

 دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی نباشد بر هر مکلّفی واجب است ..

 366ص: 

)بهجت :( غسل ، کفن ، نماز و دفن مسلمان )یعنی میتی که به حسب اظهار شهادتین و 

( )اراکی ، خوئی 2شود( بر هر مکلّفی واجب است .. )عدم منافی ، حکم به اسالم او می 

، گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، زنجانی ، تبریزی ، فاضل ، مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده 

. 

)سیستانی :( مسأله غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی 

ا را یا خود انجام دهد یا دیگری را نباشد، بر ولی ّ او واجب است . ولی ّ باید این کاره

مأمور انجام آنها نماید و چنانچه شخصی این کارها را به اجازه ولی ّ انجام دهد از ولی ّ 

ساقط می شود، بلکه اگر دفن و مانند او را بدون اجازه ولی ّ انجام دهد از ولی ّ ساقط می 

باشد یا آن که ولی ّ از انجام شود و حاجت به اعاده آنها نیست و اگر مّیت ولی ّ نداشته 

کارهای او امتناع کند، بر بقیه مکلّفین ، کفایتاً واجب است که کارهای او را انجام دهند 

و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه 

 معصیت کرده اند و در صورت امتناع ولی ّ، اذن او معتبر نیست .

 اگر کسی مشغول کارهای مّیت شود[ 541]مسأله 

اگر کسی مشغول کارهای میّت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند،  193مسأله 

 ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند.
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 اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میّت شده [ 544]مسأله 

( که دیگری مشغول کارهای میّت شده ، واجب نیست 6د )اگر انسان یقین کن 199مسأله 

( 6(، باید اقدام نماید. )3(، ولی اگر شک یا گمان دارد )2به کارهای میّت اقدام کند )

( )زنجانی 3( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2)سیستانی ، زنجانی :( اطمینان کند .. )

 :( اگر شک یا گمان غیر اطمینانی دارد ..

رم :( مسأله هر گاه شک کند کسی اقدام به کارهای میّت کرده است یا نه ، باید )مکا

 خودش اقدام کند.

 اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن مّیت را باطل انجام داده اند[ 545]مسأله 

اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند باید  191مسأله 

( ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا 6دوباره انجام دهد )

 ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .6نه ، الزم نیست اقدام نماید. )

م به غسل یا کفن و نماز و دفن میّت کرده و ندانیم )مکارم :( مسأله هر گاه کسی اقدا

صحیح به جا آورده یا باطل ، باید بگوییم صحیح بوده ، اما اگر یقین داریم باطل انجام 

 داده است باید دوباره انجام دهیم .

 غسل و کفن و نماز و دفن میّت [ 546]مسأله 

(. 2( از ولی ّ او اجازه بگیرند )6برای غسل و کفن و نماز و دفن میّت ، باید ) 191مسأله 

 ( )زنجانی :( باید رضایت ولی را احراز کنند.2( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط .. )6)

 .192)سیستانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 ولی ّ زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست [ 547]مسأله 
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کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست و بعد از  ولی ّ زن که در غسل و 199مسأله 

او، مردهایی که از میّت ارث می برند مقدّم بر زنهای ایشانند و هر کدام که در ارث بردن 

 مقدّم هستند در این امر نیز مقدمند.

 362ص: 

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله ولی ّ زن ، شوهر اوست و بعد از او مردهایی 

 ه از میّت ارث می برند مقدّم بر زنهای ایشان هستند.ک

)زنجانی :( مسأله ولی ّ زن شوهر او است ، و بعد از او خویشاوندان نسبی به ترتیب طبقات 

ارث ، و در هر طبقه مردها بر زنها مقّدمند، و در صورت تعدد، بنا بر احتیاط از همه باید 

 اجازه گرفته شود.

سبت به زن خود، از همه اولی است ، سپس کسانی که از میّت )مکارم :( مسأله شوهر ن

ارث می برند به ترتیبی که در ارث بیان شده والیت بر میّت دارند و چنانچه در یک طبقه 

 وارث مرد و زن باشند، احتیاط این است که از هر دو اجازه بگیرند.

رث ، ولی ّ میت است به )سیستانی :( مسأله ولی ّ زن ، شوهر اوست و در غیر این مورد وا

ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد و در هر طبقه مردان بر زنان مقدّمند و در مقّدم 

بودن پدر میّت بر پسرش ، و جدّ او بر برادرش ، و برادر پدر و مادریش بر برادر پدری یا 

ت سمادریش فقط، و برادر پدری او بر برادر مادریش ، و عموی او بر دائیش اشکال ا

پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود و اگر ولی ّ متعدد بود، اذن یکی 

 از آنها کافی است .

 مسأله اختصاصی 
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بچه نابالغ و دیوانه ، والیت انجام کارهای میّت را ندارند و هم  131)سیستانی :( مسأله 

م آن کارها فّل انجاچنین غائبی که نمی تواند شخصاً یا با مأمور کردن کسی دیگر متک

 شود، والیت ندارد.

 اگر کسی بگوید من وصی یا ولی ّ میّتم [ 548]مسأله 

اگر کسی بگوید من وصی یا ولی ّ میّتم یا ولی ّ میّت به من اجازه داده که  193مسأله 

(، چنانچه دیگری نمی گوید من ولی ّ یا وصی ّ 6غسل و کفن و دفن میّت را انجام دهم )

 میّت به من اجازه داده است ، انجام کارهای میّت با اوست . این مسأله ، در  ّ میتم یا ولی

( )گلپایگانی ، صافی :( و احتمال داده شود که راست 6رساله آیت اللّه بهجت نیست )

می گوید، انجام کارهای میّت با او است مگر آن که کس دیگر بگوید که من وصی ّ یا 

یّت اجازه دارم ، که در این صورت حرف کسی پذیرفته ولی ّ میّت هستم یا از ولی ّ م

 است که دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند.

)تبریزی :( چنانچه به حرف او اطمینان دارند یا میّت در تصرف او است یا این که دو نفر 

 عادل به گفته او شهادت دهند باید حرف او را قبول کرد.

 )مکارم :( و بدن میّت در اختیار او است ، انجام کارهای مّیت باید با اجازه او باشد.

)خوئی :( مسأله اگر کسی بگوید من ولی ّ میّت هستم یا ولی ّ میّت به من اجازه داده که 

غسل و کفن و دفن مّیت را انجام دهم یا بگوید راجع به امور تجهیز مّیت ، من وصی ّ او 

چه به حرف او اطمینان دارند یا میّت در تصرف اوست یا این که دو نفر می باشم چنان

عادل بلکه یک نفر شخصی که مورد اطمینان باشد به گفته او شهادت دهند باید حرف 

 او را قبول کرد.
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)زنجانی :( یا این که دو مرد عادل ) )سیستانی :( یا این که دو نفر عادل ( به گفته او 

 ف او را قبول کرد.شهادت دهند، باید حر

 363ص: 

اگر مّیت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی ّ کس دیگری را معین  549]مسأله 

 کند[

اگر میّت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی ّ، کس دیگری را  197مسأله 

(( 3بدهند )( آن است که ولی ّ و آن کس هر دو اجازه 2(، )احتیاط واجب )6معین کند )

( کسی که میت او را برای انجام این کارها معین کرده ، این وصیت را 9و الزم نیست )

( )خوئی ، تبریزی ، 6(. )1( ولی اگر قبول کرد، باید به آن عمل نماید )1قبول کند )

 سیستانی :( والیت این امور با اوست .. )صافی :( وصیت او صحیح است ..

زم است آن شخص از ولی ّ میّت برای این کارها اجازه بگیرد. )بهجت :( بنا بر أظهر ال

]پایان مسأله [ )مکارم :( مثلًا وصیّت کند فالن شخص بر من نماز بخواند، واجب است به 

( )زنجانی :( و کسی که میت او را 3( )اراکی ، زنجانی :( احتیاط .. )2آن عمل شود .. )

اند این وصیت را رد کند؛ ولی اگر آن را رد برای انجام این کارها معین کرده ، می تو

نکند یا ردّ آن به وصیت کننده نرسد تا بمیرد، الزم است وصی پس از مرگ به آن عمل 

 کند.

)فاضل :( و اگر میت وصیت کند و فرزند خود را وصی قرار دهد بنا بر احتیاط واجب بر 

ر از بول نکند امّا اگر غیفرزند الزم است طبق وصیت پدر عمل کند و نمی تواند آن را ق

فرزند خود کسی را وصی قرار دهد اگر او مطلع شود و در حال حیات وقتی که او می 

توانسته وصی دیگر انتخاب کند به او اطالع دهد که حاضر نیست طبق وصیت او عمل 
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کند مانعی ندارد و الّا باید طبق وصیت او عمل کند. )مکارم :( احتیاط مستحب آن است 

 ولی ّ هم اجازه بگیرد .. که از

 )صافی :( احتیاط آن است که ولی ّ هم به او در عمل به وصیّت اجازه بدهد ..

] در رساله آیت اللّه نوری به جای قسمت داخل پرانتز آمده است : والیت این امور با او 

است و مستحب است از ولی هم اجازه بگیرد[ ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 

( )مکارم :( اگر چه 1( )مکارم :( واجب نیست .. )9خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست [ ): 

( )گلپایگانی :( و هم چنین اگر بعد از موت از وصیت مطلع شد، 1قبول بهتر است .. )

 احتیاط واجب عمل به وصیت است .

 مسأله اختصاصی 

 اشاره

ما صریحاً با زبان اجازه نداده است هر گاه بداند ولی ّ راضی است ا 123)مکارم :( مسأله 

 همین اندازه که اجازه او از ظاهر حال نمایان باشد کافی است .

 احکام غسل میّت 

 واجب است مّیت را سه غسل بدهند[ 551]مسأله 

واجب است میّت را سه غسل بدهند. اول : به آبی که با سدر مخلوط باشد  114مسأله 

( )مکارم :( ولی شهید 6(. )6باشد. سوم : با آب خالص ) دوم : به آبی که با کافور مخلوط

 و بعضی دیگر غسل ندارند که شرح آن بعداً خواهد آمد.

)بهجت :( و مراعات این ترتیب الزم است و در صورت بهم خوردن ترتیب ، از همان جا 

 که بهم خورده اعاده کنند.
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 سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد[ 553]مسأله 

سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به اندازه  116مسأله 

 ( سدر و کافور با آب مخلوط شده است .6ای هم کم نباشد، که نگویند )

 369ص: 

 ( )بهجت :( که عرفاً نگویند ..6)

)مکارم :( مسأله مانعی ندارد سدر و کافور به اندازه ای باشد که آب را مضاف کند، ولی 

باید به اندازه ای کم نباشد که بگویند سدر و کافور با آب مخلوط نشده است و در 

صورتی که مضاف شود بهتر این است که میّت را اول با آن بشویند و بعد آب روی بدن 

 ق در آید.او بریزند تا به صورت مطل

 اگر سدر و کافور به اندازه ای که الزم است پیدا نشود[ 552]مسأله 

اگر سدر و کافور به اندازه ای که الزم است پیدا نشود بنا بر احتیاط واجب  112مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت 2( مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند )6باید )

وئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب ّ .. ( )خ6اللّه بهجت نیست )

 ( )فاضل :( ولی آن قدر کم نباشد که آب سدر و کافور اصلًا صدق نکند.2)

 )مکارم :( و اگر آن هم پیدا نشود، به جای آن با آب معمولی غسل دهند.

 کسی که برای حج احرام بسته است [ 551]مسأله 

( احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن سعی بین 6ی حج )کسی که برا 113مسأله 

(، نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص 2صفا و مروه بمیرد )

( 6( و هم چنین اگر در احرام عمره پیش از کوتاه کردن مو، بمیرد. )3غسلش بدهند )
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( 2مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ))اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( یا عمره .. این 

 )گلپایگانی :( اگر پیش از تمام کردن طواف حج یا عمره بمیرد ..

 )صافی :( اگر پیش از انجام سعی در احرام حج و پیش از تقصیر در احرام عمره بمیرد ..

 ف)مکارم :( کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است هر گاه پیش از تمام کردن طوا

( )اراکی ، گلپایگانی ، مکارم ، 3و قبل از حالل شدن بوی خوش بر او از دنیا برود .. )

 صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر کسی در حال احرام بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل 

ام حج بوده و دهند، و به جای آن باید با آب خالص غسلش بدهند، مگر این که در احر

 سعی را تمام نموده باشد که در این صورت با آب کافور باید غسلش دهند.

)سیستانی :( مگر این که در احرام حج ّ تمتّع بوده و طواف و نمازش و سعی را تمام نموده 

باشد، یا آن که در احرام حج ّ قران یا افراد بوده و حلق را انجام داده باشد، که در این دو 

 آب کافور باید غسل دهند. صورت با

)زنجانی :( مگر این که در احرام حج بوده و حلق یا تقصیر و سعی بین صفا و مروه کرده 

 باشد یا در احرام عمره مفرده بوده و حلق یا تقصیر نموده باشد.

 اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود[ 554]مسأله 

ینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد مثل آن اگر سدر و کافور یا یکی از ا 119مسأله 

( به جای هر کدام که ممکن نیست میّت را با آب خالص غسل 6که غصبی باشد، باید )

( )بهجت :( بنا بر احتیاط واجب .. )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط او را یک 6(. )2بدهند )

 تحب یک تیمم نیز بنماید.( )زنجانی :( و بنا بر احتیاط مس2تیمم بدهند و .. )
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 361ص: 

 )بهجت :( و أقوی در مکان غسل این است که باید مباح باشد.

 )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط میّت را با آب خالص غسل داده و تیمم نیز بدهند.

 .112)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که مّیت را غسل می دهد[ 555]مسأله 

( 2( مسلمان دوازده امامی و عاقل )6میّت را غسل می دهد، باید ) کسی که 111مسأله 

( )نوری :( 6(. )9( و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد )3باشد و مسائل غسل را هم بداند )

 ( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( و بالغ ..2در حال اختیار باید .. )

درست انجام دهد ولی اگر میت مسلمان غیر )زنجانی :( و بالغ یا ممیز بوده و غسل را 

دوازده امامی را هم مذهب ِ خودش بر طبق مذهبش غسل بدهد، تکلیف از مسلمان 

 ( )گلپایگانی ، صافی ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .3دوازده امامی ساقط است . )

بر  خودش)خوئی ، تبریزی ، نوری :( ولی اگر میّت مسلمان غیر اثنا عشری را هم مذهب 

( )اراکی :( بنا بر 9طبق مذهبش غسل بدهد تکلیف از مؤمن اثنا عشری ساقط است . )

احتیاط مستحب ّ بالغ باشد گر چه بچه ممیّز اگر مسائل غسل را بداند می تواند میّت را 

 غسل دهد.

کسی که میت را غسل می دهد باید عاقل و مسلمان باشد و بنا بر  -)سیستانی :( مسأله 

ط واجب دوازده امامی باشد و نیز باید مسائل غسل را هم بداند و اگر بچه ممیّز احتیا

بتواند غسل را به طور صحیح انجام دهد، کفایت می کند و چنانچه میّت مسلمان غیر اثنا 

عشری را ، هم مذهب خودش اگر چه بر طبق مذهبش غسل بدهد تکلیف از مؤمن اثنا 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

آن میّت باشد که در این صورت تکلیف از او  عشری ساقط است ، مگر آن که ولی ّ

 ساقط نمی شود.

)مکارم :( مسأله کسی که میت را غسل می دهد باید مسلمان و بالغ و عاقل باشد و مسائل 

 الزم غسل را بداند و احتیاط مستحب ّ آن است که شیعه دوازده امامی باشد.

 اشته باشد[کسی که مّیت را غسل می دهد باید قصد قربت د 556]مسأله 

( یعنی غسل 6کسی که میّت را غسل می دهد، باید قصد قربت داشته باشد ) 111مسأله 

( و اگر به همین نیّت تا آخر غسل سوم 2را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد )

( )سیستانی :( و کافی است به قصد 6(. )3باقی باشد کافی است و تجدید الزم نیست )

 ( )خوئی ، مکارم ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2اوند باشد. )امتثال امر خد

 )گلپایگانی ، صافی :( و برای غسل دوّم و سوّم هم نیّت غسل را تجدید نماید.

( )بهجت :( تجدید نیّت الزم نیست 3)زنجانی :( برای خداوند انجام دهد. ]پایان مسأله [ )

 اگر چه أحوط است .

 غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است [ 557]مسأله 

(. )و غسل و کفن و 6غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است ) 119مسأله 

(( و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی 2دفن کافر و اوالد او جایز نیست )

(، باید او را غسل داد و 3ان مسلمان باشند )بالغ شده ، چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آن

 (.9اگر هیچ کدام آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جایز نیست )

 361ص: 
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( )سیستانی :( غسل و کفن و دفن کافر و اوالد او واجب 2( )بهجت :( بنا بر احتیاط .. )6)

پرانتز  سمت داخلنیست و اگر بچه کافر ممیز باشد و اظهار اسالم کند مسلمان است .. ]ق

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه محکوم به اسالم بوده 3در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )

باید او را غسل داد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( چنانچه پدر یا مادر او مسلمان باشند، باید 

شد غسل او او را غسل داد. ]پایان مسأله [ )مکارم :( چنانچه پدر یا مادر او مسلمان با

واجب است ، هم چنین کسی که قبلًا مسلمان بوده و بعد دیوانه شده است . ]پایان مسأله 

[ )زنجانی :( چنانچه پدر یا مادر یا جدّ یا جدّه نزدیک او مسلمان بوده یا به جهت دیگری 

محکوم به اسالم باشد باید او را غسل دهند در غیر این صورت غسل دادن او جایز نیست 

. 

( 9اضل :( چنانچه پدر و مادر و جدّ و جدّه او یا یکی از آنان مسلمان باشند .. ))ف

)گلپایگانی ، صافی :( و اگر بچه در دار اسالم پیدا شود و معلوم نباشد که پدر و مادر او 

 یا یکی از آنان مسلمان است یا نه محکوم به اسالم است و باید او را غسل دهند.

 را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد[ بچه سقط شده 558]مسأله 

( غسل بدهند و اگر 2( باید )6بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد ) 113مسأله 

( 6( در پارچه ای به پیچند و بدون غسل دفن کنند. )9(، باید )3چهار ماه ندارد )

 )گلپایگانی ، صافی :( یا اگر چهار ماه ندارد ولی خلقتش تمام باشد ..

( 3( )بهجت :( باید بنا بر احتیاط واجب .. )2راکی :( اگر چهار ماه بیشتر دارد .. ))ا

 )گلپایگانی ، صافی :( و خلقتش هم تمام نشده ..

)سیستانی :( بلکه اگر چهار ماه هم ندارد ولی ساختمان بدنش تمام شده ، باید بنا بر احتیاط 

بنا بر احتیاط در پارچه ای به پیچند واجب او را غسل دهند و در غیر این دو صورت باید 
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( )خوئی ، تبریزی :( باید بنا بر احتیاط .. )مکارم :( باید بنا 9و بدون غسل ، دفن کنند. )

 بر احتیاط واجب ..

 اگر مرد زن را و زن مرد را غسل بدهد[ 559]مسأله 

ن می تواند ( ولی ز2( غسل بدهد باطل است )6اگر مرد، زن را و زن ، مرد را ) 117مسأله 

( اگر چه احتیاط 3شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد )

( )بهجت 6( )9مستحب ّ آن است که زن ، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد. )

( )خوئی ، زنجانی :( حرام است مرد، زن را و زن ، مرد را 2:( در غیر موارد ضرورت .. )

 غسل بدهد ..

( )تبریزی :( بقیه مسأله 3ریزی :( جایز نیست مرد، زن را و زن ، مرد را غسل بدهد .. ))تب

 ذکر نشده .

( )خوئی ، زنجانی 9)بهجت :( و احتیاط مستحب ّ در غسل زوجین ، از زیر لباس است .. )

 ، صافی :( در حال اختیار غسل ندهد.

هد و هم چنین زن نمی تواند مرد )سیستانی :( مسأله مرد نمی تواند زن نامحرم را غسل بد

 نامحرم را غسل بدهد و زن و شوهر می توانند یکدیگر را غسل بدهند.

 369ص: 

)مکارم :( مسأله مرد نمی تواند زن را غسل دهد، هم چنین زن نمی تواند مرد را غسل 

دهد، مگر زن و شوهر که هر کدام می تواند دیگری را غسل دهد، هر چند احتیاط 

 است که اگر ضرورتی نیست ، این کار را نکنند.مستحب آن 

 مسأله اختصاصی 
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کسی که کشتن او به رجم یا قصاص و مانند اینها واجب شده است  912)بهجت :( مسأله 

در صورتی که قبل از اجرای حکم ، غسلهای سه گانه میت را به امر حاکم شرع یا بدون 

اگر چه بعد از غسل ، از او حدث  امر او انجام داده باشد، غسل دادنش واجب نیست ،

 اصغر یا اکبر سر زده باشد.

 مرد می تواند دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست غسل دهد[ 561]مسأله 

(، غسل 2( دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست )6مرد می تواند ) 114مسأله 

( 6(، غسل دهد. )9( پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد )3دهد. زن هم می تواند )

( )سیستانی :( که ممیز نیست .. )مکارم :( از سه سال 2)بهجت :( در غیر حال ضرورت .. )

( )سیستانی :( که ممیز نیست .. 9)بهجت :( در غیر حال ضرورت .. )( 3کمتر است .. )

 مکارم ):( که سه سال کمتر دارد ..

 اگر برای غسل دادن میّتی که مرد است مرد پیدا نشود[ 563]مسأله 

اگر برای غسل دادن میّتی که مرد است مرد پیدا نشود زنانی که با او نسبت  116مسأله 

( با او 2(، یا به واسطه شیر خوردن )6در و خواهر و عمّه و خاله )دارند و محرمند )مثل ما

(. و نیز اگر برای غسل میّت زن ، زن 9((، می توانند غسلش بدهند )3محرم شده اند )

(، یا به واسطه شیر خوردن با او 1دیگری نباشد مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند )

( )زنجانی :( و کسانی 6( )9لباس ، او را غسل دهند. )(، می توانند از زیر 1محرم شده اند )

( )خوئی ، تبریزی :( 2که به واسطه ازدواج با او محرم شده اند مثل عروس و مادر زن .. )

( )اراکی ، 9( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )3یا ازدواج .. )

او  س )خوئی ، تبریزی : یا چیزی که بدنخوئی ، فاضل ، تبریزی :( می توانند از زیر لبا

 را به پوشاند( غسلش بدهند ..

 )گلپایگانی ، صافی :( می توانند با رعایت ستر عورت او را غسل بدهند ..
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)زنجانی :( غسلش می دهند و بنا بر احتیاط در هنگام غسل باید لباس یا چیزی که بدن 

 او را به پوشاند بر او باشد ..

)بهجت :( بنا بر احوط باید از زیر لباس یا چیزی که بدن او را به پوشاند غسلش بدهند .. 

( )بهجت :( بعد از این که از 1( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( یا به واسطه ازدواج .. )1)

( )خوئی :( می توانند از زیر لباس 9سایر اولیای میّت خصوصاً شوهر او اجازه بگیرند .. )

 آن او را غسل دهند. و مانند

 )گلپایگانی ، صافی :( می توانند با رعایت ستر عورت او را غسل دهند.

 )بهجت :( بنا بر احوط باید از زیر لباس او را غسل دهند.

 )زنجانی :( او را غسل می دهند، و بنا بر احتیاط او را با لباس غسل دهند.

را غسل دهند و بهتر است از روی لباس )مکارم :( مردهایی که با او محرمند می توانند او 

 باشد.

 363ص: 

)نوری :( می توانند او را غسل دهند ولی در هر دو صورت باید عورت مرده پوشانده 

 شود.

)سیستانی :( مسأله محارم می توانند یکدیگر را غسل دهند چه محارم نسبی مانند مادر و 

حرم شده اند و الزم نیست غسل خواهر، چه آنها که به واسطه شیر خوردن یا ازدواج م

دادن در غیر عورت از زیر لباس باشد گر چه بهتر است ولی بنا بر احتیاط واجب در 

صورتی مرد زنی را که محرم او است غسل دهد که زنی که بتواند غسل دهد پیدا نشود 

 و هم چنین به عکس .
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 ند[اگر مّیت و کسی که او را غسل می دهد هر دو مرد باش 562]مسأله 

اگر میّت و کسی که او را غسل می دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند، جایز  112مسأله 

( و همین طور اگر محرم 2( که غیر از عورت ، جاهای دیگر میّت برهنه باشد )6است )

( )خوئی 2( )گلپایگانی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( بهتر آن است .. )6باشند. )

اضل ، صافی ، تبریزی ، زنجانی ، مکارم ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده ، گلپایگانی ، ف

. 

 )سیستانی :( ولی بهتر آن است که از زیر لباس غسل داده شود. ]پایان مسأله [

 نگاه کردن به عورت میت حرام است [ 561]مسأله 

 (، حرام است و کسی که او را غسل می دهد6نگاه کردن به عورت میت ) 113مسأله 

( )سیستانی :( برای غیر زن 6(. )2اگر نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی شود )

( )زنجانی :( ولی نگاه کردن زن و شوهر و کسانی که در حکم آنها هستند 2و شوهر .. )

 به عورت یکدیگر جایز است ، هر چند احتیاط مستحب در ترک است .

 [اگر جایی از بدن میّت نجس باشد 564]مسأله 

( پیش از آن که آنجا را غسل 6اگر جایی از بدن میّت نجس باشد، باید ) 119مسأله 

( که تمام بدن میت ، پیش از 3(. و احتیاط مستحب ّ آن است )2بدهند، آب بکشند )

( )بهجت :( بقیه 2( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط .. )6( پاک باشد. )9شروع به غسل )

فاضل :( احتیاط واجب آن است .. )خوئی ، تبریزی :( اولی آن ( )3مسأله ذکر نشده . )

 ( )خوئی :( از جهت نجاست های دیگر ..9است .. )
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)سیستانی :( مسأله اگر در جایی از بدن میت عین نجس باشد باید پیش از آن که آنجا را 

غسل بدهند، آن را بر طرف کنند، و اولی آن است که نجاسات از تمام بدن میت پیش 

 ز شروع به غسل برطرف کنند.ا

)زنجانی :( مسأله اگر جایی از بدن میّت نجس باشد، چنانچه با همان آبی که بر بدن میت 

ریخته می شود بدن میت پاک شود، غسل صحیح است و احتیاط مستحب آن است که 

پیش از آن که آنجا را غسل بدهند آب بکشند، بلکه بهتر آن است که تمام بدن میت ، 

 ز شروع به غسل از جهت نجاستهای دیگر پاک باشد.پیش ا

 مسائل اختصاصی 

کسی که غسل مس ّ میّت بر او واجب شده امّا غافل از تکلیف به  939)بهجت :( مسأله 

غسل مس ّ میت ، غسل جنابت انجام داده در صورتی که این غسل به قصد انجام وظیفه 

 واقع شده ، کفایت از غسل مس ّ میت می کند.

 367ص: 

بدن میّتی که سرد نشده چنانچه با رطوبت مس ّ شود، موجب  931)بهجت :( مسأله 

 نجاست است ، اگر چه موجب غسل نیست .

 مس ّ میّت اجمالًا ناقض وضو می باشد. 939)بهجت :( مسأله 

با مس ّ میّت غسل واجب می شود و فرقی نیست بین این که با  933)بهجت :( مسأله 

 ا بدون رطوبت .رطوبت مس ّ کند ی

در صورتی که میّتی را مس ّ کند ولی معلوم نشود قبل از سرد شدن  937)بهجت :( مسأله 

 بوده یا بعد از سرد شدن غسل واجب نیست .
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شهید مانند کسی است که غسل داده شده بنا بر این مس ّ بدن او  974)بهجت :( مسأله 

قصاص و یا حدّ واجب باشد و  موجب غسل نیست و هم چنین کسی که قتل او به عنوان

 قبل از اجرای قصاص یا حد غسل کرده باشد.

 غسل میّت مثل غسل جنابت است [ 565]مسأله 

( آن است که تا غسل 6غسل میّت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب ) 111مسأله 

( و احتیاط مستحب ّ آن است که 2ترتیبی ممکن است ، میّت را غسل ارتماسی ندهند )

در غسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را روی آن 

( )اراکی :( بقیه مسأله 2:( احتیاط مستحب ّ .. ) ( )مکارم :( احتیاط .. )بهجت6بریزند. )

 ذکر نشده .

)خوئی :( و در غسل ترتیبی هم ) )زنجانی :( و در غسل ترتیبی میت ( الزم است طرف 

راست را پیش از طرف چپ بشویند و نیز اگر ممکن است بنا بر احتیاط مستحب هر یک 

 وی آن بریزند.از سه قسمت ِ بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را ر

)گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( ولی در غسل ترتیبی فرو بردن هر یک از سه قسمت بدن 

 میّت را در آب کثیر بی اشکال است )فاضل : در آب کثیر جایز است (.

 )سیستانی :( و در غسل ترتیبی هم الزم است طرف راست را پیش از طرف چپ بشویند.

ی باید آب قلیل نباشد. ]پایان مسأله [ )تبریزی :( و )بهجت :( و در صورت غسل ارتماس

باید در غسل ترتیبی قسمت چپ بدن را بعد از قسمت راست بشویند و هم اگر ممکن 

است بنا بر احتیاط مستحب هر یک از سه قسمت ِ بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را 

 روی آن بریزند.
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 از سه قسمت بدن را به ترتیب در آب )مکارم :( ولی جایز است در غسل ترتیبی هر یک

 فرو برند.

 کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده [ 566]مسأله 

کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده ، الزم نیست غسل حیض  111مسأله 

( )بهجت :( ولی 6(. )6یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میّت برای او کافی است )

 احتیاط موقع غسل دادن ، نیت غسل جنابت و یا حیض را نیز بنمایند.بنا بر 

 جایز نیست که برای غسل دادن مّیت مزد بگیرند[ 567]مسأله 

( ولی مزد گرفتن برای 6جایز نیست که برای غسل دادن میّت مزد بگیرند ) 119مسأله 

( 6ه بهجت نیست )(. این مسأله ، در رساله آیت الل2ّکارهای مقدماتی غسل حرام نیست )

)خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( مزد گرفتن برای غسل دادن مّیت حرام است و 

 اگر کسی برای گرفتن مزد، میّت را غسل دهد آن غسل باطل است ..

 324ص: 

)تبریزی :( مزد گرفتن برای غسل دادن اشکال دارد و اگر کسی برای گرفتن مزد، میّت 

 دادن قصد قربت کند آن غسل صحیح است ..را غسل دهد و در غسل 

)سیستانی :( مزد گرفتن برای غسل دادن میّت بنا بر احتیاط، حرام است و اگر کسی برای 

گرفتن مزد، میّت را غسل دهد به طوری که منافات با قصد قربت داشته باشد آن غسل 

 باطل است ..

( )مکارم :( مزد 2)نوری :( واجب آن است که برای غسل دادن میّت ، مزد نگیرند .. )

 گرفتن برای کارهای مقدّماتی و نظافت او و مانند آن اشکالی ندارد.
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 )تبریزی :( اشکالی ندارد.

 اگر آب پیدا نشود[ 568]مسأله 

 د عوض هر غسل ،اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد بای 113مسأله 

( )اراکی :( و احتیاط آن است که یک تیمم دیگر هم 6(. )6میّت را یک تیمم بدهند )

 بدل از هر سه غسل بدهند.

) در غسل میّت غسل جبیره ای مشروع نیست و( اگر آب پیدا نشود یا  -)خوئی :( مسأله 

یاط دهند و احتاستعمال آن مانعی داشته باشد، باید عوض هر غسل مّیت را یک تیمّم ب

واجب آن است که یک تیمّم دیگر هم عوض هر سه غسل بدهند و اگر کسی که تیمم 

می دهد در یکی از این سه تیمّم قصد ما فی الذّمه نماید، یعنی : نیّت کند که این تیمّم را 

 برای آن که به تکلیف عمل شده باشد انجام می دهم ، تیمّم چهارم الزم نیست .

نتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، صافی ، تبریزی نیست [ )سیستانی ]قسمت داخل پرا

:( باید عوض غسل ، میّت را یک تیمّم بدهند و احتیاط مستحب ّ آن است که سه تیمم 

 بدهند.

)زنجانی :( باید میت را یک تیمم دهند و بنا بر احتیاط مستحب عوض هر غسل میت را 

سایر تیممها را رجاءً انجام دهند، و کسی که میت را  یک تیمم دهند و در غیر تیمم اول

سه تیمم می دهد اگر در یکی از آنها قصد ما فی الذمه نماید؛ یعنی نیت کند که این تیمم 

را برای آن که به تکلیف عمل شده باشد، انجام می دهم ، بی اشکال تیمم چهارم الزم 

 نیست .

 )گلپایگانی ، صافی :( در تیمّم سوم ..
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جت :( مسأله اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد، باید بنا بر احتیاط )به

واجب مّیت را سه تیمّم بدهند و تیمّم اول را به قصد ما فی الذّمه انجام دهند؛ و اما اگر 

آب هست ولی فقط برای یک غسل کافی است مسأله دو صورت دارد: اول آن که : آب 

غسل معینی قابل استفاده است . دوم آن که : غسل معین نیست طوری است که فقط در 

. اگر غسل معین است ، مثل این که آب مخلوط با سدر یا کافور شده باشد، در این 

صورت آن آب را در غسل مربوط به خودش استفاده می کنند و به جای دو غسل دیگر 

ا میّت را رعایت می کنند. ام میّت را تیمّم می دهند و در این اعمال ترتیب معتبر در غسل

 اگر غسل معین نباشد مثل این که آب خالص است و سدر و کافور هم موجود است ،

 326ص: 

بنا بر أحوط در این صورت قدری سدر با آب مخلوط می کنند به طوری که مضاف 

نشود و با آن غسل اوّل را به قصد وظیفه فعلیه انجام می دهند و سپس میت را بدل از دو 

 غسل بعدی دو تیمم می دهند.

)مکارم :( مسأله اگر آب پیدا نشود، یا بدن میّت طوری باشد که نمی توان آن را غسل 

داد و یا به خاطر هر مانع دیگر غسل ممکن نباشد، باید میّت را عوض هر غسل یک تیمم 

مین ز بدهند، به این ترتیب که تیمم دهنده روبروی مّیت قرار می گیرد و دست خود را به

 می زند و به صورت و پشت دستهای میّت می کشد.

 مسأله اختصاصی 

اگر به علت نبودن آب ، میّت را تیمّم دهند و بعد از آن آب پیدا  992)بهجت :( مسأله 

شود، در صورتی که خوفی بر میّت در تأخیر دفن نیست باید آن را غسل بدهند و حنوط 

 و کفن کنند، و اگر نماز بر او خوانده اند بنا بر أحوط دوباره بخوانند.
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 ی دهد[کسی که مّیت را تیمم م 569]مسأله 

 اشاره

کسی که میّت را تیمم می دهد، می تواند در صورت امکان دست میّت را به  117مسأله 

زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بکشد و اگر به این صورت ممکن باشد الزم 

نیست به دست زنده هم او را تیمم داد اگر چه احتیاط استحبابی ، جمع است . )مکارم :( 

 .113ل مسأله رجوع کنید به ذی

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، نوری :( مسأله کسی که میّت را تیمم می دهد باید دست 

خود را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهای میّت بکشد و اگر ممکن باشد احتیاط 

 واجب آن است که با دست میّت هم ، او را تیمم بدهد.

 و دستها را از پشت به صورت او بکشد یا )فاضل :( و الزم نیست حتماً میت را بغل کند

از روبرو دستها را بر عکس بکشد بلکه به همان صورت متعارف بکشد کافی است و بنا 

 بر احتیاط واجب اگر ممکن باشد، با دست میّت هم او را تیمّم بدهد.

 )اراکی ، زنجانی ، سیستانی :( احتیاط مستحب ..

 )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط الزم ..

)بهجت :( مسأله کسی که میّت را تیمّم می دهد بنا بر أظهر باید دست خود را به زمین 

زده و به صورت و پشت دستهای میّت بکشد به این ترتیب که در صورت امکان و نبودن 

مشکل میّت را باید بنشاند و پشت سر او قرار گرفته و او را تیمّم بدهد ولی احتیاط در این 

 دِ مّیت نیز او را تیمّم بدهند.است که با دست خو

 احکام کفن میّت 
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 میّت مسلمان را باید با سه پارچه کفن نمایند[ 571]مسأله 

میّت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سر تا سری می  194مسأله 

 گویند کفن نمایند.

 ند[لنگ باید از ناف تا زانو اطراف بدن را به پوشا 573]مسأله 

( از ناف تا زانو، اطراف بدن را به پوشاند و بهتر آن است که از 6لنگ باید ) 196مسأله 

( پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا، 2سینه تا روی پا برسد. و بنا بر احتیاط واجب )

( به قدری باشد که بستن دو سر 9( و درازی سر تا سری باید )3تمام بدن را به پوشاند )

( و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف 1ن باشد )آن ممک

 ( )بهجت :( بنا بر احتیاط باید .. )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط واجب ..6دیگر بیاید. )

 322ص: 

در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2)

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، فاضل ، 3بهجت نیست [ ) تبریزی ، زنجانی و

بهجت :( و بهتر آن است که تا روی پا برسد ) )بهجت :( با توجه به این که عرفاً آن را 

 پیراهن بگویند( ..

)اراکی :( لنگ و پیراهن به مقداری که به آن عرفاً لنگ و پیراهن بگویند کافی است هر 

با نبود صغیر در ورثه ، آن است که لنگ به مقداری باشد که از  چند احتیاط مستحب ّ

ناف تا زانو بلکه افضل از سینه تا روی پا، اطراف بدن را به پوشاند و در پیراهن به مقداری 

 باشد که از سر شانه تا نصف ساق را به پوشاند و افضل آن است که تا روی پا باشد ..

ه از سر شانه ، از دو طرف بدن تا نصف ساق پا برسد ک )گلپایگانی ، صافی :( پیراهن باید

( )مکارم 9تمام بدن را تا نصف ساق پا به پوشاند و بهتر آن است که تا روی پا برسد .. )
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( )سیستانی :( سر تا سری باید به اندازه ای باشد که تمام 1:( بنا بر احتیاط واجب باید .. )

که درازی او به قدری باشد که بستن دو سر  بدن را به پوشاند و احتیاط واجب آن است

 آن ممکن باشد و پهنای آن به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.

)نوری :( درازی سر تا سری باید بیشتر از طول جسد به اندازه ای که بستن دو سر آن 

 ممکن شود باشد ..

 مسأله اختصاصی 

)لنگ ، پیراهن ، سر تا سری ( برای کفن میت میّسر اگر سه پارچه  973)بهجت :( مسأله 

نشود، به هر کدام که میسّر باشد اکتفا می شود، اگر چه اسم هیچ یک از این سه پارچه 

بر او صدق نکند بلکه اگر هیچ پارچه ای مقدور نشود و فقط مقداری جهت پوشاندن 

 عورتین موجود باشد، واجب است با آن عورتین را به پوشانند.

 مقداری از لنگ ، که از ناف تا زانو را می پوشاند[ 572]مسأله 

مقداری از لنگ ، که از ناف تا زانو را می پوشاند و مقداری از پیراهن که از  192مسأله 

شانه تا نصف ساق را می پوشاند، مقدار واجب کفن است و آن چه بیشتر از این مقدار 

(. این مسأله ، در رساله آیات 6می باشد ) در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب ّ کفن

( )زنجانی :( البته مقداری از کفن که کمتر از 6عظام : فاضل ، سیستانی و مکارم نیست )

آن مطابق شئون میت نیست داخل در مقدار واجب کفن است . )اراکی ، بهجت :( رجوع 

 .196کنید به ذیل مسأله 

 اگر ورثه بالغ باشند[ 571]مسأله 

اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را ، که در  193مسأله 

( آن 3( و احتیاط واجب )2( از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد )6مسأله قبل گفته شد )
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(( 9است که بیشتر از مقدار واجب کفن )و هم چنین مقداری را که احتیاطاً الزم است )

[ گفته شد .. 196( )بهجت :( که در مسأله ]6(. )1ده برندارند )از سهم وارثی که بالغ نش

( )فاضل :( بعید نیست مقدار متعارف مناسب با شأن میت از اصل ترکه خارج شود گر 2)

 چه 

 323ص: 

احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن و هم چنین مقداری را که احتیاطًا 

( )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( احتیاط 3الزم است از سهم کسی که بالغ نشده برندارند. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، صافی و تبریزی 9.. )

یگانی ، نوری :( اگر چه بعید نیست جواز برداشتن به مقدار عمل به ( )گلپا1نیست [ )

 استحباب مطابق شأن میّت از جمیع ترکه ، هر چند وارث غیر بالغ باشد.

)زنجانی :( احتیاط آن است که مقدار مستحب و مقدار احتیاطی کفن را از سهم وارثی 

ر اموال خود ممنوع می که به جهتی هم چون عدم بلوغ یا جنون یا افالس از تصرف د

 باشند برندارند، هم چنین بنا بر احتیاط در این مقدار رضایت دیگر ورثه هم جلب شود.

)سیستانی :( مسأله مقدار واجب کفن که در مسأله قبل گفته شد از اصل مال میّت برداشته 

می شود بلکه مقدار مستحب ّ کفن در حدود متعارف و معمول با مالحظه شأن میّت را 

هم می شود از اصل مال او برداشت اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که بیشتر از مقدار 

 واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند.

)مکارم :( مسأله کفن را به طور متعارف از واجب و مستحب ّ می توان از اموال مّیت 

اشت را نمی توان از حق صغیر بردبرداشت ، هر چند صغیر داشته باشد، امّا زاید بر متعارف 
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، مگر این که وصیّت کرده باشد که در این صورت می توان مقدار اضافی را از ثلث 

 حساب کرد.

 اگر کسی وصیت کرده باشد[ 574]مسأله 

( مقدار مستحب ّ کفن را ) که در دو مسأله 6اگر کسی وصیت کرده باشد که ) 199مسأله 

او بردارند، یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف ((، از ثلث مال 2قبل گفته شد )

خود او برسانند ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد یا فقط مصرف مقداری از آن را 

( 6(. )3معیّن کرده باشد، می توانند مقدار مستحب ّ کفن را از ثلث مال او بردارند )

 را نیز  ّت مقدار مستحب)زنجانی :( اگر کسی وصیت کرده باشد که در کفن کردن رعای

 [ گفته شد ..196( )بهجت :( که در مسأله ]2بنمایند یا وصیت کرده باشد که .. )

( 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، سیستانی و صافی نیست [ )

)سیستانی :( هر چند بیش از مقدار متعارف باشد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

(193.) 

 اگر مّیت وصیت نکرده باشد[ 575]مسأله 

( می توانند 6اگر میّت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند ) 191مسأله 

به طور متعارف که الیق شأن میّت باشد کفن و چیزهای دیگری را که از واجبات دفن 

( )گلپایگانی 6اضل نیست )( از اصل مال بردارند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه ف2است )

، صافی :( و بخواهند از اصل مال بردارند، احوط )گلپایگانی : و اولی ( آن است که در 

تکفین او به مقدار واجب کفن که قیمتش مطابق شأن میّت باشد اکتفا نمایند )گلپایگانی 

 (.د: اگر چه بعید نیست برداشتن کفن قیمتی واجب و مستحب ّ، از اصل مال جایز باش

 )اراکی ، خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( و بخواهند از اصل مال بردارند احتیاط واجب 
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 329ص: 

)زنجانی : احتیاط( آن است که مقدار واجب کفن را )خوئی ، تبریزی ، زنجانی : با 

مالحظه شأن میّت (، به ارزانترین قیمتی که ممکن است تهیه نمایند، ولی اگر کسانی از 

هستند )زنجانی : اگر کسانی از ورثه که ممنوع از تصرّف نیستند( اجازه ورثه که بالغ 

بدهند که از سهم آنان بردارند، مقداری را که اجازه داده اند از سهم آنان می شود 

 برداشت .

([ 193)سیستانی :( و بخواهند از اصل مال بردارند نباید زیادتر از آن چه در مسأله ] )

متعارفه که شأن میّت اقتضاء آن را ندارد از اصل مال بردارند،  گذشت ، مثل مستحبّات غیر

و هم چنین اگر بیشتر از قیمت متعارف برای کفن بپردازند نباید زیادی آن را از اصل مال 

( )نوری :( و مقدار مستحب 2بردارند و می شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت . )

 کفن را ..

ر واجب کفن و هزینه واجبات دیگر مانند غسل و حنوط و دفن را )مکارم :( مسأله مقدا

از اصل مال برمی دارند، و احتیاجی به وصیت ندارد و اگر میّت مالی نداشته باشد، از بیت 

 المال می دهند.

 کفن زن بر شوهر است [ 576]مسأله 

هم چنین ( و 6کفن زن بر شوهر است ، اگر چه زن از خود مال داشته باشد ) 191مسأله 

( اگر زن را به شرحی که در کتاب طالق گفته می شود، طالق رجعی بدهند و پیش 2)

( و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا 3از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد )

( )بهجت :( در صورتی 6( ولی ّ شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد. )9دیوانه باشد )

لی داشته باشد که بتواند زن خود را کفن نماید و گر نه بنا بر اظهر باید از که شوهر او ما

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .3( )بهجت :( بنا بر أظهر .. )2ترکه زن بردارند .. )
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)بهجت :( و احتیاط در این است که شوهر با ورثه میّت در این مصارف مصالحه نمایند 

شوهر به جهتی چون عدم بلوغ و دیوانگی و سفاهت از تصرف  ( )زنجانی :( چنانچه9.. )

 در اموال ممنوع باشد ..

 کفن مّیت بر خویشان او واجب نیست [ 577]مسأله 

کفن میّت بر خویشان او واجب نیست ، اگر چه مخارج او در حال زندگی بر  199مسأله 

ندارد احتیاط واجب ( )اراکی :( ولی اگر مّیت از خود مالی 6(. )6آنان واجب باشد )

 است کسی که مخارج میّت بر عهده او است کفن او را بذل نماید.

)مکارم :( مسأله هر گاه میّت مالی نداشته باشد، بر خویشاوندان او واجب نیست کفن او 

را بپردازند، هر چند واجب النّفقه آنها باشد، ولی اگر راه دیگری نباشد احتیاط واجب 

 ت ، واجب النّفقه او است کفن او را بدهد.آن است که شخصی که میّ

 مسائل اختصاصی 

اگر میت مالی برای تهیه کفن نداشته باشد جایز نیست برهنه دفن  111)سیستانی :( مسأله 

شود بلکه بنا بر احتیاط بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند و جایز است هزینه آن 

 را از زکات حساب نمایند.

کفن باید مباح باشد یعنی از مال خود میت باشد یا دیگری از مال  196)فاضل :( مسأله 

 حالل تهیه کرده و با رضایت خود آن را بدهد تا میت را کفن کنند.

 321ص: 

 احتیاط واجب آن است که کفن به قدری نازک نباشد[ 578]مسأله 
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ن به قدری نازک نباشد احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچه کف 193مسأله 

( )سیستانی :( ولی اگر به طوری باشند که هر 6(. )6که بدن میّت از زیر آن پیدا باشد )

 سه با هم ، مانع از پیدا شدن بدن میت باشند کفایت می کند.

)بهجت :( مسأله باید مقدار واجب از سه پارچه کفن به قدری نازک نباشد که بدن مّیت 

و در بیشتر از مقدار واجب بنا بر أحوط و أظهر باید این مسأله رعایت از زیر آن پیدا باشد 

 شود.

 کفن کردن با چیز غصبی [ 579]مسأله 

(، اگر چیز دیگری هم پیدا نشود جایز نیست و 6کفن کردن با چیز غصبی ) 197مسأله 

(، 2چنانچه کفن میّت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بیرون آورند )

( و هم چنین جایز نیست با پوست مردار او را کفن کنند 3گر چه او را دفن کرده باشند )ا

( )بهجت :( بقیه 2( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( و پوست مردار .. )6(. )9)

 ( )خویی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3مسأله ذکر نشده . )

در بعضی موارد که مقام ، گنجایش تفصیل آن را ندارد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( مگر 

 )مکارم :( و این بر عهده کسی است که این کار را کرده ..

)زنجانی :( ولی اگر توهین به مّیت باشد، نبش قبر مّیت جایز نیست بلکه عوض کفن از 

ه در حال اختیار ( )نوری :( واجب آن است ک9مال میّت به صاحب آن داده می شود. )

 با پوست مردار هم او را کفن نکنند.

)فاضل :( کفن کردن با پوست مردار جایز نیست ، ولی چنانچه چیز دیگری پیدا نشود 

 احتیاط واجب آن است که میت را با آن کفن کنند.

 )مکارم :( کفن کردن با پوست مردار و چیز نجس ، جایز نیست .
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 یز نجس [کفن کردن میّت با چ 581]مسأله 

( جایز نیست ، 6کفن کردن میّت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص ) 134مسأله 

( و احتیاط واجب آن است که با پارچه طال باف 2ولی در حال ناچاری اشکال ندارد )

( )اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، صافی 6هم میّت را کفن نکنند، مگر در حال ناچاری . )

 با طال بافته شده ..:( یا پارچه ای که 

)خوئی ، تبریزی :( و بنا بر احتیاط )سی )ستانی :( و بنا بر احتیاط واجب ( با پارچه ای که 

( )اراکی ، خوئی ، گلپایگانی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، سیستانی 2با طال بافته شده .. )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

جسی یز نیست . و بنا بر احتیاط در چیز ن)بهجت :( مسأله کفن کردن میّت با چیز نجس جا

 که نماز با آن جایز است نیز کفن نکنند.

میّت اگر مرد باشد نباید با پارچه ابریشمی خالص کفن شود و هم چنین است بنا بر احتیاط 

 واجب اگر میّت زن باشد.

افت ب)مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که با پارچه ابریشمی خالص ، یا پارچه طال 

و پارچه ای که از پشم و موی حیوان حرام گوشت گرفته شده باشد کفن نکنند، مگر 

 این که ناچار باشند.

 321ص: 

)زنجانی :( مسأله کفن کردن میت با چیز نجس ؛ مانند پوست مرداری که خون جهنده 

دارد و موی سگ و خوک و پارچه ای که نجس شده باشد، در حال اختیار جایز نیست 

در حال ناچاری اشکال ندارد، هم چنین کفن کردن میت با پارچه ای که در آن  ، ولی
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ابریشم به اندازه غیر ابریشم یا بیشتر از آن بکار رفته در حال اختیار جایز نیست و بنا بر 

 احتیاط مستحب با پارچه ای که با طال بافته شده نیز در حال اختیار کفن نکنند.

 چه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه شده [کفن کردن با پار 583]مسأله 

( تهیه شده 6کفن کردن با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت ) 136مسأله 

(، )ولی اگر پوست حیوان حالل گوشت را طوری درست 2، در حال اختیار جایز نیست )

(( و هم چنین اگر 3نند )کنند که به آن جامه گفته شود، می شود با آن مّیت را کفن ک

( کفن از مو و پشم حیوان حالل گوشت باشد اشکال ندارد، اگر چه احتیاط مستحبّ  9)

( )اراکی :( یا پوست حیوان حرام گوشت 6( )1آن است که با این دو هم کفن ننمایند. )

( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر 2.. )خوئی ، تبریزی :( یا پوست حیوان حالل گوشت .. )

( )گلپایگانی ، اراکی ، صافی :( احتیاط واجب آن است که با پوست حیوان 3تیاط .. )اح

 حالل گوشتی هم که به دستور شرع ذبح شده میّت را کفن نکنند ..

)بهجت :( بنا بر احتیاط واجب با پوست حیوان حالل گوشت هم مّیت را کفن نکنند ولی 

شت طوری درست کنند که به آن اگر کفن را از مو، پشم یا کُرک حیوان حالل گو

 جامه و لباس بگویند اشکال ندارد.

در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ ]قسمت « می شود با آن میّت را کفن کنند»]عبارت 

( )اراکی ، خوئی ، 9داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی و تبریزی نیست [ )

( )اراکی :( ولی در حال ناچاری ، کفن 1گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( ولی اگر .. )

 نعی ندارد.کردن در همه آن چه گفته شد ما

)زنجانی :( مسأله بنا بر احتیاط مستحب با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت 

یا پوست حیوان حالل گوشت تهیه شده ، کفن نکنند؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که 

 از مو و پشم حیوان حالل گوشت نیز کفن نکنند.
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که کفن ر حال اختیار جایز نیست بل)سیستانی :( مسأله کفن کردن با پوست مردار نجس د

کردن با پوست مردار پاک و هم چنین با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام 

گوشت تهیه شده بنا بر احتیاط واجب در حال اختیار جایز نیست ولی اگر کفن از مو و 

 پشم حیوان حالل گوشت باشد اشکال ندارد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که با این

 دو هم کفن ننمایند.

)مکارم :( مسأله کفن کردن در پوست حیوانات هر چند حالل گوشت باشد در غیر حال 

ضرورت اشکال دارد، ولی کفن کردن با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حالل 

ده اشکال ندارد اگر چه احتیاط مستحب ّ ترک آن است . ]نیز رجوع کنید گوشت تهیه ش

 [197به ذیل مسأله 

 اگر کفن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود[ 582]مسأله 

 (،6اگر کفن میّت به نجاست خود او، یا به نجاست دیگری نجس شود ) 132مسأله 

 329ص: 

( )ولی اگر در قبر 2د مقدار نجس را بشویند یا ببرند )چنانچه کفن ضایع نمی شود، بای

( بلکه اگر بیرون آوردن میّت اهانت به او باشد بریدن 3گذاشته باشند بهتر است که ببرند )

(( و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست ، در صورتی که عوض 9واجب می شود )

باید آن را بشویند، یا اگر  ( )مکارم :(6(. )1کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند )

کفن ضایع نمی شود قسمت نجس را ببرند و اگر ممکن نیست ، چنانچه بتوانند آن را 

( )گلپایگانی ، اراکی ، خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، صافی 2عوض کنند. ]پایان مسأله [ )

 :( اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد ..
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جس یا بریدن آن ، از مقدار واجب خارج نمی شود، )زنجانی :( چنانچه با شستن ِ مقدار ن

باید بشویند یا ببُرند یا آن را تعویض کنند؛ هر چند در قبر گذاشته شده باشد مگر آن که 

کفن پس از دفن میت و ریختن خاک بر روی آن نجس شده باشد که در این صورت 

ر نجس را بشویند ( )بهجت :( باید مقدا3نبش قبر جهت تطهیر کفن میت جایز نیست . )

اگر چه جواز بریدن مقداری از کفن که بیشتر از مقدار ساتر عورت است و نجس شده 

( 9است خالی از وجه نیست ، پس اگر در قبر گذاشته باشند جایز است که ببرند، .. )

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، اراکی ، سیستانی ، تبریزی 

 ( )اراکی :( بهتر است عوض نمایند.1نیست [ )و صافی 

 کسی که برای حج یا عمره احرام بسته [ 581]مسأله 

کسی که برای حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد باید مثل دیگران کفن شود  133مسأله 

 و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 تحب ّ است انسان در حال سالمتی [مس 584]مسأله 

 اشاره

مستحب ّ است انسان در حال سالمتی ، کفن و سدر و کافور خود را تهیه کند.  139مسأله 

 این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست 

 احکام حنوط

 بعد از غسل واجب است مّیت را حنوط کنند[ 585]مسأله 

ب است میّت را حنوط کنند، یعنی به پیشانی و کف دستها بعد از غسل ، واج 131مسأله 

(. و مستحب ّ است به سر 6و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند )

( و تازه باشد و اگر به واسطه کهنه 3( و باید کافور ساییده )2بینی مّیت هم کافور بمالند )
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( )گلپایگانی ، صافی :( و بنا بر احتیاط 6( )9. )بودن ، عطر او از بین رفته باشد کافی نیست 

 واجب در این چند موضع مقداری کافور هم بگذارند ..

)مکارم :( و احتیاط آن است مقداری از کافور روی این اعضاء بگذارند و باید کافور 

 پاک و مباح و تازه باشد، به طوری که عطر معمولی خود را حفظ کند.

د به طوری که مقداری از کافور در آنها باقی بماند هر چند به غیر )سیستانی :( کافور بزنن

( )اراکی ، سیستانی :( و پاک و مباح ) 3( )سیستانی :( کافور بزنند .. )2مالیدن باشد .. )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط کافی نیست .9غیر غصبی ( .. )

 323ص: 

 ین اعضای سجود الزم نیست [در حنوط میت مراعات ترتیب ب 586]مسأله 

در حنوط میت ، مراعات ترتیب بین اعضای سجود الزم نیست اگر چه  131مسأله 

 ( )فاضل :( احتیاط مستحب ..6( است اّول کافور را به پیشانی میّت بمالند. )6مستحب ّ )

ی ا)اراکی :( مسأله در حنوط مّیت باید اول کافور را به پیشانی مّیت بمالند ولی در جاه

 دیگر، ترتیب الزم نیست .

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله احتیاط واجب آن است که اول کافور را 

 به پیشانی مّیت بمالند ولی در جاهای دیگر، ترتیب الزم نیست .

 )بهجت ، سیستانی :( احتیاط مستحب ّ ..

 )نوری :( مستحب ..

 )سیستانی :( ترتیب معتبر نیست .
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)زنجانی :( مسأله مراعات ترتیب در حنوط الزم نیست ولی احتیاط مستحب آن است که 

 اول کافور را به پیشانی میت بمالند.

)مکارم :( مسأله احتیاط آن است که اول کافور را به پیشانی میّت بمالند، بعد به اعضاِء 

 آن . دیگر و این کار قبل از کفن کردن ، یا در اثنای آن باشد، نه بعد از

 بهتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن ، حنوط نمایند[ 587]مسأله 

بهتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن ، حنوط نمایند اگر چه در بین  139مسأله 

 .131کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 سته است [کسی که برای حج احرام ب 588]مسأله 

کسی که برای حج احرام بسته است ، اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا  133مسأله 

و مروه بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست و نیز اگر در احرام عمره پیش از آن که موی 

خود را کوتاه کند بمیرد نباید او را حنوط کنند. )اراکی :( مسأله کسی که برای حج یا 

ته است اگر پیش از تمام کردن نماز طواف و سعی بین صفا و مروه بمیرد، عمره احرام بس

 حنوط کردن او جایز نیست .

 )گلپایگانی :( اگر پیش از تمام کردن طواف بمیرد حنوط کردن او جایز نیست .

)صافی :( اگر پیش از تقصیر در احرام عمره و پیش از انجام سعی در احرام بمیرد حنوط 

 ست .کردن او جایز نی

)خوئی ، تبریزی :( اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست ، مگر این که در احرام حج 

 بعد از تمام کردن سعی بمیرد.
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)سیستانی :( اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست ، مگر در دو صورتی که در مسأله 

 [ گذشت .113]

در احرام حج بعد از  )زنجانی :( اگر بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست ، مگر این که

 حلق یا تقصیر و سعی بین صفا و مروه ، یا در عمره مفرده پس از حلق یا تقصیر بمیرد.

 327ص: 

 )مکارم :( اگر بمیرد حنوط و هیچ بوی خوش دیگری برای او جایز نیست .

 زنی که شوهر او مرده [ 589]مسأله 

( شوهر او مرده و هنوز عدّه اش تمام نشده اگر چه حرام است خود 6زنی که ) 137مسأله 

( )سیستانی :( معتکف و 6را خوشبو کند، ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است . )

 زنی که ..

 مکروه است میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند[ 591]مسأله 

ت میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو کنند یا مکروه اس 174مسأله 

( )اراکی :( بلکه احتیاط مستحب ّ، 6(. )6برای حنوط اینها را با کافور مخلوط نمایند )

 ترک آن است .

)خوئی ، فاضل ، تبریزی :( مسأله احتیاط واجب آن است که مّیت را با مشک و عنبر و 

 ند و نیز اینها را با کافور هم مخلوط ننمایند.عود و عطرهای دیگر خوشبو نکن

 )گلپایگانی ، سیستانی ، صافی :( احتیاط مستحب ..

 )مکارم ، زنجانی :( احتیاط ..
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مستحب ّ است ، قدری تربت حضرت سید الشهداء علیه السالم با کافور مخلوط  593]مسأله 

 کنند[

هداء علیه السالم با کافور ( حضرت سید الش6مستحب ّ است ، قدری تربت ) 176مسأله 

مخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می شود نرسانند و نیز باید 

( 6تربت به قدری زیاد نباشد، که وقتی با کافور مخلوط شد، آن را کافور نگویند. )

 )سیستانی :( تربت قبر ..

افور لشهداء علیه السالم را با ک)مکارم :( مسأله شایسته است قدری تربت حضرت سید ا

 مخلوط کنند، اما به قدری زیاد نباشد که آن را کافور نگویند.

 اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد[ 592]مسأله 

( غسل را مقّدم 6اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد بنا بر احتیاط واجب ) 172مسأله 

( 6( پیشانی را مقدم دارند. )2دارند و اگر برای هفت عضو نرسد بنا بر احتیاط واجب )

در رساله آیات عظام : اراکی ، فاضل « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2)فاضل :( باید .. )

کارم نیست [ )گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر کافور پیدا نشود یا فقط به ، بهجت و م

اندازه غسل باشد، حنوط الزم نیست و چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو 

 نرسد باید اول به پیشانی و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( باید بنا بر احتیاط ..

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط مستحب ..

 مستحب ّ است دو چوب تر و تازه [ 591]مسأله 

 اشاره
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( 6( )2( همراه میّت بگذارند. )6مستحب ّ است دو چوب تر و تازه در قبر ) 173مسأله 

 ( )اراکی :( و بهتر است که هر کدام به طول یک ذراع باشد.2)بهجت :( در کفن .. )

 ل کفن باشد یا بیرون آن .)مکارم :( خواه داخ

)بهجت :( یکی را در تَرقُوَه طرف چپ بین پیراهن و لنگ و یکی را در تَرقُوَه راست به 

 بدن میت برسانند.

 334ص: 

 ]نماز میت [

 احکام نماز میّت 

 نماز خواندن بر میّت مسلمان [ 594]مسأله 

جب است ، ولی باید پدر نماز خواندن بر میّت مسلمان ، اگر چه بچه باشد وا 179مسأله 

( 6( یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد. )6و مادر آن بچه )

 )فاضل :( پدر و مادر و جدّ و جدّه آن بچه ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله نماز خواندن بر میّت مسلمان یا بچه ای که 

 م شده باشد واجب است .محکوم به اسالم و شش سال او تما

)مکارم :( مسأله واجب است بر هر میّت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر بچه نابالغ اگر 

 کمتر از شش سال نداشته باشد نیز احتیاط واجب آن است که نماز بخوانند.

)بهجت :( مسأله نماز خواندن بر میّت شیعه اثنا عشری واجب است بلکه بر هر مسلمان 

تین می گوید تا وقتی که چیزی که منافات با شهادتین دارد از او صادر نشده که شهاد

باشد بنا بر اقوی واجب است و خواندن نماز مّیت بر کسانی که محکوم به کفر هستند 
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مثل غاُله و خوارج و نواصب جایز نیست . نماز میّت بر بچه اگر شش سالش تمام شده 

گر عارف به نماز باشد و کمتر از شش سال هم باشد واجب است بلکه بنا بر احتیاط ا

داشته باشد باید بر او نماز بخوانند ولی باید پدر و مادر آن بچه یا یکی از آنان مسلمان 

 باشند و اگر عارف به نماز نیست باید شش سالش تمام شده باشد.

 مسائل اختصاصی 

که شش سال او تمام  نماز خواندن بر بچه ای 146)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

نشده ، رجاءً مانعی ندارد ولی نماز خواندن بر بچه ای که مرده به دنیا آمده ، مستحب 

 نیست .

 )گلپایگانی ، صافی :( مستحب است ..

نماز بر میّت دیوانه ای که پدر یا مادرش مسلمان هستند واجب  161)بهجت :( مسأله 

ر بالد اسالمی پیدا شود و همین طور است است ؛ و هم چنین است نماز بر مرده ای که د

مرده ای که در بالد کفر پیدا شود و در آنجا مسلمانان هم زندگی کنند و احتمال برود 

 که این میت مسلمان باشد و یا از مسلمان متولد شده باشد.

نماز میت واجب کفائی است ، که با خواندن یک نفر از دیگران  161)بهجت :( مسأله 

 ساقط می شود به شرط آن که نمازگزار شیعه اثنی عشری و بنا بر احوط بالغ باشد.

بنا بر احتیاط واجب نماز خواندن بر بچه ای که شش سال او تمام  139)سیستانی :( مسأله 

، الزم است و اگر نمی فهمیده خواندن نماز بر او رجاءً  نشده ولی نماز را می فهمیده

 مانعی ندارد و امّا نماز خواندن بر بچه ای که مرده به دنیا آمده مستحبّ  نیست .

 نماز مّیت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود[ 595]مسأله 
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( و 2ن او خوانده شود )( و حنوط و کفن کرد6نماز میّت باید بعد از غسل ) 171مسأله 

(، اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله 3اگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند )

 ( )زنجانی :( یا تیمّم ..6باشد کافی نیست . )

 336ص: 

( )بهجت :( و اگر وظیفه غیر از غسل و حنوط و کفن است ، آن چه وظیفه است انجام 2)

 ( )صافی :( اگر پیش از اینها بخوانند ..3بگیرد و بعد از آن نماز خوانده شود .. )

 کسی که می خواهد نماز مّیت بخواند[ 596]مسأله 

وضو یا غسل یا تیمم  کسی که می خواهد نماز میّت بخواند، الزم نیست با 171مسأله 

((، اگر 6باشد و بدن و لباسش پاک باشد )و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد )

( آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر الزم است 2چه احتیاط مستحب ّ )

( )گلپایگانی ، صافی :( ولی احتیاط الزم آن است که تکلم و خنده 6( رعایت کند. )3)

 ت به قبله کردن و کارهایی را که مانند اینها نماز را باطل می کند ترک نماید.و پش

)بهجت :( ولی احتیاط در این است که اگر غسل بر او واجب است بدون غسل و اگر 

 وظیفه اش تیمم بدل از غسل است بدون تیمم نماز نخواند.

 )زنجانی :( اگر لباس او غصبی هم باشد، نمازش صحیح است ..

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( 2مت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )]قس

 ( )سیستانی :( معتبر است ..3اگر چه بهتر .. )

 مساله اختصاصی 
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نماز خواندن زن بر میت با شرایطش مجزی است و از دیگران ساقط  167)بهجت :( مسأله 

 می شود.

 خواند[ کسی که به مّیت نماز می 597]مسأله 

کسی که به میّت نماز می خواند، باید رو به قبله باشد و نیز واجب است مّیت  179مسأله 

را مقابل او به پشت بخوابانند، به طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به 

 طرف چپ نماز گزار باشد.

 مکان نماز گزار[ 598]مسأله 

جای میّت پست تر یا بلندتر نباشد ولی پستی و ( از 6مکان نماز گزار باید ) 173مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( مکان نمازگزار باید غصبی 6(. )2بلندی مختصر اشکال ندارد )

 نباشد و نیز باید ..

)خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط )زنجا )نی :( بنا بر احتیاط مستحب ( مکان نمازگزار باید 

)سیستانی :( و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار ( 2غصبی نباشد و نیز باید .. )

 غصبی نباشد.

)بهجت :( مسأله مکان نمازگزار نباید از جای میّت به قدری پست تر یا بلندتر باشد که 

 عرفاً نماز بر این میّت صدق نکند ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد.

 نماز گزار باید از میّت دور نباشد[ 599]مسأله 

(، ولی کسی که نماز مّیت را به جماعت 6نماز گزار باید از میّت دور نباشد ) 177مسأله 

( 6می خواند اگر از میّت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متّصل باشند اشکال ندارد. )
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)بهجت :( نمازگزار نباید به قدری از میّت دور باشد که عرفاً نماز بر این میّت صدق نکند 

.. 

 نمازگزار باید مقابل مّیت بایستد[ 611 ]مسأله

(، ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود و 6نمازگزار باید مقابل میّت بایستد ) 144مسأله 

صف جماعت از دو طرف میّت بگذرد، نماز کسانی که مقابل میّت نیستند اشکال ندارد. 

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .6)

 نماز کسانی که مقابل میت نیستند اشکال ندارد. )سیستانی :( ولی در جماعت

 332ص: 

 مسأله اختصاصی 

اگر کسی موقعی به نماز جماعت میّت رسید که بعضی از تکبیرات  129)بهجت :( مسأله 

آن خوانده شده ، می تواند اقتدا کند ولی باید در هر تکبیر به وظیفه خود عمل کند، یعنی 

دعای مربوط به همان تکبیر را خودش بخواند و بعد از فراغ امام بقیه تکبیرات را تمام 

 کند.

 ین مّیت و نمازگزار باید پرده نباشد[ب 613]مسأله 

( ولی 2( پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها نباشد )6بین میّت و نمازگزار، باید ) 146مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( بنا بر 6اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد. )

نباید پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها ( )بهجت :( بین میّت و نمازگزار 2احتیاط باید .. )

 باشد، به طوری که نماز بر آن میّت عرفاً صدق نکند ..

 در وقت خواندن نماز، باید عورت مّیت پوشیده باشد[ 612]مسأله 
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در وقت خواندن نماز، باید عورت میّت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او  142مسأله 

چه با تخته و آجر و مانند اینها باشد به پوشانند.  (، عورتش را اگر6ممکن نیست باید )

 ( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط باید ..6این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند.[ 611]مسأله 

معیّن  ر موقع نیّت ، میّت رانماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند. و د 143مسأله 

( )سیستانی :( و احتیاط 6(. )6کند، مثلًا نیّت کند نماز می خوانم بر این میّت قربهً إلی اللّه )

 واجب آن است که استقراری که در قیام نماز یومیه معتبر است رعایت شود.

 اگر کسی نباشد که بتواند نماز مّیت را ایستاده بخواند[ 614]مسأله 

(، می شود نشسته بر 6اگر کسی نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند ) 149 مسأله

( )فاضل :( و امکان انتظارهم نباشد یا مأیوس باشند که کسی بیاید 6(. )2او نماز خواند )

( )بهجت :( و چنانچه بعد از خواندن تمام نماز و یا 2و بتواند ایستاده نماز بخواند .. )

بطور نشسته ، شخصی که قادر بر نماز خواندن به طور ایستاده است پیدا قسمتی از آن 

 شود، بنا بر احتیاط واجب باید نماز اعاده شود.

)زنجانی ، فاضل :( و اگر بعد از خواندن نماز نشسته پیش از دفن کسی پیدا شود که بتواند 

 نماز میّت را ایستاده بخواند نماز میت واجب است .

 مّیت وصّیت کرده باشد که شخص معّینی بر او نماز بخواند[اگر  615]مسأله 

اگر میّت وصیّت کرده باشد که شخص معیّنی بر او نماز بخواند، احتیاط واجب  141مسأله 

( و بر ولی ّ هم بنا بر احتیاط واجب 6آن است که آن شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد )

تبریزی ، نوری :( احتیاط مستحب ّ آن ( )خوئی ، 6( )2، واجب است که اجازه بدهد. )
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است که آن شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( الزم نیست آن 

 شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد، گر چه بهتر است .

)زنجانی :( بنا بر احتیاط آن شخص از ولی ّ میت اجازه بگیرد و ولی ّ میّت هم اجازه 

 بدهد.

:( عمل به وصیّت او واجب است و الزم نیست از ولی ّ اجازه بگیرد، هر چند )مکارم 

 احتیاط مستحب ّ آن است که اجازه بگیرد.

 333ص: 

( )اراکی ، 2)صافی :( احتیاط آن است که آن شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد .. )

 گلپایگانی :( بر ولی ّ هم واجب است که اجازه بدهد.

 اجازه بدهد.)صافی :( ولی ّ هم 

 .197)بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 مکروه است بر مّیت چند مرتبه نماز بخوانند[ 616]مسأله 

(، ولی اگر میّت اهل علم و 6مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند ) 141مسأله 

ل ( )بهجت :( در صورتی که هر دو نماز از هر نظر مث6( مکروه نیست . )2تقوی باشد )

 هم باشند ..

( )مکارم :( اهل 2)مکارم :( بلکه اگر یک نفر چند مرتبه بخواند محل ّ اشکال است .. )

 علم و فضل و تقوی باشد ..
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)بهجت :( اگر میّت صاحب فضیلت ایمانی مانند حضرت حمزه و فاطمه بنت اسد و سهل 

 بن حنیف باشد ..

وانند ولی ت بر میت چند مرتبه نماز بخ)سیستانی :( مسأله به نظر بعضی از فقهاء مکروه اس

 این مطلب ثابت نیست و اگر میت اهل علم و تقوا باشد بدون اشکال مکروه نیست .

 مسائل اختصاصی 

اگر چند میّت با هم حاضر بودند، می تواند برای همه یک نماز  127)بهجت :( مسأله 

ت د، باید ضمایر به صوربخواند ولی در دعاهایی که بعد از تکبیر چهارم خوانده می شو

 جمع گفته شود، و می تواند برای هر کدام یک نماز بخواند.

در صورت مزاحمت نماز فریضه با نماز میت هر کدام که وقتش  132)بهجت :( مسأله 

تنگ است مقدم است ، و اگر وقت هر دو وسعت دارد مخیر است و در صورتی که وقت 

أخیر دفن ، خوف بر میت وجود دارد، اظهر هر دو تنگ شده باشد، به طوری که در ت

 تقدیم فریضه و نماز خواندن بر قبر میّت بعد از دفن او است .

 اگر میّت را عمداً بدون نماز دفن کنند[ 617]مسأله 

اگر میّت را عمداً یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز دفن کنند،  149مسأله 

( تا وقتی جسد 6یا بعد از دفن معلوم شود، نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است )

او از هم نپاشیده ، واجب است با شرطهایی که برای نماز مّیت گفته شد به قبرش نماز 

ارم :( واجب است با همان ترتیب به قبرش نماز بخوانند. ]پایان مسأله [ ( )مک6بخوانند. )

)سیستانی :( جایز نیست برای نماز خواندن بر او قبرش را نبش کنند ولی مانعی ندارد که 

تا وقتی جسد او از هم نپاشیده ، رجاءً با شرطهایی که برای نماز میّت گفته شد بر قبرش 

 نماز بخوانند.
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خارج کردن میّت از قبر ممکن نیست یا موجب بی احترامی به او می شود  )بهجت :( اگر

واجب است به قبر او نماز بخوانند و گر نه احتمال دارد مثل غسل دادن و کفن کردن 

میت ، بیرون آوردن میّت و خواندن نماز بر بدن او واجب باشد. و امّا اگر بعد از نماز 

،  ثل سیل و نظیر آن خارج شد، بنا بر احتیاط واجبخواندن به قبر میت بدن او به سببی م

 این نماز اعاده شود.

 339ص: 

 دستور نماز میّت 

 نماز میّت پنج تکبیر دارد[ 618]مسأله 

 نماز میّت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید کافی 143مسأله 

 است :

هَدُ ان ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ اش»بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: 

  ِ اللّهُم َّ صَل   عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل»و بعد از تکبیر دوم بگوید: « صلی اللّه علیه و آله و سلم 

ز تکبیر عد او ب« اللّهُم َّ اغفِر لِلمُؤِمنین َ وَ المُؤمِنات ِ»و بعد از تکبیر سوم بگوید: « مُحَمَّدٍ

اللّهُم َّ »و اگر زن است بگوید: « اللّهُم َّ اغفِر لِهذَا المَی ت ِ»چهارم اگر میّت مرد است بگوید: 

 و بعد تکبیر پنجم را بگوید.« اغفِر لِهذِه ِ المَی ت ِ

ه ُ وَ اشهَُد لَ اشهَدُ ان ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَحدَه ُ ال شَرِیک َ »و بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید: 

( ):( و بعد از 6ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ ارسَلَه ُ بِالحَق   بَشیراً وَ نذِیراً بَین َ یَدَی ِ السَّاعَهِ )

اللّهُم َّ صَل   عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ بارِک عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ »تکبیر دوم بگوید: 

( عَلی ابراهِیمَ  2حَم مُحَمَّداً وَ آل َ مُحَمَّدٍ کَافضَل ِ ما صَلَّیت َ وَ بارَکت َ وَ تَرَحَّمت َ )وَ ار

وَ آل ِ إِبراهیم َ انَّک َ حَمیدٌ مَجیدٌ وَ صَل   عَلی جَمیِع األَنبیاءِ وَ المُرسَلین َ )وَ الش هَداءِ َو 
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اللّهُم َّ اغفِر »و بعد از تکبیر سوم بگوید: ((« 3الِحین َ )الص د یقین َ وَ جَمیِع عِبادِ اللّه ِ الصّ

( بَینَنا َو 9لِلمُؤمِنین َ وَ المُؤمِنات ِ وَ المُسلِمین َ وَ المُسلِمات ِ أَألَحیاءِ مِنهُم وَ األَموات ِ تابِع )

 «.قَدِیرٌ (( انَّک َ عَلی کُل   شَی ء1ٍبَینَهُم بِالخَیرات ِ )انَّک َ مُجیب ُ الدَّعَوات ِ )

( وَ ابنُ  1اللّهُم َّ إِن َّ هَذا َعبدُک َ )»و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید: 

( اللّهُم َّ انّا ال نَعلَم ُ مِنه ُ الّا خَیراً 9عَبدِک َ وَ ابن ُ امَتِک َ نَزَل َ بِک َ وَ انت َ خَیرُ مَنزول ٍ بِه ِ )

لُّهم َّ ان کان َ مُحسِناً فَزِد فِی احساِنه ِ وَ ان کان ُمسِیئاً فَتَجاوَز عَنه ُ َو وَ انت َ اعلَم ُ ِبه ِ مِنّا ال

( اللّهُم َّ اجعَله ُ عِندَک َ فی اعلی عِل یّین َ وَ اخلُف عَلی اهلِه ِ فِی الغابِرِین َ وَ 3اغفِر لَه ُ )

 م را بگوید، ولی اگر میّت زنو بعد تکبیر پنج« ارحَمه ُ بِرَحمَتِک َ یا ارحَم َ الرَّاحِمین َ

( و ابنَهُ عَبِدک َ وَ ابنَهُ امَتِکَ  7اللّهُم َّ إِن َّ هذِه ِ امَتُک َ )»است بعد از تکبیر چهارم بگوید: 

للّهُم َّ انَزَلَت بِک َ وَ انت َ خَیرُ مَنزُول ٍ بِه ِ الّلهُم َّ انَّا ال نَعلَم ُ مِنها الّا خَیراً َو انت َ اعلَم ُ بِهَا مِنَّا 

ان کانَت مُحسِنَهً فَزِد فِی احسانِها و ان کانَت مُسِیئهً فَتَجاوَز عَنها وَ اغفِر لَها اللّهُم َّ اجعَلها 

عِندَک َ فِی اعلی عِل ی ین َ وَ اخلُف عَلی اهلِها فی الغابِرین َ وَ ارحَمها بِرَحمَتِک َ یا ارحَم َ 

ت بعد از تکبیر اول بگوید: اشهَدُ ان ال ِإله َ الَّا اللّه ُ وَحدَه ُ ( )فاضل :( بهتر اس6«. )الرَّاحِمین َ

 ال شَرِیک َ لَه ُ إِلهاً واحِداً احَداً صَمَداً فَرداً حَیّاً قَی وماً دائِماً ابَداً لَم یَتَّخِذ صاحِبَهً وَ ال وَلَدَاً وَ

لهُدی وَ دین ِ الحَق   لِیُظهِرَه ُ عَلَی الدّین ِ کُلّه ِ َو اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ ارسَلَه ُ بِا

( 3( )زنجانی :( رَحِمت َ .. )2لَو کَرِه َ المُشرِکُون َ بشیراً وَ نَذیراً بَین َ یَدَی ِ السّاعَه .. )

( 1( )زنجانی :( تابِع ِ اللّهُم َّ .. )9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )

( )فاضل :( اللّهُم َّ إِن َّ هذَا 1قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )]

 المُسَجّی قُدّامَنا عَبدُک َ ..

 331ص: 
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( )فاضل :( اللّهُم َّ إِنَّک َ قَبَضت َ رُوحَه ُ الَیک َ وَ قَدِ احتاج َ الی رَحمَتِک َ وَ انت َ غَنِی   9)

( )فاضل :( اللّهُم َّ إِن َّ هذِه ِ المُسَجّاهَ قُدّامَنا 7ل :( وَ اغفِر لَنا وَ لَه ُ .. )( )فاض3عَن عَذابِه ِ .. )

 امَتُک َ ..

 باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند[ 619]مسأله 

باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خود  147مسأله 

)مکارم :( و احتیاط واجب آن است که در وسط نماز با کسی سخن ( 6(. )6خارج نشود )

 نگویند.

)بهجت :( و اگر مأموم عمداً یا سهواً در غیر تکبیر اول از امام جلو افتاد، مستحب ّ است 

 همان تکبیر را با امام اعاده کند.

 کسی که نماز مّیت را به جماعت می خواند[ 631]مسأله 

ت را به جماعت می خواند باید تکبیرها و دعاهای آن را هم کسی که نماز میّ 164مسأله 

( )اراکی :( و می تواند از روی کتاب یا نوشته بخواند. )خوئی ، سیستانی 6(. )6بخواند )

 :( اگر چه مأموم باشد.

)مکارم :( مسأله مستحب ّ است نماز میّت را با جماعت بخوانند ولی کسی که نماز مّیت 

باید تمام تکبیرها و دعاهای آن را بخواند و همان گونه که گفته  را با جماعت بخواند

شد، خواندن دعاهای مفصّل باال مستحب ّ است و اگر کسی آن را حفظ ندارد، می تواند 

 از روی کتاب بخواند.

 مستحبّات نماز میّت 

 چند چیز در نماز مّیت مستحب ّ است [ 633]مسأله 
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ستحب ّ است : اول : کسی که نماز میّت می خواند با چند چیز در نماز میّت م 166مسأله 

( آن است در صورتی تیمّم کند که 6وضو یا غسل یا تیمم باشد و احتیاط مستحب ّ )

(( اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میّت 2وضو و غسل ممکن نباشد، یا )بترسد که )

فرادی به او نماز می خواند ( دوم : اگر میّت مرد است ، امام جماعت یا کسی که 3نرسد. )

(. سوم : پا 1( و اگر میّت زن است مقابل سینه اش بایستد )9مقابل وسط قامت او بایستد )

( پنجم : فاصله او با میّت 1برهنه نماز بخواند. چهارم : در هر تکبیر، دستها را بلند کند. )

میّت را  ششم : نمازبه قدری کم باشد که اگر باد، لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد. 

به جماعت بخواند. هفتم : امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او 

نماز می خوانند، آهسته بخوانند. هشتم : در جماعت اگر چه مأموم یک نفر باشد، عقب 

( 3ز )( نهم : نمازگزار به میّت و مؤمنین زیاد دعا کند. دهم : پیش از نما9امام بایستد. )

یازدهم : نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت «. الصَّاله»سه مرتبه بگوید 

بیشتر به آنجا می روند. دوازدهم : زن حائض اگر نماز میّت را به جماعت می خواند در 

( 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، زنجانی :( احتیاط .. )6( )7صفی تنها بایستد. )

( )مکارم :( عالوه بر این ، 3داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ ) ]قسمت

مستحب ّ است امور دیگری ] که در ذیل آمده [ را به امید ثواب پروردگار در نماز میّت 

 ( )بهجت :( مقابل وسط قامت یا سینه او بایستد ..9رعایت کند .. )

 331ص: 

( ]مورد هشتم 9( )بهجت :( بنا بر اظهر .. )1بایستد .. )( )بهجت :( مقابل سینه یا سر او 1)

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( پیش از نماز در 3در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( تنها بایستد و در صف نمازگزاران نایستد.7جماعت .. )

 ست [خواندن نماز مّیت در مساجد مکروه ا 632]مسأله 
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خواندن نماز میّت در مساجد مکروه است ولی در مسجد الحرام مکروه نیست  162مسأله 

. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )مکارم :( مسأله بهتر است نماز میّت را در 

 مسجد نخوانند، مگر در مسجد الحرام .

 ] در دفن میت [

 احکام دفن 

 واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند[ 631]مسأله 

( میّت را طوری در زمین دفن کنند، که بوی او بیرون نیاید و 6واجب است ) 163مسأله 

( و در صورتی که ترس درنده و نزدیک 2درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند )

ن در کفایت تنها عنوان دف شدن انسانی که از بوی میت اذیت شود در بین نباشد )أقوی

( آن است که گودی قبر به همان اندازه 9(( احتیاط مستحب ّ )3زمین است اگر چه )

مذکور در باال باشد و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با 

:( ( )بهجت 2( )نوری :( احتیاط واجب آن است که .. )6آجر و مانند آن محکم کنند. )

 بقیه مسأله ذکر نشده .

)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، صافی ، زنجانی ، نوری :( و اگر ترس 

( 3آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند. )

اکی ، فاضل ( )ار9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی و فاضل نیست [ )

 :( احتیاط واجب ..

 اگر دفن مّیت در زمین ممکن نباشد[ 634]مسأله 
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( به جای دفن ، او را در بنا 6اگر دفن میّت در زمین ممکن نباشد، می توانند ) 169مسأله 

( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( که از 2( )زنجانی :( باید .. )6(. )2یا تابوت بگذارند )

 شد و بوی او هم بیرون نیاید.درندگان محفوظ با

 )مکارم :( و اطراف آن را ببندند.

 میّت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند[ 635]مسأله 

میّت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به  161مسأله 

 قبله باشد. که جلوی بدن او رو به قبله باشد.

 گر کسی در کشتی بمیرد[ا 636]مسأله 

اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی شود و بودن او در  161مسأله 

کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند و گر 

نه ، باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز میّت چیز 

به پایش ببندند و به دریا بیندازند یا او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و  سنگینی

( و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه حیوانات 6به دریا بیندازند )

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .6(. )2نشود )

 339ص: 

ی ، بهجت :( پس از خواندن نماز میّت ، او را )خوئی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستان

)خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، صافی : بنا بر احتیاط در صورت امکان ( در خمره بگذارند 

و درش را ببندند و به دریا بیندازند و الّا چیز سنگینی )بهجت : و اگر این کار مشکل است 

( )مکارم :( حنوط و کفن کنند و 2)، چیز سنگینی ( به پایش بسته و به دریا بیندازند .. 

نماز بخوانند بعداً او را در چیزی که حیوانات آبی نتوانند به بدن او دست یابند بگذارند 
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و در آن را محکم کنند و به دریا بیندازند و اگر این هم ممکن نشود، چیز سنگینی به 

ندازند که جایی بیپایش ببندند و به دریا بیفکنند و واجب است او را تا ممکن است در 

 فوراً طعمه حیوانات دریا نشود.

 اگر بترسند که دشمن ، قبر میّت را بشکافد[ 637]مسأله 

اگر بترسند که دشمن ، قبر میّت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد )و گوش  169مسأله 

له (( چنانچه ممکن باشد باید به طوری که در مسأ6یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد )

( 6پیش گفته شد او را به دریا بیندازند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [

 مخارج انداختن در دریا را باید از اصل مال مّیت بردارند[ 638]مسأله 

مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میّت را در صورتی که  163مسأله 

( )سیستانی :( می توانند .. ]کلمه 6(. )2( از اصل مال میّت بردارند )6الزم باشد، باید )

( )بهجت :( در صورتی که الزم باشد احتمال 2در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )« باید»

ال میّت بردارند ولی احتیاط مستحب ّ این است که رضایت طلبکار و دارد که از اصل م

 ورثه را در این صورت بدست آورند.

 اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد[ 639]مسأله 

(، چنانچه پدر بچه مسلمان 6اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد ) 167مسأله 

قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف ( زن را در 2باشد، باید )

( بلکه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد، بنا بر احتیاط واجب 3قبله باشد )

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی 6( باید به همین دستور عمل کنند. )9)
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( )بهجت :( باید بنا بر احتیاط واجب .. 2.. ):( یا هنوز روح به بدن او داخل نشده باشد 

 ( )خوئی ، گلپایگانی ، زنجانی ، صافی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3)

)سیستانی :( و هم چنین است بنا بر احتیاط مستحب ّ اگر بچه ای که در شکم اوست هنوز 

 روح به بدنش داخل نشده باشد.

)بهجت ، مکارم :( حتی اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد؛ )مکارم : یعنی 

( 9هنوز حس حرکت پیدا نکرده است بنا بر احتیاط واجب به همین دستور عمل کنند(. )

 در رساله آیت اللّه اراکی نیست [« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

 دفن مسلمان در قبرستان کفار[ 621]مسأله 

دفن مسلمان ، در قبرستان کفار و دفن کافر، در قبرستان مسلمانان جایز نیست  124له مسأ

( )تبریزی :( بنا بر احتیاط. )مکارم :( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6. )

 بنا بر احتیاط واجب .

 333ص: 

 دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد[ 623]مسأله 

دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد، مانند جایی که خاکروبه و  126مسأله 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6کثافت می ریزند، جایز نیست . )

 )مکارم :( حرام است .

 میّت را نباید در جای غصبی دفن کنند[ 622]مسأله 

کنند و دفن کردن در جایی که برای غیر  میّت را نباید در جای غصبی دفن 122مسأله 

( و در مسجد اگر ضرر به مسلمانان باشد یا مزاحم نمازشان باشد 6دفن کردن وقف شده )
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جایز نیست ، بلکه اقوی آن است که اصلًا در مسجد دفن نکنند و در زمینی که مثل مسجد 

نیست  اللّه بهجت برای غیر دفن کردن وقف شده جایز نیست . این مسأله ، در رساله آیت

( )اراکی ، فاضل :( مثل مسجد )فاضل : و حسینیه ( جایز نیست . ]پایان مسأله [ )خوئی 6)

، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله دفن میت در جای غصبی و در زمینی که مثل 

 مسجد برای غیر دفن کردن وقف شده ، جایز نیست .

 )زنجانی :( و حسینیه و مدرسه علمیه ..

)سیستانی :( در صورتی که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد جایز نیست 

 و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر موجب ضرر یا مزاحمت نباشد.

)مکارم :( مسأله میت را نباید در جای غصبی دفن کنند و هم چنین در جایی که برای 

مگر این که از اوّل جایی را برای  دفن وقف نشده است )مانند مساجد و مدارس دینی (،

 دفن در نظر بگیرند و از وقف مستثنی کنند.

 دفن مّیت در قبر مرده دیگر[ 621]مسأله 

دفن میّت در قبر مرده دیگر اگر موجب نبش شود جایز نیست . این مسأله ،  123مسأله 

ش از آن گر پیدر رساله آیت اللّه بهجت نیست )اراکی :( مسأله دفن میّت در قبر مرده دی

 که قبر و خود میّت از بین رفته باشد جایز نیست .

)گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله دفن میّت در قبر مرده دیگر جایز نیست مگر آن 

 که قبر، کهنه شده و میّت اوّلی از بین رفته باشد.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط جایز نیست ..

 فته باشد.)خوئی ، زنجانی :( بکلی از بین ر
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)مکارم :( مسأله دفن میّت در قبر مرده دیگر در صورتی که موجب نبش نشود یعنی بدن 

 مرده قبلی ظاهر نگردد و زمین هم مباح یا وقف عام باشد مانعی ندارد.

)نوری :( مسأله الزم است که میت را در قبر مرده دیگر پیش از آن که پوسیده شود، دفن 

 ننمایند.

دفن میّت در قبر مرده دیگر جایز نیست ، مگر آن که قبر کهنه شده باشد )فاضل :( مسأله 

و میّت اوّلی حتّی استخوانهایش از بین رفته باشد و زمین قبر وقف قبرستان باشد و ملک 

فردی باشد که اجازه دفن میت دوّم را بدهد یا زمین موات باشد و اگر احتمال برود که 

بین نرفته نبش قبر برای دفن مجدد یا هر امر دیگری  جنازه سابق هنوز به طور کامل از

 جایز نیست ولی اگر نبش شد دفن مجدد مانعی ندارد.

)سیستانی :( مسأله نبش قبر مرده ای برای آن که مرده دیگر در آن دفن شود جایز نیست 

 ، مگر آن که قبر کهنه شده و میت اولی بکلی از بین رفته باشد.

 337ص: 

 که از میّت جدا می شود[ چیزی 624]مسأله 

( 6چیزی که از میّت جدا می شود، اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد، باید ) 129مسأله 

((. و 3( )و اگر موجب نبش شود، احتیاط آن است که جدا دفن شود )2با او دفن شود )

( 6(. )9دفن ناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می شود مستحب ّ است )

 وئی ، زنجانی ، تبریزی ، صافی :( بنا بر احتیاط باید ..)خ

( )زنجانی :( هم چنین قطعه ای که از زنده جدا 2)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )

 می شود بنا بر احتیاط می باید دفن شود ..
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 )مکارم :( ولی به صورتی که موجب نبش قبر نشود ..

)سیستانی :( و چنانچه آن چیز بعد از دفن شدن میّت پیدا شود بنا بر احتیاط الزم ، اگر 

( )بهجت :( بقیه مسأله 3چه مو یا ناخن یا دندانش باشد باید در جایی جدا دفن شود .. )

 ذکر نشده .

( 9]قسمت داخل پرانتز بجز رساله آیت اللّه نوری در رساله سایر آیات عظام نیست [ )

رم :( واجب نیست ، هر چند بهتر است . )زنجانی :( الزم نیست بلکه مستحب است )مکا

. 

 اگر کسی در چاه بمیرد[ 625]مسأله 

( باید در چاه را 6اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد ) 121مسأله 

باید به ( و در صورتی که چاه مال غیر باشد 2ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند )

( )بهجت :( پس اگر ممکن است همان مقدار از چاه را 6( )3نحوی او را راضی کنند. )

( )خوئی ، گلپایگانی 2که بدن او قرار گرفته مسدود می نمایند و اگر ممکن نیست ، .. )

 ، فاضل ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

( )بهجت :( اگر چه با پرداخت قیمت 3پایان مسأله [ ))صافی :( و بر او نماز بگذارند. ]

 چاه باشد.

 اگر بّچه در رحم مادر بمیرد[ 626]مسأله 

اگر بچّه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد،  121مسأله 

ند عه کن( او را بیرون آورند و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قط6باید به آسانترین راه )

(، ولی باید به وسیله شوهرش اگر اهل فن است یا زنی که اهل فن باشد 2اشکال ندارد )

( و اگر ممکن نیست ، مرد محرمی که اهل فن باشد و اگر آن هم 3او را بیرون بیاورند )
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ممکن نشود، مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را بیرون بیاورد و در صورتی که آن هم 

( )زنجانی :( باید 6( اهل فن نباشد، می تواند بچه را بیرون آورد. )9که ) پیدا نشود کسی

( )زنجانی :( ولی در صورتی که بیرون آوردنش متوقف 2به آسانترین راه برای مادر .. )

بر نگاه کردن یا لمس عورت مادر باشد باید به وسیله شوهرش اگر آشنا به طب باشد او 

یست زنی که آشنا به طب باشد و اگر ممکن نیست محرم را بیرون بیاورند و اگر ممکن ن

محرمی که آشنا به طب باشد و اگر هم ممکن نیست مرد نامحرمی که آشنا به طب باشد 

بچه را بیرون بیاورد و در صورتی که آن هم پیدا نشود کسی که آشنا به طب نباشد می 

 تواند بچه را بیرون آورد.

اول به وسیله شوهرش اگر اهل فن ّ است و در درجه )مکارم :( این کار باید در درجه 

بعد زنی که اهل فن باشد انجام شود و اگر ممکن نیست ، از مرد محرمی که اهل فنّ  

است استفاده کنند و در غیر این صورت ، ناچار باید از مرد نامحرمی که اهل فن ّ است 

 کمک بگیرند.

 394ص: 

 به وسیله شوهرش اگر اهل فن ّ است او را بیرون ( )گلپایگانی ، صافی ، بهجت :( باید3)

 بیاورند و اگر ممکن نیست ، به وسیله زنی که اهل فن باشد او را بیرون بیاورند ..

)سیستانی :( باید به وسیله شوهرش اگر اهل فن است او را بیرون آورند و اگر ممکن 

ه به کسی مراجعه کند ک نیست ، زنی که اهل فن ّ باشد او را بیرون آورد و می تواند زن

( 9بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسبتر باشد هر چند نامحرم باشد. )

 )گلپایگانی ، صافی :( زنی که ..

 هر گاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد[ 627]مسأله 
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زنده ماندن  ( اگر چه امید6هر گاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد ) 129مسأله 

( از هر طرفی 3( به وسیله کسانی که در مسأله پیش گفته شد )2طفل را نداشته باشند باید )

( ولی اگر بین پهلوی 9که بچه سالم بیرون می آید بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند )

چپ و راست در سالم بودن بچه فرقی نباشد احتیاط واجب آن است که از پهلوی چپ 

( )زنجانی :( اگر چه احتمال زنده ماندن طفل ضعیف باشد، باید به 6(. )1ورند )بیرون آ

ترتیبی که در مسأله پیش گفته شد؛ به هر راهی که برای زنده ماندن بچه سودمندتر است 

 ، بچه را از شکم مادر بیرون آورده و محل بریدگی را بدوزند.

دت کوتاهی باشد باید هر جایی را )سیستانی :( اگر امید زنده ماندن طفل هر چند در م

که برای سالمتی بچه بهتر است بشکافند و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند و امّا اگر 

( )مکارم :( 2علم یا اطمینان به مرگ طفل با این عمل باشد جایز نیست . ]پایان مسأله [ )

 هر گاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد باید فوراً ..

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، فاضل 3در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )« باید»لمه ]ک

، صافی :( پهلوی چپ او را بشکافند و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند )گلپایگانی 

، صافی : مگر این که تشخیص داده شود که بچه از طرف دیگر سالم بیرون می آید و از 

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .9نمی آید(. )طرف چپ سالم بیرون 

)مکارم :( و حتّی االمکان باید این کار زیر نظر اهل فن ّ انجام گیرد و اگر اهل فن ّ نباشد، 

( )بهجت :( باید از پهلوی 1پهلوی چپ را می شکافند و بچه را فوراً بیرون می آورند. )

 چپ بیرون آورند.

 مستحبّات دفن 

 قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود کنند[ 628]مسأله 
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( به اندازه قد انسان 6خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد قبر را ) 123مسأله 

متوسط گود کنند و میّت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آن که قبرستان 

ب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم دورتر، از جهتی بهتر باشد، مثل آن که مردمان خو

برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا بروند و نیز جنازه را در چند ذرعی قبر، زمین بگذارند 

 و تا سه مرتبه کم کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در 

 396ص: 

ه م طوری زمین بگذارند کنوبت چهارم وارد قبر کنند و اگر مّیت مرد است ، در دفعه سو

سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند و اگر زن است 

در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن ، پارچه 

د و دعاهایی کنن ای روی قبر بگیرند و نیز جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد قبر

که دستور داده شده ، پیش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از آن که میّت را در لحد 

گذاشتند، گره های کفن را باز کنند و صورت میّت را روی خاک بگذارند و بالشی از 

خاک زیر سر او بسازند و پشت میت ، خشت خام یا کلوخی بگذارند که میّت به پشت 

ش از آن که لحد را به پوشانند، دست راست را به شانه راست میّت بزنند و برنگردد و پی

دست چپ را به قوت بر شانه چپ میّت بگذارند و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به 

 (:2شدّت حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند )

ا اگر ویند مثلًو به جای فالن ، اسم میّت و پدرش را بگ« اسمَع افهَم یا فاُلن َ بن َ فاُلن »

 اسم او محمّد و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگویند:

 پس از آن بگویند:« اسمَع افهَم یا مُحَمَّدَ بن َ عَلی »
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هَل انت َ عَلَی العَهدِ الَّذِی فَارَقتَنا عَلَیه ِ مِن شَهَادَهِ ان ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَحدَه ُ لَا شَریک َ لَه ُ »

داً صَلّی اللّه ُ عَلَیه ِ وَ آلِه ِ عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ وَ سَی دُ النَّبِیّین َ وَ خاتَم ُ المُرسَلِین َ و وَ ان َّ مُحَمَّ

ان َّ عَلِیاً أَمیرُ المُؤمِنین َ وَ سَی دُ الوصِی ین َ وَ امام ٌ افتَرَض َ اللّه ُ طاعَتَه ُ عَلَی العالَمِین َ وَ ان َّ 

ین َ وَ عَلِی َّ بن َ الحُسَین ِ وَ مُحَمَّدَ بن َ عَلِی   وَ جَعفَرَ بن َ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بن َ الحَسَن َ وَ الحُسَ

جَعفَرٍ وَ عَلِی َّ بن مُوسی وَ مُحَمَّدَ بن َ عَلِی   وَ عَلی بن َ مُحَمَّدٍ وَ الحَسَن َ بن َ عَلی   وَ القائِم َ 

 عَلَیهِم ائِمَّهُ المُؤمِنین َ وَ حُجَج ُ اللّه ِ عَلَی الخَلق ِ أَجمَعِین َ َو  ِالحُجَّهَ المَهدِی َّ صَلَوات ُ اللّه

و به جای فالن بن فالن اسم میّت و « ( ابرارٌ یا فاُلن َ بن َ فاُلن 3ٍائِمَّتُک َ ائِمَّهُ هُدی ً بِک َ )

 پدرش را بگوید.

اذا اتاک َ المَلَکان ِ المُقَرَّبان ِ رَسُولَین ِ مِن عِندِ اللّه ِ تَبارَک َ وَ تَعالَی وَ »و بعد بگوید: 

سَأَالک َ عَن رَب ک َ وَ عَن نَبِی ک َ وَ عَن دِیِنک َ وَ عَن کِتابِک َ وَ عَن قِبلَتِک َ وَ عَن ائِمَّتِک َ 

بِهِما اللّه ُ رَبّی وَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّه ُ عَلَیه ِ وَ آلِه ِ نَبِی ی َو فاَل تَخَف وَ ال تَحزَن وَ قُل فِی جَوا

اإلِسالم ُ دِینِی وَ القُرآن ُ کِتابِی وَ الکَعبَهُ قِبلَتِی وَ امیرُ المُؤمِنین َ عَلِی   بن ُ أبی طالِب ٍ امامی 

ن ُ عَلِی   الشَّهیدُ بِکَرباَلءَ امامِی وَ عَلِی   زَی وَ الحَسَن ُ بن ُ عَلِی   الُمجتَبی امامی وَ الُحسَین ُ بن ُ

العابِدِین َ امَامِی وَ مُحَمَّدٌ البِاقِرُ امَامِی وَ جَعفَرٌ الصّادِق ُ امَامِی وَ مُوسَی الکاظِم ُ إِمامی وَ 

سَن ُ العَسکَری   امَامِی عَلِی   الر ضا إِمامی و مُحَمَّدٌ الجَوادُ إِمامی و عَلی   الهَادِی امَامِی وَ الحَ

( ائِمَّتِی وَ سَادَتِی وَ 1( امامی هؤُالءِ صَلَوات ُ اللّه ِ عَلَیهِم أَجمَعِین َ )9وَ الحُجَّهُ المُنتَظَرُ )

ن َ ب قَادَتِی وَ شُفَعَائِی بِهِم أَتَولَّی وَ مِن اعدائِهِم أَتَبَرَّأُ فِی الد نیَا وَ اآلخِرَهِ ثُم َّ اعلَم یا فاُلن َ

للّه َ تَبَارَکَ  ان َّ ا»و به جای فالن بن فالن اسم میّت و پدرش را بگوید و بعد بگوید: « فاُلن 

بِی أَوَ تَعَالَی نِعم َ الرَّب   وَ ان َّ مُحَمَّداً صَلَّی اللّه ُ عَلَیه ِ وَ آلِه ِ نِعم َ الرَّسُول ُ وَ ان َّ عَلِی َّ بن َ 

عصُومین َ األَئِمَّهَ االثنَی عَشَرَ ِنعم َ األئِمَّهُ وَ ان َّ ما جَاءَ بِه ِ مُحَمَّدٌ صَلَّی طالِب ٍ وَ اوالدَه ُ المَ

اللّه ُ عَلَیه ِ وَ آلِه ِ حَق ٌ وَ ان َّ المَوت َ حَق ٌ وَ سُؤال َ مُنکَرٍ وَ نَکیرٍ فِی القَبرِ حَق   وَ البَعثَ  

 حَق   
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 392ص: 

راطَ حَق   وَ المِیزان َ حَق   وَ تَطایُرَ الکُتُب ِ حَق   وَ ان َّ الجَنَّهَ حَق   وَ النّاَر وَ الن ُشورَ حَق   وَ الص 

أَ فَهِمت َ »پس بگوید: « حَق   وَ ان َّ السَّاعَهَ آتِیَهٌ ال رَیب َ فِیهَا وَ ان َّ اللّه َ یَبَعث ُ مَن فِی القُبُورِ

قَولِ  ثَبَّتَک َ اللّه ُ بِال»را بگوید پس از آن بگوید: و به جای فالن ، اسم میّت « یا فاُلن ُ

الثَّابِت ِ وَ َهداک اللّه ُ إِلَی صِرَاطٍ مُستَِقیم ٍ عَرَّف َ اللّه ُ بَینَک َ وَ َبین َ اولیائِک َ فی مُستَقَر  

ِِ  ه ِ الَیک َ وَ لَق هاللّهُم َّ جَاف ِ األَرض َ عَن جَنبَیه ِ وَ اصعَد بِرُوحِ»پس بگوید: « مِن رَحمَتِه ِ

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 9« )( مِنک َ بُرهَاناً اللّهُم َّ عَفوَک َ عَفوَک 1)

( )گلپایگانی ، اراکی ، خوئی ، فاضل ، سیستانی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، 6نیست )

ن که مطلوب ( )مکارم :( مستحب است به امید ای2نوری :( مستحب است قبر را .. )

( قبر را به اندازه قامت انسان 6پروردگار باشد، امور زیر را در دفن میّت رعایت کنند: )

( مّیت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آن که قبرستان 2متوسّط گود کنند. )

دورتر، از جهتی بهتر باشد، مثل این که افراد خوب در آنجا دفن شده اند یا مردم برای 

( هنگام دفن ، جنازه را در چند قدمی ِ قبر بر زمین 3تحه ، بیشتر به آنجا می روند. )فا

( اگر 9بگذارند و تا سه مرتبه ، کم کم نزدیک ببرند و در مرتبه چهارم وارد قبر کنند. )

میّت مرد است ، او را از طرف سر وارد قبر کنند و اگر زن است از طرف عرض بدن و 

( جنازه را به آرامی از تابوت بردارند 1او پارچه ای روی قبر بگیرند. )به هنگام وارد کردن 

و با آرامی وارد قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن 

( قبر لحد داشته باشد، یعنی آن را طوری بسازند که خاک روی بدن میّت 1بخوانند. )

ت در قبر، را باریکتر کنند و بعد از گذاشتن میّ نریزد، به این ترتیب که قسمت پایین قبر

باالی آن خشت یا آجر بچینند و یا طرف قبله قبر را کمی از پایین توسعه دهند به اندازه 

( پشت سر مّیت مقداری خاک یا خشت بگذارند که 9ای که مّیت در آن قرار بگیرد. )

بعد از گذاشتن در قبر گره  (3وقتی او را به طرف راست می خوابانند به عقب برنگردد. )
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کفن را باز کنند و صورت میّت را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او قرار 

( کسی که میّت را در قبر می گذارد با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و غیر 7دهند. )

« لَیه ِ راجِعُون َوَ إِنّا إِإِنّا لِلّه ِ »از خویشان میّت ، با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند 

و اگر میّت زن است کسی که با او محرم است او را در قبر بگذارد و اگر محرم نباشد 

را به پوشانند دست راست به « لحد»( پیش از آن که 64خویشانش او را در قبر بگذارند. )

در رساله « ک َبِ»( ]کلمه 3شانه میّت بزنند و او را حرکت دهند و سه مرتبه بگویند: .. )

( 9آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ، سیستانی ، صافی ، فاضل و مکارم نیست [ )

در رساله آیات عظام « اجمعین »( ]کلمه 1)گلپایگانی ، صافی :( الحُجَّهُ القائِم ُ المُنتَظَرُ .. )

( )تبریزی :( و 9.. ) ( )فاضل :( وَ لَق نه 1ُ: خوئی ، تبریزی ، سیستانی و زنجانی نیست [ )

 اگر میّت زن است ، تمام خطابها و ضمیرها و افعال مؤنث ذکر شود.

)زنجانی :( و در صورتی که میت زن باشد پاره ای از این دعا تغییر می کند به این ترتیب 

ام پدرش ننام میت و به جای فالن « فاُلنَهَ»و به جای « اسمَعِی ، افهَمِی یا فاُلنَهَ ابَنهَ فاُلن ٍ: »

 را 

 393ص: 

هَل َأنت ِ عَلَی العَهِد الَّذی فارَقِتنا .. أَئِمَّتُک ِ ائِمَّهُ هُدی ً ابراٌر »بگوید و پس از آن بگوید: 

اسم میت و به جای فاُلن اسم پدرش را بگوید پس « فالنه»و به جای « یا فاُلنَهَ ابنَهَ فاُلن ٍ

بان ِ رَسُولَین ِ مِن عِندِ اللّه ِ تَبارَک َ وَ تَعالی وَ سَأاَلک ِ اذا أَتاک ِ المَلَکان ِ المُقَرَّ»بگوید: 

عَن رَب ک ِ وَ عَن نَبِی ک ِ وَ عَن دِینِک ِ وَ عَن کِتابِک ِ وَ عَن قِبلَتِک ِ وَ عَن أَئِمَّتِک ِ فاَل 

« فالنه» و به جای« هَ فاُلن تَخافِی وَ ال تَحزَنِی وَ قُولِی فی جَوابِهِما .. ثُم َّ اعلَمِی یا فاُلنَهَ ابنَ

و به جای  «أ فَهِمت ِ یَا فُلَانَهُ»اسم میت و به جای فالن نام پدرش را بگوید و بعد بگوید: 

للّه ُ ثَبَّتَک ِ اللّه ُ بِالقَول ِ الثّابِت ِ وَ هَداک ِ ا»اسم میت را بگوید پس از آن بگوید: « فالنه»
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پس بگوید:  « بَینَک ِ وَ بَین َ أَولِیائِک ِ فی مُستَقَر  مِن رَحمَتِه ِ ُالی صِراطٍ مُستَقیم ٍ عَرَّف َ اللّه

اللّهُم َّ جاف ِ األَرض َ عَن جَنبَیها وَ اصعَد بِرُوحِها إِلَیک َ وَ لَقّها مِنک َ بُرهاناً اللّهُم َّ »

 «.عَفوَک َ عَفوَک َ

 برهنه و پا برهنه باشد[کسی که مّیت را در قبر می گذارد با طهارت و سر  629]مسأله 

خوب است به امید این که مطلوب پروردگار است کسی که میّت را در قبر  127مسأله 

(، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از طرف پای میّت از قبر بیرون 6می گذارد )

( کسانی که حاضرند، با پشت دست خاک بر قبر بریزند 2بیاید و غیر از خویشان میّت )

اگر میّت زن است ، کسی که با او محرم می «. إِنّا لِلّه ِ وَ إِّنا إِلَیه ِ راجِعُون َ»بگویند ِِِّ لا  و

باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمی نباشد، خویشانش او را در قبر بگذارند. این مسأله 

،  ریزی( )اراکی ، خوئی ، گلپایگانی ، فاضل ، تب6، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

سیستانی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( مستحب است کسی که میت را در قبر می گذارد .. 

 (.123( )زنجانی :( خویشان نسبی میّت .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله )2)

 قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند[ 611]مسأله 

طیل قبر را مربع یا مربع مست خوب است به امید این که مطلوب پروردگار است 134مسأله 

( و به اندازه چهار انگشت از زمین بلند کنند و نشانه ای روی آن بگذارند که 6بسازند )

اشتباه نشود و روی قبر آب به پاشند و بعد از پاشیدن آب ، کسانی که حاضرند، دستها را 

انّا »ه مبارکه: وربر قبر بگذارند و انگشتها را باز کرده در خاک فرو برند و هفت مرتبه س

اللّهُم َّ جَاف ِ »بخوانند و برای میّت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: « أَنزَلناه ُ

األَرض َ عَن جَنبَیه ِ وَ اصعِد الَیک َ رُوحَه ُ وَ لَق ه ِ مِنک َ رِضواناً وَ اسکِن قَبرَه ُ مِن رَحمَتِک َ 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2«. )ک َما تُغنیه ِ بِه ِ عَن رَحمَهِ مَن سِوَا

 )آیات عظام :( مستحب است قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند ..
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 )سیستانی :( مستحب است قبر را چهار گوشه بسازند ..

( )زنجانی :( و اگر میت 2)مکارم :( مستحب است قبر را بصورت مربع مستطیل بسازند .. )

اللّهُم ّ جاف ِ األَرض َ عَن جَنبَیها وَ اصعَد الَیکَ  »را به این شکل بخوانند: زن است دعا 

رُوحَها وَ لَق ها مِنک َ رِضوانًا وَ أَسکِن قَبرَها مِن رَحمَتِک َ ما تُغِنیها ِبه ِ عَن رَحمَهِ مَن 

 «.سِواک َ

 پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اند[ 613]مسأله 

از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اند مستحب است ولی ّ میّت یا  پس 136مسأله 

( اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده ، به میّت تلقین 6کسی که از طرف ولی ّ )

( )گلپایگانی ، صافی :( 6کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

 از طرف میّت ..

 399ص: 

 بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سالمتی دهند[ 612]مسأله 

بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را ، سر سالمتی دهند ولی اگر مدتی  132مسأله 

گذشته است که به واسطه سر سالمتی دادن ، مصیبت یادشان می آید، ترک آن بهتر 

( و غذا خوردن 6ستند )است و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میّت غذا بفر

( 6نزد آنان و در منزلشان مکروه است . این مسأله ، در رساله آیت الّله بهجت نیست )

 )مکارم :( شایسته است تا سه روز برای اهل خانه میّت ، غذا بفرستند.

 مستحب است انسان در مرگ خویشان مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند[ 611]مسأله 
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( انسان در مرگ خویشان ، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر 6)مستحب است  133مسأله 

بگوید و برای میّت « إِنّا لِلّه ِ وَ إِنّا إِلَیه ِ راجِعُون َ»کند و هر وقت میّت را یاد می کند ِِِّ لا 

( و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد 2قرآن بخواند )

( )مکارم :( سزاوار 6له ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )که زود خراب نشود. این مسأ

 ( )مکارم :( و طلب آمرزش کند. ]پایان مسأله [2است .. )

 جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد[ 614]مسأله 

( و به خود 2( انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد )6جایز نیست ) 139مسأله 

( )خوئی ، تبریزی :( و سیلی بزند و به 2( )سیستانی :( بنا بر احتیاط .. )6. )(3لطمه بزند )

 خود آسیب برساند.

( )بهجت :( 3)سیستانی :( و موی خود را بکند ولی به سر و صورت زدن ، جایز است . )

 و بنا بر احتیاط فرقی بین مرد و زن نیست .

رگ کسی صورت و بدن خود را )زنجانی :( مسأله بنا بر احتیاط مستحب انسان در م

نخراشد و به خود سیلی نزند و آسیب نرساند، مگر آسیب به نقص اساسی بدن بینجامد 

 که حرام می باشد.

 پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر[ 615]مسأله 

( )گلپایگانی 6(. )2( جایز نیست )6پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر ) 131مسأله 

( )اراکی ، خوئی ، تبریزی :( و احتیاط واجب 2.. )سیستانی :( بنا بر احتیاط .. ) :( و شوهر

 ) )سیستانی :( و احتیاط مستحب ( آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکند.

)زنجانی :( مسأله بنا بر احتیاط مستحب انسان در مرگ کسی یقه پاره نکند، بخصوص 

 در مرگ غیر پدر و برادر.
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 اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند[ 616]مسأله 

اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند یا اگر زن در  131مسأله 

( 2( یا موی خود را بکند )6عزای میّت صورت خود را بخراشد به طوری که خون بیاید )

( و اگر نتواند 9قیر را طعام دهد و یا آنها را به پوشاند )( یک بنده آزاد کند، یا ده ف3باید )

باید سه روز روزه بگیرد بلکه اگر خون هم نیاید بنا بر احتیاط واجب به این دستور عمل 

( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی ، 6نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 .. تبریزی :( صورت خود را بخراشد و خونین کند

( )گلپایگانی ، اراکی :( 2)صافی :( صورت خود را بخراشد به طوری که خونین شود .. )

 صورت خود را بخراشد یا موی خود را بکند، ..

 391ص: 

 ( )خوئی ، زنجانی ، سیستانی :( بنا بر احتیاط مستحب .. )تبریزی :( بنا بر احتیاط ..3)

( )اراکی ، خوئی 9اره قسم را بدهد، یعنی : .. ))مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید مانند کف

 ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)گلپایگانی ، صافی :( و اگر بر هیچ یک از آنها قدرت نداشته باشد سه روز روزه بگیرد 

 و اگر زن موی خود را در عزای میّت ببرد کفاره آن دو ماه پی در پی روزه گرفتن و یا

 یک بنده آزاد کردن و یا شصت مسکین طعام دادن است .

 )مکارم :( بلکه اگر خون هم نیاید باید به این دستور عمل نماید. ]پایان مسأله [

 در گریه بر میّت صدا را خیلی بلند نکنند[ 617]مسأله 

 اشاره
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( آن است که در گریه بر میّت صدا را خیلی بلند نکنند. این 6احتیاط واجب ) 139مسأله 

( )سیستانی ، زنجانی :( احتیاط 6مسأله ، در رساله آیات عظام : اراکی و بهجت نیست )

 مستحب ّ ..

 نماز وحشت 

 استحباب نماز وحشت [ 618]مسأله 

دو رکعت نماز وحشت برای میّت  (،2( در شب اول قبر )6مستحب ّ است ) 133مسأله 

رسی آیه الک»بخوانند و دستور آن این است که ، در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه 

بخوانند و بعد از سالم نماز « انّا أَنزَلناه ُ»و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره « 

کلمه  و به جای« ابعَث ثَوَابَهَا الَی قَبرِ فاُلن ٍ اللّهُم َّ صَل   عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ »بگویند: 

( )خوئی ، 6فالن ، اسم میّت را بگویند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )مکارم :( به امید این که مطلوب پروردگار باشد 2تبریزی ، سیستانی :( سزاوار است .. )

.. 

 ب اول قبر می شود خواند[نماز وحشت را در هر موقع از ش 619]مسأله 

نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می شود خواند، ولی بهتر است در  137مسأله 

 اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند[ 641]مسأله 

 اشاره

میّت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تأخیر بیفتد،  اگر بخواهند 194مسأله 

باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخیر بیندازند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 
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بهجت نیست )مکارم :( مسأله اگر دفن مّیت به علتی به تأخیر بیفتد باید نماز وحشت را 

 .تا شب اول دفن او تأخیر بیندازند

 نبش قبر

 نبش قبر مسلمان [ 643]مسأله 

نبش قبر مسلمان ، یعنی شکافتن قبر او اگر چه طفل ، یا دیوانه باشد حرام است  196مسأله 

( )مکارم :( و 6( اشکال ندارد. )2( ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد )6)

منظور از نبش قبر آن است که آن را طوری بشکافند که آثار بدن میّت ظاهر شود و اگر 

( )زنجانی 2ل ندارد، مگر این که موجب هتک و بی احترامی باشد. )بدن ظاهر نشود اشکا

 :( اگر تمام گوشت و استخوانش خاک شده باشد ..

 391ص: 

 نبش قبر امام زاده ها و شهدا و علما و صلحا[ 642]مسأله 

( امام زاده ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سالها بر آن گذشته 6نبش قبر ) 192مسأله 

ر صورتی که زیارتگاه باشد حرام است ، بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد بنا بر ( د2باشد )

( 6احتیاط واجب نباید آن را نبش کرد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )اراکی ، خوئی ، 2)زنجانی :( نبش قبری که باعث هتک حرمت می گردد مانند .. )

زنجانی :( حرام است . ]پایان مسأله [ )مکارم :(  گلپایگانی ، فاضل ، تبریزی ، صافی ،

مسأله اگر یقین داشته باشد بدن به کلّی از بین رفته و خاک شده است شکافتن قبر اشکالی 

ندارد، مگر در قبور امام زاده ها و شهدا و علماء و صلحا که اگر سالها بر آن بگذرد نیز 

 نبش قبر آنها جایز نیست .
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راب کردن قبر امام زاده ها و شهدا و علما و هر موردی که خراب )سیستانی :( مسأله خ

کردن قبر، هتک شمرده شود اگر چه سالها بر آن گذشته و بدنشان از میان رفته باشد 

 حرام است .

 شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست [ 641]مسأله 

میّت در زمین (: اول : آن که 2( حرام نیست )6شکافتن قبر در چند مورد ) 193مسأله 

(. دوم : آن که 3غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند )

( و صاحب آن راضی نشود که 9کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده غصبی باشد )

( و هم چنین است اگر چیزی از مال خود میّت که به ورثه او رسیده با او 1در قبر بماند )

ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، )ولی اگر چیز مختصری از  دفن شده باشد و

مال او که به ورثه به ارث رسیده مانند انگشتر و نحو آن با او دفن شده باشد در جواز 

(( و 1نبش برای درآوردن آن تأمل و اشکال است خصوصاً اگر اجحاف بر ورثه نباشد )

(، ) در صورتی 3( را با او دفن کنند )9انگشتری )اگر وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا 

(( برای بیرون آوردن اینها نمی توانند قبر 7که وصیتش بیشتر از یک سوم مال او نباشد )

( دفن شده باشد، یا 62( میت بی غسل یا بی کفن )66(. سوم : آن که )64را بشکافند )

شده یا در قبر، او را رو به  ( باطل بوده ، یا به غیر دستور شرع کفن63بفهمند غسلش )

( بخواهند بدن میّت را 61(. چهارم : آن که برای ثابت شدن حقّی )69قبله نگذاشته اند )

(. پنجم : آن که میّت را در جایی که بی احترامی به اوست مثل قبرستان کفّار 61ببینند )

که برای یک  (. ششم : آن69یا جایی که کثافت و خاکروبه می ریزند دفن کرده باشند )

(، قبر را بشکافند مثلًا بخواهند 63مطلب شرعی که اهمیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است )

( آن 24(. هفتم : )67بچه زنده را از شکم زن حامله ای که دفنش کرده اند بیرون آورند )

د ( یا دشمن بیرون آور26که بترسند درنده ای بدن میّت را پاره کند، یا سیل او را ببرد )

(. هشتم : آن که قسمتی از بدن میّت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولی 22)
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( آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن 23احتیاط واجب آن است که )

( 2( )گلپایگانی :( در هفت مورد .. )صافی :( در نه مورد .. )6(. )29میّت دیده نشود )

 لکه در بعضی از آنها واجب است ..)گلپایگانی ، صافی :( ب

 )بهجت :( فرموده اند شکافتن قبر در چند مورد جایز است ..

 399ص: 

( )سیستانی :( و نبش هم موجب حرج نباشد و گر نه الزم نیست مگر بر خود غاصب 3)

و اگر نبش محذور مهمتری داشته باشد الزم نیست بلکه جایز نیست ، مانند این که موجب 

شدن بدن میت باشد بلکه اگر موجب هتک باشد بنا بر احتیاط واجب جایز  قطعه قطعه

( )مکارم :( یا چیزی از 9نیست مگر این که خود میت آن زمین را غصب کرده باشد .. )

اموال میّت که به ورثه تعلق دارد با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در 

آالت قیمتی ( حتی اگر راضی شوند و ماندن آن در قبر قبر بماند )مانند انگشتر یا زینت 

اسراف باشد باید آن را بیرون آورند، امّا اگر میّت وصیت کرده که دعا یا انگشتری را 

مثلًا با او دفن کنند در صورتی که وصیت او بیش از ثلث نباشد و اسراف محسوب نشود 

( )بهجت :( و هم چنین است اگر چیز 1نمی توانند قبر او را بشکافند ]پایان مورد دّوم [ )

( 1گرانبهایی با او دفن شود و بدون نبش قبر نشود آن را بیرون آورد. ]پایان مورد دوم [ )

)نوری :( دوّم : آن که کفش یا چیز دیگری که با میت دفن شده ، غصبی باشد و صاحب 

ا او ثه رسیده بآن راضی نشود که در قبر بماند و اگر چیزی از مال خود میت که به ور

 دفن شود، احتیاط واجب آن است که از نبش قبر خودداری نمایند ..

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی 

( )سیستانی :( و وصیت 3( )زنجانی :( یا غیر آن .. )9، سیستانی ، تبریزی و فاضل نیست [ )

( ]قسمت داخل پرانتز در 7زنجانی :( در مواردی که وصیت نافذ است .. )او نافذ باشد .. )
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( 64رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی و صافی نیست [ 

 )گلپایگانی ، صافی :( مگر آن که زیادتر از ثلث باشد و ورثه امضاء نکرده باشند ..

( 66تثنائی که در مورد قبل ذکر شد جاری است .. ))سیستانی :( و در این مورد نیز اس

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( سوم : آن که شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و .. 

( )زنجانی :( غسل یا 63( )زنجانی ، بهجت :( میت بدون غسل یا کفن یا حنوط .. )62)

در صورتی شکافتن قبر  ( )اراکی ، زنجانی ، نوری :( در تمام این موارد69تیممش .. )

 جایز است که موجب هتک احترام میّت نشود ..

)گلپایگانی ، صافی :( ولی اگر نبش در این صورت باعث هتک میّت و اذیّت مردم شود 

 جایز نیست ..

)فاضل :( که در این فرض اگر نبش قبر موجب هتک میّت باشد یعنی جنازه متعفن یا 

اگر میّت بدون نماز دفن شده باشد نبش جایز نیست متالشی شده باشد جایز نیست امّا 

 بلکه بر قبر نماز خوانده می شود ..

)بهجت :( ولی أحوط این است که اگر موجب هتک و بی احترامی میّت شود نبش قبر 

نشود و اگر برهنه دفن شده باید مالحظه کنند که کفن کردن مهمتر است یا نبش قبر 

یت بیشتری دارد رعایت نمایند .. ]مورد سوم در رساله نکردن و هر کدام برای میّت اهم

 ( )سیستانی :( که مهمتر از نبش قبر باشد ..61آیت اللّه مکارم نیست [ )

 393ص: 

( )زنجانی :( 63]مورد چهارم و پنجم در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ ) -( 69( و )61)

وم است بچه مدت کمی بعد از مادر ( )مکارم :( البته معل67از شکافتن قبر کمتر نیست .. )

 ممکن است زنده بماند ..
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]عبارت  -( 26( )بهجت :( چهارم : .. )24]مورد ششم در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )

( )بهجت :( یا بخواهند میّت را 22در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )« یا سیل او را ببرد» 

ایان ت به این مطلب نکرده باشد بنا بر اظهر. ]پبه مشاهد مشرفه منتقل کنند اگر چه وصی

 ( )اراکی :( ولی باید .. )زنجانی :( ولی احتیاط مستحب آن است که ..23مسأله [ )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی 29)گلپایگانی ، صافی :( ولی احتیاط الزم آن است که .. )

یند بخصوص اگر وصیت :( ]و[ نهم : آن که میت را بخواهند به مشاهد مشرفه نقل نما

 کرده باشد.

)صافی :( ]و[ نهم : آن که میت را بخواهند به یکی از مشاهد مشرفه نقل کنند که جواز 

 در این صورت نیز مشروط به این است که نبش باعث هتک میّت نشود.

)فاضل :( ]و[ نهم : اگر میت وصیت کرده که جنازه اش را قبل از دفن به مشاهد مشرفه 

د و عمداً یا به هر جهتی بر خالف وصیت او عمل شده جایز بلکه واجب است منتقل کنن

قبر را نبش و جنازه را به محل مورد وصیت منتقل کنند، مگر این که بدن فاسد شده باشد 

یا نبش مستلزم هتک باشد، و در غیر این صورت نبش قبر جهت حمل به مشاهد مشرفه 

 د.خالف احتیاط است هر چند وصیت کرده باش

)سیستانی :( هشتم : آن که میت وصیّت کرده باشد که او را به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، 

چنانچه نقل دادن او محذوری نداشته باشد ولی عمداً یا از روی جهل یا فراموشی در 

جایی دیگر دفن شده باشد می توانند در صورتی که موجب هتک حرمتش نشود و 

او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشرّفه نقل دهند محذور دیگری نداشته باشد قبر 

 بلکه در این فرض ، نبش و نقل واجب است .

 اختصاصی  3145تا  664مسائل از 
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 اشاره

هر گاه کسی وصیت کند بدن او را در جای معینی دفن کنند و به  144)مکارم :( مسأله 

وصیت او عمل نکنند و در جای دیگری دفن شود، جایز نیست قبر او را نبش کنند و به 

 جای مورد وصیّت انتقال دهند.

 وهر گاه کسی وصیت کند که بعد از دفن ، قبر او را نبش کرده  146)مکارم :( مسأله 

 بدن او را به مشاهد مشرّفه یا نقطه دیگر ببرند، عمل به چنین وصیتی مشکل است .

تأخیر دفن میّت در صورتی که موجب هتک و توهین او باشد جایز  142)مکارم :( مسأله 

 نیست .

 احکام شهید

غسل دادن میّت مسلمان و کفن کردن او چنان که گفته شد واجب  143)مکارم :( مسأله 

ی که یعنی کسان« شهیدان راه خدا»است ولی دو گروه از این حکم مُستثنی هستند: اول : 

در میدان جهاد در راه اسالم ، همراه پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا امام معصوم 

ئب خاص او کشته شده اند، هم چنین کسانی که در حال غیبت امام علیهم السالم یا نا

 زمان ارواحنا فداه برای دفاع در برابر دشمنان اسالم 

 397ص: 

کشته می شوند، خواه مرد باشند، یا زن ، بزرگ باشند و یا کودک ، در این گونه موارد 

واندن یشان بعد از خغسل و کفن و حنوط واجب نیست ، بلکه باید آنها را با همان لباسها

 نماز دفن کنند.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

حکم مسأله سابق در باره کسانی است که در میدان جنگ کشته  149)مکارم :( مسأله 

شده باشند، یعنی پیش از آن که مسلمانان به او برسند جان داده است ، اما اگر به او برسند 

ر بیمارستان یا و زنده باشد، یا به صورت مجروح او را از میدان جنگ خارج سازند و د

غیر آن از دنیا برود، گر چه ثواب شهیدان را دارد ولی حکم فوق شامل حال آنها نمی 

 شود.

در جنگهای امروز که میدانهای جنگ وسعت دارد و گاه کیلومترها  141)مکارم :( مسأله 

یا فرسخها مسافت را در بر می گیرد و گلوله های دشمن و مانند آن تا مسافت زیادی می 

د، تمام این صحنه که مرکز تجمّع سربازان است میدان جنگ محسوب می شود، ولی رس

اگر دشمن به وسیله بمباران افرادی را دور از جبهه های جنگ به قتل برساند، احکام باال 

 در مورد آنها جاری نیست .

دون بهر گاه به علتی شهید برهنه شده باشد، باید او را کفن کنند و  141)مکارم :( مسأله 

 غسل دفن نمایند.

کسانی که قتل آنها به عنوان قصاص یا حدّ شرعی واجب »دوم :  149)مکارم :( مسأله 

و حاکم شرع به آنها دستور می دهد مراسم غسل میّت را خودشان در حال « شده است 

حیات انجام دهند و سه غسل را طبق دستوری که قبلًا گذشت به جا آورده ، سپس دو 

تهای سه گانه کفن را یعنی لنگ و پیراهن را می پوشند و مانند مّیت حنوط قسمت از قسم

می کنند و بعد از کشته شدن ، قطعه سوّم را بر آنها می پوشانند و نماز بر آنها خوانده و 

به همان حال دفنشان می کنند و الزم نیست خون را از بدن و کفن آنها بشویند حتی اگر 

 نجس کنند، تکرار غسل الزم نیست .بر اثر ترس و وحشت خود را 

 احکام اموات )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 آیا در غسل و کفن و دفن اموات ، مماثلت و همجنس بودن شرط است [ 226]س 
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: آیا در غسل و کفن و دفن اموات ، مماثلت و همجنس بودن شرط است یا هر 221س 

 انجام دهد؟ یک از زن و مرد می تواند امور میت دیگر را

ج : همجنس بودن با میّت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتی که غسل دادن 

میّت به وسیله همجنس او امکان دارد، غسل دادن به وسیله غیر همجنس صحیح نیست و 

 غسل میّت باطل است . ولی در تکفین و تدفین همجنس بودن شرط نیست .

 منزل مسکونی غسل می دهند[متعارف است که اموات را در  227]س 

: امروزه در روستاها متعارف است که اموات را در منزل مسکونی غسل می دهند. 229س 

گاهی میّت وصی نداشته و چند فرزند صغیر دارد. نظر مبارک راجع به این موارد چیست 

 ؟

ف ، رج : تصرفات مورد نیاز برای تجهیز میّت از قبیل غسل و کفن و دفن ، به مقدار متعا

 متوقف بر اذن ولی صغیر نیست و اشکال از جهت وجود فرزندان صغیر ایجاد نمی شود.

 شخصی بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرده است [ 228]س 

: شخصی بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونریزی 223س 

ه با یا با وسائل پزشکی بند بیاید یا این ک دارد، آیا باید منتظر ماند تا خون ، خود به خود

 وجود خونریزی جایز است اقدام به دفن او نمایند؟

 314ص: 

ج : تطهیر بدن میّت قبل از غسل در صورت امکان واجب است ، و اگر انتظار برای توقف 

 خونریزی یا منع آن ممکن باشد، واجب است .

 استخوان مرده ای که حدود چهل یا پنجاه سال از دفن آن می گذرد[ 229]س 
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: استخوان مرده ای که حدود چهل یا پنجاه سال از دفن آن می گذرد و مقبره او 227س 

از بین رفته و تبدیل به میدان عمومی گردیده است ، در اثر کندن نهری در آن میدان 

ها برای دیدن آنها اشکال دارد؟ آیا استخوان  ظاهر شده است . آیا لمس کردن استخوان

 ها نجس هستند؟

ج : استخوان میّت مسلمانی که غسل داده شده است ، نجس نیست ؛ ولی دفن مجدّد آن 

 زیر خاک واجب است .

 آیا برای انسان جایز است [ 211]س 

ر کفنی د: آیا برای انسان جایز است که پدر یا مادر و یا یکی از بستگان خود را 234س 

 که برای خودش خریده است ، کفن کند؟

 ج : اشکال ندارد.

 یک تیم پزشکی برای انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند[ 213]س 

: یک تیم پزشکی برای انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند که قلب 236س 

گذشت یک روز از انجام  و بعضی از اعضای مرده را از جسد او جدا سازندو بعد از

آزمایشها و مطالعات ، اقدام به دفن آن کنند. امیدواریم لطف نموده به سؤاالت زیر پاسخ 

( آیا با توجه به این که امواتی که این آزمایشها بر روی آنها اعمال می شود 6فرمائید: )

ب و بعضی از ( آیا دفن قل2از مسلمانان هستند، اقدام به این کار برای ما جایز است ؟ )

( آیا با توجه به این که دفن جداگانه 3اعضای جسد جدای از بدن میّت جایز است ؟ )

قلب و بعضی از اعضا مشکالت فراوانی برای ما ایجاد می کند، دفن آن اعضاء با بدن 

 میّت دیگر جایز است یا خیر؟
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امعه به ج ج : در صورتی که نجات نفس محترمه یا دستیابی به تجارب علوم پزشکی که

آن محتاج است ، و یا شناسایی ِ نوعی بیماری که حیات مردم را تهدید می کند، متوقف 

بر تشریح باشد، تشریح جسد میّت جایز است ، لکن الزم است تا آنجا که استفاده از 

جسد غیر مسلمان امکان دارد، از جسد مسلم استفاده نشود. حکم شرعی اعضایی که از 

ه اند، این است که با بدن دفن شوند، و اگر امکان نداشت ، دفن جسد مسلمان جدا شد

 جداگانه آنها اشکال ندارد.

 اگر شخصی برای خودش کفنی بخرد[ 212]س 

: اگر شخصی برای خودش کفنی بخرد و همیشه در وقت نمازهای واجب یا 232س 

 آن بخواندومستحب یا هنگام قرائت قرآن کریم ، آن را پهن نموده و روی آن نماز و قر

هنگام مرگ از آن به عنوان کفن استفاده کند. آیا این عمل جایز است ؟ آیا از نظر اسالم 

صحیح است که انسان کفنی را برای خود بخرد و بر آن آیات قرآنی بنویسد و از آن 

 فقط هنگام تکفین استفاده نماید؟

 ج : موارد مذکور اشکال ندارد.

قبر قدیمی که تاریخ آن به حدود هفتصد سال پیش بر می  اخیرًا جنازه زنی در یک 211]س 

 گردد[

: اخیراً جنازه زنی در یک قبر قدیمی که تاریخ آن به حدود هفتصد سال پیش بر 233س 

می گردد، کشف شده است . این جنازه مشتمل بر اسکلت استخوانی عظیم کامل و 

انی اد گفته های باستان شناسسالمی است که بر جمجمه آن مقداری مو وجود دارد. به استن

، این  -که آن را کشف کرده اند، جنازه متعلق به یک زن مسلمان است . آیا جایز است 

اسکلت استخوانی بزرگ و مشخص را از طرف موزه علوم طبیعی ) بعد از بازسازی شکل 

 قبر و قرار دادن جنازه در آن ( در 
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 316ص: 

زدید کنندگان از موزه علوم طبیعی گردد و یا معرض بازدید قرار داد تا موجب عبرت با

 با نوشتن آیات و احادیث مناسب باعث تذکر و موعظه دیدار کنندگان شود؟

ج : اگر ثابت شود که اسکلت ِ استخوانی ، متعلق به بدن میّت مسلمان است ، دفن فوری 

 آن واجب است .

 گورستانی در روستایی وجود دارد[ 214]س 

ر روستایی وجود دارد که ملک خاص کسی نیست و وقف هم : گورستانی د239س 

نشده است ، آیا جایز است اهالی این روستا از دفن اموات شهر یا روستاهای دیگر یا میتی 

 که وصیت کرده در آن قبرستان دفن شود، جلوگیری کنند؟

ج : اگر قبرستان عمومی مزبور ملک خاص کسی یا وقف خاص اهالی آن روستا نباشد، 

ی توانند از دفن اموات دیگران در آن قبرستان جلوگیری کنند و اگر شخصی وصیت نم

 کرده است در آن دفن شود، واجب است طبق وصیت عمل شود.

 پاشیدن آب بر قبور مستحب است [ 215]س 

: روایاتی وجود دارد دال بر این که پاشیدن آب بر قبور مستحب است ، مانند 231س 

ذکر شده است ، آیا این استحباب مخصوص روز « لی االخبارآل»روایاتی که در کتاب 

 چنین است ؟ نظر جناب« آللی االخبار»دفن مّیت است یا اطالق دارد، چنانچه نظر مؤلف 

 عالی در این باره چیست ؟

ج : پاشیدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نیز به قصد رجاء اشکال 

 ندارد.
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 چرا مّیت را شب دفن نمی کنند؟[ 216]س 

 : چرا میّت را شب دفن نمی کنند؟ آیا دفن میّت در شب حرام است ؟231س 

 ج : دفن میّت در شب اشکال ندارد.

 شخصی بر اثر تصادف ماشین فوت کرده است [ 217]س 

: شخصی بر اثر تصادف ماشین فوت کرده است ، پس از غسل و کفن او را به 239س 

قبرستان آوردند، ولی هنگام دفن متوجه شدند که تابوت و کفن آغشته به خونی است 

 که از او جریان دارد، آیا عوض کردن کفن او در این حالت واجب است ؟

ردن است یا بریدن و یا عوض ک ج : اگر شستن آن قسمت از کفن که به خون آغشته شده

آن امکان داشته باشد، آن کار واجب است ، ولی اگر امکان ندارد، دفن میّت به همان 

 صورت جایز است .

 اگر سه ماه از دفن مّیت با کفن آغشته به خون بگذرد[ 218]س 

 : اگر سه ماه از دفن آن میّت با کفن آغشته به خون بگذرد، آیا نبش قبر در این233س 

 حالت جایز است ؟

 ج : نبش قبر در فرض سؤال جایز نیست .

 اگر زن حامله ای هنگام وضع حمل از دنیا برود[ 219]س 

( اگر زن 6: از حضرت عالی تقاضا می کنیم به سه سؤال زیر پاسخ فرمائید. )237س 

حامله ای هنگام وضع حمل از دنیا برود، جنین موجود در رحم زن در موارد زیر چه 

دارد؟ الف : اگر روح به تازگی در او دمیده شده باشد )سه ماه یا بیشتر(، با توجه  حکمی

به این که احتمال مرگ جنین در صورت خارج کردن آن از رحم مادر بسیار زیاد است 
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؟ ب : اگر عمر جنین هفت ماه یا بیشتر باشد؟ ج : اگر جنین در رحم مادر مرده باشد؟ 

حمل بمیرد، آیا بررسی کامل مرگ و زندگی جنین بر  ( اگر زن حامله هنگام وضع2)

( اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت کند و بچه در شکم او 3دیگران واجب است ؟ )

زنده بماند و شخصی بر خالف متعارف با وجود زنده بودن جنین دستور دفن مادر با 

 جنین را بدهد، نظر شما در این باره چیست ؟

 312ص: 

ا مرگ مادرش فوت کند، و یا فوت مادر پیش از دمیده شدن روح در ج : اگر جنین ب

جنین باشد، خارج کردن آن از شکم مادر واجب نیست ، بلکه جایز هم نیست . ولی اگر 

روح در او دمیده شده و در شکم مادرش که از دنیا رفته است ، زنده باشد و احتمال زنده 

وجود داشته باشد، واجب است که سریعاً ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر 

او را از شکم مادر خارج کنند، و تا وقتی که موت جنین در رحم احراز نشده است ، دفن 

مادر همراه با جنین جایز نیست و اگر جنین زنده همراه مادرش دفن شد و حتی بعد از 

ج قبر و خاردفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش 

کردن جنین زنده از شکم مادر نمایند. هم چنین اگر حفظ حیات جنین در شکم مادرش 

متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، ظاهر این است که تأخیر دفن مادر واجب است تا جان 

جنین حفظ شود، و اگر کسی بگوید دفن زن حامله با جنین زنده ای که در رحم او وجود 

یگران به گمان صحت نظر او اقدام به دفن نمایند و این کار منجر به دارد جایز است و د

مرگ بچه در داخل قبر شود، پرداختن دیه بر کسی که مباشر دفن بوده ، واجب است ، 

مگر این که مرگ جنین مستند به گفته آن شخص باشد که در این صورت دیه بر او 

 واجب است .

 قبور چند طبقه [ 241]س 
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ی برای استفاده بهینه از زمین ، دستور داده است قبرها به صورت دو : شهردار294س 

 طبقه ساخته شود. تمنّا می کنیم حکم شرعی آن را بیان فرمائید.

ج : جایز است که قبور مسلمانان در چندین طبقه ساخته شود، به شرطی که این کار سبب 

 نبش قبر و هتک حرمت مسلمان نشود.

 کرده و مرده است [ کودکی در چاه سقوط 243]س 

: کودکی در چاه سقوط کرده و مرده است . آب موجود در چاه مانع خارج 296س 

 کردن بدن او است ، حکم آن چیست ؟

ج : جسد کودک در همان چاه به حال خود رها می شود و چاه قبر او خواهد بود و اگر 

طیل شد، تعچاه ملک شخصی کسی نباشد و یا مالک آن به مسدود کردن آن راضی با

 کردن چاه و بستن آن واجب است .

 برپایی این مراسم [ 242]س 

: در منطقه ما مرسوم است که مراسم سینه زنی و زنجیر زنی به صورت سنتی آن 292س 

و شهدا و بزرگان دینی برگزار می شود. آیا « علیهم السالم »فقط در عزاداری ائمه اطهار 

 افرادی از نیروهای بسیج و یا از کسانی که به نحویبرپایی این مراسم به خاطر در گذشت 

 به حکومت اسالمی و این ملت مسلمان خدمات کرده اند، جایز است ؟

 ج : این عمل اشکال ندارد.

 رفتن به قبرستان در شب مکروه است [ 241]س 
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: با توجه به این که رفتن به قبرستان در شب مکروه است ، اگر کسی با این اعتقاد 293س 

ه شبانه به قبرستان رفتن عامل مؤثری در تربیت اسالمی است ، شبانه به قبرستان برود، ک

 چه حکمی دارد؟

 ج : اشکال ندارد.

 شرکت در تشیع جنازه [ 244]س 

 : آیا شرکت در تشیع جنازه و حمل آن برای زنان جایز است ؟299س 

 ج : اشکال ندارد.

 313ص: 

 اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضایت آنها باشد، جایز است [ 245]س 

: در میان بعضی از عشایر معمول است که هنگام مرگ بعضی از اشخاص ، با 291س 

قرض ، اقدام به خرید تعداد زیادی گوسفند می کنندتا همه کسانی را که در مراسم 

باعث ضرر فراوانی به آنها می شود، آیا  عزاداری شرکت می نمایند، اطعام کنند. این کار

 تحمل این ضررها برای حفظ عادات و رسوم جایز است ؟

ج : اگر اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضایت آنها باشد، جایز است . ولی اگر این 

کار موجب بروز مشکالت و ضررهای مالی می شود از آن اجتناب شود و اگر انفاق از 

بگیرد، بستگی به نحوه وصیت او دارد و به طور کلّی در این گونه  اموال مّیت صورت

 امور باید از اسراف و زیاده روی که موجب تضییع نعم الهی می شود پرهیز گردد.

 اگر در زمان حاضر، شخصی در منطقه ای بر اثر انفجار مین کشته شود[ 246]س 
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 ر مین کشته شود، آیا احکام: اگر در زمان حاضر، شخصی در منطقه ای بر اثر انفجا291

 شهید را دارد؟

ج : سقوطِ تکلیف غسل و کفن شهید از احکام اختصاصی شهیدی است که در میدان 

 جنگ کشته شود.

 افرادی که از گروه حق که به شهادت می رسند حکم شهید را دارند[ 247]س 

ی رفت و آمد : برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در محورهای شهرهای مرز299

می کنند، گاهی با کمین هایی که از طرف بعضی از عناصر ضد انقالب اسالمی گذاشته 

می شود، مواجه می شوندکه گاهی منجر به شهادت آنان می گردد. آیا غسل یا تیمم این 

 شهدای عزیز واجب است یا این که آنجا میدان جنگ محسوب می شود؟

یدان جنگ بین گروه حق و گروه باطل و یاغی ج : اگر آن محورها و منطقه مزبور م

 باشد، افرادی که از گروه حق در آنجا به شهادت می رسند، حکم شهید را دارند.

 کسی که واجد شرایط امامت در نماز جماعت نیست [ 248]س 

: آیا کسی که واجد شرایط امامت در نماز جماعت نیست ، جایز است امامت 293س 

 ی از مؤمنین را عهده دار شود؟نماز میّت بر جنازه یک

ج : بعید نیست که شرائط معتبر در جماعت و امامت جماعت در سایر نمازها در نماز 

 میّت شرط نباشد، هر چند احوط این است که آن شرائط در نماز میّت هم رعایت شود.

 اگر مؤمنی در راه اجرای فقه جعفری کشته شود[ 249]س 

جهان در راه اجرای احکام اسالمی یا در تظاهرات و یا  : اگر مؤمنی در جائی از297س 

 در راه اجرای فقه جعفری کشته شود، آیا شهید محسوب می شود؟
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ج : چنین شهیدی اجر و ثواب شهید را دارد، ولی احکام تجهیز شهید اختصاص به کسی 

 دارد که در میدان جنگ ، هنگام درگیری و در معرکه نبرد به شهادت رسیده باشد.

 اگر مسلمانی بر اساس قانون به اعدام محکوم شود[ 251س ]

: اگر مسلمانی بر اساس قانون و تأیید قوه قضائیه به جرم حمل مواد مخدر به 214س 

( آیا نماز مّیت بر او خوانده 6اعدام محکوم شود و حکم اعدام در باره او اجرا گردد: )

و مصیبت خوانی برای اهل ( شرکت در مجلس عزا و قرائت قرآن کریم 2می شود؟ )

 که برای او برگزار می شود، چه حکمی دارد؟« علیهم السالم »بیت 

ج : مسلمانی که حکم اعدام در باره او اجرا گردیده است ، حکم سایر مسلمانان را دارد 

 و همه احکام و آداب اسالمی میّت در مورد او هم جاری است .

 319ص: 

 مس ّ استخوانی که همراه با گوشت است [ 253]س 

: آیا مس ّ کردن استخوانی که همراه با گوشت است و از بدن انسان زنده جدا 216س 

 شده ، موجب غسل مس ّ میّت می شود؟

 ج : دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است ، غسل ندارد.

 ان مرده جدا شده [آیا دست زدن به عضوی که از بدن انس 252]س 

: آیا دست زدن به عضوی که از بدن انسان ، مرده ، جدا شده ، غسل مس ّ میت 212س 

 واجب می شود؟

ج : دست زدن به عضوی که از بدن مرده جدا شده ، پس از سرد شدن و پیش از غسل 

 دادن ، در حکم دست زدن به بدن مرده است .
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 شخص مسلمان را باید هنگام احتضار رو به قبله خواباند[ 251]س 

 : آیا شخص مسلمان را باید هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟213س 

ج : شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، 

حتضر این عمل را بر خود مبه طوری که کف پای او به جانب قبله باشد. بسیاری از فقهاء 

در صورتی که قادر باشد و بر دیگران ، واجب دانسته اند و احتیاط در انجام آن ترک 

 نشود.

 هنگام کشیدن دندان [ 254]س 

: اگر هنگام کشیدن دندان مقداری از بافت های لثه هم همراه آن کنده شود، آیا 219س 

 دست زدن به آنها موجب غسل مس ّ میّت می شود؟

 : مس آن موجب غسل مس میت نمی شود. ج

 آیا بر شهید مسلمانی که با لباسش دفن شده است [ 255]س 

: آیا بر شهید مسلمانی که با لباسش دفن شده است ، احکام مس ّ میّت مترتب 211س 

 است ؟

ج : با مس ّ شهیدی که تغسیل و تکفین در حق او ساقط است ، غسل مس ّ میّت واجب 

 نمی شود.

 این جانب دانشجوی رشته پزشکی هستم [ 256]س 

: این جانب دانشجوی رشته پزشکی هستم . گاهی هنگام تشریح مجبور به مس ّ 211س 

جسد کسانی که از دنیا رفته اند می شویم و نمی دانیم که آن اموات مسلمان هستند یا 

ده سل داخیر، و غسل داده شده اند، یا خیر؟ ولی مسئولین می گویند که این اجساد غ
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شده اند. با توجه به این مطالب امیدواریم وظیفه ما نسبت به نماز و غیر آن را بعد از مسّ  

آن اجساد بیان فرمائید، و این که آیا بر اساس آن چه ذکر شد، غسل بر ما واجب می 

 شود یا خیر؟

ا ی ج : اگر غسل دادن میّت ، احراز نشود و شما در آن شک داشته باشید، با مس ّ جسد

اجزاء آن ، غسل مس ّ مّیت بر شما واجب می شود، و نماز بدون غسل مس ّ میّت صحیح 

نیست . ولی اگر اصل غسل میّت احراز شود با مس ّ جسد یا بعضی از اجزای آن ، غسل 

 مس ّ میّت واجب نمی شود، حتی اگر در صحت غسل آن میّت شک داشته باشید.

 لوم نیست [شهیدی که نام و نشانی او مع 257]س 

: شهیدی که نام و نشانی او معلوم نیست ، با تعدادی از اطفال در یک قبر دفن 219س 

شده است . بعد از مدتی شواهدی به دست آمد حاکی از این که آن شهید اهل شهری 

که در آن دفن شده ، نیست . آیا نبش قبر او جهت حمل جسد شهید به شهر خودش جایز 

 است ؟

 موازین و احکام شرعی دفن گردیده ، نبش قبر وی جایز نیست . ج : اگر بر اساس

 اگر آگاهی از داخل قبر و تصویر برداری تلویزیونی [ 258]س 

: اگر آگاهی از داخل قبر و تصویر برداری تلویزیونی از آن چه در آن است ، 213س 

 ا خیر؟ی بدون کندن و خاکبرداری ، ممکن باشد، آیا بر این عمل نبش قبر صدق می کند

ج : بر تصویر برداری از بدن میتی که در قبر دفن شده است بدون کندن و نبش قبر و 

 آشکار شدن جنازه ، عنوان نبش قبر صدق نمی کند.

 311ص: 
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 تخریب مقبره های اطراف قبرستان [ 259]س 

: شهرداری قصد دارد مقبره های اطراف قبرستان را برای توسعه کوچه ها، خراب 217س 

د آیا این عمل جائز است ؟ ثانیاً: آیا خارج کردن استخوان های آن اموات و دفن نمای

 آنها در مکانی دیگر جایز است ؟

ج : تخریب قبور مؤمنین و نبش آنها جایز نیست ، حتی اگر برای تعریض کوچه ها باشد، 

و در صورت وقوع نبش قبر و آشکار شدن بدن میّت مسلمان یا استخوان های آن که 

 وز پوسیده نشده اند، واجب است دوباره دفن شوند.هن

اگر شخصی بدون رعایت موازین شرعی اقدام به خراب کردن قبرستان مسلمانان  261]س 

 کند[

: اگر شخصی بدون رعایت موازین شرعی اقدام به خراب کردن قبرستان 214س 

 مسلمانان کند، مسلمانهای دیگر در برابر او چه مسئولیتی دارند؟

وظیفه دیگران در این باره نهی از منکر با رعایت شرایط و مراتب آن است ، و اگر ج : 

در اثر تخریب قبور استخوان بدن میت مسلمان ظاهر شود واجب است آن را مجدداً دفن 

 نمایند.

 با توجه به وقفی بودن قبرستان [ 263]س 

( سال است که در قبرستان دفن شده است . اکنون به فکر 31: پدرم در حدود )216س 

افتاده ام که با کسب اجازه از اداره اوقاف از آن قبر برای خودم استفاده کنم . آیا با توجه 

 به وقفی بودن قبرستان ، اجازه گرفتن از برادرانم در این باره الزم است ؟
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رثه میّت نسبت به قبری که زمین آن وقف عام برای دفن ج : اجازه گرفتن از سایر و

اموات شده ، شرط نیست . ولی قبل از تبدیل استخوان های میّت به خاک ، نبش قبر برای 

 دفن میّت دیگری در آن جایز نیست .

 آیا راهی برای خراب کردن قبرستان مسلمان ها وجود دارد[ 262]س 

ستان مسلمان ها و تبدیل آن به مراکز دیگر : آیا راهی برای خراب کردن قبر212س 

 وجود دارد، توضیح دهید؟

ج : تغییر و تبدیل قبرستان مسلمانان که برای دفن اموات مسلمین وقف شده ، جایز نیست 

. 

 نبش قبر و تبدیل قبرستان [ 261]س 

: آیا نبش قبر و تبدیل قبرستانی که برای دفن اموات وقف گردیده ، بعد از اخذ 213س 

 اجازه از مرجع تقلید جایز است ؟

ج : در مواردی که نبش قبر و تبدیل ِ قبرستان ِ وقف شده برای دفن اموات جایز نیست ، 

 اجازه مرجع تقلید اثری ندارد. و اگر از موارد استثناء باشد اشکال ندارد.

 در قبر هیچ اثری از جسد مرد مزبور وجود ندارد[ 264]س 

ت سال پیش فوت نموده ، چندی پیش هم زنی در همان : مردی در حدود بیس219س 

روستا از دنیا رفت ، اشتباهاً قبر آن مرد را حفر و زن را در آن دفن کردند، با توجه به این 

 که در داخل قبر هیچ اثری از جسد مرد مزبور وجود ندارد، وظیفه فعلی ما چیست ؟

تکلیفی ندارند و مجرد دفن  ج : در حال حاضر، با توجه به فرض سؤال ، دیگران هیچ

 میّت در قبر میّت دیگر موجب جواز نبش قبر برای انتقال جسد به قبر دیگر نمی شود.
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 در وسط خیابانی ، چهار قبر وجود دارد[ 265]س 

: در وسط خیابانی ، چهار قبر وجود دارد که مانع ادامه جاده سازی هستند، از 211س 

امیدواریم برای این که شهرداری مرتکب عمل  طرفی هم نبش قبر اشکال شرعی دارد.

 خالف شرعی نشود، وظیفه ما را بیان فرمائید.

ج : اگر احداث جاده متوقف بر حفر قبر و نبش آن نباشد و عبور جاده از روی قبرها 

امکان دارد، یا احداث جاده با وجود قبرها ضروری و طبق قانون الزم باشد، احداث آن 

 اشکال ندارد.

 311ص: 

 غسلهای مستحب 

 غسلهای مستحب [ 644]مسأله 

 6غسلهای مستحب در شرع مقدس اسالم بسیار است و از آن جمله است :  199مسأله 

غسل جمعه ، و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزدیک ظهر به جا آورده 

( جمعه 2( و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است که بدون نیّت ادا و قضا تا عصر )6شود )

( از صبح شنبه تا غروب 9جمعه غسل نکند مستحب ّ است ) (. و اگر در روز3به جا آورد )

( می 1(. و کسی که می ترسد در روز جمعه آب پیدا نکند )1، قضای آن را به جا آورد )

( )بلکه اگر در شب جمعه غسل را به امید آن 9تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد )

( و مستحب ّ است انسان در (3که مطلوب خداوند عالم است به جا آورد، صحیح است )

اشهَدُ ان لَا إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَحدَه ُ لَا شَریک َ لَه ُ وَ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ »موقع غسل جمعه بگوید: 

وَ رَسُولُه ُ اللّهُم َّ صَل   عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ اجعَلنِی مِن َ التَّوّابِین َ وَ اجعَلنِی مِن َ 

 «.المُتَطَه رِین َ
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غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهای طاق مثل شب سوم و پنجم و هفتم ، ولی از  2

شب بیست و یکم مستحب ّ است همه شب غسل کند )و برای غسل شب اول و پانزدهم 

و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و 

((. و وقت غسل شبهای ماه رمضان ، تمام شب 7ارش شده است )بیست و نهم بیشتر سف

(( ولی از شب بیست 66( به جا آورده شود )64است )و بهتر است مقارن غروب آفتاب )

(. و نیز مستحبّ  62و یکم تا آخر ماه بهتر است غسل را بین نماز مغرب و عشا به جا آورد )

غسل هم در آخر شب انجام  است در شب بیست و سوم غیر از غسل اول شب ، یک

 دهد.

( و بهتر 63غسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح است تا غروب ) 3

( و اگر از ظهر تا غروب به جا آورد، احتیاط 69است آن را پیش از نماز عید به جا آورد )

ز اول غسل شب عید فطر و وقت آن ا 9( 61( به قصد رجاء انجام دهد. )61آن است که )

 مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در اول شب به جا آورده شود.

( و در روز نهم بهتر است آن را نزدیک ظهر به 69غسل روز هشتم و نهم ذی حَجّه ) 1

 جا آورد.

 غسل روز اول و پانزدهم و بیست و هفتم و آخر ماه رجب . 1

آن را انجام دهد « صدر نهار»( و بهتر است در وقت چاشت 63غسل روز عید غدیر ) 9

(67.) 

 (.24غسل روز بیست و چهارم ذی حَجّه ) 3
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( و نهم و هفدهم ربیع االول و روز بیست 26غسل روز عید نو روز و پانزدهم شعبان ) 7

که تا آخر مسأله  ( ولی غسل روز پانزدهم شعبان و غسلهای دیگری22و پنجم ذی قعده )

 ذکر شده رجاءً انجام دهد. 23

 (.29غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده ) 64

 (.21غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است ) 66

 (.21غسل کسی که در حال مستی خوابیده ) 62

 (.29) غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میّتی که غسل داده اند رسانده 63

غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده در صورتی  69

غسل کسی که برای تماشای دار آویخته  61( 23که تمام ماه و خورشید گرفته باشد. )

( ولی اگر اتفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلًا برای 27رفته و آن را دیده باشد )

 رفته باشد، غسل مستحب ّ نیست . شهادت دادن

 319ص: 

غسل جمعه ، که از مهمترین و مؤکّدترین غسلهای مستحب محسوب  6( )مکارم :( 6)

می شود و بهتر است که حتی االمکان آن را ترک نکنند و وقت آن ، از اذان صبح روز 

گر تا ظهر ( )اراکی :( ا3( )گلپایگانی ، صافی :( تا غروب .. )2جمعه است تا ظهر .. )

انجام ندهد بعد از آن تا عصر جمعه اگر بخواهد غسل کند، احتیاط واجب آن است که 

 بدون نیت ادا و قضا انجام دهد ..

)بهجت :( اگر تا ظهر انجام ندهد، بنا بر احوط بدون نیت ادا و قضا تا عصر جمعه به جا 

 آورد ..
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دون نیت ادا و قضا و به قصد ما )مکارم :( اگر تا ظهر انجام نشود احتیاط آن است که ب

در رساله آیت اللّه « مستحب ّ است »( ]عبارت 9فی الذّمه تا عصر جمعه به جا آورند .. )

( 1( )فاضل :( و قضای آن در شب شنبه بنا بر احتیاط صحیح نیست .. )1فاضل نیست [ )

مقدم داشتن انجام ( )مکارم :( روز پنج شنبه غسل را به نیّت 9)نوری :( یا موفق نشود .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( می تواند روز پنج شنبه غسل کند و یا 3دهد. ]پایان مورد اّول [ )

در شب جمعه رجاءً غسل را انجام دهد .. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : 

( 64( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )7بهجت و فاضل نیست [ )

 گلپایگانی ، صافی :( مقارن غروب ، یا کمی پیش از غروب ..)

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی 66)نوری :( نزدیک غروب آفتاب .. )

( )بهجت :( زمان مخصوصی برای این غسلها معیّن نیست ولی بهتر است که 62نیست [ )

 در اول شب ، آنها را به جا آورد ..

ین غسلها تمام شب است ، هر چند بهتر است که همراه غروب آفتاب )مکارم :( وقت ا

به جا آورند، ولی از شب بیست و یکم تا آخر ماه میان نماز مغرب و عشا انجام دهند و 

احتیاط آن است که تمام غسلهای ماه مبارک و غسلهایی را که در مسائل آینده می آید 

( 63به جا آورند. ]پایان مورد دوّم [ ) به قصد رجاء یعنی به امید مطلوبیت پروردگار

( )اراکی ، نوری :( احتیاط 61( )مکارم :( ]پایان مورد سوم [ )69)اراکی :( تا ظهر .. )

 واجب آن است که ..

( )گلپایگانی ، 61در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )« احتیاط آن است که »]عبارت 

ت آن از اذان صبح است تا ظهر و چون غسل روز عید فطر و عید قربان و وق 3صافی :( 

احتمال می رود که وقت آن تا غروب باشد اگر بعد از ظهر آن را به جا آورد احتیاط آن 

( )مکارم :( که روز ترویه و روز عرفه نام دارد. ]پایان 69است که به قصد رجاء باشد .. )
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( )اراکی 67[ )9مورد  ( )مکارم ، بهجت :( ]پایان63[ )1[ )بهجت :( ]پایان مورد 1مورد 

 ، گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( بهتر است پیش از ظهر آن را انجام دهد ..

( 3]مورد ) -( 24)نوری :( بهتر است بعد از طلوع آفتاب ، اول روز آن را انجام دهد .. )

 در رساله آیت اللّه مکارم نیست [

 313ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( 22[ )7ان مورد ( )بهجت ، مکارم :( و هفدهم ربیع األوّل ]پای26)

غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع  7[ )فاضل :( 7]پایان مورد 

( )نوری :( 23[ )7األوّل و روز بیست و پنجم ذی القعده را رجاءً انجام دهد. ]پایان مورد 

از تولد است تا دو سه روز  ( )گلپایگانی ، صافی :( و وقت آن بعد29تا آخر این بند .. )

در رساله آیت  64که بگویند تازه به دنیا آمده و اگر تأخیر شد رجاءً غسل بدهند .. ]مورد 

( 29در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ ) 62و  66]مورد  -( 21( و )21اللّه بهجت نیست [ )

ی ، صافی :( ( )گلپایگان23در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست [ ) 63]مورد 

بلکه احتیاط، ترک نکردن این غسل است چنانکه احتیاط آن است که به قصد ما فی 

 الذّمه به جا آورد از جهت تأخیر نماز یا از جهت به جا آوردن قضاء نماز ..

( )مکارم :( امّا اگر تصادفاً نگاهش بر 27( در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )69]مورد )

مطلب الزمی مانند شهادت دادن رفته باشد غسل ندارد، غسل توبه ، یعنی  او بیفتد، یا برای

 : هر گاه بعد از ارتکاب گناهی توبه کند غسل به جا می آورد.

)بهجت :( ]و[ غسل برای احرام ، طواف ، وقوف به عرفات و مشعر، برای قربانی کردن ، 

اجت ه باشد، برای طلب حسر تراشیدن در منی ، برای توبه از معاصی اگر چه گناه صغیر

 ، استخاره یعنی طلب خیر از خداوند.
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)خوئی ، زنجانی ، سیستانی ، تبریزی :( مسأله در شرع مقدس اسالم غسلهایی مستحب 

غسل جمعه ، و وقت آن بعد از اذان صبح است و بهتر آن  6است و از آن جمله است : 

ام ندهد بهتر آن است که بدون است که نزدیک ظهر به جا آورده شود، و اگر تا ظهر انج

نیت ادا و قضا تا غروب به جا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از 

صبح شنبه تا غروب قضای آن را به جا آورد. و کسی که می داند در روز جمعه آب پیدا 

 نخواهد کرد می تواند روز پنج شنبه غسل را رجاءً انجام دهد، و مستحب است انسان در

اشهَدُ ان ال إِله َ الَّا اللّه ُ وَحدَه ُ ال شَرِیک َ لَه ُ وَ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُهُ  »موقع غسل جمعه بگوید: 

وَ رَسُولُه ُ اللّهُم َّ صَل   عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ اجعَلنِی مِن َ التَّوابِین َ وَ اجعَلنی مِن َ 

ل و هفدهم و اول شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و غسل شب او 2«. المُتَطه رین َ

غسل روز عید فطر و عید قربان و  3سوّم و غسل در شب بیست و چهارم ماه رمضان . 

وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بعد از ظهر تا غروب به قصد رجاء بیاورند و بهتر 

د فطر و وقت آن از اول غسل شب عی 9آن است که آن را پیش از نماز عید به جا آورند. 

غسل روز  1مغرب است تا اذان صبح و بهتر آن است که در اول شب به جا آورده شود. 

 1هشتم و نهم ذی حجه و در روز نهم بهتر آن است که آن را نزدیک ظهر به جا آورد. 

غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده در صورتی 

غسل کسی که جائی از بدنش را به بدن میتی که  9اه و خورشید گرفته باشد. که تمام م

 66غسل دخول مکه  64غسل دخول حرم  7غسل احرام  3غسل داده اند رسانده باشد 

 غسل دخول کعبه  62غسل زیارت خانه کعبه 

 317ص: 

غسل داخل شدن  61غسل داخل شدن مدینه منوره  69غسل برای نحر و ذبح و حلق  63

غسل وداع قبر مطهر پیغمبر صلی اللّه علیه و  61حرم پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 

 67غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده .  63غسل برای مباهله با خصم  69آله و سلم 
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غسل در وقت احتراق قرص آفتاب در  26غسل برای استسقاء  24غسل برای استخاره 

 د الشّهداء علیه السالم هر چند از دور باشد.غسل زیارت سیّ 22کسوف 

 )سیستانی :( در شرع مقدس اسالم غسلهای مستحب زیاد است ..

 )سیستانی :( وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب ..

 )تبریزی :( وقت آن از اذان صبح است ..

ا ا آورد و بن)زنجانی :( اگر تا ظهر انجام ندهد مستحب است پس از ظهر تا غروب به ج

 بر احتیاط در آن نیت ادا و قضا نکند ..

 )سیستانی :( یا شب جمعه ..

غسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و  2)زنجانی ، سیستانی :( 

سوم و بیست و چهارم ماه رمضان )زنجانی : و در شب بیست و سوم غسل دیگری در 

 آخر شب هم مستحب است ( ..

)سیستانی :( وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر آن است که آن را پیش از نماز 

 عید به جا آورند ..

غسل روز عید فطر و عید قربان ؛ و وقت آن پس از اذان صبح است و بهتر  3)زنجانی :( 

است بعد از ظهر تا غروب به قصد رجاء انجام دهند، و مستحب است آن را پیش از نماز 

 به جا آورند ..عید 

 در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )سیستانی :( در وقت ظهر .. 9]مورد 

 )زنجانی :( هنگام زوال آفتاب ..
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غسل برای  9در رساله آیات عظام : زنجانی و سیستانی نیست [ )زنجانی :( ]و[  1]مورد 

غسل احرام : احتیاط استحبابی مؤّکد در انجام غسل احرام است )تفصیل  3نماز حاجت . 

غسل دخول حرم مکّه مکرمه ؛ چه قبل از  7احکام آن در مناسک حج آمده است .( 

 64ز دخول حرم ، یا در مکه ، یا در منزل خود در مکه . دخول حرم انجام دهد، چه بعد ا

 63غسل طواف خانه خدا.  62غسل زیارت خانه کعبه .  66غسل دخول مکه مکرمه . 

غسل داخل شدن حرم مدینه  61غسل برای نحر و ذبح و حلق .  69غسل دخول کعبه . 

شدن مسجد پیامبر صلی داخل  69غسل داخل شدن شهر مدینه منوره .  61منوره . 

غسل  67غسل وداع قبر مطهر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله .  63پیامبرصلی اللّه علیه و آله . 

غسل برای استخاره  26غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده .  24برای مباهله با خصم . 

غسل زیارت سید الشهداء علیه السالم هر  29غسل توبه .  23غسل برای استسقاء.  22. 

 غسل وداع زیارت حضرت سید الشهداء علیه السالم . 21چند از دور باشد. 

)سیستانی :( ]و[ غسل داخل شدن حرم مدینه منوّره ، غسل داخل شدن مدینه منوّره ، غسل 

 داخل شدن مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ، غسل وداع قبر مطهر

 314ص: 

غسل برای مباهله با خصم ، غسل دادن بچه ای که  پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ،

 تازه به دنیا آمده ، غسل برای استخاره ، غسل برای استسقاء.

 غسل توبه . 23غسل شب نیمه شعبان .  22)تبریزی :( 

 استحباب غسل پیش از داخل شدن در حرم مکه ، شهر مکه [ 645]مسأله 

که ، مسجد الحرام ، خانه کعبه ، حرم پیش از داخل شدن در حرم مکه ، شهر م 191مسأله 

مدینه ، شهر مدینه و مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مستحب ّ است انسان غسل 
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( و اگر در یک 6کند و برای داخل شدن در حرم امامان علیهم السالم رجاءً غسل کند )

وز ر روز چند مرتبه مشرّف شود یک غسل کافی است و کسی که می خواهد در یک

داخل حرم مکه و مسجد الحرام و خانه کعبه شود، اگر به نیّت همه یک غسل کند کافی 

است و نیز اگر در یک روز بخواهد داخل حرم مدینه و شهر مدینه و مسجدِ پیغمبر صلی 

اللّه علیه و آله و سلم شود، یک غسل برای همه کفایت می کند و برای زیارت پیغمبر و 

از دور یا نزدیک و برای حاجت خواستن از خداوند عالم و هم چنین  امامان علیهم السالم

برای توبه و نشاط به جهت عبادت و برای سفر رفتن خصوصاً سفر زیارت حضرت سید 

الشهداء علیه السالم مستحب ّ است انسان غسل کند و اگر یکی از غسلهایی را که در این 

غسل وضو را باطل می نماید مثلًا بخوابد )مسأله گفته شد به جا آورد و بعد کاری کند که 

( )اراکی ، 6(( مستحب ّ است دوباره غسل را به جا آورد. )2او باطل می شود و )

گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( برای داخل شدن در حرم امامان علیهم السالم غسل مستحبّ  

[ )خوئی  فی نیست( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صا2است .. )

، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( مسأله فقهاء در بیان اغسال مستحبه اغسال زیادی نقل 

غسل تمام شبهای طاق ماه رمضان و  6فرموده اند که از جمله آنها این چند غسل است : 

غسل  2غسل تمام شبهای دهه آخر آن و غسل دیگری در آخر شب بیست و سوم آن 

غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم  3رم ذی الحجه . روز بیست و چها

غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش  9ربیع األوّل و روز بیست و پنجم ذی القعده 

غسل کسی که برای  1غسل کسی که در حال مستی خوابیده .  1استعمال کرده است . 

ی اگر اتفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد، ول

غسل برای دخول  9بیفتد یا مثلًا برای شهادت دادن رفته باشد غسل مستحب ّ نیست . 

غسل رای زیارت معصومین علیهم السالم از  3مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 

 ا آورند.دور یا نزدیک ، ولی أحوط این است که این غسلها را به قصد رجاء به ج
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)زنجانی :( و غسل شبهای پانزدهم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و نهم آن . 

 ]پایان مورد اوّل [ )زنجانی :( و اول و وسط و آخر رجب و عید غدیر ..

غسل به جهت نماز برای رفع اندوه .  3غسل کسی که وزغی کشته است .  9)زنجانی :( 

م السالم از دور یا نزدیک . استحباب این غسلها ثابت غسل برای زیارت معصومین علیه 7

 نیست و آنها را به قصد رجاء می توان انجام داد.

 316ص: 

( در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )سیستانی :( استحباب این غسلها ثابت 9]مورد )

 نیست و کسی که می خواهد انجام دهد باید به قصد رجاء باشد.

از داخل شدن در حرم مکّه ، شهر مکّه ، مسجد الحرام ، خانه کعبه  )بهجت :( مسأله پیش

، حرم مدینه ، شهر مدینه ، مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و حرم امامان علیهم 

السالم مستحب است انسان غسل کند و اگر در یک روز چند مرتبه مشرف شود، یک 

 می تواند این اعمال را در شبی که متصلغسل کافی است ، بلکه اگر در روز غسل کند، 

به آن است نیز انجام دهد و هم چنین به عکس ؛ و برای زیارت پیغمبرصلی اللّه علیه و 

 آله و سلم و امامان علیهم السالم از دور یا نزدیک ، مستحب است انسان غسل کند.

د که وضو ری کناگر یکی از غسلهایی را که در این مسأله گفته شد به جا آورد و بعد کا

را باطل می نماید، مثلًا بخوابد، غسل او باطل نمی شود ولی مستحب است دوباره غسل 

 را به جا آورد.

 تذکر داده می شود که هیچ یک از غسلهای مستحب ، کفایت از وضو نمی کند.

)مکارم :( مسأله غسل کردن برای وارد شدن در مکانهای مقدس به امید ثواب پروردگار 

است ، از جمله برای داخل شدن در مکه و مدینه یا برای داخل شدن در مسجد  مستحب ّ
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الحرام و مسجد پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و هم چنین حرم امامان علیهم 

السالم و اگر در یک روز چند مرتبه مشرّف شود یک غسل کافی است و اگر کسی می 

مسجد الحرام رود، یا داخل شهر مدینه شود و خواهد در یک روز داخل مکه شود و به 

به مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم برود یک غسل به نّیت همه کفایت می کند. 

هم چنین مستحب ّ است غسل برای زیارت پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم یا 

 اء.تن به سفر به قصد رجامامان علیهم السالم از دور یا نزدیک و برای نشاط عبادت و رف

 انسان نمی تواند با غسل مستحبی کاری [ 646]مسأله 

انسان نمی تواند با غسل مستحبی کاری که مانند نماز وضو الزم دارد انجام  191مسأله 

 .191دهد. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

[ 199در مسأله ])خوئی :( مسأله انسان با غسلهای مستحبّی که برای خود انجام داده و 

ذکر شد، می تواند کاری که مانند نماز، وضو الزم دارد انجام دهد و اما غسلهایی که 

 رجاءً به جا آورده می شود از وضو کفایت نمی کند.

[ ذکر شد 199)تبریزی ، نوری :( مسأله انسان می تواند با غسلهای مستحبی که در مسأله ]

ها به خصوص ثابت است ( کاری که مانند نماز، )نوری : یعنی غسل هایی که استحباب آن

 وضو الزم دارد، انجام دهد.

)زنجانی :( مسأله انسان با غسلهای مستحبی که برای خود انجام داده )نه مثلًا غسل میّت ( 

[ گفته شد، می تواند کاری که مانند نماز، 199و استحبابش ثابت باشد که در مسأله ]

امّا غسلهایی که استحباب آن ثابت نیست و رجاءً به جا وضو الزم دارد انجام دهد، و 

 آورده می شود، از وضو کفایت نمی کند.

 312ص: 
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)مکارم :( مسأله انسان نمی تواند با غسلی که به امید مطلوب بودن به جا آورده نماز 

بخواند بلکه باید احتیاطًا وضو نیز بگیرد، ولی با غسلهایی که مستحبّ  بودن آن قطعی 

 است مانند غسل جمعه می توان نماز خواند.

شده مانند  ی آنها ثابت)سیستانی :( مسأله انسان می تواند با غسلهایی که استحباب شرع

[ ذکر شد، کاری که مانند نماز وضو الزم دارد انجام دهد و اما 199آن چه در مسأله ]

[ گذشت از وضو 191غسلهائی که رجاءً به جا آورده می شود مانند آن چه در مسأله ]

 کفایت نمی کند.

 اگر چند غسل بر کسی مستحب ّ باشد[ 647]مسأله 

بر کسی مستحب ّ باشد و به نیّت همه یک غسل به جا آورد اگر چند غسل  199مسأله 

( )سیستانی :( مگر در 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6کافی است )

غسلهایی که به سبب کاری که مکلّف انجام داده بر او مستحب شده مثل غسل کسی که 

تفاء اشد؛ در این گونه غسلها اکجایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده شده رسانده ب

 به یک غسل برای چند سبب مختلف ، محل اشکال است .

)فاضل :( و هم چنین اگر چند غسل واجب بر عهده یک نفر باشد یا چند واجب و چند 

مستحب ، می تواند به نیت همه آنها یک غسل انجام دهد و در جایی که چند غسل 

نیت یکی از آن غسلها را بکند کفایت از سایر  واجب بر عهده اوست اگر فراموش کند و

غسلها می کند و تمام غسلهای واجب کفایت از وضو می کند مگر غسل استحاضه 

 متوسطه .

)مکارم :( مسأله هر گاه چند غسل مستحبّی ، یا چند غسل که بعضی مستحب ّ است و 

مه آنها ت هبعضی واجب و یا چند غسل واجب بر کسی باشد می تواند یک غسل به نیّ

 به جا آورد.
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 تیمّم 

 ]احکام تیمّم از رساله حضرت امام [

 (:3در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمّم کرد )

 اشاره

( نیاز 9( ترس از ضرر. )3( مشقت بیش از حدّ. )2( پیدا نکردن آب . )6( )بهجت :( )6)

( نداشتن 9( نداشتن آب مباح . )1( نیاز به آب برای تطهیر. )1به آب برای حفظ جان . )

 وقت برای وضو یا غسل . و تفصیل هر کدام به ترتیب ذکر می شود.

 اول : از موارد تیمّم 

  هاشار

( )بهجت :( اوّل : پیدا نکردن 6(. )6ه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد )آن که تهی

 آب .

 )سیستانی :( اّول : نداشتن آب .

  [اگر انسان در آبادی باشد 193]مسأله 

( برای تهیه آب وضو و غسل ، به قدری 6اگر انسان در آبادی باشد، باید ) 193مسأله 

(، چنانچه زمین 3( و اگر در بیابان باشد )2ود )جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید ش

( )و یا به واسطه درخت و مانند آن عبور در آن زمین مشکل 9آن پست و بلند است )

(( باید در هر یک از چهار طرف به اندازه پرتاب یک تیر قدیمی که با کمان 1است )

 پرتاب 
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 313ص: 

( در جستجوی آب برود و اگر زمین آن این طور نیست ، باید 1« )6»( أن 6می کردندش

( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط 6در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید. )

( )زنجانی :( و در صورتی که در اوّل وقت بدون جستجو نماز بخواند نمازش 2باید .. )

قصد قربت داشته باشد و معلوم شود که اگر جستجو هم می باطل است ، مگر آن که 

 کرد آب پیدا نمی کرد ..

)سیستانی :( و هم چنین اگر در بیابان اقامت داشته باشد مانند چادر نشینان ؛ و اگر انسان 

در بیابان در حال سفر باشد باید در راه و در جاهای نزدیک به محل توقّفش ، از آب 

زم آن است که چنانچه زمین آن پست و بلند یا به جهت دیگری جستجو کند و احتیاط ال

مانند زیادی درختان ، راه آن دشوار است ، در منطقه ای گرداگرد خود به اندازه پرتاب 

یک تیر در قدیم که با کمان پرتاب می کردند در جستجوی آب برود و در زمین هموار 

( )زنجانی :( چنانچه به جهتی ؛ هم 3) در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.

چون پست و بلند بودن زمین یا زیادی درختان ، راه رفتن در آن دشوار باشد، باید در 

دایره ای به شعاع مقدار پرتاب یک تیرِ قدیمی که با کمان پرتاب می کردند در جستجوی 

و کند. و تیر جستجآب برود، در غیر این صورت باید در دایره ای به شعاع مقدار پرتاب د

( )خوئی ، تبریزی 1( )بهجت :( چنانچه زمین آن سخت است و یا پست و بلند است .. )9)

:( چنانچه زمین آن پست و بلند و یا به جهت زیادی درختان راه آن )تبریزی : راه رفتن 

 در آن ( دشوار است ..

( )بهجت :( و 1[ ) ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست

 ( قدم می شود ..244در حدود )

  [اگر بعضی از چهار طرف هموار 197]مسأله 
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اگر بعضی از چهار طرف ، هموار و بعضی دیگر پست و بلند ) یا عبور در آن  197مسأله 

( در طرفی که هموار است به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفی 2(( باشد، باید )6مشکل )

( ]قسمت داخل پرانتز در 6(. )3ست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند )که این طور نی

( ]کلمه 2رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، سیستانی و تبریزی نیست [ )

( )بهجت :( و همین 3در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست [ )« باید»

 و قسمتی دیگر ناهموار باشد. طور است اگر در یک طرف قسمتی هموار

 319ص: 

 )مکارم :( باید در هر طرف طبق دستور خودش عمل نماید.

)زنجانی :( مسأله اگر راه رفتن در برخی از اطراف آسان و در بعضی دیگر دشوار باشد، 

باید در طرفی که آسان است به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفی که دشوار است به اندازه 

 یر، جستجو کند.پرتاب یک ت

  [در هر طرفی که یقین دارد آب نیست  114]مسأله 

( آب نیست ، در آن طرف جستجو الزم نیست 6در هر طرفی که یقین دارد ) 114مسأله 

 ( )زنجانی :( اطمینان دارد ..6. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

  [کسی که وقت نماز او تنگ نیست  116]مسأله 

کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیه آب وقت دارد، اگر یقین دارد  116 مسأله

(، در محلی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب هست ) در صورتی که مانعی 6)

( و اگر گمان دارد آب 3(( باید برای تهیه آب برود )2نباشد و مشقت هم نداشته باشد )

( ولی اگر اطمینان داشته باشد، بنا بر احتیاط واجب 9)هست ، رفتن به آن محل الزم نیست 
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( )گلپایگانی ، بهجت ، صافی :( اگر یقین یا 6(. )1باید برای تهیه آب به آن محل برود )

 اطمینان دارد ..

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : 2)زنجانی :( اگر اطمینان داشته باشد .. )

( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر 3بریزی و زنجانی نیست [ )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، ت

 نشده .

)زنجانی :( ولی اگر اطمینان ندارد، رفتن به آن مکان الزم نیست . ]پایان مسأله [ )سیستانی 

:( اگر یقین یا اطمینان دارد در محلّی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب هست 

گر آن قدر دور باشد که عرفاً شخص را فاقد آب ، باید برای تهیه آب به آنجا برود، م

 بشمارند ..

)مکارم :( اگر اطمینان دارد که آب در محلّی دورتر از این مقدار موجود است باید به 

سراغ آن برود، مگر این که مشقّت فوق العاده ای داشته باشد. ولی اگر احتمال دهد یا 

( 9و الزم نیست . ]پایان مسأله [ )گمان داشته باشد آب در فاصله دورتر است ، جستج

( )خوئی ، تبریزی :( اگر گمان 1)گلپایگانی ، صافی ، سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 او قوی و به حدّ اطمینان باشد باید برای تهیه آب به آن محل برود.

  [الزم نیست خود انسان در جستجوی آب برود 112]مسأله 

(، بلکه می تواند کسی را 6نسان در جستجوی آب برود )الزم نیست خود ا 112مسأله 

که به گفته او اطمینان دارد بفرستد و در این صورت اگر یک نفر از طرف چند نفر برود 

( )زنجانی :( بلکه اگر شخصی که به گفته او اطمینان دارد جستجو 6(. )2کافی است )

 نمی کند کافی است .نماید و انسان مطمئن شود که اگر خودش هم برود آب پیدا 
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)سیستانی :( بلکه می تواند به گفته کسی که جستجو کرده و به گفته او اطمینان دارد 

( )بهجت :( و هم چنین اگر کسی اهل آن ناحیه باشد و خبر از نبودن آب 2اکتفا کند. )

 بدهد به همان اکتفا می شود.

  [اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود آب هست  113]مسأله 

 اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود، یا در منزل یا در قافله آب هست  113مسأله 

 311ص: 

( یا از پیدا کردن آن ناامید 2( به قدری جستجو نماید که به نبودن آب یقین کند )6باید )

( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )3شود. )

( )سیستانی :( مگر آن که قبلًا در موردی 3( )سیستانی ، زنجانی :( اطمینان کند .. )2باید .. )

آب وجود نداشته و احتمال برود که بعداً پیدا شده باشد که در این صورت جستجو الزم 

 نیست .

  [اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید 119]مسأله 

ماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همان جا اگر پیش از وقت نماز جستجو ن 119مسأله 

( )مکارم :( مگر این که 6(. )6بماند، الزم نیست که دوباره در جستجوی آب برود )

تغییری در اوضاع محل پیدا شده باشد و هم چنین اگر برای یک نماز جستجو کند برای 

 نمازهای دیگر تا تغییری پیدا نشده جستجو الزم نیست .

خوئی ، اراکی ، صافی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( چنانچه احتمال دهد  )گلپایگانی ،

که آب پیدا می کند، احتیاط مستحب ّ )اراکی : احتیاط واجب ( آن است که دوباره در 

 جستجوی آب برود.
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  [اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند 111]مسأله 

اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز  111مسأله 

( )گلپایگانی ، خوئی ، اراکی ، 6( )6دیگر در همان جا بماند، جستجو الزم نیست . )

فاضل ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می کند 

، فاضل : احتیاط واجب ( آن است که دوباره در جستجوی آب احتیاط مستحب ّ )اراکی 

 .119برود. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [اگر از درنده بترسد 111]مسأله 

(، یا جستجوی آب به قدری سخت باشد که نتواند 6اگر از درنده بترسد ) 111مسأله 

و الزم جستجو کند، جستجتحمّل کند یا وقت نماز به قدری تنگ باشد که هیچ نتواند 

( ولی اگر بتواند مقداری جستجو کند به همان مقدار جستجو الزم است و اگر 2نیست )

(، ولی اگر مالی که 3از دزد بر جان یا مال خودش بترسد نباید در جستجوی آب برود )

احتمال می دهد از بین برود به حسب حال او قابل اعتنا نباشد و ترس دیگری هم نداشته 

( )فاضل :( اگر از درنده یا دزد بر جان و مالش 6شد جستجوی آب واجب است . )با

 ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .3( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2بترسد .. )

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله اگر وقت نماز تنگ باشد یا از دزد و درنده 

 دری سخت باشد که نتواند تحمل کند جستجو الزم نیست .بترسد یا جستجوی آب به ق

 )سیستانی :( که معمولًا امثال او تحمل نمی کنند ..

)مکارم :( مسأله هر گاه وقت نماز تنگ است و اگر جستجوی آب کند وقت می گذرد 

و یا خطری وجود دارد، جستجو الزم نیست ، ولی اگر بتواند مقداری جستجو کند همان 

 م است .مقدار الز
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)زنجانی :( مسأله اگر وقت نماز تنگ باشد جستجو الزم نیست ، هم چنین اگر از دزد یا 

درنده بترسد یا جستجوی آب به قدری سخت باشد که نوعاً تحمل نمی شود جستجو 

 الزم نیست و می تواند در اول وقت نماز بخواند.

 311ص: 

  [اگر در جستجوی آب نرود 119]مسأله 

(، 2( تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده )6ر در جستجوی آب نرود )اگ 119مسأله 

( 2( )مکارم :( اگر عمداً به جستجوی آب نرود .. )6ولی نمازش با تیمّم صحیح است . )

 )خوئی ، تبریزی :( اگر چه معصیت کرده ..

 )سیستانی :( در صورتی که اگر می رفت آب پیدا می کرد معصیت کرده ..

 (، در همین صفحه .119)زنجانی :( رجوع کنید به مساله اختصاصی )

  [کسی که یقین دارد آب پیدا نمی کند 113]مسأله 

 اشاره

کسی که یقین دارد آب پیدا نمی کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمّم نماز  113مسأله 

است  ازش باطلبخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می کرد آب پیدا می شد نم

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه وقت وسعت داشته باشد الزم است وضو گرفته و 6(. )6)

نماز را اعاده نماید. )سیستانی :( بنا بر احتیاط، الزم است وضو گرفته و نماز را دوباره 

 بخواند.

 )بهجت :( باید بنا بر احتیاط واجب نماز را اعاده نماید.
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 واجب نمازش را اعاده یا قضا نماید. )نوری :( بنا بر احتیاط

 (، در همین صفحه .111)زنجانی :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

 مسائل اختصاصی 

اگر کسی احتمال می دهد که آب پیدا کند، و در جستجوی آب  119)زنجانی :( مسأله 

به  ینرود و در وسعت وقت با تیمم نماز بخواند نمازش باطل است ، و هم چنین اگر کس

جهت غفلت یا ندانستن مسأله در جستجوی آب نرود نمازی که با تیمم در وسعت وقت 

خوانده بنا بر احتیاط واجب باطل است و در هر صورت چنانچه با قصد قربت تیمم کرده 

و نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو هم می کرد آب پیدا نمی کرد نمازش صحیح 

آب نرود و در هنگامی که می ترسد اگر نماز را تأخیر  است ، و نیز اگر در جستجوی

بیندازد نماز قضا شود، با تیمم نماز بخواند نمازش صحیح است و الزم نیست آن را با 

 وضو دوباره بخواند، هر چند به جهت عدم جستجوی آب معصیت کرده است .

ستجوی آب کسی که به جهتی ؛ چون ترس از دزد و درنده ، ج 111)زنجانی :( مسأله 

برای او واجب نبود، می تواند در اول وقت با تیمم نماز بخواند و اگر پس از خواندن نماز 

در وقت یا خارج وقت آب هم پیدا کند الزم نیست نماز خود را دوباره بخواند هر چند 

مطابق احتیاط استحبابی است ؛ ولی اگر یقین داشته باشد که آب پیدا نمی کند و در 

ون جستجو با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز در وقت آب پیدا کند، یا وسعت وقت بد

بفهمد که اگر جستجو می کرد آب پیدا می کرد، بنا بر احتیاط واجب باید نمازی را که 

 خوانده دوباره بخواند و اگر در وقت نخواند آن را قضا کند.

  [اگر بعد از جستجو آب پیدا نکند 117]مسأله 

 اشاره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز 6اگر بعد از جستجو، آب پیدا نکند ) 117مسأله 

( )سیستانی 6(. )3( در جایی که جستجو کرده آب بوده نماز او صحیح است )2بفهمد )

 ( )زنجانی :( بعد از نماز آب پیدا کند، یا بفهمد ..2:( و مأیوس از پیدا شدن آن شود .. )

( )زنجانی :( چه قبل از وقت جستجو کرده باشد یا در 3فهمد .. ))صافی :( بعد از وقت ب

 وقت ، هر چند احتیاط مستحب در 

 319ص: 

 این است که نمازش را دوباره بخواند؛ خصوصاً اگر در خارج وقت جستجو کرده باشد.

 )صافی :( و اگر در وقت فهمید احتیاط، اعاده نماز با وضو است .

)خوئی ، تبریزی :( در صورتی که وقت باقی باشد باید )تبریزی : بنا بر احتیاط( وضو 

گرفته و نماز را دوباره به جا آورد، )تبریزی : مگر این که آب را بر اثر تکرار جستجو 

 پیدا کرده باشد که در این صورت ، اعاده الزم نیست (.

 و اگر وقت گذشته قضا نماید. )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب نماز را اعاده کند

 )بهجت :( نماز را احتیاطاً اعاده کند گر چه واجب نبودن اعاده ، خالی از وجه نیست .

 مسائل اختصاصی 

کسی که یقین  114)سیستانی :( مسأله  119)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی :( مسأله 

،  خواند و بعد از نماز )خوئیدارد وقت نماز تنگ است اگر بدون جستجو با تیمّم نماز ب

تبریزی : و پیش از گذشتن وقت ( بفهمد که برای جستجو وقت داشته احتیاط واجب آن 

 است که دوباره نمازش را بخواند )گلپایگانی ، صافی : و اگر وقت گذشته ، قضا نماید(.
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 زکسی که به جهت ترس از تنگی وقت بدون جستجو با تیمم نما 119)زنجانی :( مسأله 

بخواند، و بعد از نماز بفهمد که برای جستجو وقت داشته ، نمازش صحیح است ؛ ولی 

 احتیاط مستحب آن است که نمازش را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

  [اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضو داشته باشد 114]مسأله 

باشد و بداند که اگر وضوی  اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته 114مسأله 

(( 2( نمی تواند وضو بگیرد چنانچه بتواند )بدون ضرر و مشقّت )6خود را باطل کند )

( و هم چنین است اگر بداند یا دو 3وضوی خود را نگهدارد، نباید آن را باطل نماید )

( خبر دهند که تهیه آب برای او ممکن نیست بلکه اگر احتمال صحیح 9شاهد عادل )

( )گلپایگانی 6الیی هم بدهد احتیاط واجب آن است که وضوی خود را باطل نکند. )عق

 ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی :( تهیه آب برای او ممکن نیست یا ..

)فاضل :( تهیه آب برای او ممکن نیست چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد، نباید آن 

مت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، ( ]قس2را باطل نماید. ]پایان مسأله [ )

( )گلپایگانی ، اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده 3خوئی ، تبریزی ، صافی و زنجانی نیست [ )

. 

)خوئی ، صافی ، تبریزی :( ولی می تواند با عیال خود نزدیکی کند اگر چه بداند که از 

:( و اگر بخواهد با عیال خود نزدیکی  غسل متمکن نخواهد شد. ]پایان مسأله [ )زنجانی

کند، باید در صورت امکان ، اول نماز بخواند. ]پایان مسأله [ )بهجت :( و هم چنین است 

( )نوری :( یا یک عادل 9اگر بداند که تهیه آب برای او ممکن نیست . ]پایان مسأله [ )

 که قول او مفید اطمینان باشد ..
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شته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند تهیّه )سیستانی :( مسأله اگر وضو دا

 آب برای او ممکن نیست یا نمی تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد

 313ص: 

بنا بر احتیاط واجب نباید آن را باطل نماید؛ چه قبل از وقت باشد و چه بعد از دخول 

د، اگر چه بداند که از غسل ، متمکّن وقت ؛ ولی می تواند با عیال خود نزدیکی کن

 نخواهد شد.

)مکارم :( مسأله کسی که وضو دارد و می داند اگر وضوی خود را باطل کند نمی تواند 

وضو بگیرد، چنانچه ضرر یا مشقّت فوق العاده ای ندارد باید وضوی خود را برای نماز 

 ضو پیدا نخواهد کرد.نگه دارد، حتّی اگر احتمال قابل توجّهی بدهد که آب برای و

  [اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد 116]مسأله 

( و بداند ) یا احتمال عقالیی دهد 6اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد ) 116مسأله 

(( که اگر وضوی خود را باطل کند، تهیه آب برای او 2یا دو شاهد عادل خبر دهند )

( احتیاط 3و مشقّت وضوی خود را نگهدارد )ممکن نیست چنانچه بتواند بدون ضرر 

( )مکارم :( و می داند بعدًا دسترسی به 6( )1( آن است که آن را باطل نکند. )9واجب )

( 2آب ندارد، احتیاط واجب آن است که وضوی خود را نگهدارد. ]پایان مسأله [ )

 ار او اطمینان آور)اراکی ، نوری :( بداند، یا دو شاهد عادل )نوری : یا یک عادل که گفت

 باشد( خبر دهند .. )زنجانی :( بداند یا احتمال عقالیی بدهد ..

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، صافی و تبریزی 

( )گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ، فاضل ، صافی ، تبریزی :( چنانچه بتواند 3نیست [ )

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( احتیاط مستحب 9. )وضوی خود را نگهدارد .
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( )گلپایگانی ، صافی :( و تا ممکن است رعایت این احتیاط را 1.. )بهجت :( احتیاط .. )

 بنماید.

 .114)زنجانی :( ولی نزدیکی با عیال مانعی ندارد. )سیستانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [ار وضو یا به مقدار غسل آب داردکسی که فقط به مقد 112]مسأله 

( یا 2( اگر بداند )6کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد ) 112مسأله 

( آب پیدا نمی کند، چنانچه وقت نماز 3دو شاهد عادل خبر دهند که اگر آن را بریزد )

ز وقت ( آن است که پیش ا9داخل شده باشد، ریختن آن حرام است و احتیاط واجب )

( بلکه خالی از قُوّت نیست و هر گاه احتمال عقالیی هم بدهد که 1نماز هم آن را نریزد )

اگر آب را بریزد دیگر آب پیدا نمی کند احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز 

( )اراکی :( 2( )خوئی :( کسی که فقط به مقدار غسل آب دارد .. )6هم آب را نریزد. )

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، تبریزی ، مکارم ، سیستانی ، فاضل 3اگر نداند .. )

:( می داند که اگر آن را بریزد .. )زنجانی :( می داند یا احتمال عقالیی بدهد که اگر آن 

 را بریزد ..

)نوری :( بداند یا دو شاهد عادل ، یا یک عادل که قول او مفید اطمینان باشد خبر دهند 

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( احتیاط مستحب .. 9ا بریزد .. )که اگر آن ر

( )اراکی ، خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، فاضل ، زنجانی ، بهجت 1)بهجت :( احتیاط .. )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 )گلپایگانی ، صافی :( و تا ممکن است این احتیاط را مراعات نماید. ]پایان مسأله [

 317ص: 
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)مکارم :( و هم چنین اگر احتمال عقالیی می دهد که اگر آب را بریزد آب دیگری به 

دستش نمی رسد احتیاط واجب آن است که آب را نگهدارد و در تمام این صورتها اگر 

 آب را بریزد کار خالفی کرده اما نماز او با تیمّم صحیح است .

)نوری :( بلکه هر گاه احتمال عقالئی هم بدهد که اگر آب را بریزد دیگر آب پیدا نمی 

 کند واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آب را نریزد و نگاه بدارد.

  [کسی که می داند یا دو شاهد عادل خبر دهند که آب پیدا نمی کند 113]مسأله 

( 2( خبر دهند که آب پیدا نمی کند )6)کسی که می داند یا دو شاهد عادل  113مسأله 

( 3اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضوی خود را باطل کند یا آبی که دارد بریزد )

(، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است 9معصیت کرده ولی نمازش با تیمّم صحیح است )

بخش  ( )نوری :( یا یک نفر عادل که قول او اطمینان6که قضای آن نماز را بخواند. )

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، فاضل :( کسی که می داند آب پیدا 2باشد .. )

( )زنجانی :( کسی که می داند یا احتمال عقالیی می دهد آب پیدا نمی 3نمی کند .. )

 .112( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 9کند .. )

له کسی که می داند آب پیدا نمی کند اگر وضوی خود را باطل کند، یا )سیستانی :( مسأ

آبی که دارد بریزد، اگر چه خالف کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است و لکن احتیاط 

 مستحب آن است که قضای آن نماز را نیز بخواند.

 دوم از موارد تیمّم 

  [آب نداشته باشداگر به واسطه پیری یا ترس از دزد دسترسی به  119]مسأله 

( یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله 6اگر به واسطه پیری ) 119مسأله 

( و هم چنین 2ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمّم کند )
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است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدری مشقّت داشته باشد که مردم تحمّل آن 

( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر 2( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( یا ناتوانی .. )6(. )3ا نکنند )ر

 نشده .

)سیستانی :( ]و[ اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن برای او حرج و مشقتی داشته باشد که 

معمولًا تحمل نمی شود می تواند تیمم کند ولی اگر تحمل کند و وضو بگیرد و یا غسل 

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( ولی در صورت 3وضو و غسل او صحیح است . )کند 

 اخیر چنانچه تیمم ننماید و وضو بگیرد وضوی او صحیح است .

)مکارم :( مسأله هر گاه آب در چاه باشد و به واسطه عدم توانایی یا نداشتن وسیله 

اشد که العاده داشته ب دسترسی به آب ندارد باید تیمّم کند و هم چنین اگر مشقّت فوق

 عادتاً مردم آن را تحمّل نمی کنند.

  [اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اینها الزم دارد 111]مسأله 

اگر برای کشیدن آب از چاه ، دلو و ریسمان و مانند اینها الزم دارد و مجبور  111مسأله 

( باید تهیه کند، 6د برابر معمول باشد )است بخرد، یا کرایه نماید، اگر چه قیمت آن چن

و هم چنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه آنها به قدری 

 (.2پول می خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تهیه نماید )

 394ص: 

اگر تهیه آب برای او ( )زنجانی :( 2( )بهجت :( در صورتی که اجحاف نباشد .. )6)

 مشقت غیر قابل تحمل دارد یا هتک حیثیت او باشد، واجب نیست .
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)مکارم :( مسأله اگر برای بیرون آوردن آب از چاه وسایلی الزم است ، باید تهیّه کند یا 

کرایه نماید، هر چند به چند برابر قیمت معمول باشد، امّا اگر تهیّه وسایل یا خریدن خود 

 در هزینه می خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد، واجب نیست .آب وضو آن ق

  [اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند 111]مسأله 

اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید ولی کسی که  111مسأله 

 ( واجب نیست قرض کند.6می داند یا گمان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد )

 ( )بهجت :( کسی که می ترسد نتواند قرض خود را بدهد ..6)

 )زنجانی :( کسی که نمی تواند قرض خود را بدهد ..

  [اگر کندن چاه مشقّت ندارد 119]مسأله 

( باید برای تهیه آب ، 2(، به احتیاط واجب )6اگر کندن چاه مشقّت ندارد ) 119مسأله 

( )خوئی ، سیستانی :( مشقّت 6لّه مکارم نیست )چاه بکند. این مسأله ، در رساله آیت ال

به احتیاط واجب » ( ]عبارت 2زیادی ندارد .. )زنجانی :( مشقت غیر قابل تحمل ندارد .. )

در رساله آیات عظام : خوئی ، اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی و زنجانی نیست « 

ن یه آب ، چاه حفر کند. مگر ای)بهجت :( مسأله اگر حفر چاه مشقّت ندارد، باید برای ته

 که ضرر غیر مالی مهمی در این کار باشد که به خاطر آن ، دیگر این کار واجب نباشد.

)فاضل :( مسأله اگر کندن چاه مشقتی که معمولًا تحمل نمی شود ندارد باید برای تهیه 

 آب ، چاه بکند.

  [اگر کسی مقداری آب بی منّت به او ببخشد 113]مسأله 
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( )فاضل 6( به او ببخشد باید قبول کند. )6اگر کسی مقداری آب بی منّت ) 113ه مسأل

 :( بدون منتی که معمولًا تحمل نمی شود .. )مکارم :( بدون منّت فوق العاده ..

)زنجانی :( مسأله اگر کسی مقداری آب به او ببخشد باید قبول کند، مگر منتی داشته 

 تک حیثیت شخص باشد.باشد، که غیر قابل تحمل باشد یا ه

 سوم : از موارد تیمم ]ترس از ضرر[

  [اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد 117]مسأله 

اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد که به واسطه استعمال آن  117مسأله 

(، یا مرضش طول بکشد یا شدّت کند، یا به سختی 6مرض یا عیبی در او پیدا شود )

معالجه شود، باید تیمّم نماید، ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد، باید با آب گرم 

( )سیستانی :( اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد یا 6)(. 2وضو بگیرد یا غسل کند )

( )خوئی :( در مواردی که غسل الزم 2از استعمال آن مرض یا عیبی در او پیدا شود .. )

 است .

)بهجت :( در صورتی که مخارج گرم کردن در حدّ متعارف باشد نه خارج از حدّ معمول 

. 

د، رطرف کند مثل این که آب را گرم کن)سیستانی :( اگر بتواند ضرر آب را به طوری ب

 باید این کار را بکند و وضو بگیرد و در مواردی که غسل الزم است غسل کند.

 396ص: 

  [الزم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد 194]مسأله 
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(، بلکه اگر احتمال ضرر 6الزم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد ) 194مسأله 

(( از آن احتمال ، ترس برای 3( و )2)احتمال او در نظر مردم به جا باشد ) بدهد، چنانچه

( )مکارم :( همین اندازه که خوف ضرر داشته باشد کافی 6او پیدا شود باید تیمّم کند. )

 -( 3( )سیستانی :( باید تیمم کند. ]پایان مسأله [ )2است که وضو نگیرد و تیمّم کند. )

 اله آیت اللّه اراکی نیست []قسمت داخل پرانتز در رس

  [کسی که مبتال به درد چشم است  196]مسأله 

( و آب برای او ضرر دارد باید تیمّم نماید 6کسی که مبتال به درد چشم است ) 196مسأله 

( )زنجانی :( و از استعمال آب ، بر 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست )2)

( )مکارم :( اگر بتواند اطراف چشم را بشوید باید 2مّم نماید. )چشم خود می ترسد باید تی

 وضو بگیرد و الّا تیمّم می کند.

  [اگر به واسطه یقین یا ترس ضرر تیمّم کند 192]مسأله 

(، تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که آب 6اگر به واسطه یقین یا ترس ضرر ) 192مسأله 

(. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است 2ت )برایش ضرر ندارد، تیمّم او باطل اس

( )فاضل :( و نمی تواند با آن نماز بخواند 2( )سیستانی :( یقین یا احتمال ضرر .. )6(. )3)

 ( )فاضل :( ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.3.. )

نماز را با وضو یا  ه)گلپایگانی :( اگر بعد از نماز بفهمد، بنا بر احتیاط مستحب ّ باید دوبار

 غسل بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

)خوئی ، تبریزی :( اگر بعد از نماز بفهمد، بنا بر احتیاط واجب در صورتی که وقت باقی 

 باشد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند و اگر وقت گذشته قضا ندارد.
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اره فهمد، بنا بر احتیاط واجب باید دوب)صافی :( اگر بعد از نماز پیش از گذشتن وقت ب

 نماز را با وضو یا غسل بخواند و اگر وقت گذشته باشد، قضا ندارد.

)زنجانی :( اگر بعد از نماز در وقت بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، 

 ولی اگر پس از گذشتن وقت بفهمد قضا الزم نیست .

فهمد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند مگر در )سیستانی :( اگر بعد از نماز ب

صورتی که وضو یا غسل در حالت یقین یا احتمال ضرر، موجب نگرانی روحی باشد که 

 تحملش مشکل است .

)بهجت :( اگر قطع او بر اساس منشاء و عالمت معتبری بوده نمازش صحیح است و گر 

 ه بخواند.نه بنا بر احتیاط نمازش را باید دو مرتب

)مکارم :( مسأله کسی که می داند آب برای او ضرر دارد هر گاه تیمّم کند و بعداً بفهمد 

آب برای او ضرر نداشته تیمّم او باطل است و اگر نماز با آن خوانده ، بنا بر احتیاط واجب 

 اعاده کند.

  [کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد 193]مسأله 

( آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد 6اند )کسی که می د 193مسأله 

( 6(. )3(، وضو و غسل او صحیح است )2و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته )

( )خوئی :( در 2)سیستانی :( کسی که یقین داشته .. )فاضل :( کسی که فکر می کند .. )

 حرام است ..صورتی که ضرر به حدی نباشد که اقدام برای آن شرعاً 
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)گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید اگر در وقت است و نماز را نخوانده تیمّم 

هم بنماید و اگر نماز را خوانده دوباره آن را با تیمّم بخواند و اگر وقت گذشته با وضو 

 یا غسل آن را قضا نماید.

( 3)مکارم :( احتیاط واجب آن است که تیمم کند و اگر نماز خوانده اعاده نماید. )

 )سیستانی :( وضو و غسل او باطل است .

 چهارم : از موارد تیمم ]نیاز به آب برای حفظ جان .[

  [هر گاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند 199]مسأله 

هر گاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا  199مسأله 

بستگانش از تشنگی بمیرند یا مریض شوند، یا به قدری تشنه شوند که تحمّل آن مشّقت 

دارد خود او یا عیال و اوالد او، یا رفیقش و کسانی که با او مربوطند مانند نوکر و کلفت 

شوند، یا به قدری تشنه شوند که تحمّل آن مشقّت دارد، باید  از تشنگی بمیرند یا مریض

به جای وضو و غسل تیمّم نماید و نیز اگر بترسد حیوانی که مانند اسب و قاطر معمولًا 

(، باید آب را به آن بدهد و 6برای خوردن ، سرش را نمی برند از تشنگی تلف شود )

( و هم چنین است اگر کسی که حفظ (2تیمّم نماید )اگر چه حیوان مال خودش نباشد )

(. 3جان او واجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود )

( )گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( اگر بترسد حیوانی که مال خود اوست از تشنگی تلف 6)

 شود ..

یوان برای ح)بهجت :( اگر بترسد حیوانی از تشنگی تلف شود، در صورتی که ذبح آن 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، فاضل 2او ضرر داشته باشد .. )

 ( )فاضل :( ] که [ باید آب را به او بدهد و تیمم نماید.3و صافی نیست [ )
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)خوئی ، تبریزی :( مسأله هر گاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند 

 اید تیمّم نماید و جواز تیمّم به این جهت در سه صورت است :دچار زحمت می شود ب

آن که اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید، خودش فعلًا یا بعداً به تشنگی که  6

 باعث تلف یا مرضش می شود یا تحملش مشقت زیادی دارد مبتال خواهد شد.

ف یا بیمار تل آن که بر کسانی که حفظشان بر او واجب است بترسد که از تشنگی 2

 شوند.

آن که بر غیر خود چه انسان باشد یا حیوان بترسد و تلف یا بیماری یا بی تابیشان بر او  3

گران باشد و در غیر این سه صورت )تبریزی : در غیر این صورت ( با داشتن آب ، تیمّم 

 جایز نیست .

د، و جواز تیمم به م نمای)سیستانی :( مسأله اگر به آب برای رفع تشنگی نیاز باشد باید تیم

 این جهت در دو صورت است :

آن که اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید خودش فعلًا یا بعداً به تشنگی که باعث  6

 تلف یا مرضش می شود یا تحمّلش مشقّت زیادی دارد مبتال خواهد شد.

رمه نباشد وس محتآن که بر غیر خود از کسانی که به او وابسته اند بترسد هر چند از نف 2

اگر شئون زندگی او برایش اهمیت داشته باشد چه از جهت عالقه شدیده باشد یا از این 

جهت که تلف شدن او ضرر مالی برایش دارد یا رعایت حال او عرفاً الزم باشد مانند 

دوست و هم سایه . در غیر این دو صورت هم تشنگی ممکن است مجوز تیمم باشد ولی 

بلکه از جهت وجوب حفظ جان یا از این که مرگ یا بی تابی او مطمئنًا  نه از این جهت

 موجب حرج بر خودش خواهد شد.
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)زنجانی :( مسأله اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند بر خود یا دیگری بترسد، 

 در سه صورت جایز یا الزم است تیمم کند:

که  ودش فعلًا یا بعداً به تشنگی بیفتدآن که اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید خ 6

باعث تلف یا مرض صعب العالج گردد، در این صورت الزم است تیمم کند و اگر 

تحمل تشنگی برای او مشقت زیادی داشته باشد، می تواند تیمم کند ولی تیمم الزم 

 نیست .

او  رآن که اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید، نتواند موجودی را که حفظش ب 2

 واجب است حفظ کند که در این صورت الزم است تیمم کند.

آن که بر غیر خود؛ چه انسان باشد یا حیوان ، بترسد و تلف یا بیماری یا بی تابیشان  3

برای او مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد که در این صورت می تواند تیمم کند. و در 

 . غیر این سه صورت با داشتن آب تیمم جایز نیست

)مکارم :( مسأله هر گاه به مقدار کافی آب دارد امّا اگر آن را به مصرف وضو یا غسل 

برساند می ترسد خودش یا فرزندان یا دوستان و همراهانش از تشنگی هالک یا بیمار 

شوند، یا فوق العاده به زحمت بیفتند، باید تیمّم کند و آب را نگه دارد، و هم چنین اگر 

ی جان او در خطر باشد باید آب را به او بدهد و تیّمم نماید؛ در باره انسان غیر مسلمان

 حیوان نیز همین حکم جاری است .

  [اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد 191]مسأله 

اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار  191مسأله 

(( داشته باشد، باید آب پاک را برای 6ربوطند )آشامیدن خود )و کسانی که با او م

( 3( ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد )2آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بخواند )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( 6(. )1( و با آب پاک ، وضو و غسل را انجام دهد )9باید آب نجس را به آن بدهد )

( )زنجانی :( 2ی نیست [ )]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : سیستانی و زنجان

( )سیستانی :( چنانچه آب را برای کسانی که به او مربوطند 3بقیه مسأله ذکر نشده . )

بخواهد می تواند که با آب پاک وضو بگیرد یا غسل نماید اگر چه آنان مجبور شوند که 

برای رفع تشنگی خود از آب نجس استفاده کنند بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر 

شته باشند یا از آشامیدن آب نجس اجتناب نداشته باشند، الزم است که آب پاک را ندا

در وضو و غسل استعمال نماید و هم چنین اگر آب را برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد، 

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه آب را برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد، باید آب 9.. )

 ( )تبریزی :( به شرط آن که نجاست آب موجب ضرر نباشد.1. )نجس را به آنان بدهد .

)مکارم :( مسأله هر گاه غیر از آب پاک ، آب نجسی هم به مقدار آشامیدن دارد، از آب 

نجس نمی تواند استفاده کند، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و برای نماز تیمّم 

 .کند، ولی دادن آب نجس به حیوان اشکالی ندارد

 پنجم : از موارد تیمم ]نیاز به آب برای تطهیر[

  [کسی که بدن یا لباسش نجس است  191]مسأله 

کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو  191مسأله 

( بدن یا لباس را 6بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی ماند باید )

 آب 
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با تیمّم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیّمم کند، باید آب بکشد و 

( )خوئی :( بنا 6را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. )

 بر احتیاط واجب .. )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید ..

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط ..

 ششم : از موارد تیمّم ]نداشتن آب مباح [

اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری  199]مسأله 

  [ندارد

اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری  199مسأله 

(( 6رد )ندارد، مثلًا آب یا ظرفش غصبی است )و غیر از آن ، آب و ظرف دیگری ندا

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه بهجت 6باید به جای وضو و غسل تیمّم کند. )

نیست [ )مکارم :( مسأله هر گاه آب یا ظرفش غصبی است ، یا از طال و نقره است و آب 

 و ظرف دیگری ندارد باید به جای وضو یا غسل تیمم کند.

 ضو یا غسل [هفتم : از موارد تیمم ]نداشتن فرصت برای و

  [هر گاه وقت به قدری تنگ باشد 193]مسأله 

هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند تمام نماز  193مسأله 

( )بهجت :( تمام 6(. )6یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند )

 و در صورتی که اگر وضو بگیرد یک نماز بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند.

رکعت از نماز را در وقت می خواند و بقیه را خارج وقت ، ولی اگر تیمّم کند تمام نماز 

را در وقت می خواند، می تواند بنا بر اظهر هر کدام را خواست انجام دهد ولی احتیاط 

 هم تمام نماز را نمیمستحب ّ در تیمّم و خواندن تمام نماز در وقت است . و اگر با تیمّم 
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تواند در وقت بخواند باید بنا بر احوط بلکه اقرب وضو بگیرد و یک رکعت نماز را در 

 وقت با وضو بخواند.

  [اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد 197]مسأله 

اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد،  197مسأله 

( اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است 6کرده ، ولی نماز او با تیمّم صحیح است ) معصیت

 ( )تبریزی ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .6که قضای آن نماز را بخواند. )

  [کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند 134]مسأله 

و می برای نماز ا کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند وقت 134مسأله 

 ( )صافی :( و نماز بخواند.6(. )6ماند یا نه ، باید تیمّم کند )

)گلپایگانی :( اگر شک او در مقدار وقت باشد مثل آن که نداند یک ساعت وقت دارد 

یا نیم ساعت باید وضو یا غسل را به جا آورد، لکن اگر بداند که نیم ساعت بیشتر وقت 

نیم ساعت می تواند غسل کند یا وضو بگیرد و نماز بخواند  ندارد و شک کند که در این

 یا نمی تواند، در این صورت نباید غسل کند یا وضو بگیرد؛ باید تیمّم کند و نماز بخواند.

 391ص: 

)مکارم :( مسأله کسی که نمی داند وقت تنگ شده یا نه ، باید وضو بگیرد یا غسل کند، 

رد اما می ترسد اگر سراغ وضو یا غسل برود به ولی اگر می داند مقدار کمی وقت دا

 نماز نرسد، باید تیمّم کند.

  [کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده  136]مسأله 
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(، چنانچه بعد از نماز آبی که 6کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده ) 136مسأله 

(، اگر چه تیمّم خود را نشکسته باشد در صورتی که وظیفه اش 2داشته از دستش برود )

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )3تیمّم باشد، باید دوباره تیمّم نماید )

و فقط برای عملی که وقت آن ضیق است مفید است و بعداً بال فاصله )فاضل :( تیمم ا

( )بهجت :( برای 3( )فاضل :( یا عذر دیگری برای او پیدا شود .. )2باطل می شود لذا .. )

 نمازهای بعدی .

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( مسأله کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده 

توانسته وضو بگیرد و نگرفته ، تا آبی که داشته از دستش رفته ، در ، و بعد از نماز می 

صورتی که وظیفه اش تیمم باشد، باید )خوئی ، زنجانی ، سیستانی : برای نمازهای بعدی 

 ( دوباره تیمم نماید، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد.

  [کسی که آب دارد 132]مسأله 

واسطه تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در کسی که آب دارد، اگر به  132مسأله 

بین نماز آبی که داشته از دستش برود، برای نمازهای بعد می تواند با همان تیمّم نماز 

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، زنجانی ، صافی :( چنانچه وظیفه اش تیمّم 6( )6بخواند. )

ب ( آن است که برای نمازهای باشد احتیاط مستحب ّ )خوئی ، تبریزی : احتیاط واج

 بعدی دوباره تیمّم کند.

)سیستانی :( چنانچه وظیفه اش تیمم باشد الزم نیست برای نمازهای بعدی دوباره تیمم 

 کند، گر چه بهتر است .

)فاضل :( برای نمازهای بعد نمی تواند با همان تیمّم نماز بخواند بلکه باید دوباره تیمّم 

 نماید.
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  [انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد اگر 133]مسأله 

اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را  133مسأله 

( بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد 6بدون کارهای مستحبّی آن مثل اقامه و قنوت )

ه اگر به اندازه سوره هم وقت ( بلک2و نماز را بدون کارهای مستحبی آن به جا آورد )

( )زنجانی :( بلکه 6(. )3ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند )

( )مکارم :( اگر به اندازه سوره هم وقت 3( )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2سوره .. )

 ندارد، می تواند آن را ترک نماید و با وضو نماز بخواند.

 یی که تیمّم به آنها صحیح است چیزها

 تیمّم با خاک و ریگ و کلوخ و سنگ [ 684]مسأله 

تیمّم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ اگر پاک باشند صحیح است ، و به  139مسأله 

( )اراکی :( به ِگل پخته مثل آجر و 6( )6گِل پخته مثل آجر و کوزه نیز صحیح است . )

 کوزه ، هر چند کوبیده شود و نرم گردد صحیح نیست .

ت پخته ، صحیح نیس)نوری :( به گل پخته مثل آجر و کوزه و هم چنین به گچ و آهک 

. 

)بهجت :( به آجر و کوزه قبل از پخته شدن نیز صحیح است ولی اگر پخته شده باشد و 

 چیز دیگری برای تیمّم ندارد، احتیاطاً هم به اینها و هم به مانند گِل یا غبار تیمّم نماید.

 391ص: 

ولی  ت)گلپایگانی ، صافی :( مسأله تیمّم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح اس

احتیاط مستحب ّ آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمّم نکند و اگر خاک 
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نباشد با ریگ ، و اگر ریگ نباشد با کلوخ و چنانچه کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمّم 

 نماید.

)خوئی ، تبریزی :( اگر خاک نباشد، با ریگ یا کلوخ ، و چنانچه ریگ و کلوخ هم 

 نماید. نباشد با سنگ تیمّم

)سیستانی :( اگر خاک نباشد، با ماسه بسیار نرمی که خاک بر آن صدق کند؛ و اگر 

ممکن نباشد با کلوخ و اگر ممکن نباشد با ریگ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد با 

 سنگ تیمم نماید.

)مکارم :( مسأله تیمّم بر چند چیز جایز است : خاک ، شن ، ریگ ، کلوخ )خاکهای به 

 یده ( و سنگ ، به شرط این که پاک باشند و مختصر غباری ال اقل بر آنها باشد.هم چسب

)زنجانی :( مسأله در حال اختیار تیمم باید به خاک یا چیزهایی که از زمین بوده و پودر 

شده ؛ مانند سنگ پودر شده و گچ پودر شده صورت گیرد، و تیمم به گچ و آهک پخته 

 در حال اختیار جایز است .و آجر پخته که پودر شده است 

 تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر سیاه [ 685]مسأله 

تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام سنگها  131مسأله 

( و احتیاط 6صحیح است ولی تیمّم به جواهر مثل سنگ عقیق و فیروزه باطل می باشد )

چیز دیگری که تیمّم به آن صحیح است ، به گچ و  واجب آن است که با بودن خاک یا

آهک پخته هم تیمّم نکند و اگر دسترسی به خاک و مانند آن ندارد و امر دایر است بین 

گچ یا آهک پخته و بین غبار یا گل باید به احتیاط واجب جمع کند بین تیمّم به هر دو. 

 ( )نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .6)
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واجب آن است که به گچ و آهک پخته هم تیمّم نکند. ]پایان مسأله  )فاضل :( و احتیاط

[ )مکارم :( و احتیاط واجب آن است که بر گچ و آهک پخته و هم چنین بر آجر و سفال 

تیمّم نکند. ]پایان مسأله )گلپایگانی ، صافی :( مسأله تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک 

حیح است ، أحوط آن است که به گچ و صحیح است و با بودن چیزی که تیمّم بر آن ص

آهک پخته تیمّم نکند، )گلپایگانی : ولی به سنگ معدنی مثل سنگ عقیق تیمّم باطل می 

 باشد(.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است و بنا بر احتیاط 

جر پخته وئی : و آواجب )تبریزی : بنا بر احتیاط( در حال اختیار به گچ و آهک پخته )خ

 ( و به سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمّم ننمایند.

)زنجانی :( مسأله تیمّم بر سنگ و هر چیزی که مانند سنگ با زدن دست هیچ چیزی از 

آن به دست نمی چسبد، در حال اختیار یا غیر اختیار جایز نیست و کسی که تنها سنگ 

ماز یمم نموده و نماز بخواند ولی باید بعداً ندر اختیار دارد، بنا بر احتیاط مستحب با آن ت

را قضا نماید. سنگ گچ و سنگ آهک حکم سایر سنگها را دارد و تیمم به جواهر؛ مانند 

 عقیق ، هر چند پودر شده باشد، جایز نیست .

 399ص: 

)سیستانی :( مسأله تیمّم با سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است و هم چنین تیمّم با گرد 

روی فرش و لباس و مانند اینها جمع می شود چنانچه به قدری باشد که در و غباری که 

نظر عرف ، خاک نرم محسوب شود صحیح است اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که 

در حال اختیار بر آن تیمّم ننمایند. و هم چنین بنا بر احتیاط مستحب ّ در حال اختیار با 

 ن مثل سنگ عقیق تیمّم ننمایند.گچ و آهک پخته و آجر پخته و با سنگ معد
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)بهجت :( مسأله تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک قبل از پخته شدن صحیح است و اگر 

سنگ گچ و آهک پخته شده است و چیز دیگری ندارد احتیاطاً هم به آنها و هم به گل 

یا غبار، اگر برایش ممکن است ، تیمّم نماید. ولی تیمّم به جواهر مانند سنگ عقیق و 

 فیروزه باطل می باشد.

 اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود[ 686]مسأله 

اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که روی  131مسأله 

( تیمّم نماید )و اگر غبار در الی لباس و فرش باشد 2( و لباس و مانند اینهاست )6فرش )

که اول دست بزند تا روی آن غبار آلوده شود بعد تیمّم به آن صحیح نیست مگر آن 

( و اگر گل هم پیدا 1(، باید به گل تیمّم کند )9(( و چنانچه گرد پیدا نشود )3تیمّم کند )

( 9( آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند و بنا بر احتیاط )1نشود، احتیاط مستحب ّ )

( )مکارم 2فاضل ، تبریزی :( در فرش .. )( )خوئی ، 6(. )3بعداً قضای آن را به جا آورد )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، 3:( روی لباس و مانند آن است .. )

( 1( )مکارم :( چنانچه غبار پیدا نشود .. )9خوئی ، مکارم ، تبریزی و فاضل نیست [ )

ن به یکی از )خوئی :( و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که در صورت تمکّ

امور گذشته )گچ ، آهک ، آجر، سنگ معدن ( نیز تیمّم کند و اگر غبار و گل میسور 

نشد فقط به یکی از این امور تیمّم نماید و اگر هیچ یک از اینها پیدا نشود احتیاط مستحبّ  

آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند، ولی واجب است بعداً قضای آن را به جا آورد. 

در رساله آیت اللّه اراکی نیست « بنا بر احتیاط»( ]عبارت 9)فاضل :( احتیاط واجب .. ) (1)

 ( )تبریزی :( اگر گِل هم پیدا نشود، واجب است بعداً قضای آن را بجا آورد.3[ )

 )فاضل :( واجب است بعداً قضای آن را به جا آورد.
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خواند و بعداً قضای آن را به )مکارم :( احتیاط واجب آن است که نماز را بدون تیمّم ب

 نامند.« فاقد الطّهورین »جا آورد. و چنین کسی را 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد 

و غباری که در فرش و لباس و مانند اینها نشسته اگر ظاهر است تیمّم کند و اگر گرد و 

لی وقتی دست به آن می زنند گرد برمی خیزد، احتیاط، جمع غبار آنها ظاهر نیست ، و

بین تیمّم به آن و تیمّم به گِل است و چنانچه اصلًا گرد پیدا نشود، باید به گِل تیمّم کند 

و اگر گِل هم پیدا نشود، احتیاط آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند ولی واجب است 

 بعداً قضای آن را به جا آورد.

ی :( مسأله اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گِل تیمّم کند )سیستان

و اگر گِل هم پیدا نشد باید بر روی فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در الی 

 آنها می باشد یا آن که بر روی آنها نشسته 

 393ص: 

ولی به مقداری نیست که از نظر عرف ، خاک محسوب شود تیمّم کند و اگر هیچ یک 

از اینها پیدا نشود احتیاط مستحب ّ آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند ولی واجب 

 است بعداً قضای آن را به جا آورد.

اس ب)بهجت :( مسأله اگر خاک ، ریگ ، کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید با تکان دادن ل

و فرش و مانند آن خاک تهیه کند. هم چنین اگر با خُشک کردن گِل بتواند خاک تهیه 

کند باید این کار را انجام دهد، و اگر تهیه خاک به هیچ صورتی ممکن نیست ، دست 

خود را بر لباس یا فرش و مانند آن بزند تا روی آن غبارآلود شود و بر آن تیمّم کند و 

یا فرش باشد تیمّم بر آن صحیح نیست ؛ چنانچه گرد و غبار هم  اگر غبار در الی لباس
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پیدا نشود، باید به گِل تیمّم کند، و اگر گِل هم پیدا نشود، احتیاط مستحب ّ آن است که 

 نماز را بدون تیمّم بخواند و بنا بر اقوی بعداً قضای آن را به جا آورد.

دا نشود باید به گرد و غباری که )زنجانی :( مسأله در صورتی که خاک و مانند آن پی

روی اشیاء نشسته تیمم کند و اگر آن هم پیدا نشد باید به گِل تیمم کند و در صورتی که 

گِل هم پیدا نشد، بنا بر احتیاط مستحب بدون تیمم نماز بخواند ولی باید بعدًا نماز را قضا 

 نماید.

 اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند[ 687]مسأله 

( باطل 6اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند، تیمّم به گرد ) 139مسأله 

است و اگر بتواند گِل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، تیمّم به گِل باطل می 

( )سیستانی :( تیمم به چیز گردآلود 6مکارم نیست ) باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه

 .131.. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد[ 688]مسأله 

کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن است باید آن  133مسأله 

( و اگر ممکن نیست و چیزی هم که 6د )را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نمای

تیمّم به آن صحیح است ندارد، احتیاط مستحب ّ آن است که نماز را بدون وضو و تیمّم 

( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده 6(. )3( و بنا بر احتیاط واجب بعداً قضا کند )2بخواند )

 ی آن را هم بخواند.( )اراکی :( و بعداً قضا کند. )بهجت :( و بعداً باید قضا2. )

)فاضل :( احتیاط واجب آن است که نماز را بدون وضو و تیمم بخواند و به هر حال باید 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمّم به آن 3بعداً قضا کند. )

صحیح است ندارد، احتیاط واجب )صافی : احتیاط( آن است که با برف یا یخ اعضاء 
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غسل را نمناک کند و اگر این هم ممکن نیست به یخ یا برف تیمّم نماید ولی در وضویا 

 دو صورت اخیر نمازی را که خوانده باید قضا کند.

)تبریزی :( اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمّم به آن صحیح است ندارد، الزم است 

 نماز خود را در خارج وقت قضا نماید.

نیست و چیزی هم که تیمّم بر آن صحیح است ندارد، )خوئی ، سیستانی :( اگر ممکن 

الزم است نماز خود را در خارج وقت قضا نماید و بهتر آن است که با برف یا یخ ، 

اعضاء وضو یا غسل را نمناک کند )سیستانی : و در وضو با رطوبت دست ، سر و پاها را 

را  د و در وقت نیز نمازمسح نماید( و اگر این هم ممکن نیست به یخ یا برف تیمّم نمای

 بخواند )سیستانی : و در هر دو صورت قضا الزم است (.

 397ص: 

)زنجانی :( اگر ممکن نیست ، باید تیمم کند؛ ولی اگر چیزی هم که تیمم به آن صحیح 

است ندارد، بنا بر احتیاط واجب با برف یا یخ اعضای وضو یا غسل را نمناک کند و نماز 

ت قضای نماز را نیز بخواند و اگر نمناک کردن اعضا با برف و خوانده و در خارج وق

یخ هم ممکن نیست بنا بر احتیاط مستحب با یخ و برف تیمم کند و در وقت نماز بخواند 

 ولی الزم است نماز خود را در خارج وقت قضا نماید.

 اگر با خاک و ریگ چیزی مانند کاه که تیمّم به آن باطل است [ 689]مسأله 

(( چیزی مانند کاه که تیمّم به آن باطل است مخلوط 6اگر با خاک )و ریگ ) 137ه مسأل

شود، نمی تواند به آن تیمّم کند، ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک ) یا 

(. 9(( صحیح است )3(( از بین رفته حساب شود، تیمّم به آن خاک )و ریگ )2ریگ )

( )بهجت 9پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )]قسمتهای داخل  -( 3( و )2(، )6)
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:( بلکه اگر آن چیز کم باشد و از بین رفته هم حساب نشود ولی عرفاً خاک و ریگ گفته 

 شود، بعید نیست تیمّم صحیح باشد.

 اگر چیزی ندارد که بر آن تیمّم کند[ 691]مسأله 

ه ممکن است ، باید به خریدن و اگر چیزی ندارد که بر آن تیمّم کند چنانچ 174مسأله 

 مانند آن تهیه نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 تیمّم به دیوار گلی صحیح است [ 693]مسأله 

( و احتیاط مستحب ّ آن است که با 2( صحیح است )6تیمّم به دیوار گلی ) 176مسأله 

( 6اک نمناک تیمّم نکند. )(( خ9(( خاک خشک ، به )زمین یا )3بودن )زمین یا )

( )بهجت :( و هم 2)زنجانی :( که با زدن دست بر آن ، دست انسان خاکی می شود .. )

چنین است تیمّم به زمین و خاک نمناک ؛ و تیمّم به گِل سفت شده نیز صحیح است ، 

بنا بر این گِلی که تیمّم به آن با وجود زمین و خاک خشک صحیح نیست ، گِلی است 

 ( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [9( و )3باشد. ) که تر

 چیزی که بر آن تیمّم می کند باید پاک باشد[ 692]مسأله 

( و اگر چیز پاکی که تیمّم 6چیزی که بر آن تیمّم می کند باید پاک باشد ) 172مسأله 

(. 2آن را به جا آورد ) به آن صحیح است ندارد، نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای

( )سیستانی :( چیزی که بر آن تیمّم می کند باید شرعاً پاک باشد و بنا بر احتیاط واجب 6)

( )خوئی ، 2عرفاً نیز پاکیزه باشد یعنی آلوده به چیزی که موجب تنفر است نباشد .. )

وردی که مسیستانی :( و بهتر آن است که در وقت نیز نماز بخواند. )سیستانی : مگر در 

نوبت به فرش گردآلود و مانند آن رسیده است که اگر نجس باشد احتیاط واجب این 

 است که با آن تیمم کند و نماز بخواند و بعداً هم قضا کند(.
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)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط آن است که نماز را بی تیمّم بخواند ولی واجب است بعد 

 قضای آن را به جا آورد.

 را بنا بر احتیاط با تیمّم بخواند و نیز قضای آن را به جا آورد. )تبریزی :( نماز

)بهجت :( احتیاط در این است که نماز را بدون تیمّم بخواند و بعداً با وضو یا غسل یا 

 تیمّم نماز را دو مرتبه بخواند.

 اً )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب بدون تیمّم و وضو نماز را بخواند و باید قضای آن را بعد

 به جا آورد.

 .139)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 334ص: 

)زنجانی :( مسأله اگر چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد، بنا بر احتیاط به چیز 

 نجس تیمم کرده و نماز خوانده و بعداً قضای آن را نیز به جا آورد.

 اگر یقین داشته باشد که تیمّم به چیزی صحیح است [ 691]مسأله 

اگر یقین داشته باشد که تیمّم به چیزی صحیح است و به آن تیمّم نماید، بعد  173مسأله 

بفهمد تیمّم به آن باطل بوده نمازهایی را که با آن تیمّم خوانده باید دوباره بخواند. این 

 کارم و به جهت نیست مسأله ، در رساله آیات عظام : م

 چیزی که بر آن تیمّم می کند[ 694]مسأله 

( )خوئی ، 6(. )2( باید غصبی نباشد )6چیزی که بر آن تیمّم می کند ) 179مسأله 

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، 2گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( و مکان آن چیز .. )
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 ی را که مال خود اوست بی اجازه ،صافی :( پس اگر بر خاک غصبی تیمّم کند، یا خاک

 در ملک دیگری بگذارد و بر آن تیمّم کند، تیمّم او باطل است .

 )سیستانی :( پس اگر بر خاک غصبی تیمّم کند تیمّم او باطل است .

)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب . هم چنین مکان آن چیزی که بر آن تیمم می کند در 

ء غصبی به شمار آید، بنا بر احتیاط مستحب غصبی  صورتی که تیمم ، تصرف در شی

نباشد، پس اگر بر خاک غصبی تیمم کند، یا خاکی را که مال خود اوست بی اجازه در 

 ملک دیگری بگذارد و بر آن تیمم کند، تیمم او بنا بر احتیاط مستحب باطل می باشد.

یمّم او راموش کرده باشد، ت)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب . اما اگر نداند غصبی است یا ف

 صحیح است ، مگر آن که خودش آن را غصب کرده باشد.

 تیمّم در فضای غصبی باطل نیست [ 695]مسأله 

(، پس اگر در ملک خود، دستها را به 6تیمّم در فضای غصبی باطل نیست ) 171مسأله 

یمّم او باطل ت زمین بزند و بی اجازه داخل ملک دیگری شود و دستها را به پیشانی بکشد،

( )اراکی ، 6( این مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )2نمی شود. )

 گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، تبریزی :( باطل است ..

( )اراکی ، گلپایگانی ، 2)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب باطل است . ]پایان مسأله [ )

 خوئی ، تبریزی ، صافی :( باطل است .

 )سیستانی :( تیمّم او صحیح می باشد اگر چه گناه کرده است .

 اگر نداند محل تیمّم غصبی است [ 696]مسأله 
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اگر نداند محل تیمّم غصبی است و یا فراموش کرده باشد، تیمّم او صحیح  171مسأله 

(، اگر چه فراموش کننده خود، غاصب باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 6است )

( )فاضل :( مگر آن که فراموش کننده خود غاصب باشد، که بنا بر احتیاط 6نیست ) بهجت

 تیمّمش باطل است .

 (.179)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله )

)خوئی ، تبریزی :( مسأله تیمّم به چیز غصبی ، یا در فضای غصبی یا بر چیزی که در 

اگر  ته باشد صحیح است ولیملک غصبی است در حالی که فراموش کرده یا غفلت داش

چیزی را خودش غصب کرده و فراموش کند که غصب کرده )و بر آن تیمّم کند، یا 

ملکی را غصب کند و فراموش کند که غصب کرده ( و چیزی را که بر آن تیمّم می 

 کند در آن ملک بگذارد، یا در فضای آن ملک تیمّم نماید حکم او حکم عامد است .

 336ص: 

ی ، صافی :( در صورتی باطل است که انسان بداند غصب است و عمداً تیمّم )گلپایگان

 کند و چنانچه نداند یا فراموش کرده باشد تیمّم صحیح است ..

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه تبریزی نیست [ )گلپایگانی ، صافی :( باطل است 

. 

ه باشد اموش کرده یا غفلت داشت)سیستانی :( مسأله تیمّم به چیز غصبی در حالی که فر

صحیح است ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده 

 صحّت تیمّم او بر آن چیز محل اشکال است .

)زنجانی :( مسأله در مواردی که تیمم به جهت غصب باطل است در صورت عذر مانند 

ت خودِ غاصب عذر نیسفراموشی یا غفلت صحیح است ، ولی فراموشی و غفلت برای 
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بنا بر این تیمم او بنا بر احتیاط مستحب باطل است ؛ و نیز کسی که به جهت ندانستن 

مسأله به چیز غصبی تیمم کند، چنانچه در ندانستن مسأله کوتاهی نکرده باشد تیمم او 

 صحیح است .

 کسی که در جای غصبی حبس است [ 697]مسأله 

(، اگر آب و خاک او غصبی است ، 6بس است )کسی که در جای غصبی ح 179مسأله 

( )مکارم :( می تواند بر خاک یا سنگ آن تیمّم نماید و 6(. )2باید با تیمّم نماز بخواند )

( )اراکی :( چنانچه آن آب دارای قیمت است باید با تیمّم نماز بخواند و 2نماز بخواند. )

نماز بخواند بعداً نماز را اعاده یا  چنانچه قیمت ندارد، احتیاط واجب آن است که با تیمّم

 قضا نماید.

)بهجت :( در صورتی که تیمّم موجب تصرّفی بیشتر از ماندن در آنجا نشود یا صاحب 

 آن زمین به تیمّم کردن او راضی باشد.

 مستحب ّ است چیزی که بر آن تیمّم می کند[ 698]مسأله 

مستحب ّ است چیزی که بر آن تیمّم می کند، گردی داشته باشد که به دست  173مسأله 

بماند و بعد از زدن دست بر آن ، مستحب ّ است دست را بتکاند که گرد آن بریزد. 

)خوئی :( مسأله چیزی که بر آن تیمّم می کند بنا بر احتیاط در صورت امکان باید گردی 

و بعد از زدن دست بر آن ، دست را بتکاند که گرد آن  داشته باشد که به دست بماند

 بریزد.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب ..

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط مستحب دست را بتکاند که گرد آن بریزد.
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 )زنجانی :( مستحب است دست را بتکاند که بیشتر گرد آن بریزد.

اشته بنا بر احتیاط الزم باید گردی د)سیستانی :( مسأله چیزی که بر آن تیمّم می کند، 

باشد که به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن ، نباید دست را به شدت بتکاند که همه 

 گرد آن بریزد.

)بهجت :( مسأله مستحب ّ است بعد از زدن دست بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است 

 دست را بتکاند که گرد آن بریزد.

[ واجب است تا آنجا که امکان 139ونه که اشاره شد ] در مسأله )مکارم :( مسأله همان گ

دارد چیزی که بر آن تیمّم می کند گردی داشته باشد که به دست بماند و بعد از زدن 

 دست بر آن ، مستحب ّ است دست را بتکاند که گرد و خاک اضافی آن بریزد.

 332ص: 

 تیمّم به زمین گود و خاک جاده [ 699]مسأله 

تیمّم به زمین گود و خاک جاده و زمین شوره زار که نمک روی آن را نگرفته  177 مسأله

مکروه است و اگر نمک روی آن را گرفته باشد باطل است . این مسأله ، در رساله آیت 

اللّه بهجت نیست )مکارم :( مسأله بهتر است از تیمّم بر زمینهای آلوده ، زمین گود، کنار 

ار در صورتی که نمک روی آن نگرفته باشد خودداری کند و جاده ها و زمین شوره ز

اگر نمک روی آن را گرفته است باطل است و اگر آلودگی طوری است که بیم بیماری 

 از تیمّم بر آن می رود، باید بنا بر احتیاط واجب بدون تیمّم نماز بخواند و بعداً قضا کند.

 دستور تیمّم 

 ب است [در تیمّم چهار چیز واج 71]مسأله 
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( چهار چیز واجب است : اول : نیّت . دوم : زدن کف دو دست با 6در تیمّم ) 944مسأله 

( به 3(. سوم : کشیدن کف هر دو دست )2هم بر چیزی که تیمّم به آن صحیح است )

تمام پیشانی و دو طرف آن ، از جایی که موی سر می روید، تا ابروها و باالی بینی و بنا 

( دستها روی ابروها هم ، کشیده شود. چهارم : کشیدن کف 9باید )بر احتیاط واجب 

( به 1( به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست )1دست چپ )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( در تیمم بدل از وضو ..6تمام پشت دست چپ . )

جانی :( زدن یا قرار ( )زن2)خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( در تیمم بدل از وضو یا غسل .. )

دادن کف دو دست بر چیزی که تیمم به آن صحیح است ، و احتیاط مستحب آن است 

 که کف هر دو دست با هم به زمین زده شود ..

)بهجت :( دوم : زدن تمام کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است و 

( 3.. ) ت بر زمین کافی نیستبنا بر احتیاط واجب همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دس

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی 9)گلپایگانی ، صافی :( تمام کف هر دو دست .. )

 ، زنجانی :( احتیاطاً باید ..

( 1( )گلپایگانی ، صافی :( تمام کف دست چپ .. )1)نوری :( بنا بر احتیاط مستحب .. )

 )گلپایگانی ، صافی :( تمام کف دست راست ..

)مکارم :( مسأله برای تیمّم باید اول نیّت کند، بعد تمام دو کف دست را با هم بر چیزی 

که تیمّم بر آن صحیح است بزند، سپس هر دو را بنا بر احتیاط واجب به تمام پیشانی و 

دو طرف آن از جایی که موی سر می روید تا ابروها و باالی بینی بکشد و احتیاط واجب 

وها را نیز مسح کند، سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست آن است که روی ابر

 راست می کشد و بعد از آن ، کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ .
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)سیستانی :( مسأله در تیمم بدل از وضو یا غسل سه چیز واجب است : اوّل : زدن یا 

 گذاشتن کف 

 333ص: 

ف ر احتیاط الزم این کار در دو کدو دست بر چیزی که تیمم با آن صحیح است ، و بنا ب

باید با هم انجام گیرد. دوّم : کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی از جائی که موی 

سر می روید تا ابروها و باالی بینی و هم چنین دو طرف پیشانی بنا بر احتیاط واجب و 

ف کاحتیاط مستحب آن است که دستها روی ابروها هم کشیده شود. سّوم : کشیدن 

دست چپ به تمام پشت دست است و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست 

چپ و احتیاط واجب آن است که ترتیب بین دست راست و دست چپ رعایت شود. 

 الزم است تیمم را با نیت و به قصد قربت انجام دهد همان گونه که در وضو گذشت .

 تیمّم بدل از غسل و بدل از وضو[ 713]مسأله 

( )مکارم :( ولی 6(. )6تیمّم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارند ) 946مسأله 

احتیاط مستحب ّ آن است که در تیمّم بدل از غسل یک بار دیگر دستها را بر زمین زند 

 و مجدداً با آن ، پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کند.

م بدل از غسل بلکه در هر تیمّمی )بهجت :( ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در تیمّ

بعد از مسح پیشانی یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همان 

 صورتی که گفته شد با کف دست دیگر مسح نماید.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم را چه 

ز غسل ، به این ترتیب به جا آورد: یک مرتبه دستها را به بدل از وضو باشد چه بدل ا

زمین بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها 
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را مسح نماید )زنجانی : و از این بهتر آن است که دو مرتبه دستها را به زمین بزند و به 

ها را مسح دیگر به زمین بزند و پشت دستپیشانی و پشت دستها بکشد و سپس دو مرتبه 

 کند(.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله تیمّم بدل از غسل مثل تیمّم بدل از وضو است ، ولی احتیاط 

مستحب ّ آن است که تیمّم بدل از غسل را با دو ضرب انجام دهد به این نحو که : یک 

مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی بکشد و مرتبه دیگر دستها را به زمین بزند و به 

شد بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم را چه بدل از وضو باشد چه پشت دستها بک

بدل از غسل به ترتیب زیر به جا آورد: یک مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی و 

 پشت دستها بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح نماید.

مّم بدل از وضو را هم با دو ضرب انجام )فاضل :( بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که تی

دهد بلکه بهتر آن است که تیمّم را به سه ضرب انجام دهد: دو مرتبه پشت سر هم دستها 

 را به زمین بزند و بر پیشانی بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و بر پشت دستها بکشد.

 احکام تیمّم 

 را هم مسح نکند[اگر مختصری از پیشانی و پشت دستها  712]مسأله 

اگر مختصری از پیشانی و پشت دستها را هم مسح نکند تیمّم باطل است ، چه  942مسأله 

(، یا فراموش کرده باشد ولی دقت زیاد هم الزم 6عمداً مسح نکند، یا مسأله را نداند )

( پیشانی و پشت دست مسح شده کافی است . این 2نیست و همین قدر که بگویند تمام )

 در رساله آیت اللّه بهجت نیست  مسأله ،

 339ص: 
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در « تمام »( ]کلمه 2در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )« یا مسأله را نداند» ( ]عبارت 6)

 رساله آیت اللّه زنجانی نیست [

 برای آن که یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده [ 711]مسأله 

مسح کرده باید مقداری باالتر از  برای آن که یقین کند تمام پشت دست را 943مسأله 

مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان الزم نیست . این مساله ، در رساله آیت اللّه 

بهجت نیست )سیستانی :( مسأله اگر یقین نکند که تمام پشت دست را مسح کرده باید 

شتان بین انگبرای این که یقین کند مقداری باالتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح 

 الزم نیست .

)مکارم :( مسأله برای آن که یقین کند تمام پیشانی و پشت دستها را مسح کرده باید کمی 

 از اطراف آن را نیز داخل کند، ولی مسح میان انگشتان الزم نیست .

 )زنجانی :( مسأله مسح بین انگشتان الزم نیست .

  به پایین مسح نماید[پیشانی و پشت دستها را باید از باال 714]مسأله 

( از باال به پایین مسح نماید و کارهای آن را 6پیشانی و پشت دستها را باید ) 949مسأله 

باید پشت سر هم به جا آورد و اگر بین آنها به قدری فاصله بدهد که نگویند تیمّم می 

 اید ..ط ب( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( بنا بر احتیا6( باطل است . )2کند )

( )زنجانی :( نگویند یک کار 2)فاضل ، مکارم ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )

 انجام داده است ..

 در موقع نّیت باید معّین کند که تیمّم او بدل از غسل است [ 715]مسأله 
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 در موقع نیّت باید معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو و 941مسأله 

( و چنانچه اشتباهاً به جای بدل از 6اگر بدل از غسل باشد باید آن غسل را معین نماید )

وضو، بدل از غسل یا به جای بدل از غسل ، بدل از وضو نّیت کند، یا مثلًا در تیمّم بدل 

(. این 2از غسل جنابت ، نیّت تیمّم بدل از غسل مس ّ مّیت نماید، تیمّم او باطل است )

( )خوئی ، تبریزی :( و چنانچه یک تیمّم بر 6رساله آیت اللّه بهجت نیست ) مسأله ، در

او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد اگر چه در تشخیص اشتباه 

 کند تیممش صحیح است .

)فاضل :( اگر بر او هم تیمم بدل از غسل واجب باشد، هم تیمم بدل از وضو، در موقع 

نیّت باید معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از وضو، و نیز اگر چند تیمم 

( )اراکی :( مگر آن که در تطبیق آن 2بدل از غسل باشد باید آن غسل را معین نماید .. )

 اشتباه کرده باشد.

فاضل :( اگر اشتباه او اشتباه در تشخیص نباشد تیمّم او باطل است و اگر بر او یک تیمم )

 واجب باشد قصد امر فعلی را بنماید کافی است .

)سیستانی :( مسأله در نیّت ، الزم نیست معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا بدل 

 از 

 331ص: 

نجام دهد الزم است به طوری هر یک از آنها را وضو، ولی در مواردی که باید دو تیمّم ا

معیّن کند و چنانچه یک تیمّم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را 

 انجام دهد اگر چه در تشخیص اشتباه کند، تیمّمش صحیح است .
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ل د)مکارم :( مسأله الزم نیست در موقع نیّت معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا ب

از وضو، همین اندازه که قصد اطاعت امر الهی را دارد کافی است ، حتّی اگر یکی را به 

 جای دیگری نیّت کند اما قصد او اطاعت امر واقعی الهی باشد، صحیح است .

)زنجانی :( مسأله چنانچه بر انسان دو گونه تیمم الزم باشد؛ مثلًا به جهت نداشتن آب باید 

و نیز به جهت نذری که داشته باید به جای وضو تیمم نماید، باید به جای غسل تیمم کند 

در موقع نیت معین کند که تیمم بدل از غسل انجام می دهد یا بدل از وضو ولی اگر یک 

 تیمم بر او واجب است الزم نیست نوع آن را تعیین کند.

 در تیمّم باید پیشانی و کف دستها و پشت دستها پاک باشد[ 716]مسأله 

( 3( و اگر )2( پیشانی و کف دستها و پشت دستها پاک باشد )6در تیمّم باید ) 941مسأله 

(، باید با همان کف دست نجس 9کف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد )

( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید 2( )صافی :( باید بنا بر احتیاط .. )6(. )1تیمّم کند )

( )گلپایگانی :( 9( )فاضل :( ولی اگر .. )3تها پاک باشد .. )اعضای تیمّم و کف دس

احتیاط واجب ) )صافی :( احتیاط مستحب ( آن است که دو تیمّم کند: یکی با کف 

دست و یکی با پشت دست یعنی پشت دست را به چیزی که تیمّم به آن صحیح است 

جاست کف دست مُسری ( )فاضل :( ولی اگر ن1بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد. )

 باشد در این صورت باید با پشت دست یا ذراع تیمّم نماید.

)بهجت :( و احتیاط واجب در این است که اگر روی دست نجس نیست ، هم با کف 

 دست و هم با روی دست تیمّم نماید.

انی ج)خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( مسأله در تیمّم ، بنا بر احتیاط استحبابی باید )خوئی ، زن

 : پیشانی و( کف دستها و پشت دستها در صورت تمکّن پاک باشد.
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)سیستانی :( مسأله در تیمم الزم نیست پیشانی و کف دستها و پشت دستها پاک باشد، 

 اگر چه بهتر است .

 انسان باید برای تیمّم انگشتر را از دست بیرون آورد[ 717]مسأله 

گشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانی یا ( ان6انسان باید برای تیمّم ) 949مسأله 

پشت دستها یا در کف دستها مانعی باشد، مثلًا چیزی به آنها چسبیده باشد، باید برطرف 

 ( )سیستانی :( انسان باید هنگام مسح کشیدن بر دستها ..6نماید. )

 اگر پیشانی یا پشت دستها زخم است [ 718]مسأله 

( زخم است و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن 6پشت دستها )اگر پیشانی یا  943مسأله 

 (، باید دست را روی آن بکشد و نیز اگر کف دست زخم 2بسته نمی تواند باز کند )

 331ص: 

باشد و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته نتواند باز کند، باید دست را با همان پارچه 

( 6(. )3د و به پیشانی و پشت دستها بکشد )به چیزی که تیمّم به آن صحیح است بزن

( )مکارم :( یا ضرر دارد، باید با همان حال تیمّم 2)مکارم :( پشت دستها یا کف دستها .. )

( )بهجت :( و اگر کف دست به سبب شکستگی یا عارضه دیگری 3کند. ]پایان مسأله [ )

 ک بگیرد.م از دیگران کمبه طوری در میان گچ باشد که قابل برداشتن نیست ، برای تیمّ

 )سیستانی :( ولی اگر قسمتی از آن باز باشد زدن آن مقدار و مسح با آن کافی است .

 اگر پیشانی و پشت دستها مو داشته باشد[ 719]مسأله 
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( مو داشته باشد اشکال ندارد ولی اگر موی سر 6اگر پیشانی و پشت دستها ) 947مسأله 

( )سیستانی :( به مقدار متعارف .. 6د آن را عقب بزند. )(، بای2روی پیشانی آمده باشد )

 ( )بهجت :( و بیش از حد معمول باشد ..2)

 )مکارم :( مسأله اگر موی پیش سر روی پیشانی افتاده آن را باید کنار زند.

 اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دستها یا پشت دستها مانعی هست [ 731]مسأله 

ل دهد که در پیشانی و کف دستها یا پشت دستها مانعی هست ، اگر احتما 964مسأله 

(( باید جستجو نماید، تا یقین یا اطمینان 6)چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد )

( ]قسمت داخل 6پیدا کند که مانعی نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

[ )مکارم :( مسأله اگر احتمال قابل توجهی می دهد پرانتز در رساله آیت الّله اراکی نیست 

 که مانعی در کار باشد باید جستجو نماید.

 اگر وظیفه او تیمّم است [ 733]مسأله 

اگر وظیفه او تیمّم است و نمی تواند تیمّم کند، باید نائب بگیرد. و کسی که  966مسأله 

( باید نائب 2و اگر ممکن نباشد )( 6نائب می شود، باید او را با دست خود او تیمّم دهد )

، دست خود را به چیزی که تیمّم به آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دستهای او 

( )اراکی :( باید دست او را بر 6بکشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

نباشد،  نچیزی که تیمّم صحیح است بزند و بر پیشانی و دستهایش بکشد و اگر زدن ممک

( )مکارم :( باید 2دست او را بر چیزی که تیمّم صحیح است بگذارد و او را تیمّم دهد .. )

نائب بگیرد یعنی کسی دستهای او را بر زمین بزند، یا اگر ممکن نیست بر زمین بگذارد 

 و بعد با دست خودش او را تیمّم دهد، اگر این هم ممکن نباشد ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ری فه او تیمّم است و نمی تواند به تنهایی تیمّم کند باید از دیگ)سیستانی :( مسأله اگر وظی

کمک بگیرد تا دستهای او را بر چیزی که تیمّم با او صحیح است بزند و سپس آنها را بر 

پیشانی و دستهای او بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر پیشانی و بر 

ر اید نائب او را با دست خود او تیمّم دهد و اگپشت دستها بکشد و اگر این ممکن نبود ب

ممکن نباشد باید نائب ، دست خود را به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند و به 

پیشانی و پشت دستهای او بکشد، و در این دو صورت ، بنا بر احتیاط الزم باید هر دو 

 است . نیّت تیمّم را نمایند ولی در صورت اول ، نیّت خود مکلّف کافی

 339ص: 

 اگر بعد از آن که وارد تیمّم شد[ 732]مسأله 

اگر بعد از آن که وارد تیمّم شد شک کند که قسمت پیش از آن را فراموش  962مسأله 

کرده یا نه ، اعتنا نکند و تیمّم او صحیح است و نیز اگر بعد از به جا آوردن هر جزء شک 

ند و تیمّم او صحیح است . این مسأله ، در کند که درست به جا آورده یا نه ، اعتنا نک

رساله آیت اللّه بهجت نیست )خوئی ، صافی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر در بین 

تیمّم شک کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه چنانچه از محل آن گذشته به 

آن است  چه بعد ازشک ّ خود اعتنا نکند و اگر نگذشته باید آن قسمت را )صافی : با آن 

 ( به جا آورد.

 )گلپایگانی :( باید آن قسمت را با آن چه بعد از آن است به جا آورد.

)زنجانی :( چنانچه از محل آن نگذشته ، باید آن قسمت را به جا آورد، بلکه بنا بر احتیاط 

 اگر از محل آن هم گذشته ، باید برگردد و آن قسمت را به جا آورد.
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ه بعد از فراغت از تیمّم اگر شک کند که درست انجام داده ، یا نه اعتنا )مکارم :( مسأل

نکند و اگر در اثناء شک کند احتیاط واجب آن است که بر گردد و قسمت مشکوک 

 را دوباره انجام دهد.

 اگر بعد از مسح دست چپ شک کند[ 731]مسأله 

(، تیمّم 6اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمّم کرده یا نه ) 963مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2او صحیح است )

زنجانی :( در صورتی که )زنجانی : مسأله را می دانسته و( احتمال بدهد که حال عمل 

تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( و چنانچه شک ّ او در مسح  ( )خوئی ،2ملتفت بوده .. )

دست چپ باشد الزم است او را مسح کند مگر آن که )سیستانی : عرفاً از تیمّم فارغ شده 

باشد مثل این که ( در عملی که مشروط به طهارت است ، داخل شده و یا مواالت فوت 

 شده باشد.

 .962)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که وظیفه اش تیمّم است [ 734]مسأله 

( پیش از وقت 2( نباید )6کسی که وظیفه اش تیمّم است بنا بر احتیاط واجب ) 969مسأله 

( برای کار واجب دیگر یا مستحبّی تیمّم کند 9( ولی اگر )3نماز برای نماز تیمّم کند، )

بنا بر »( ]عبارت 6نماز بخواند. ) و تا وقت نماز عذر او باقی باشد، می تواند با همان تیمّم

( )خوئی ، گلپایگانی 2در رساله آیات عظام : اراکی و مکارم نیست [ )« احتیاط واجب 

، صافی ، تبریزی :( کسی که وظیفه اش تیمّم است ، )تبریزی : بنا بر احتیاط( نمی تواند 

( )سیستانی 9د کرد .. )( )تبریزی :( مگر بداند که در وقت ، تمکّن از وضو پیدا نخواه3.. )

:( کسی که وظیفه اش تیمّم است چنانچه از برطرف شدن عذرش در تمام وقت نماز 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مأیوس باشد و یا احتمال دهد اگر تیمم را به تأخیر بیندازد، نتواند در وقت تیمم کند، می 

 تواند قبل از وقت نماز تیمّم کند و اگر ..

است چنانچه پیش از وقت نماز برای کار  )زنجانی :( مسأله کسی که وظیفه اش تیمّم

واجب یا مستحب دیگر تیمم کند، می تواند با همان تیمم نماز بخواند؛ ولی بنا بر احتیاط 

 مستحب برای خودِ نماز پیش از وقت تیمم نکند.

 333ص: 

 کسی که وظیفه اش تیمّم است [ 735]مسأله 

( تا آخر وقت عذر او باقی می 6)کسی که وظیفه اش تیمّم است ، اگر بداند  961مسأله 

( که تا آخر 9(، ولی اگر بداند )3(، در وسعت وقت می تواند با تیمّم نماز بخواند )2ماند )

(، یا 1( صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند )1وقت عذر او برطرف می شود، باید )

داشته باشد یا احتمال  ( )مکارم :( اگر یقین6در تنگی وقت با تیمّم نماز را به جا آورد. )

 دهد .. )فاضل :( اگر بداند یا احتمال بدهد ..

( )سیستانی :( یا از برطرف شدن آن مأیوس باشد 2)زنجانی :( اگر اطمینان داشته باشد .. )

.. 

)مکارم :( می تواند در اول وقت با تیمّم نماز بخواند، ولی اگر یقین داشته باشد که تا 

( )زنجانی :( 3ی شود بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند. )آخر وقت عذر او برطرف م

ولی اگر تصادفاً عذرش قبل از گذشتن وقت برطرف شد، باید نماز را با وضو یا غسل 

 اعاده کند ..

)بهجت :( و هم چنین اگر امید برطرف شدن عذر در آخر وقت را دارد أظهر جواز 

( 9أفضل و أحوط است . ]پایان مسأله [ )مبادرت به نماز با تیمّم است ، اگر چه تأخیر 
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( 1( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط الزم آن است .. )1)زنجانی :( اگر اطمینان دارد .. )

)گلپایگانی :( و اگر امید دارد که عذرش برطرف می شود واجب نیست صبر کند بلکه 

 م احتیاط خوبمی تواند در وسعت وقت با تیمّم نماز بخواند، اگر چه در این صورت ه

 است .

)خوئی ، تبریزی ، نوری :( و نیز اگر ) )صافی :( بلکه اگر( امید دارد که عذرش برطرف 

شود احتیاط واجب )صافی : احتیاط الزم ( آن است که صبر کند و با وضو یا غسل نماز 

 بخواند یا در تنگی وقت با تیمم نماز را به جا آورد.

)زنجانی :( و نیز اگر امید دارد که عذرش برطرف شود، باید صبر کند و با وضو یا غسل 

نماز بخواند یا در تنگی وقت با تیمم نماز را به جا آورد البته می تواند در اول وقت رجاًء 

 با تیمم نماز بخواند که اگر عذرش برطرف نشد نمازش صحیح است .

 ن آن تا آخر وقت مأیوس نباشد نمی تواند تا وقتی)سیستانی :( بلکه اگر از برطرف شد

که مأیوس نشده تیمّم کند و نماز بخواند مگر آن که احتمال دهد که اگر زودتر با تیمم 

 نماز نخواند، نتواند تا آخر وقت حتی با تیمم نماز بخواند.

 کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند[ 736]مسأله 

(، می تواند نمازهای قضای 6ند وضو بگیرد، یا غسل کند )کسی که نمی توا 961مسأله 

( هر چند احتمال بدهد که به زودی عذر او برطرف می شود 2خود را با تیمّم بخواند )

( باید منتظر بماند. 9( ولی در صورت علم به زوال عذر تا پیش از ضیق شدن وقت )3)

 ه عذرش برطرف نمی شود ..( )خوئی ، تبریزی :( اگر یقین کند یا احتمال بدهد ک6)

 )گلپایگانی ، صافی :( اگر احتمال ندهد که عذرش به زودی برطرف شود ..
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( )خوئی ، تبریزی :( ولی اگر بعدًا 2)سیستانی :( اگر مأیوس از برطرف شدنش باشد .. )

 عذرش برطرف شد باید دوباره آنها را با وضو یا غسل به جا آورد.

 337ص: 

( ولی اگر احتمال دهد به زودی عذر او برطرف می شود خواندن )گلپایگانی ، صافی :

 نماز قضا برای او اشکال دارد.

)سیستانی :( ولی اگر بعداً عذرش برطرف شد احتیاط واجب آن است که دوباره آنها را 

با وضو یا غسل به جا آورد و اگر مأیوس از برطرف شدن عذرش نباشد، بنا بر احتیاط 

 ی نمازهای قضا تیمّم کند.الزم نمی تواند برا

)مکارم :( ولی هر گاه یقین دارد عذر او به زودی برطرف می شود باید صبر کند، هم 

 چنین بنا بر احتیاط واجب اگر امید برطرف شدن عذر را به زودی دارد تأخیر اندازد.

ی ی)زنجانی :( نمی تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند؛ مگر آن که احتمال عقال

بدهد که با تأخیر نتواند تا آخر عمر قضا را به جا آورد، و مس کتابت قرآن و بودن در 

مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و نیز دخول یا ماندن در سایر 

مساجد و لو در حال عبور نباشد با تیمم ظاهراً جایز است و احتیاط مستحب در ترک 

( )فاضل :( تا پیش از فوت شدن 9نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده . ) ( )بهجت ،3است . )

نماز قضا بنا بر احتیاط واجب باید منتظر بماند ولی اگر گمان به فوت نماز قضا پیدا شود 

 الزم است با تیمم آن را به جا آورد.

 کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند[ 737]مسأله 

وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای مستحبّی را  کسی که نمی تواند 969مسأله 

( 2(، حتی در اول وقت )6که مثل نافله های شبانه روز وقت معین دارد با تیمّم بخواند )
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( )گلپایگانی :( هر چند 6به شرط آن که علم به زوال عذر تا آخر وقت نداشته باشد. )

 شود.احتمال دهد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف می 

)خوئی ، تبریزی :( ولی اگر احتمال دهد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف می شود 

 أحوط آن است که آنها را در اول وقتشان به جا نیاورد.

)سیستانی :( ولی اگر مأیوس نباشد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف می شود احتیاط 

الزم آن است که آنها را در اول وقتشان به جا نیاورد. و امّا نمازهای مستحبی که وقت 

 معیّن ندارد مطلقاً می تواند با تیمم بخواند.

برطرف می شود احتیاط این )صافی :( ولی اگر احتمال دهد که تا آخر وقت آنها عذر او 

 است که آنها را در آخر وقت به جا آورد.

)زنجانی :( ولی اگر احتمال دهد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف شود، نباید آنها را 

در اوّل وقتشان بخواند، مگر آنها را رجاءً انجام دهد و تا آخر وقت عذرش هم برطرف 

 نشود.

تحبی را با تیمم بخواند، حتّی اگر مثلًا برای انجام نماز )مکارم :( جایز است نمازهای مس

( )بهجت ، نوری :( بقیه مسأله 2شب وقت تنگ است می تواند تیمّم کند. ]پایان مسأله [ )

 ذکر نشده .

 کسی که احتیاطاً باید غسل جبیره ای و تیمّم نماید[ 738]مسأله 

 م نماید مثلًا جراحتی در پشتکسی که احتیاطاً باید غسل جبیره ای و تیمّ 963مسأله 

اوست ، اگر بعد از غسل و تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز حَدَث اصغری از او سر زند 

(. این مسأله در رساله آیات عظام : 6مثلًا بول کند، برای نمازهای بعد ، باید وضو بگیرد )

 فاضل ، مکارم و بهجت نیست 
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 374ص: 

بعد از غسل و تیمّم حدث اصغری از او سر بزند مثلًا بول  ( )گلپایگانی ، صافی :( اگر6)

کند، برای نمازهای بعد تا عذرش باقی است تیمّم بدل از غسل واجب نیست و وضو 

 کافی است .

 )تبریزی :( برای نمازهای بعد بدل از غسل احتیاطاً تیمّم کند و وضو هم بگیرد.

مّم تیمّم نماید، اگر بعد از غسل و تی )خوئی :( مسأله کسی که احتیاطاً غسل جبیره ای و

نماز بخواند و بعد از نماز، حدث اصغری از او سر بزند، مثلًا بول کند، برای نمازهای بعد 

، بدل از غسل احتیاطاً تیمّم کند و وضو هم بگیرد و چنانچه حدث پیش از نماز باشد 

 برای آن نماز نیز وضو گرفته و تیمّم نماید.

نمازهای بعد باید وضو بگیرد و چنانچه حدث پیش از نماز باشد، برای  )سیستانی :( برای

 آن نماز نیز باید وضو بگیرد.

)زنجانی :( مسأله کسی که احتیاطاً هم غسل جبیره ای و هم تیمم نماید اگر بعد از تیمم 

حدث اصغری از او سر بزند؛ مثلًا بول کند، باید وضو گرفته و بنا بر احتیاط مستحب تیمم 

 م بنماید.ه

 اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگری تیمّم کند[ 739]مسأله 

اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگری تیمّم کند، بعد از برطرف شدن  967مسأله 

 عذر، تیمّم او باطل می شود.

 چیزهایی که وضو را باطل می کند[ 721]مسأله 
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م بدل از وضو را هم باطل می کند و چیزهایی که وضو را باطل می کند، تیمّ 924مسأله 

چیزهایی که غسل را باطل می نماید، تیمّم بدل از غسل را هم باطل می نماید. این مسأله 

 ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 کسی که نمی تواند غسل کند[ 723]مسأله 

ب جکسی که نمی تواند غسل کند، اگر چند غسل بر او واجب باشد احتیاط وا 926مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 6آن است که بدل هر یک از آنها یک تیمّم نماید )

( )گلپایگانی ، صافی :( می تواند به قصد بدل از همه یک تیمّم کند و 6بهجت نیست )

بهتر آن است که بدل از هر غسلی یک تیمّم بنماید. ولی اگر بدل از غسل جنابت تیمّم 

 یر اغسال تیمّم نکند مگر رجاءً.کرد، دیگر بدل از سا

 )اراکی ، مکارم :( می تواند به نیّت همه آنها یک تیمّم بنماید.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، نوری :( جایز است یک تیمّم بدل از آنها بنماید 

 و احتیاط مستحب ّ آن است که بدل هر یک از آنها یک تیمّم بنماید.

 تواند غسل کند[ کسی که نمی 722]مسأله 

کسی که نمی تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب  922مسأله 

است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمّم نماید و اگر نتواند وضو بگیرد و بخواهد عملی 

را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تیمّم نماید. این مسأله ، 

له آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )زنجانی :( مسأله اگر به جهت عذری در در رسا

اول وقت با تیمم نماز خواند، و قبل از گذشتن وقت عذرش برطرف شد الزم است وضو 

یا غسل را انجام داده و نماز را دوباره بخواند؛ هر چند اطمینان داشته که عذرش تا آخر 

( و ذیل مسأله 111یی که در مسأله ]اختصاصی )وقت باقی است مگر در برخی صورتها
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([ گذشت و اگر احتمال می داده عذرش بر طرف می شود و رجاءً 317در صفحه ) 117

 در اول وقت 

 376ص: 

با قصد قربت با تیمم نماز خواند و عذرش تا آخر وقت باقی بود، نماز خوانده شده صحیح 

 می باشد.

 مّم کند[اگر بدل از غسل جنابت تی 721]مسأله 

(، 6اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند، الزم نیست برای نماز وضو بگیرد ) 923مسأله 

ولی اگر بدل از غسلهای دیگر تیمّم کند، باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، باید 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 2تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید )

 یگانی ، صافی :( نباید برای نماز وضو بگیرد ..( )گلپا6)

)مکارم :( الزم نیست وضو بگیرد یا تیمّم دیگری بدل از وضو کند، خواه غسل جنابت 

باشد یا غسلهای دیگر، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در غسلهای دیگر وضو بگیرد 

 یا اگر نمی تواند، تیمّم دیگری بدل از وضو کند.

)زنجانی :( بلکه اگر بدل از غسلهای دیگر هم چه واجب چه مستحب در صورتی که 

استحبابش ثابت شده باشد، تیمم کند کفایت از وضو می کند، مگر در تیمم بدل از غسل 

استحاضه که بنا بر احتیاط واجب ، الزم است وضو هم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، 

د و احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت تیمم دیگری هم بدل از وضو بنمای

 وضو هم بگیرد و اگر نتواند تیمم دیگری هم بدل از وضو بکند.

)سیستانی :( و هم چنین اگر بدل از غسلهای دیگر باشد، گر چه در این صورت احتیاط 

مستحب آن است که وضو هم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمّم دیگری هم بدل از 
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( )نوری :( اگر بدل از غسلهای دیگر تیمم کند نیز الزم نیست وضو بگیرد 2بنماید. )وضو 

مگر این که تیمم او بدل از غسل استحاضه متوسطه باشد که در این صورت باید یک 

 تیمم دیگر، بدل از وضو به جا بیاورد.

 اگر بدل از غسل تیمّم کند[ 724]مسأله 

( تیمّم کند و بعد کاری که وضو را باطل می کند برای 6اگر بدل از غسل ) 929مسأله 

( و اگر 3( چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیرد )2او پیش آید، )

نمی تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو تیمّم نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 

( )زنجانی :( باید وضو بگیرد 2ی ، تبریزی :( اگر بدل از غسل جنابت .. )( )خوئ6نیست )

و احتیاط مستحب آن است که تیمم بدل از غسل هم بنماید، و اگر نمی تواند وضو بگیرد 

تیمم بدل از وضو می نماید و بنا بر احتیاط مستحب در غیر غسل جنابت ، تیمم دیگری 

 بدل از غسل نماید.

نمازهای بعد فقط باید وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد، به جای )مکارم :( برای 

( )گلپایگانی :( و بنا بر احتیاط مستحب ّ ) )صافی :( و بنا بر احتیاط 3آن تیمم کند. )

واجب ( بدل از غسل تیمّم نماید و اگر نمی تواند وضو بگیرد دو تیمّم کند، یکی بدل از 

اگر تیمّم او بدل از غسل جنابت بوده ، چنانچه یک غسل و دیگری بدل از وضو، ولی 

 تیمّم نماید، به قصد این که آن چه تکلیف او است انجام داده باشد کافی است .

)سیستانی :( و احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم نیز بکند و اگر نمی تواند وضو بگیرد، 

 باید بدل از آن تیمّم کند.

غسل تیمّم نماید )خوئی : و احتیاط مستحب ّ آن است که  )خوئی ، تبریزی :( باید بدل از

 وضو هم بگیرد(.
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 372ص: 

 کسی که وظیفه اش آن است که بدل از وضو و بدل از غسل تیمّم کند[ 725]مسأله 

کسی که وظیفه اش آن است که بدل از وضو و بدل از غسل تیمّم کند، همین  921مسأله 

ی الزم نیست . این مسأله ، در رساله آیات عظام : دو تیمّم کفایت می کند و تیمّم دیگر

زنجانی ، مکارم ، سیستانی و بهجت نیست )خوئی ، تبریزی :( مسأله کسی که باید برای 

انجام عملی مثلًا برای خواندن نماز بدل از وضو و بدل از غسل تیمّم کند اگر در تیمّم 

مّم دوّم را به قصد این که وظیفه اول ، نیّت بدل از وضو یا نیت بدل از غسل نماید و تی

 خود را انجام داده باشد، به جا آورد کفایت می کند.

)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم سومی هم به قصد این که بتواند 

 آن عمل را انجام دهد بنماید ولی ..

 )گلپایگانی ، صافی :( تیمّم سوّم الزم نیست .

 ه وظیفه اش تیمّم است [کسی ک 726]مسأله 

کسی که وظیفه اش تیمّم است اگر برای کاری تیمّم کند، تا تیمّم و عذر او  921مسأله 

( ولی 6باقی است ، کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد، می تواند به جا آورد )

آن  برای ( برای نماز میّت یا خوابیدن تیمّم کرده فقط کاری را که2اگر با داشتن آب )

( و در مورد تیمّم به خاطر تنگی وقت به احتیاط واجب 3تیمّم نموده می تواند انجام دهد )

( )مکارم :( حتی اگر تیمّم را به خاطر تنگی وقت نماز 6سایر غایات را انجام ندهد. )

گرفته باشد دست گذاردن روی خط قرآن و مانند آن برای او جایز است . ]پایان مسأله 

( )خوئی ، گلپایگانی ، 2ی :( حتی اگر عذرش تنگی وقت باشد. ]پایان مسأله [ )[ )زنجان

فاضل ، صافی ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی :( ولی اگر عذرش تنگی وقت بوده ، یا با 
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( )گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، بهجت ، صافی ، سیستانی ، تبریزی :( بقیه 3داشتن آب .. )

 مسأله ذکر نشده .

 و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر عذرش تنگی وقت بوده .)نوری :( 

در چند مورد مستحب ّ است نمازهایی را که انسان با تیّمم خوانده دوباره  727]مسأله 

 بخواند[

( نمازهایی را که انسان با تیمّم خوانده دوباره 6در چند مورد مستحب ّ است ) 929مسأله 

ل آب ترس داشته و عمداً خود را جنب کرده و با تیمّم بخواند: اول : آن که از استعما

نماز خوانده است . دوم : آن که می دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی کند و عمدًا 

خود را جنب کرده و با تیمّم نماز خوانده است . سوم : آن که تا آخر وقت ، عمداً در 

همد که اگر جستجو می کرد، آب جستجوی آب نرود و با تیمّم نماز بخواند و بعد بف

پیدا می شد. چهارم : آن که عمداً نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمّم نماز 

خوانده است . پنجم : آن که می دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی شود و آبی را 

، در  ین مسأله( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بهتر است .. ا6(. )2که داشته ریخته است )

( )گلپایگانی :( ]و[ ششم : آن که از ترس مزاحمت 2رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 جمعیت و نرسیدن به نماز جماعت ، نماز جمعه را با تیمّم خوانده است .

)مکارم :( مسأله نمازهایی را که با تیمّم خوانده اعاده و قضا ندارد، ولی در چند مورد 

ت که نمازهای خود را اعاده کند: اول : در جایی که آب نداشته احتیاط مستحب ّ آن اس

 یا مانع از استعمال آب 

 373ص: 
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داشته و عمداً خود را جنب کرده و با تیمّم نماز خوانده است . دوم : در جایی که عمداً 

به جستجوی آب نرود و در تنگی وقت با تیمم نماز بخواند و بعد بفهمد اگر جستجو می 

دا می شد. سوّم : آن که می دانسته یا گمان داشته که دسترسی به آب ندارد کرد آب پی

 و آبی را که داشته ریخته و تلف کرده است .

)زنجانی :( مسأله در مواردی که انسان می توانسته است نماز خود را با وضو یا غسل 

ست نماز هتر ابخواند ولی اختیاراً کاری کرده است که ناچار شده با تیمم نماز بخواند، ب

خود را دوباره بخواند؛ مانند موارد زیر: اول : آن که از استعمال آب ترس داشته و عمدًا 

خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است . دوم : آن که می دانسته یا احتمال می 

داده که آب پیدا نمی کند و عمداً خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است . سوم 

آن که عمداً در جستجوی آب نرود و در آخر وقت با تیمم نماز بخواند و بعد بفهمد یا  :

احتمال دهد که اگر جستجو می کرد آب پیدا می شد. چهارم : آن که آب در اختیار 

داشته و عمداً نماز را تأخیر بیندازد تا آب از دست برود و در آخر وقت با تیمم نماز 

دانسته یا احتمال می داده که آب پیدا نمی شود و آبی را که بخواند. پنجم : آن که می 

 داشته ریخته است .

 احکام تیمم )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 چیزهائی مثل خاک ، گچ ، سنگ که تیمم بر آنها صحیح است [ 211]س 

: اگر چیزهائی مثل خاک ، گچ ، سنگ که تیمم بر آنها صحیح است ، به دیوار 244س 

 چسبیده باشند، آیا تیمم بر آنها صحیح است یا آن که حتماً باید بر روی زمین باشند؟

 ج : در صحت تیمم ، بودن آنها بر روی زمین شرط نیست .

 مرار داشته باشد[جنب بر اثر عدم امکان رسیدن به حمام جنابتش است 213]س 
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: در صورتی که جنب بر اثر عدم امکان رسیدن به حمام ، چند روزی جنابتش استمرار 246

داشته باشد، اگر بعد از نمازی که با تیمم بدل از غسل خوانده است ، حدث اصغری از 

 او سر بزند، آیا برای نماز بعدی باید دوباره تیمم بدل از غسل نماید؟ یا آن که همان تیمم

اول از جهت جنابت کفایت می کند، و برای نمازهای بعدی از جهت حدث اصغر وضو 

 یا تیمم واجب است ؟

ج : شخص جنب پس از آن که به طور صحیح تیمم بدل از غسل جنابت کرد، اگر حدث 

اصغر از او سر بزند، تا زمانی که عذرِ شرعی ِ مجوز تیمم بر طرف نشده است ، بنا بر 

د برای اعمال مشروط به طهارت ، تیمم بدل از غسل نماید و وضو هم احتیاط واجب بای

 بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید تیمم دیگری بدل از آن نماید.

 تیمم بدل از غسل [ 212]س 

: آیا تیمم بدل از غسل همان احکام قطعی و ثابت غسل را دارد؟ به این معنی که 242س 

 است ؟آیا با آن داخل مسجد شدن جایز 

ج : ترتیب همه آثار شرعی غسل بر تیمم بدل از غسل جایز است ، مگر این که تیمم بدل 

 از غسل به علت تنگی وقت باشد.

 مجروحین جنگی [ 211]س 

: شخصی که از مجروحین جنگی است و بر اثر قطع نخاع قادر به کنترل ادرار 243س 

برای او کمی مشقت دارد، برای  خود نیست ، آیا می تواند به این دلیل که حمام رفتن

 انجام اعمال مستحبی مانند غسل جمعه و زیارت و غیر آنها تیمم بدل از غسل نماید؟

 379ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ج : صحت تیمم بدل از غسل برای اعمالی که مشروط به طهارت نیست ، مانند زیارت 

 همحل اشکال است ، ولی انجام آن به جای غسل های مستحبی در موارد عسر و حرج ب

 قصد رجاء و مطلوبیت اشکال ندارد.

 کسی که فاقد آب است [ 214]س 

: کسی که فاقد آب است و یا استعمال آب برایش ضرر دارد، آیا در صورت 249س 

تیمم بدل از غسل جنابت ، داخل مسجد شدن و خواندن نماز جماعت برای او جایز است 

 ؟ قرائت قرآن کریم چه حکمی دارد؟

ذر مجوز تیمم باقی است و تیمم او باطل نشده ، انجام همه اعمال ج : تا زمانی که ع

 مشروط به طهارت برای او جایز است .

 رطوبتی از انسان در حال خواب خارج می شود[ 215]س 

: رطوبتی از انسان در حال خواب خارج می شود و بعد از بیداری چیزی به یاد 241س 

وقت هم برای به یاد آوردن ندارد زیرا  نمی آورد ولی لباس خود را مرطوب می بیندو

نماز صبح او قضا می شود. وظیفه انسان در این حالت چیست ؟ چگونه نیت تیمم بدل از 

 غسل نماید؟ حکم اصلی در این باره چیست ؟

ج : اگر می داند که محتلم شده ، جنب است و باید غسل کند و در صورت تنگی وقت 

وده و نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نماید، باید بعد از تطهیر بدنش تیمم نم

 ولی در صورت شک در احتالم و جنابت ، حکم جنابت بر آن جاری نمی شود.

 شخصی که چندین شب متوالی جنب شده [ 216]س 
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: شخصی که چندین شب متوالی جنب شده ، با توجه به این که در حدیث شریف 241س 

 آمده است که چند روز متوالی حمام رفتن انسان را ضعیف می کند، چه تکلیفی دارد؟

ج : غسل بر او واجب است ، مگر این که استعمال آب برای او ضرر داشته باشد که در 

 این صورت باید تیمم کند.

 ی که در یک وضعیت غیر طبیعی به سر می برد[کس 217]س 

: من در یک وضعیت غیر طبیعی به سر می برم ، به طوری که از من چند دفعه 249س 

بدون اختیار در نوبت های متعدد منی خارج می شودکه خروج آن همراه با لذت نیست 

 . وظیفه من در باره هر نماز چیست ؟

دارد و یا تکلیف ِ خیلی دشواری بر شماست ، ج : اگر غسل کردن برای هر نماز ضرر 

 بعد از تطهیر بدن با تیمم نماز بخوانید.

 کسی که غسل جنابت را برای نماز صبح انجام نداده است [ 218]س 

: کسی که غسل جنابت را برای نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد این که 243س 

 چه حکمی دارد؟ اگر غسل کند، مریض می شود، تیمم کرده است ،

ج : اگر به اعتقاد او غسل برایش ضرر دارد، تیمم اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است 

. 

 کیفیت تیمم [ 219]س 

 : کیفیت تیمم چگونه است ؟ آیا فرقی بین تیمم بدل از وضو و غسل هست ؟247س 

ج : تیمم بدین ترتیب است : ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را بر چیزی 

که تیمم بر آن صحیح است بزند و آن را به تمام پیشانی و دو طرف آن از جائی که موی 
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سر می روید تا ابروها و باالی بینی بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست 

مام دست چپ ، بکشد و احتیاط واجب این است که راست و کف دست راست را بر ت

بار دیگر دستها را به زمین بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست و کف 

 دست راست را بر پشت 

 371ص: 

 دست چپ بکشد. این ترتیب در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است .

 تیمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده [ 231]س 

 تیمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده آنها و آجر چه حکمی دارد؟: 264س 

ج : تیمم بر هر آن چه از زمین محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهک ، صحیح 

 است . و بعید نیست ، تیمم بر گچ و آهک پخته و آجر و امثال آنها هم صحیح باشد.

 چیزی که بر آن تیمم می شود باید پاک باشد[ 233]س 

فرموده اید چیزی که بر آن تیمم می شود باید پاک باشد، آیا اعضاء تیمم : 266س 

 )پیشانی و پشت دستها( هم باید پاک باشند؟

ج : احتیاط آن است که در صورت امکان ، پیشانی و پشت دستها پاک باشند و اگر فردی 

رت در انتواند محل تیمم را تطهیر کند، بدون آن تیمم نماید؛ هر چند بعید نیست که طه

 هر صورت شرط نباشد.

 اگر انسان نتواند وضو بگیرد[ 232]س 

: اگر انسان نتواند وضو بگیرد و تیمم هم برای او امکان نداشته باشد، چه وظیفه 262س 

 ای دارد؟
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ج : اگر انسان نتواند برای نماز وضو بگیرد و تیمم هم ممکن نباشد، بنا بر احتیاط باید 

 و تیمم بخواند و سپس با وضو یا تیمم قضا کند.نماز را در وقت بدون وضو 

 کسی که به بیماری پوستی مبتال شده [ 231]س 

: من به بیماری پوستی مبتال شده ام ، به طوری که هر گاه غسل می کنم پوست 263س 

بدنم خشک می شود. حتی در صورت شستن دست و صورتم هم این خشکی به وجود 

ن به پوستم بمالم ، در نتیجه هنگام وضو بخصوص برای می آید. بنا بر این مجبورم روغ

نماز صبح با مشکالتی مواجه می شوم . آیا جایز است در نمازهای صبح به جای وضو 

 تیمم کنم ؟

ج : اگر استعمال آب برای شما ضرر داشته باشد، وضو گرفتن صحیح نیست ، و باید به 

مانع از رسیدن آب به اعضای  جای آن تیمم کنید. و اگر ضرر ندارد و روغن مذکور

وضو نباشد، باید وضو بگیرید و اگر مانع است و می توانید روغن را پاک نموده و وضو 

 بگیرید و سپس روغن بزنید، نوبت به تیمم نمی رسد.

 شخصی به خاطر تنگی وقت نمازش را با تیمم خوانده است [ 234]س 

مم خوانده است . بعد از فراغت از : شخصی به خاطر تنگی وقت ، نمازش را با تی269س 

 نماز برای او آشکار می شود که وقت برای وضو داشته است . نماز او چه حکمی دارد؟

 ج : اعاده آن نماز بر او واجب است .

 زندگی در منطقه سردسیری [ 235]س 

: ما در منطقه سردسیری زندگی می کنیم که نه حمام دارد و نه مکانی برای 261س 

، وقتی در ماه مبارک رمضان به حالت جنابت از خواب بیدار می شویم ، با استحمام 
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توجه به این که غسل کردن جوانان در نیمه شب در برابر مردم با آب مشک یا حوض 

عیب شمرده می شود و آب هم در آن وقت سرد است ، تکلیف ما برای روزه فردا چیست 

، افطار کردن روزه آن روز چه حکمی ؟ آیا تیمم جایز است ؟ در صورتی که غسل نکند

 دارد؟

ج : مجرد مشقّت یا عیب شمرده شدن اغتسال جوانان در نیمه شب ، عذر شرعی محسوب 

نمی شود، بلکه مادامی که غسل ، حرجی و موجب ضرر برای مکلّف نشود، غسل کردن 

وع لبه هر صورتی که امکان دارد واجب است ، و در صورت حرج یا ضرر باید قبل از ط

فجر تیمم کند و با تیمم بدل از غسل جنابت پیش از طلوع فجر روزه اش صحیح است ، 

 و اگر تیمم نکند روزه اش باطل است ، ولی امساک در طول روز بر او واجب می باشد.

 371ص: 

 احکام نماز

 ]بعضی از احکام نماز از رساله حضرت امام [

 اشاره

نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهای دیگر 

هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود. و همان طور که 

اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چرک در بدنش نمی ماند 

گناهان پاک می کند. و سزاوار است که انسان نماز را  نمازهای پنجگانه هم انسان را از

در اوّل وقت بخواند و کسی که نماز را پست و سبک شمارد، مانند کسی است که نماز 

ت کسی که به نماز اهمیّ»نمی خواند، پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 

حضرت در مسجد  روزی.« ندهد و آن را سبک شمارد سزاوار عذاب آخرت است 
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تشریف داشتند مردی وارد و مشغول نماز شد و رکوع و سجودش را کاملًا به جا نیاورد، 

اگر این مرد در حالی که نمازش این طور است از دنیا برود، به دین »حضرت فرمودند: 

پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتاب زدگی نماز « من از دنیا نرفته است 

حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد و متوجه باشد که با  نخواند و در

چه کسی سخن می گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست 

و ناچیز ببیند و اگر انسان در موقع نماز کاملًا به این مطلب توجه کند، از خود بی خبر می 

از پای مبارک امیر المؤمنین علیه السالم بیرون کشیدند  شود، چنانچه در حال نماز تیر را

و آن حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی که مانع 

قبول شدن نماز است ، مانند حسد، کبر، غیبت ، خوردن حرام ، آشامیدن مسکرات و 

چنین سزاوار است کارهایی  ندادن خمس و زکات بلکه هر معصیتی را ترک کند. و هم

که ثواب نماز را کم می کند به جا نیاورد، مثلًا در حال خواب آلودگی و خودداری از 

بول به نماز نایستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند و نیز کارهایی که ثواب نماز را 

وشد و شانه پ زیاد می کند به جا آورد، مثلًا انگشتری عقیق به دست کند و لباس پاکیزه به

و مسواک کند و خود را خوشبو نماید. )مکارم :( نماز رابطه انسان با خداست و مایه 

صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوی و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است ، 

نماز مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر قبول درگاه خدا شود، عبادات دیگر نیز 

 و اگر قبول نگردد، اعمال دیگر نیز قبول  قبول خواهد شد

 379ص: 

نخواهد شد. و نیز بر طبق روایات کسی که نمازهای پنجگانه را انجام می دهد، از گناهان 

پاک می شود همان گونه که اگر شبانه روز پنج مرتبه در نهر آبی شستشو کند اثری از 

قرآن مجید و روایات اسالمی آلودگی در بدنش باقی نمی ماند، به همین دلیل در آیات 

و وصایا و سفارشهای پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمّه هدی علیهم السالم 
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از مهمترین کارهایی که روی آن تأکید شده ، همین نماز است و لذا ترک نماز از 

واند خبزرگترین گناهان کبیره محسوب می شود. سزاوار است انسان نماز را در اوّل وقت ب

و به آن اهمّیت بسیار دهد و از تند خواندن نماز که ممکن است مایه خرابی نماز گردد، 

جداً بپرهیزد. در حدیث آمده است روزی پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم مردی 

را در مسجد مشغول نماز دید که رکوع و سجود را به طور کامل انجام نمی دهد، فرمود: 

از دنیا برود در حالی که نمازش این گونه باشد، به دین من از دنیا نخواهد اگر این مرد 

است و سزاوار است از آن چه مایه پراکندگی حواس « حضور قلب »رفت . روح نماز 

می شود بپرهیزد، معانی کلمات نماز را بفهمد و در حال نماز به آن توجه داشته باشد و با 

هد، بداند با چه کسی سخن می گوید و خود را در حال خضوع و خشوع نماز را انجام د

مقابل عظمت و بزرگی خداوند بسیار کوچک ببیند. در حاالت معصومین علیهم السالم 

آمده است به هنگام نماز آن چنان غرق یاد خدا می شدند که از خود بی خبر می گشتند، 

ماز بیرون انده بود در حال نتا آنجا که پیکان تیری در پای امیر المؤمنین علی علیه السالم م

آوردند و آن حضرت متوجه نشد. برای قبولی نماز و کمال و فضیلت آن عالوه بر شرایط 

واجب باید امور زیر را نیز رعایت کند: قبل از نماز از خطاهای خود توبه و استغفار نماید 

ال خوردن م»و « غیبت »و « تکبر»و « حسد»و از گناهانی که مانع قبول نماز است مانند 

بلکه هر معصیتی بپرهیزد. هم « ندادن خمس و زکات »و « آشامیدن مسکرات »و « حرام 

چنین سزاوار است کارهایی که ارزش نماز و حضور قلب را کم می کند انجام ندهد، 

مثلًا در حال خواب آلودگی و خودداری از بول و در میان سر و صداها و در برابر منظره 

می کند، به نماز نایستد و کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند  هایی که جلب توجه

انجام دهد، لباس پاکیزه به پوشد، موهای خود را شانه زند و مسواک کند و خود را 

 خوشبو نماید و انگشتر عقیق به دست کند.

 نمازهای واجب 
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نمازهای واجب شش است : اول نماز یومیه . دوّم نماز آیات . سوم نماز میّت . چهارم 

( که بر پسر بزرگتر واجب 2(. پنجم نماز قضای پدر )6نماز طواف واجب خانه کعبه )

(. فاضل 9(. ششم نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می شود )3است )

هایی که به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می شود : الزم به تذکر است که نماز

خودِ نماز واجب نیست بلکه وفای به عقدِ اجاره و نذر و قسم و وفای به عهد واجب است 

( )فاضل :( مانند نماز طواف در عمره تمتع و عمره مفرده و نماز طواف در حج تمتع 6. )

 صافی ، نوری :( و مادر .. ( )گلپایگانی ، مکارم ،2و نماز طواف نساء .. )

 373ص: 

 ( )فاضل :( و همین طور مادر بنا بر احتیاط واجب ..3)

 )مکارم :( به شرحی که می آید ..

( )خوئی ، سیستانی :( و نماز جمعه از نمازهای 9)سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب است .. )

 روزانه است .

 ر و عهد و قسم واجب شده است .)مکارم :( ششم : نماز نافله ای که به واسطه نذ

نماز یومیّه و آن چه ملحق به  6)بهجت :( مسأله نمازهای واجب به شرح ذیل می باشد: 

آن است ، مانند نماز جمعه ، نماز احتیاط، نماز قضا و نمازی که نمازگزار دوباره آن را 

له و خسوف نماز آیات که شامل زلز 2اعاده می کند، که احکام هر یک گفته خواهد شد. 

نماز طواف واجب خانه کعبه برای حج و  9نماز میّت  3و کسوف و مانند اینها می شود. 

نمازی که به سبب  1نماز قضای والدین بر پسر بزرگ  1عمره ای که واجب شده باشند. 

 اجیر شدن یا نذر و قسم و عهد واجب می شود.
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ی روزانه ، دوم : نماز آیات ، )زنجانی :( مسأله نمازهای واجب شش است : اول : نمازها

سوم : نماز میت ، چهارم : نماز طواف واجب خانه خدا، پنجم : نماز قضای پدر که بر 

پسر بزرگتر واجب است ، ششم : نمازی که به واسطه اجاره یا شرط در عقد معامالت یا 

جمعه نذر و قسم و عهد و امری که اطاعت آن الزم است بر انسان واجب می شود. و نماز 

 از نمازهای روزانه است .

 نمازهای واجب یومّیه 

 اشاره

نمازهای واجب یومیّه پنج است : ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت ، مغرب سه رکعت 

( )صافی :( و نماز جمعه هم از نمازهای 6(. )6، عشا چهار رکعت ، صبح دو رکعت )

 روزانه است .

 نماز شکسته [ 728]مسأله 

  هاشار

در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می شود دو رکعت  923مسأله 

 خواند.

  مسأله اختصاصی

نمازگزار برای به جا آوردن نماز صحیح ، چند شرط را باید قبل از  166)بهجت :( مسأله 

 هنماز رعایت کند؛ اول : طهارت ، که مسائل آن گذشت . دوم : وقت هر نماز. سوم : قبل

. چهارم : پوشش در حال نماز و شرایط آن . پنجم : مکان نمازگزار و مسائل مربوط به 

 آن ؛ و تفصیل هر یک از شرایط و سایر مستحبّات بیان خواهد شد.
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 وقت نماز ظهر و عصر

  [اگر چوب یا چیزی مانند آن را ، راست در زمین هموار فرو برند 927]مسأله 

( صبح 6انند آن را ، راست در زمین هموار فرو برند )اگر چوب یا چیزی م 927مسأله 

که خورشید بیرون می آید، سایه آن به طرف مغرب می افتد و هر چه آفتاب باال می آید 

 این 

 377ص: 

به آخرین درجه « 6»( أن 6( در اول ظهر شرعی ه2سایه کم می شود و در شهرهای ما )

مشرق برمی گردد و هر چه خورشید کمی می رسد و ظهر که گذشت ، سایه آن به طرف 

رو به مغرب می رود، سایه زیادتر می شود بنا بر این وقتی سایه به آخرین درجه کمی 

رسید و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت ، معلوم می شود ظهر شرعی شده است ولی 

که  ندر بعضی شهرها مثل مکّه که گاهی موقع ظهر سایه به کلّی از بین می رود، بعد از آ

سایه دوباره پیدا شد، معلوم می شود ظهر شده است . این مسأله در رساله آیت اللّه 

رد استفاده ک« شاخص »( )بهجت :( برای تعیین ظهر شرعی می توان از 6سیستانی نیست )

و آن ، چوب یا چیزی مانند آن است که به صورت عمودی در زمین مسطح فرو می برند 

 شهرها .. ( )بهجت :( در اکثر2.. )

)مکارم :( مسأله وقت نماز ظهر و عصر از اول ظهر شرعی )یعنی مایل شدن خورشید از 

وسط آسمان به سوی مغرب ( تا هنگام غروب آفتاب است و بهترین راه برای پی بردن 

به دخول وقت ظهر استفاده از شاخص است و آن این است که قطعه چوب صاف یا میله 

طور عمودی فرو کند، صبح که خورشید بیرون می آید سایه آن ای را در زمین هموار به 

به طرف مغرب می افتد و هر چه آفتاب باال آید این سایه کم می شود، هنگامی که سایه 

به آخرین درجه کمی رسید موقع ظهر است و همین که رو به زیادی گذارد و سایه به 
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در بعضی از شهرها مثل  سوی مشرق برگشت اول وقت نماز ظهر و عصر است ، البتّه

در بعضی از روزهای سال هنگام ظهر سایه به کلی از بین می رود و آفتاب کامًلا « مکه »

عمودی می تابد، در این گونه مناطق موقعی که مجدداً سایه پیدا شد، وقت نماز ظهر و 

 عصر شده است .

 944ص: 

  [شاخص  934]مسأله 

ی معیّن کردن ظهر به زمین فرو می برند شاخص چوب یا چیز دیگری را که برا 934مسأله 

 گویند. این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست 

  [وقت مخصوص نماز ظهر و عصر 936]مسأله 

( هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت 6نماز ظهر و عصر ) 936مسأله 

خواندن نماز ظهر مخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه 

(، و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، 2بگذرد )

(، نماز ظهر 3وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند )

( و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت 9او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند )

( و اگر کسی اشتباهًا 1ر، وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است )مخصوص نماز عص

( 6(. )1نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند نمازش صحیح است )

( )گلپایگانی ، صافی :( که اگر کسی 2)صافی :( بنا بر قول مشهور نماز ظهر و عصر .. )

باطل است )صافی : و این قول موافق سهواً تمام نماز عصر را در این وقت بخواند نمازش 

 با احتیاط است ( ..
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)زنجانی :( که اگر کسی در اثر ندانستن مسأله ، تمام نماز عصر را در این وقت بخواند، 

 نمازش باطل است ..

)بهجت :( به اندازه خواندن نماز ظهر و تحصیل شرایط نماز اگر تحصیل نکرده است 

( )نوری 3ا در این وقت بخواند نمازش باطل است .. )بگذرد؛ و اگر کسی اشتباهًا عصر ر

( )نوری :( ولی اگر سهواً نماز عصر را جلوتر بخواند، نماز ظهر را 9:( عمداً نخواند .. )

( )بهجت ، مکارم :( بقیه مسأله ذکر 1در وقت اختصاصی عصر، به نیت ادا بخواند .. )

 ( )اراکی :( نمازش باطل است .1نشده . )

ی ، صافی :( اگر کسی در این وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر )گلپایگان

 بخواند، نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بعد از آن به جا آورد.

)زنجانی :( اگر کسی در این وقت در اثر ندانستن مسأله تمام نماز عصر را پیش از نماز 

ت ؛ وقت مخصوص و مشترک که معنای آن ظهر بخواند، نمازش بنا بر احتیاط باطل اس

گفته شد، برای اشخاص فرق می کند، مثلًا برای مسافر اگر به اندازه خواندن دو رکعت 

نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر تمام شده و وقت مشترک آغاز شده 

 .د، و برای کسی که مسافر نیست ، باید به اندازه خواندن ِ چهار رکعت نماز بگذر

)خوئی ، تبریزی :( مسأله وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ولی 

چنانچه نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخوانند باطل است مگر این که از آخر وقت 

بیش از آوردن یک نماز مجال نباشد که در این فرض اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را 

و قضا است و باید نماز عصر را بخواند و اگر کسی پیش از این وقت نخوانده نماز ظهر ا

اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند نمازش صحیح است و أحوط این است 

 که آن را نماز ظهر قرار داده و چهار رکعت دیگر به قصد ما فی الذّمّه به جا آورد.
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 946ص: 

 بعد از زوال )ظهر شرعی ( تا غروب آفتاب است ..)سیستانی :( وقت نماز ظهر و عصر 

)تبریزی :( وقت نماز ظهر و عصر بنا بر احتیاط از زوال تا غروب است و بین غروب و 

 مغرب ، نیّت ادا و قضا ننماید ..

)سیستانی :( نمازش صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند و احتیاط مستحب آن است 

 ما فی الذّمه به جا آورد. که چهار رکعت دوّم را به قصد

  [اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول نماز عصر شود 932]مسأله 

 اشاره

اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین نماز  932مسأله 

(( باید نّیت را به نماز ظهر 6بفهمد اشتباه کرده است ، )چنانچه در وقت مشترک باشد )

( یعنی نیّت کند که آن چه تا حال خوانده ام و آن چه را مشغولم و آن چه 2برگرداند )

ز ظهر باشد و بعد از آن که نماز را تمام کرد، نماز عصر را بخواند بعد می خوانم همه نما

(، باید نیت را به نماز ظهر بر گرداند و نماز 9( و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد )3)

( و احتیاط آن است که دوباره نماز عصر را هم 1را تمام کند و بعد نماز عصر را بخواند )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 6خیلی خوب است . )بعد از آن بخواند و این احتیاط 

( )زنجانی :( ولی اگر نمازش 2آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی و زنجانی نیست [ )

شکسته است و در وقت اختصاصی ظهر، در بین نماز متوجه اشتباه خود شود، بنا بر احتیاط 

پس هر دو نماز را به ترتیب به جا واجب باید نمازش را به نیت نماز ظهر تمام نموده ، س

آورد. ]پایان مسأله [ )مکارم :( باید عدول کند، یعنی نیّت خود را به نماز ظهر برگرداند 

و قصد کند آن چه خوانده نماز ظهر است و به همین ترتیب آن را ادامه دهد و بعد از آن 
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ر باشد نماز او که نماز را تمام کرد نماز عصر را بخواند و اگر در وقت مخصوص ظه

( )خوئی ، سیستانی ، 3باطل است و باید نماز را به نیّت ظهر از سر بگیرد. ]پایان مسأله [ )

( )اراکی :( نمازش باطل است . ]پایان مسأله [ 9تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

ی م )گلپایگانی :( نماز باطل است و آن را رها می کند و هر دو نماز را به ترتیب به جا

آورد و می تواند احتیاطاً نیّت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند بعد هر دو نماز 

 را به ترتیب به جا آورد.

)صافی :( بنا بر احتیاط نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند، بعد هر دو نماز 

 را به ترتیب به جا آورد.

)بهجت :( پس اگر بعد از نماز فهمید، نمازش باطل است مگر آن که به قصد آن چه اآلن 

وظیفه اوست به جا آورده و در تطبیق آن بر عصر اشتباه کرده باشد نظیر این که به جای 

 ظهر کلمه 

 942ص: 

 عصر بگوید و اگر در اثناء متوجّه شود باید عدول کرده نیّت را به نماز ظهر برگرداند و

احتیاط به اعاده هر دو نماز بعد از آن ترک نشود و اگر موقعی ملتفت شد که داخل وقت 

مشترک شده است عدول به نماز ظهر می نماید؛ و اگر بعد از نماز فهمید نماز او صحیح 

( )نوری :( و 1است و عصر حساب می شود و اعاده عصر بعد از نماز ظهر الزم نیست . )

در وقت اختصاصی ظهر بخواند و از وقت مشترک چیزی درک اگر تمام نماز عصر را 

نکند، نماز باطل است و از آن صرف نظر کند و نماز ظهر و عصر را به ترتیب به جا 

 بیاورد.
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)فاضل :( به احتیاط واجب نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند، و دوباره آن 

 را بخواند. ]پایان مسأله [

  مسائل اختصاصی

اگر در وقت مشترک سهواً نماز عصر را بر ظهر مقدم داشت و در  161)بهجت :( مسأله 

وقت مختص به نماز عصر فهمید آن را با همان نیّت نماز عصر تمام کند و سپس احتیاطًا 

 نماز ظهر را به قصد ما فی الذّمّه )یعنی آن چه بر ذمه اوست ( بخواند.

ط وقت چهار رکعت نماز را داشت و نیّت ظهر کرد اگر مسافر، فق 169)بهجت :( مسأله 

و در اثناء نماز نیّت اقامت ده روز یا بیشتر نمود، نماز او باطل است ؛ پس آن نماز را قطع 

می کند و شروع به نماز عصر می نماید و بعد قضای ظهر را به جا می آورد؛ ولی اگر این 

 ا نکند.نیّت اقامت با اختیار اوست ، احتیاطاً این کار ر

اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و پس  996)زنجانی :( مسأله 

از نماز متوجه اشتباه خود شود، باید نمازش را نماز ظهر قرار داده ، پس از آن نماز عصر 

را بخواند، و ظاهراً در اینجا فرقی نیست که متوجه شدن اشتباه در وقت مختص ظهر باشد 

وقت مشترک ، و بنا بر احتیاط مستحب در نماز دوم قصد خصوص نماز عصر را یا در 

نکند، بلکه نماز را به قصد ما فی الذمّه به جا آورد، و اگر نمازش شکسته است و در وقت 

اختصاصی نماز ظهر متوجه شود نماز ظهر را بنا بر احتیاط واجب رجاءً خوانده ، پس از 

رد، و اگر در وقت مشترک متوجه شده پس از آن دو آن باید نماز عصر را به جا آو

رکعت نماز به جا آورده ؛ بنا بر احتیاط واجب آن را به قصد ما فی الذمه به جا آورده ، 

 نیت خصوص ظهر یا عصر نکند.

  [نماز جمعه  933]مسأله 
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در روز جمعه انسان می تواند به جای نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند  933مسأله 

(، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که اگر نماز جمعه خواند نماز ظهر را هم بخواند. و 6)

( )اراکی :( و افضل از نماز ظهر است . )نوری :( ولی 6این احتیاط خیلی مطلوب است . )

 بهتر آن است که نماز جمعه بخواند ..

ف در که مکلّ)خوئی ، سیستانی :( مسأله نماز جمعه واجب تخییری است به این معنی 

روز جمعه مخیّر است که نماز جمعه را بخواند در صورتی که شرائطش موجود باشد، یا 

 نماز ظهر به جا آورد پس اگر نماز جمعه را به جا آورد، کفایت از ظهر می کند.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله در زمان حضور امام علیه السالم واجب است انسان در روز 

 جمعه 

 943ص: 

جای نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند ولی در این زمان اگر کسی نماز جمعه به 

 بخواند، احتیاط واجب آن است که نماز ظهر را هم بخواند.

)زنجانی :( ولی در زمان غیبت حضرت علیه السالم خواندن نماز ظهر در وقت ِ امکان 

 حضور در نماز جمعه با شرایط معتبر، خالف احتیاط است .

ضل ، مکارم :( مسأله نماز جمعه دو رکعت است و در روز جمعه جانشین نماز ظهر )فا

می شود و در زمان حضور پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السالم و 

نائب خاص ّ او، واجب عینی است ، اما در زمان غیبت کبری واجب تخییری می باشد، 

ظهر مخیّر است ، ولی در زمانی که حکومت عدل اسالمی یعنی میان نماز جمعه و نماز 

 می باشد و نماز جمعه اقامه شود، بهتر آن است که نماز جمعه خوانده شود.

 )مکارم :( احتیاط آن است که ترک نشود.
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)تبریزی :( مسأله در زمان غیبت امام علیه السالم نماز جمعه در غیر صورتی که ذکر 

زی از نماز ظهر نیست . لکن در صورت اقامه آن با شرایط، خواهد شد اگر اقامه شود مج

 شرکت در آن بنا بر احتیاط، واجب است .

)بهجت :( مسأله در روز جمعه انسان می تواند بنا بر أظهر به جای نماز ظهر دو رکعت 

نماز جمعه بخواند و در عصر غیبت وجوب آن تخییری است یعنی نماز جمعه کفایت از 

 د شرایط و احکام نماز جمعه در وقت مربوط به آن بیان خواهد شد.نماز ظهر می کن

  [نماز جمعه را از موقعی که عرفاً اول ظهر می گویند تأخیر نیندازند 939]مسأله 

 اشاره

احتیاط واجب آن است که نماز جمعه را از موقعی که عرفاً اول ظهر می  939مسأله 

تأخیر افتاد به جای نماز جمعه نماز ظهر بخواند. گویند تأخیر نیندازند و اگر از اوائل ظهر 

 (.392) از احکام نماز جمعه ( صفحه ) 6)بهجت :( رجوع کنید به مسأله 

)خوئی :( مسأله وقت نماز جمعه ، وقت زوال آفتاب است و وقتش تا برابر شدن سایه 

 شاخص است با شاخص بنا بر أظهر.

)اراکی :( مسأله وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است تا وقتی که یک ساعت از اوّل ظهر 

 بگذرد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله وقت نماز جمعه از اول ظهر است ، تا مقداری که مکلف 

بتواند نماز جمعه را با شرایط آن از تحصیل طهارت از حدث و خبث و حضور در اجتماع 

 به جا آورد.
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ی :( مسأله وقت نماز جمعه ، وقت زوال آفتاب یعنی ظهر است و وقتش اول عرفی )سیستان

زوال است پس هر گاه از این وقت نماز جمعه را تأخیر انداخت وقتش تمام شده و نماز 

 ظهر را باید به جا آورد.

)زنجانی :( مسأله وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا یک ساعت ، و مراد از ساعت : 

 ز است ؛ بنا بر این در فصول مختلف تغییر می کند.( رو662)

)تبریزی :( مسأله وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا وقتی که سایه شاخص در طرف 

مشرق به اندازه خود شاخص شود. )مکارم :( مسأله وقت نماز جمعه از اول ظهر است به 

گذشتن این مقدار، وقت  مقداری که اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود و با

 نماز جمعه پایان می یابد و باید نماز ظهر خوانده شود.

 949ص: 

 مسأله اختصاصی 

([ بیان شده است برای هر یک 936همان طور که ] در مسأله شماره ) 933)فاضل :( مسأله 

از نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا یک وقت مخصوص وجود دارد که اگر مکلّف 

عصر را در وقت مخصوص ظهر یا نماز عشا را عمداً در وقت مخصوص مغرب عمداً نماز 

بخواند نمازش باطل است اما اگر بخواهد نماز دیگری مانند قضای نماز صبح یا غیر آن 

 را در وقت مخصوص ظهر یا مغرب بخواند نمازش صحیح است .

 وقت نماز مغرب و عشا

که بعد از غروب آفتاب پیدا می مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق  931]مسأله 

  [شود
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مغرب ، موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا  931مسأله 

( )زنجانی :( که در هنگام غروب آفتاب پدیدار می 6( )2(، از بین برود. )6می شود )

 ( )اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( از باالی سر انسان بگذرد.2گردد .. )

خوئی ، تبریزی :( مسأله احتیاط واجب آن است که قبل از این که سرخی طرف مشرق )

که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از باالی سر انسان بگذرد انسان نماز مغرب را به 

 جا نیاورد.

)سیستانی :( مسأله اگر انسان شک در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال بدهد پشت 

یا درختان مخفی شده باشد، باید قبل از این که سرخی طرف مشرق کوهها یا ساختمانها 

که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از باالی سر انسان بگذرد، نماز مغرب را به جا 

 نیاورد. و اگر شک هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب باید تا وقت مذکور صبر کند.

ب در افق پنهان شود و احتیاط آن )مکارم :( مسأله مغرب موقعی است که قرص آفتا

است که صبر کند تا سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از باالی 

سر بگذرد و به طرف مغرب برگردد، هنگام مغرب وقت نماز مغرب و عشا وارد می شود 

 و تا نیمه شب ادامه دارد.

سطح است غروب کند و )بهجت :( مسأله مغرب موقعی است که آفتاب از زمینی که م

منطقه ای که پستی و بلندی دارد، مغرب آن موقعی است که اگر زمین مسطّح بود آفتاب 

غروب می کرد، ولی احتیاط مستحب ّ این است که سرخی طرف مشرق که بعد از 

 غروب ِ آفتاب پیدا می شود از بین برود.

  [وقت مخصوص نماز مغرب و عشا 931]مسأله 
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(: وقت 6غرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند )نماز م 931مسأله 

مخصوص نماز مغرب از اوّل مغرب است ، تا وقتی که از مغرب به اندازه خواندن سه 

رکعت نماز بگذرد، که اگر کسی مثلًا مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً در این وقت 

غرب نماز عشا را دوباره بخواند ( احتیاط مستحب ّ آن است که بعد از نماز م2بخواند )

( موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف 9( و وقت مخصوص نماز عشا )3)

( نخواند باید اول نماز 1شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را عمداً )

ت ( و بین وقت مخصوص نماز مغرب و وق1عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند )

 مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا است که اگر کسی در این وقت 

 941ص: 

اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیح 

( )صافی :( بنا بر قول مشهور .. )بهجت 6است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد. )

( )نوری :( صحیح است ولی .. 2:( وقت مخصوص و مشترک و وقت فضیلتی دارند .. )

گانی ، فاضل ، بهجت ، صافی ، زنجانی :( اگر کسی مثلًا مسافر باشد ( )اراکی ، گلپای3)

و تمام نماز عشا را سهواً )زنجانی : یا به جهت ندانستن مسأله ( در این وقت بخواند نماز 

 باطل است )صافی : بنا بر احتیاط( ..

 ر)مکارم :( وقت مخصوص نماز مغرب از اوّل مغرب است تا به اندازه سه رکعت ، و اگ

کسی مسافر باشد و تمام نماز عشا را در این وقت بخواند باطل است هر چند از روی سهو 

در رساله آیات عظام : « عمداً»( ]کلمه 1( )بهجت :( برای شخص مختار .. )9باشد .. )

( )بهجت :( ولی احتیاط در این است که 1گلپایگانی ، صافی ، زنجانی و بهجت نیست [ )

خیر نماز از نیمه شب آخر شب را مالک برای وقت مخصوص در صورت اضطرار و تأ

نماز عشا قرار دهد بنا بر این اگر به مقدار پنج رکعت به آخر شب وقت دارد هر دو نماز 
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را به قصد ما فی الذّمّه بخواند و اگر کمتر وقت دارد اگر چه یک رکعت باشد اول نماز 

 شا است بخواند بعد نماز مغرب را قضا کندعشا را به قصد این که احتمالًا وظیفه او نماز ع

 و بعد از آن احتیاطاً نماز عشا را دو مرتبه به نیّت قضا بخواند ..

)نوری :( ولی اگر نماز عشا را در صورتی که مسافر نیست در وقت مخصوص نماز مغرب 

سهواً بخواند و تا آخر نماز متوجه نشود تا عدول به نماز مغرب کند، نماز عشا صحیح 

 است و باید نماز مغرب را بعد از آن بخواند ..

)خوئی ، تبریزی :( مسأله وقت نماز مغرب و عشا تا نیمه شب امتداد دارد ولی نماز عشا 

در صورتی که با التفات قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است مگر این که از وقت 

الزم است نماز عشا را قبل  ، بیش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت

از نماز مغرب بخواند. اگر کسی اشتباهاً نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از 

 نماز ملتفت شود نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.

رای ب )سیستانی :( وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمه شب امتداد دارد و اما

شخص مضطرّ که یا از روی فراموشی یا به سبب خواب یا حیض و مانند اینها نماز را 

پیش از نیمه شب نخوانده وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد ولی در هر 

صورت در حال التفات ترتیب بین آن دو معتبر است ، یعنی نماز عشا در صورتی که با 

 خوانده شود باطل است .. التفات قبل از نماز مغرب

  [وقت مخصوص و مشترک برای اشخاص فرق می کند 939]مسأله 

وقت مخصوص و مشترک که معنی آن در مسأله پیش گفته شد، برای  939مسأله 

اشخاص فرق می کند، مثلًا اگر به اندازه خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد، وقت 

 مام شده و داخل وقت مشترک می شود،مخصوص نماز ظهر کسی که مسافر است ت
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 941ص: 

و برای کسی که مسافر نیست ، باید به اندازه خواندن چهار رکعت نماز بگ ذرد. این 

 مسأله ، در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی و سیستانی نیست 

  [اگر پیش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود 933]مسأله 

اگر پیش از خواندن نماز مغرب ، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین نماز  933مسأله 

(، باید نیّت را به 6بفهمد که اشتباه کرده ، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است )

( و اگر به رکوع 2نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند )

(. اما اگر تمام آن 3باید نماز را تمام کند، بعد نماز مغرب را بخواند )رکعت چهارم رفته 

( و پیش از رکوع رکعت 9چه را خوانده ، در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد )

چهارم یادش بیاید، باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد از آن 

ستحب ّ آن است که بعد از نماز عشا دوباره مغرب و (، ولی احتیاط م1عشا را بخواند )

( )گلپایگانی ، صافی ، فاضل ، بهجت 6عشا را بخواند و این احتیاط خیلی خوب است . )

، نوری :( چنانچه تمام آن چه را خوانده یا مقداری از آن را در وقت مشترک خوانده و 

یاط مستحب آن است که اگر ( )زنجانی :( و احت2به رکوع رکعت چهارم نرفته است .. )

مقداری از آن را در وقت مختص مغرب خوانده باشد، نماز مغرب را قبل از نماز عشا 

 اعاده کند ..

)فاضل :( و چنانچه در وقت مختص مغرب بفهمد اشتباه کرده بنا بر احتیاط واجب نمازش 

،  ز نماز مغرب( )گلپایگانی ، صافی :( و احتیاط الزم آن است که بعد ا3باطل است .. )

 نماز عشا را اعاده نماید ..
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)اراکی :( اگر به رکوع رکعت چهارم رفته ، نمازش باطل است اگر چه احتیاط مستحبّ  

 این است که همین نماز را هم قطع نکند ..

)خوئی ، تبریزی :( اگر به رکوع رکعت چهارم رفته باشد، باید نماز را به هم زند و بعد 

ب نماز عشا را به جا آورد. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( اگر به رکوع از خواندن نماز مغر

رکعت چهارم رفته باشد، بنا بر احتیاط باید نماز را تمام کرده و بعد از خواندن نماز مغرب 

نماز عشا را اعاده کند. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( اگر به رکوع رکعت چهارم رفته است 

ام کرده و بعد نماز مغرب را به جا آورد. ]پایان مسأله [ )نوری ، می تواند نماز عشا را تم

:( اگر به رکوع رکعت چهارم رفته نماز عشای او صحیح است و باید نماز مغرب را بعد 

از آن بخواند. ]پایان مسأله [ )فاضل :( البته این فرض تنها در صورتی تحقق می یابد که 

اطل است . ]پایان مسأله [ )بهجت :( نمازش خالی ( )اراکی :( نمازش ب9فرد مسافر باشد. )

( )گلپایگانی ، 1از اشکال نیست . حتی اگر به مغرب عدول کرده باشد. ]پایان مسأله [ )

صافی :( )گلپایگانی : می تواند( احتیاطاً نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام 

د )گلپایگانی : و می تواند رها کند و کند و دوباره نماز مغرب و بعد نماز عشا را بخوان

 هر دو نماز را به ترتیب به جا آورد(.

 949ص: 

)مکارم :( مسأله هر گاه از روی غفلت یا فراموشی شروع به نماز عشا کند و در اثنا بفهمد 

که نماز مغرب را نخوانده باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند، مگر این که وارد رکوع 

ه باشد که در این صورت عدول جایز نیست و باید ادامه دهد و نماز رکعت چهارم شد

 مغرب را بعد به جا آورد.

  [آخر وقت نماز عشا نصف شب است  937]مسأله 
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(. و احتیاط واجب آن است که 2( نصف شب است )6آخر وقت نماز عشا ) 937مسأله 

ان صبح حساب کرد و برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذ

( )زنجانی :( برای 6« )6»( أن 2برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند. به 

 ( )خوئی ، تبریزی :( و شب از اول غروب است تا اوّل آفتاب .2افراد غیر معذور .. )

 ب)گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( و شب را باید از اول غروب تا اذان صبح حسا

کرد )گلپایگانی ، صافی : بنا بر احتیاط( نه تا اول آفتاب . )صافی : ولی اگر تا موقعی که 

ده بیشتر نمان« از اول غروب تا طلوع صبح » به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب 

باشد، احتیاط این است که نماز عشا را بخواند و بعد به قصد ما فی الّذمه نماز مغرب را 

شا را اعاده نماید و اگر نماز مغرب را نخوانده باشد تا به اندازه نماز عشا به بخواند و ع

بیشتر نمانده باشد نماز عشا را رجاءً به قصد « از اول غروب تا طلوع آفتاب » نصف شب 

 ادا بخواند و بعد ، نماز مغرب و عشا را قضا نماید(.

د بنماید. و مقصود از نصف [ گفته ش931)بهجت :( ولی رعایت احتیاطی که در مسأله ]

 شب نصف ما بین غروب آفتاب و طلوع فجر است نه طلوع آفتاب .

)سیستانی :( مسأله آخر وقت نماز عشا برای شخص مختار هم چنان که گذشت نصف 

 شب است و شب از اول غروب است تا طلوع فجر.

شا را تا نصف اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری نماز مغرب یا نماز ع 994]مسأله 

  [شب نخواند

( نماز مغرب یا نماز عشا را تا 6اگر از روی معصیت ، یا به واسطه عذری ) 994مسأله 

نصف شب نخواند، بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح ، بدون این که نیّت ادا 
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یار روی اخت ( )فاضل :( اگر بواسطه عذری .. )سیستانی :( اگر از6و قضا کند به جا آورد. )

.. 

)زنجانی :( مسأله اگر به واسطه عذری ؛ مانند خواب یا فراموشی یا حیض شدن ، نماز 

مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نمازش قضا نشده و باید آن را تا قبل از اذان صبح 

 بخواند و می تواند

 943ص: 

دا و قضا به جا در آن نیت ادا کند و احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون نیت ا

آورد، و اگر از روی معصیت نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نماز وی قضا 

شده است ؛ ولی احتیاط مستحب آن است که تا قبل از اذان صبح ، بدون این که نیت ادا 

 و قضا کند آن نماز را به جا آورد.

نخواند وقت آن گذشته  )مکارم :( مسأله هر گاه عمداً نماز مغرب و عشا را تا نصف شب

و باید قضا کند، امّا اگر بواسطه عذری نخوانده باشد باید تا قبل از نماز صبح به جا آورد 

 و نماز او اداء است .

 وقت نماز صبح 

  [نزدیک اذان صبح از طرف مشرق  996]مسأله 

 ( از طرف مشرق ، سفیده ای رو به باال حرکت می کند6نزدیک اذان صبح ) 996مسأله 

(، و اول ِ وقت 3(. موقعی که آن سفیده پهن شد، فجر دوم )2که آن را فجر اول گویند )

( 6نماز صبح است . و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می آید. )

( )زنجانی :( آن را فجر اول یا فجر کاذب گویند 2)تبریزی :( نزدیک وقت نماز صبح .. )

 صادق ..( )زنجانی :( یا فجر 3.. )
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)فاضل :( وقتی که آن سفیده در طرف مشرق و افق پهن و گسترده می شود آن را فجر 

 دوّم گویند ..

)مکارم :( مسأله وقت اذان صبح )برای نماز و روزه ( در شبهای مهتابی و غیر مهتابی 

یکسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است ، هر چند بر اثر تابش مهتاب ، 

نباشد و وقت نماز صبح از اوّل طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب ؛ و فجر  نمایان

صادق ، سپیده صبح است که در افق پهن می شود و بهتر است نماز صبح را قبل از روشن 

 شدن هوا در همان تاریکی اوّل صبح به جا آورد.

 احکام وقت نماز

 موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود[ 742]مسأله 

( وقت داخل شده 6موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود، که یقین کند ) 992مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( 6(. )3(، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند )2است )

 یا اطمینان حاصل نماید ..

ذان ( )گلپایگانی ، صافی :( یا ا2)زنجانی :( که خودش یا نوع مردم اطمینان کنند .. )

 گوی وقت شناس مورد وثوق اذان بگوید ..

)مکارم :( یا ال اقل یک مرد عادل خبر از ورود وقت دهد؛ اذان شخص وقت شناس و 

مورد اطمینان نیز کافی است و اگر گمان قوی به دخول وقت از راههای دیگر پیدا کند 

)اراکی :( و  (3آن نیز کفایت می کند خواه از روی ساعت صحیح باشد یا از غیر آن . )

به گفته یک نفر عادل بلکه یک نفر مورد اطمینان و هم چنین به اذان شخص مورد اطمینان 

 هم می توان اعتماد کرد.
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)خوئی ، تبریزی :( بلکه به اذان شخصی که وقت شناس و مورد اطمینان باشد یا به خبر 

 دادن او به دخول وقت نیز می توان اکتفا نمود.

 )نوری :( و أقوی این است که إخبار یک مرد عادل نیز کفایت می کند.

)سیستانی :( بلکه به اذان و به خبر شخصی که مکلّف بداند شدیداً مراعات دخول وقت 

 را می کند، چنانچه موجب اطمینان شود نیز می توان اکتفا نمود.

 947ص: 

 یست .)زنجانی :( و بنا بر احتیاط واجب یک نفر عادل کافی ن

)فاضل :( مشروط بر آن که خبر و شهادت آنها حسی باشد مثل این که شهادت بدهد که 

سایه شاخص بعد از کم شدن شروع به زیاد شدن نموده است . اذان شخص وقت شناس 

 و مورد اطمینان نیز کافی است .

ز ا)بهجت :( مسأله در حال توانایی بر تحصیل علم ، موقعی انسان می تواند مشغول نم

شود که یقین کند وقت داخل شده است ؛ و یا این که بنا بر اظهر شخص عادلی که آشنا 

 با اوقات نماز است اذان بگوید و یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند.

 نابینا و کسی که در زندان است [ 741]مسأله 

ا یقین تیاط واجب باید تنابینا و کسی که در زندان است و مانند اینها بنا بر اح 993مسأله 

به داخل شدن وقت نکنند مشغول نماز نشوند، ولی اگر انسان به واسطه ابر یا غبار و مانند 

اینها که برای همه مانع از یقین کردن است ، نتواند در اول وقت نماز، به داخل شدن وقت 

شود.  ازیقین کند، چنانچه گمان داشته باشد که وقت داخل شده ، می تواند مشغول نم

)گلپایگانی :( مسأله اگر به واسطه ابر یا غبار نتواند در اوّل وقت نماز، به داخل شدن وقت 
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یقین کند، چنانچه گمان داشته باشد که وقت داخل شده می تواند مشغول نماز شود لکن 

احتیاط مستحب ّ آن است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین کند وقت داخل شده است 

انع غیر عامّه مثل نابینایی و زندانی بودن احتیاط الزم اکتفا نکردن به ظن ّ است ولی در مو

. 

)خوئی ، تبریزی :( ولی در چیزهایی که نسبت به شناختن وقت ، مانع شخصی باشد مثل 

نابینایی و در زندان بودن ، احتیاط واجب آن است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین )خوئی 

 ند که وقت داخل شده است .: یا اطمینان ( ک

 )صافی :( در مواقع غیر عادّی ..

)سیستانی :( مسأله اگر به واسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن نتواند در 

اول وقت نماز به داخل شدن وقت یقین کند باید نماز را به تأخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان 

چنین است بنا بر احتیاط الزم اگر مانع از یقین به  کند که وقت داخل شده است ، و هم

 داخل شدن وقت از موانع عمومی از قبیل ابر و غبار و مانند اینها باشد.

)مکارم :( مسأله کسانی که به واسطه وجود مانع در آسمان )مانند ابر و غبار( و یا گرفتاری 

انچه وقت پیدا کنند، چن در زندان و یا نداشتن بینایی چشم نمی توانند یقین به دخول

 گمان قوی داشته باشند، می توانند مشغول نماز شوند.

)زنجانی :( مسأله اگر به جهتی ؛ مانند وجود ابر یا غبار، در اول وقت نماز به داخل شدن 

وقت اطمینان شخصی یا نوعی حاصل نشود، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر 

ا نوعی پیدا شود، یا دو مردِ عادل به داخل شدن وقت خبر انداخت تا اطمینان شخصی ی

دهند؛ به ویژه در مواردی که نسبت به شناختن وقت مانع شخصی وجود داشته باشد، مثلًا 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

به واسطه نابینایی یا بودن در زندان نتواند در اول وقت ِ نماز به داخل شدن وقت ، اطمینان 

 کند.

 964ص: 

ی که در زندان است همین قدر که گمان به داخل شدن وقت )بهجت :( مسأله نابینا و کس

پیدا کرد داخل نماز می شود؛ ولی احتیاط در این است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین 

و یا اطمینان و یا گمان قوی تر به داخل شدن وقت پیدا کند و اشخاص دیگر غیر از نابینا 

ر را ینها توانایی بر تحصیل یقین یا عالمات معتبو زندانی که به واسطه ابر و غبار و مانند ا

ندارند، در صورتی که احتمال می دهند دسترسی به چیزی پیدا کنند که به واسطه آن 

علم و یا ظن ّ به وقت پیدا می کنند احتیاط در تأخیر نماز است ولی اگر به خاطر تأخیر 

همین قدر که گمان به وقت خود به خود علم و یا ظن به وقت پیدا می شود احتمال دارد 

 پیدا کردند بتوانند نماز بخوانند ولی اگر عسر و حرج نباشد احتیاط در تأخیر نماز است .

 اگر دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند[ 744]مسأله 

( به داخل شدن وقت خبر دهند، یا انسان یقین کند که 6اگر دو مرد عادل ) 999مسأله 

( و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده ، 2ل نماز شود )وقت نماز شده و مشغو

(. و هم چنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از 3نماز او باطل است )

( در بین نماز بفهمد وقت داخل شده ، یا بعد از نماز بفهمد 1( ولی اگر )9وقت خوانده )

( )نوری :( اگر دو یا یک 6(. )1صحیح است ) که در بین نماز وقت داخل شده نماز او

( )اراکی :( اگر انسان یقین کند که وقت نماز شده یا با اعتماد به گمان 2مرد عادل .. )

 معتبر، مثل گواهی دو نفر عادل ، مشغول نماز شود ..

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( اگر به یکی از راههای گذشته برای انسان ثابت 

 که وقت نماز شده و مشغول نماز شود ..شود 
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)فاضل :( اگر انسان یقین کند که وقت نماز شده یا دو مرد عادل از روی حس به داخل 

 شدن وقت خبر دهند و مشغول نماز شود ..

 [ مشغول نماز شود ..992)مکارم :( هر گاه مطابق دستورهای ]مسأله 

)بهجت :( اگر با مالکهایی که گفته شد داخل شدن وقت را احراز کند و مشغول نماز 

( )بهجت :( مگر این که بتواند عدول کند به نماز نافله و یا نمازی که از او قضا 3شود .. )

( )خوئی ، 1( )فاضل :( ] که [ نمازش باطل است و باید اعاده کند .. )9شده باشد .. )

 ( )خوئی ، تبریزی :( نماز را اعاده نماید.1ر احتیاط اگر .. )تبریزی :( و بنا ب

 اگر انسان ملتفت نباشد[ 745]مسأله 

( به داخل شدن وقت مشغول 2( که باید با یقین )6اگر انسان ملتفت نباشد ) 991مسأله 

( بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده ، نماز او صحیح 3نماز شود، چنانچه بعد از نماز )

( یا بفهمد که در بین نماز 1( نماز را پیش از وقت خوانده )1( و اگر بفهمد تمام )9ست )ا

( )فاضل :( اگر انسانی بر اثر غفلت و 6وقت داخل شده است ، نمازش باطل است . )

 فراموشی توجه نداشته باشد ..

( 3ان .. )( )زنجانی :( باید با اطمین2)بهجت :( اگر انسان نداند و یا فراموش کند .. )

( )زنجانی :( و گر نه باطل است . ]پایان 9)زنجانی :( چنانچه در بین نماز یا بعد از نماز .. )

 مسأله [ )بهجت :( در صورتی که موقع نماز قصد قربت داشته باشد. ]پایان مسأله [

 966ص: 

( 1در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی و سیستانی نیست [ )« تمام »( ]کلمه 1)

گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، فاضل :( یا نفهمد که در وقت خوانده )

یا پیش از وقت ، نمازش باطل است ، بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت 
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داخل شده است باید )گلپایگانی ، فاضل ، صافی : به احتیاط واجب ( دوباره آن نماز را 

 بخواند.

مسأله هر گاه انسان بر اثر غفلت و فراموشی مشغول نماز شود بی آن که از )مکارم :( 

دخول وقت با خبر گردد چنانچه تمام نمازش در وقت واقع شده باشد صحیح است و 

 اگر همه یا قسمتی از آن پیش از وقت بود نمازش باطل است .

 اگر یقین کند وقت داخل شده [ 746]مسأله 

( وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک 6)اگر یقین کند  991مسأله 

کند که وقت داخل شده یا نه ، نماز او باطل است ، ولی اگر در بین نماز یقین داشته باشد 

که وقت شده و شک کند که آن چه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه ، نمازش صحیح 

مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ( )زنجانی :( اگر اطمینان کند .. این 6(. )2است )

 ( )نوری :( ولی اگر بداند جزئی از نماز در خارج وقت بوده ، نماز او باطل است .2)

)زنجانی :( اگر در بین نماز اطمینان داشته باشد که وقت شده ، نمازش صحیح است ، هر 

 ذشت .چند اطمینان کند که نماز را پیش از وقت شروع کرده است ، چنانچه گ

)مکارم :( مسأله هر گاه بعد از نماز شک کند نماز را در وقت خوانده یا نه ، نماز او 

صحیح است ، به شرط آن که هنگام شروع نماز غافل از وقت نباشد ولی اگر در بین نماز 

 شک کند نماز او باطل است و باید پس از دخول وقت اعاده کند.

 است [ اگر وقت نماز به قدری تنگ 747]مسأله 

اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای  999مسأله 

(، باید آن مستحب ّ را 2(، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود )6مستحب ّ نماز )

به جا نیاورد. مثلًا اگر به واسطه خواندن قنوت ، مقداری از نماز بعد از وقت خوانده می 
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( )زنجانی :( هم چون اذان و قنوت بلکه سوره بترسد 6(. )3د قنوت نخواند )شود، بای

مقداری از آن بعد از وقت خوانده شود، باید آن مستحب را به جا نیاورد. ]پایان مسأله [ 

( )فاضل ، نوری :( 3( )فاضل :( مقداری از واجبات در خارج وقت خوانده شود .. )2)

 اگر بخواند، معصیت کرده ولی نمازش صحیح است .)فاضل : نباید قنوت بخواند( و 

)سیستانی :( و اگر خواند، در صورتی نماز صحیح است که حّد اقل یک رکعت از آن 

 در وقت واقع شده باشد.

 کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد[ 748]مسأله 

، باید نماز را به (6کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد ) 993مسأله 

 ( ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد.2نیّت ادا بخواند )

 962ص: 

( )زنجانی :( باید نماز بخواند و اگر عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد معصیت 6)

ضا قکرده ، ولی باید نماز را بخواند و در این دو صورت بنا بر احتیاط مستحب نیت ادا و 

 ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .2نکند. )

)مکارم :( ولی تأخیر انداختن نماز تا این حد حرام است ؛ بنا بر این اگر به اندازه پنج 

رکعت تا نماز مغرب وقت داشته باشد، نماز ظهر و عصر را به نّیت ادا بخواند و به همین 

 ترتیب سایر نمازها.

 [ کسی که مسافر نیست 749]مسأله 

( به اندازه خواندن پنج رکعت نماز 6کسی که مسافر نیست ، اگر تا مغرب ) 997مسأله 

وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند و اگر کمتر وقت دارد باید فقط نماز 
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عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا کند و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج 

دارد، باید نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر کمتر وقت دارد، باید  ( نماز وقت2رکعت )

( و بعداً باید نماز مغرب را بخواند و به احتیاط واجب نیّت ادا و قضا 3فقط عشارا بخواند )

( )فاضل :( چهار 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( تا غروب آفتاب .. )6(. )9ننماید )

ّول نماز عشا را به نیت ادا بخواند و بعداً نماز مغرب را بخواند ( )فاضل :( باید ا3رکعت .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( باید 9و بنا بر احتیاط واجب در نماز مغرب نیت ادا و قضا ننماید. )

فقط عشا را بخواند و بعداً مغرب را به قصد ما فی الذمه به جا آورد و تا مقدار یک رکعت 

 ا نکند.به فجر مانده قصد ادا و قض

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( باید فقط عشا را بخواند و بعداً مغرب را به جا آورد 

 )سیستانی : بدون آن که نیت ادا و قضا کند(.

 )بهجت :( باید فقط عشا را بخواند و بعداً باید نماز مغرب را به قصد ما فی الذّمّه بخواند.

 .993)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله کسی که مسافر نیست اگر نماز خود را تا نزدیکی غروب آفتاب به 

تأخیر بیندازد مسأله سه صورت دارد: اول : به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، 

در این صورت باید نماز ظهر و عصر خود را به ترتیب بخواند. دوم : به این اندازه وقت 

یک رکعت یا بیشتر وقت دارد، در این صورت نماز ظهرش قضا شده ندارد ولی به اندازه 

می باید نماز عصر را به جا آورد. سوم : به اندازه یک رکعت هم وقت نداشته باشد، در 

این صورت نماز ظهر و عصر هر دو قضا شده است . چنانچه غیر مسافر نماز مغرب و عشا 

 اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد،را تا نزدیکی نیمه شب به تأخیر بیندازد و به 

باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند. در غیر این صورت ، اگر تأخیر بدون عذر 

باشد دو صورت دارد: اول : به این اندازه وقت ندارد، ولی به اندازه یک رکعت یا بیشتر 
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ر را قضا کند و بنا ب وقت دارد، در این صورت باید نماز عشا را خوانده سپس نماز مغرب

احتیاط مستحب نماز مغرب را تا پیش از طلوع فجر خوانده ، در آن نیت ادا یا قضا نکند. 

دوم : به اندازه یک رکعت هم وقت نداشته باشد، در این صورت نماز مغرب و عشا قضا 

 شده و بنا بر احتیاط مستحب آن دو را تا پیش از طلوع فجر

 963ص: 

نیت ادا یا قضا نکند. و اگر تأخیر با عذر باشد سه صورت دارد: اول  به جا آورده در آن

: به اندازه چهار رکعت وقت داشته باشد، در این صورت نماز مغرب و عشا را به ترتیب 

انجام داده و بنا بر احتیاط مستحب نماز مغرب را تا پیش از طلوع فجر، بدون نیت ادا یا 

هار رکعت وقت نداشته ولی به اندازه یک رکعت یا قضا اعاده کند. دوم : به اندازه چ

بیشتر وقت داشته باشد، در این صورت باید نماز مغرب را خوانده و تا پیش از طلوع فجر 

نماز عشا را به جا آورد. و بنا بر احتیاط مستحب نماز مغرب را پیش از آن بدون نیت ادا 

ا قضا نکند. سوم : به اندازه یک یا قضا اعاده کند و در نماز عشا نیز نیت خصوص ادا ی

رکعت هم وقت نداشته باشد، در این صورت می باید نماز مغرب و عشا را تا پیش از 

طلوع فجر به جا آورد و بنا بر احتیاط مستحب در آنها نیت خصوص ادا یا قضا نکند. در 

ه ب تأخیر نماز مغرب و عشا تا نزدیکی طلوع فجر با عذر سه صورت وجود دارد: اول :

اندازه پنج رکعت وقت داشته باشد در این صورت باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب 

بخواند و بنا بر احتیاط مستحب در آنها نیت خصوص ادا یا قضا نکند. دوم : به این اندازه 

وقت نداشته باشد ولی به اندازه یک رکعت یا بیشتر وقت داشته باشد، در این صورت 

، می بایست نماز عشا را در این وقت به جا آورد و بنا بر احتیاط  نماز مغربش قضا شده

مستحب نیت خصوص ادا یا قضا نکند. سوم : به اندازه یک رکعت هم وقت نداشته باشد، 

در این صورت نماز مغرب و عشا هر دو قضا شده است . گفتنی است که در تأخیر نماز 

نظیر این سه صورت وجود دارد ولی مغرب و عشا تا نزدیکی طلوع فجر بدون عذر نیز 
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گذشت که با تأخیر نماز مغرب و عشا از نصف شب بدون عذر، این دو نماز قضا می 

شوند و احتیاط مستحب آن است که حکم سه صورت تأخیر با عذر در اینجا نیز جاری 

 گردد؛ ولی نمی تواند در نماز نیت ادا کند.

 کسی که مسافر است [ 751]مسأله 

( به اندازه خواندن سه رکعت نماز وقت 6کسی که مسافر است اگر تا مغرب ) 914مسأله 

دارد، باید نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط عصر را بخواند و 

بعداً نماز ظهر را قضا کند. و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت 

را بخواند و اگر کمتر وقت دارد باید فقط عشا را بخواند دارد، باید نماز مغرب و عشا 

( و چنانچه بعد از خواندن عشا، 3( و بعداً مغرب را بدون نّیت ادا و قضا به جا آورد )2)

معلوم شود که به مقدار یک رکعت یا بیشتر وقت به نصف شب مانده است باید فوراً نماز 

( )خوئی 6، در رساله آیت اللّه مکارم نیست ) مغرب را به نیّت ادا به جا آورد. این مسأله

( )بهجت :( و بال فاصله مغرب را احتیاطاً به 2، تبریزی ، سیستانی :( تا غروب آفتاب .. )

قصد ما فی الذّمّه به جا آورد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( باید نماز مغرب و عشا را به 

دارد باید اوّل نماز عشا را بخواند و ترتیب بخواند و اگر به مقدار سه رکعت نماز وقت 

بعد مغرب را به جا آورد تا یک رکعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد و اگر 

( )گلپایگانی ، صافی :( 3کمتر از سه رکعت نماز وقت دارد باید اّول عشا را بخواند .. )

 بعداً مغرب را به قصد ما فی الذّمه به جا آورد ..

 یزی :( بعداً مغرب را به جا آورد ..)خوئی ، تبر

 969ص: 

)زنجانی :( مسأله کسی که مسافر است ، اگر نماز ظهر و عصر خود را تا نزدیکی غروب 

آفتاب به تأخیر بیندازد، مسأله سه صورت دارد: اول : به اندازه خواندن سه رکعت نماز 
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. دوم : به این اندازه وقت دارد، در این صورت نماز ظهر و عصر را به ترتیب می خواند

وقت ندارد ولی به اندازه یک رکعت یا بیشتر وقت دارد، در این صورت نماز ظهرش 

قضا شده می باید نماز عصر را به جا آورد. سوم : به اندازه یک رکعت هم وقت نداشته 

باشد که در این صورت نماز ظهر و عصر هر دو قضا شده است . مسافر اگر نماز مغرب 

تا نزدیکی نیمه شب به تأخیر بیندازد و به اندازه خواندن چهار رکعت وقت  و عشا را

داشته باشد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب بخواند. در غیر این صورت ، اگر تأخیر 

بی عذر باشد سه صورت دارد: اول : به اندازه خواندن سه رکعت وقت داشته باشد، در 

انده و پس از آن فوراً نماز مغرب را می خواند و بنا این صورت ، نخست نماز عشا را خو

بر احتیاط مستحب در آن نیت ادا یا قضا نکند. دوم : به این اندازه هم وقت ندارد ولی به 

اندازه یک رکعت یا بیشتر وقت دارد، در این صورت باید نماز عشا را خوانده ، سپس 

ه جا مغرب را تا پیش از طلوع فجر ب نماز مغرب را قضا کند و بنا بر احتیاط مستحب نماز

آورده در آن نیت ادا یا قضا نکند. سوم : به اندازه یک رکعت هم وقت نداشته باشد، در 

این صورت نماز مغرب و عشا قضا شده و بنا بر احتیاط مستحب می باید آن دو را تا پیش 

ز چهار قتی که کمتر ااز طلوع فجر به جا آورده ، نیت ادا یا قضا نکند. و اگر تأخیر تا و

رکعت وقت دارد با عذر صورت گیرد، مسأله دو صورت دارد: اول : به اندازه یک 

رکعت یا بیشتر وقت داشته باشد، در این صورت باید نماز مغرب را خوانده و تا پیش از 

طلوع فجر نماز عشا را به جا آورد و بنا بر احتیاط مستحب نماز مغرب را پیش از آن بدون 

ادا یا قضا اعاده کند و در نماز عشا نیز نیت خصوص ادا یا قضا نکند. دوم : به اندازه نیت 

یک رکعت هم وقت نداشته باشد، در این صورت می باید نماز مغرب و عشا را تا پیش 

از طلوع فجر ادا به جا آورد و بنا بر احتیاط مستحب در آنها نیت خصوص ادا یا قضا 

و عشا برای مسافر تا نزدیکی طلوع فجر با عذر سه صورت  نکند. در تأخیر نماز مغرب

دارد: اول : به اندازه چهار رکعت وقت داشته باشد در این صورت باید نماز مغرب و عشا 

را به ترتیب بخواند و بنا بر احتیاط مستحب در آنها نیت خصوص ادا یا قضا نکند. دوم : 
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ر یک رکعت یا بیشتر وقت داشته باشد، د به این اندازه وقت نداشته باشد ولی به اندازه

این صورت نماز مغربش قضا شده ، می باید نماز عشا را در این وقت به جا آورد و بنا بر 

احتیاط مستحب نیت خصوص ادا یا قضا نکند، و سپس مغرب و عشا را قضا کند. سوم : 

ا ا هر دو قضبه اندازه یک رکعت هم وقت نداشته باشد، در این صورت نماز مغرب و عش

شده است . و بنا بر احتیاط مستحب در تأخیر بدون عذر تا نزدیکی طلوع فجر نیز حکم 

 تأخیر با عذر جاری می شود؛ ولی نمی تواند در نماز نیت ادا کند.

 مستحب ّ است انسان نماز را در اوّل وقت آن بخواند[ 753]مسأله 

ت آن بخواند و راجع به آن خیلی مستحب ّ است انسان نماز را در اوّل وق 916مسأله 

(، مگر آن که تأخیر 6سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است )

 (.2آن از جهتی بهتر باشد، مثلًا صبر کند که نماز را به جماعت بخواند )

 961ص: 

( )بهجت :( مگر مواردی که شارع مقدس استثناء کرده است که خواهد آمد. ]پایان 6)

( )سیستانی :( کمی صبر کند که نماز را به جماعت بخواند، به شرط آن که 2مسأله [ )

 وقت فضیلت نگذرد.

)مکارم :( مسأله یکی از مستحبات مؤکّد این است که نماز را در اوّل وقت فضیلت آن 

بخواند و در روایات راجع به آن بسیار سفارش شده است و هر چه به اوّل وقت فضیلت 

 اشد، بهتر است .نزدیکتر ب

 هر گاه انسان عذری دارد[ 752]مسأله 

هر گاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار  912مسأله 

( عذر او تا آخر وقت 2( نماز بخواند، چنانچه بداند یا احتمال دهد که )6است با تیمّم )
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لی اگر )مثلًا لباسش نجس باشد یا عذر باقی است ، می تواند در اوّل وقت نماز بخواند. و

(( احتمال دهد که عذر او از بین می رود بنا بر احتیاط واجب 3دیگری داشته باشد و )

( و چنانچه عذر او برطرف نشد، در آخر 1( باید صبر کند تا عذرش برطرف شود )9)

ب نماز واج( و الزم نیست به قدری صبر کند که فقط بتواند کارهای 1وقت نماز بخواند )

را انجام دهد، بلکه اگر برای مستحبّات نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد می 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 9تواند تیمّم کند و نماز را با آن مستحبات به جا آورد )

( 2. ).( )گلپایگانی ، صافی :( ناچار است مثلًا بدون ساتر یا با لباس نجس 6بهجت نیست )

( ]قسمت داخل پرانتز 3)خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، نوری :( چنانچه بداند .. )

بنا بر »( ]عبارت 9در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، صافی و تبریزی نیست [ )

در رساله آیات عظام : اراکی ، خوئی ، گلپایگانی ، صافی و تبریزی « احتیاط واجب 

)سیستانی :( هر گاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اوّل وقت نماز ( 1نیست [ )

بخواند ناچار است با تیمم نماز بخواند، چنانچه مأیوس از برطرف شدن آن باشد، یا 

احتمال دهد با تأخیر، از تیمّم هم عاجز شود، می تواند در اوّل وقت هم تیمّم کند و نماز 

ید صبر کند تا عذرش برطرف شود یا مأیوس شود .. بخواند ولی اگر مأیوس نباشد، با

( )گلپایگانی ، صافی :( در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند. و امّا اگر ناچار 1)

( )خوئی ، تبریزی :( و 9[ گذشت .. )961است با تیمّم نماز بخواند حکم آن در مسأله ]

ه عذر او باقی باشد؛ جایز است در عذرهای دیگر غیر از موارد تیمّم اگر احتمال بدهد ک

اوّل وقت نماز بخواند ولی چنانچه در اثناء وقت عذرش برطرف گردد الزم است اعاده 

 نماید.

)سیستانی :( و در عذرهای دیگر غیر از موارد تیمم اگر چه مأیوس نباشد که عذر او 

ذرش برطرف شود، جایز است اوّل وقت نماز بخواند ولی چنانچه در أثناء وقت ، ع

 برطرف گردد در بعض موارد الزم است اعاده نماید.
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 )فاضل ، نوری :( می تواند با لباس نجس مثلًا نماز را با آن مستحبّات به جا آورد.

 961ص: 

)مکارم :( مسأله کسانی که دارای عذری هستند و یقین دارند عذرشان تا آخر وقت 

اند، ته باشند عذر باقی می مبرطرف می شود واجب است صبر کنند و چنانچه یقین داش

صبر کردن واجب نیست ، اّما اگر احتمال می دهند برطرف شود احتیاط واجب آن است 

که صبر کنند، مگر در مورد تیمّم که می توانند در چنین صورتی در اول وقت نماز 

 بخوانند.

خواند )زنجانی :( مسأله هر گاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اّول وقت نماز ب

ناچار است مثلًا با تیمم یا لباس نجس نماز بخواند، چنانچه بداند عذر او تا آخر وقت باقی 

است می تواند در اوّل وقت نماز بخواند، ولی اگر بر خالف عقیده وی ، عذر او در وقت 

برطرف شد باید نماز را دوباره بخواند، و اگر احتمال می دهد عذر او از بین می رود می 

صبر کند تا عذرش برطرف شود و اگر عذرش برطرف نشد، در آخر وقت مطابق  تواند

وظیفه خود نماز بخواند، و می تواند در اول وقت رجاءً مثلًا تیمم کرده ، یا با لباس نجس 

نماز بخواند که اگر عذرش تا آخر وقت باقی بود نمازش صحیح است و گر نه ، باید آن 

 را اعاده کند.

 که مسائل نماز و شکّیّات و سهویّات را نمی داند[کسی  751]مسأله 

کسی که مسائل نماز و شکّیّات و سهویّات را نمی داند و احتمال می دهد که  913مسأله 

( برای یاد گرفتن اینها نماز را از اول وقت 2(، باید )6یکی از اینها در نماز پیش آید )

را به طور صحیح تمام می کند، می  (. ولی اگر اطمینان دارد که نماز3تأخیر بیندازد )

( در نماز مسأله ای که حکم آن را 1(، پس اگر )9تواند در اول وقت مشغول نماز شود )

(( 1نمی داند )پیش نیاید نماز او صحیح است و اگر مسأله ای که حکم آن را نمی داند )
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( و نماز 3) ( به یکی از دو طرفی که احتمال می دهد، عمل نماید9پیش آید، می تواند )

را تمام کند. ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده ، دوباره 

( )سیستانی :( کسی که مسائل 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )7بخواند. )

نماز را نمی داند و نمی تواند بدون یاد گرفتن ، آن را به طور صحیح انجام دهد، یا 

ات و سهویّات را نمی داند و احتمال می دهد که یکی از اینها در نماز پیش آید و شکیّ

( )فاضل :( بنا 2به واسطه یاد نگرفتن ، واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود .. )

( )نوری :( کسی که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمی 3بر احتیاط واجب باید .. )

در نماز پیش می آید، واجب است آنها را یاد بگیرد، بلکه بنا  داند اگر مطمئن است که

( 9بر احتیاط واجب مسائلی را که احتمال می دهد در نماز پیش آید، باید یاد بگیرد .. )

)سیستانی :( اگر به امید آن که بر وجه صحیح نماز را انجام دهد در اوّل ِ وقت مشغول 

 نماز شود ..

د که می تواند نماز را بطور کامل تمام کند، جایز است در اوّل )مکارم :( اگر اطمینان دار

وقت مشغول نماز شود. هر گاه در نماز مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، می 

تواند به یکی از دو طرفی که احتمال می دهد، به قصد رجاء عمل کند و باید بعد از نماز 

وباره بخواند )و احتیاط آن است که طرفی را مسأله را سؤال کند که اگر باطل بوده ، د

 که بیشتر احتمال می دهد بگیرد(.

 969ص: 

( 9( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )1( )فاضل :( ولی اگر .. )1)

( )سیستانی :( جایز است به یکی 3)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی :( جایز است .. )

( )خوئی 7حتمال می دهد به امید آن که وظیفه او باشد، عمل نماید .. )از دو طرفی که ا

 ، تبریزی ، سیستانی :( و اگر صحیح بوده اعاده الزم نیست .
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)زنجانی :( مسأله کسی که مسائل نماز و احکام شک و سهو را نمی داند و احتمال می 

 می تواند در اول وقتدهد که یکی از اینها در نمازش پیش آید و نمازش را باطل کند، ن

با قصد جزمی نماز را شروع کند بلکه یا باید نماز را در اول وقت به قصد رجاء شروع 

کند یا برای یاد گرفتن اینها نماز را از اول وقت به تأخیر بیندازد ولی اگر اطمینان دارد 

ماز ن که نماز را به طور صحیح تمام می کند، می تواند در اول وقت با نیت جزمی مشغول

شود، و در هر صورت اگر در نماز مسأله ای که حکم آن را نمی داند پیش نیاید، نماز او 

صحیح است و اگر مسأله ای که حکم آن را نمی داند پیش آید، جایز است به یکی از 

دو طرفی که احتمال می دهد، عمل نماید و نماز را تمام کند؛ ولی بعد از نماز باید مسأله 

 گر نمازش باطل باشد، دوباره بخواند و اگر صحیح بوده اعاده الزم نیست .را بپرسد که ا

 اگر وقت نماز وسعت دارد[ 754]مسأله 

  هاشار

( مطالبه می کند در 6اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را ) 919مسأله 

صورتی که ممکن است باید اوّل قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند و هم چنین است 

اگر کار واجب دیگری که باید فوراً آن را به جا آورد پیش آمد کند، مثلًا ببیند مسجد 

( اول نماز 2را تطهیر کند، بعد نماز بخواند. و چنانچه ) نجس است که باید اول مسجد

بخواند، معصیت کرده ولی نماز او صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، نوری 2( )زنجانی :( که وقتش رسیده .. )6نیست )

 :( چنانچه در هر دو صورت ..

هر گاه ببیند مسجد نجس شده بهتر این است که اّول مسجد را تطهیر  )مکارم :( مسأله

کند بعد نماز بخواند و هم چنین است اگر طلبکاری ایستاده و طلب خود را مطالبه می 

کند، ولی اگر نماز و مقدّمات آن وقت زیادی را بگیرد واجب است اوّل تطهیر مسجد 
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بر خالف این دستور عمل کند معصیت کرده کند و اداء دین نماید بعد نماز بخواند، اگر 

 ولی نمازش صحیح است و در تنگی وقت ، نماز مقدم است .

  مسائل اختصاصی

مستحب ّ است پنج نماز را در پنج وقت به جا آورد یعنی هر کدام  179)مکارم :( مسأله 

افی کرا در وقت فضیلت خود انجام دهد و تنها فاصله دادن به مقدار نافله یا تعقیبات 

 نیست ، بلکه معیار همان وقت فضیلت است .

وقت فضیلت نماز ظهر تا موقعی است که سایه شاخص به اندازه  171)مکارم :( مسأله 

خود شاخص شود )منظور سایه ای است که از ظهر به بعد پیدا می شود( و وقت فضیلت 

ر ندازه دو برابعصر از موقعی که سایه شاخص به اندازه خود آن است تا موقعی که به ا

 آن شود و وقت 

 963ص: 

عد )رنگ سرخی که ب« حُمره مغربیّه »فضیلت نماز مغرب از غروب است تا ناپدید شدن 

از غروب آفتاب در مغرب ظاهر می شود( و وقت فضیلت نماز عشا از موقعی است که 

 عسرخی مزبور ناپدید می شود تا یک سوم از شب و وقت فضیلت نماز صبح از اول طلو

 فجر یعنی سپیده صبح است تا موقعی که هوا روشن شود.

 نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

 انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر بخواند[ 755]مسأله 
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انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند  911مسأله 

( نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند، 6و اگر عمداً )

 ( )زنجانی :( اگر با علم و عمد ..6باطل است . )

 از شود[اگر به نّیت نماز ظهر مشغول نم 756]مسأله 

اگر به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر  911مسأله 

( بلکه باید نماز را بشکند 6را خوانده است ، نمی تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند )

( )مکارم :( و 6(. )3( و نماز عصر را بخواند و همین طور است در نماز مغرب و عشا )2)

از او باطل است ، هم چنین در مورد نماز مغرب و عشا، اما اگر نیّت نماز عصر کند و نم

بعد متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده هر جای نماز باشد می تواند نّیت خود را به ظهر 

برگرداند، هم چنین اگر شروع به نماز عشا کرده و متوجّه شود نماز مغرب را نخوانده 

عت چهارم متوجه شود نیّت را برمی گرداند، ولی اگر بعد از رکوع اگر قبل از رکوع رک

رکعت چهارم متوجّه شود نماز را به نیّت عشا تمام می کند، بعداً نماز مغرب را می خواند 

 و احتیاطاً نماز عشا را نیز اعاده کند.

 و )زنجانی :( بلکه باید نماز عصر را جداگانه بخواند و همین طور است در نماز مغرب

( )بهجت :( نمی تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند، مگر این که قصدش این 2عشا. )

بوده که نمازی را که بر او واجب است بخواند و اشتباهاً کلمه ظهر را در نیّت آورده 

است و یا این که خیال کرده ظهر را باید بخواند؛ و در صورت جایز نبودن عدول ، باید 

( )نوری :( و این مطلب بر این اساس است که عدول از سابق به الحق 3)نماز را بشکند .. 

 جایز نیست ، ولی عکس آن جایز است .

 اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است [ 757]مسأله 
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اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیّت را به نماز  919مسأله 

( و داخل رکن شود و بعد یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده ، 6رگرداند )ظهر ب

نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند ولی اگر پیش از داخل شدن در رکن یادش 

بیاید باید نیّت را به نماز عصر برگرداند و آن چه به نیّت ظهر خوانده دوباره به نیّت عصر 

( 6است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )بخواند و نمازش صحیح 

)گلپایگانی ، صافی :( چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده بنا بر احتیاط واجب 

باید نیّت را به نماز عصر برگرداند و بعد از تمام کردن نماز، دوباره نماز عصر را بخواند 

ز اجزاء به قصد ظهر یادش بیاید، که در این مگر آن که پیش از به جا آوردن جزئی ا

 صورت نماز را به نیّت عصر تمام می کند و اعاده الزم نیست .

 967ص: 

)خوئی ، تبریزی :( چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده ، باید نیت را به نماز 

 عصر برگرداند و نماز را تمام کند.

نماز ظهر را خوانده بوده ، می تواند نیت را به نماز )سیستانی :( چنانچه یادش بیاید که 

عصر برگرداند و نماز را تمام کند در صورتی که بعضی از اجزاء نماز را به نیّت ظهر 

نیاورده باشد یا آن که اگر آورده است به نیّت عصر تدارک کند، ولی اگر آن جزء 

وع یا دو سجده از یک رکعت باشد نماز او در هر صورت باطل است و هم چنین اگر رک

 رکعت باشد نماز بنا بر احتیاط الزم باطل است .

)فاضل :( و نماز را ادامه دهد و بعد متوجه شود که نماز ظهر را خوانده است باید نیت 

خود را به نماز عصر برگرداند و چنانچه مقداری از نماز را که به نیّت ظهر خوانده مشتمل 

م کند و دوباره نماز عصر را بخواند، امّا اگر مشتمل بر رکن به رکن بوده باید نماز را تما
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نبوده باید آن قسمت را به نیّت عصر بخواند و نماز او صحیح است هر چند احتیاط 

 مستحب در اعاده آن است .

 .911)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله اگر در بین نماز عصر اطمینان پیدا کند که نماز ظهر را نخوانده است ، 

باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام نماید و چنانچه پس از برگرداندن نیت 

به نماز ظهر یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بود، در صورتی که هیچ یک از اجزاء 

یت ظهر نخوانده باشد، باید نیت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام واجب را به ن

کند، و اگر برخی از اجزاء واجب را که از قبیل ذکر خدا و قرآن باشد خوانده ، بنا بر 

احتیاط آن اجزاء را دوباره به قصد قربت ؛ بدون نیت خصوص وجوب یا استحباب ، به 

در غیر این دو صورت نماز را رجاءً به نیت عصر تمام جا آورده و نمازش را تمام کند، و 

 کرده و دوباره آن را اعاده کند.

 اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده [ 758]مسأله 

  هاشار

اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه باید نیّت را به  913مسأله 

اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز،  (. ولی6نماز ظهر برگرداند )

( باید به نیّت نماز عصر، نماز را تمام کند و نماز ظهرش قضا ندارد 2مغرب می شود )

([ گفته شد عمل کند، 911( )مکارم :( باید به همان دستور که در مسأله قبل ] )6(. )3)

د، هم چنین اگر در وسط نماز عشا یعنی نیّت را به ظهر برگرداند و بعداً عصر را بخوان

 شک ّ کند که نماز مغرب را خوانده یا نه ، باید به دستور گذشته عمل کند.
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)زنجانی :( بعید نیست بتواند نماز را به نیت عصر تمام کرده ، نیازی به خواندن نماز ظهر 

ه تمام مّنیست ؛ هر چند در وسعت وقت ، بنا بر احتیاط مستحب نماز را به قصد ما فی الذ

کرده ، پس از آن رجاءً چهار رکعت ) یا دو رکعت در مورد مسافر( بدون نیت ظهر یا 

 عصر به جا آورد.

)سیستانی :( باید نماز را به نیّت عصر تمام کند و بعداً نماز ظهر را به جا آورد ولی اگر 

 کوقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، آفتاب غروب می کند و برای ی

( )خوئی ، 2رکعت نماز هم وقت باقی نمانده الزم نیست که نماز ظهر را قضا کند. )

 تبریزی :( اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، آفتاب غروب 

 924ص: 

می کند و برای یک رکعت از نماز هم مجال نیست باید به نیّت نماز عصر نماز را تمام 

( )گلپایگانی ، صافی :( باید بنا بگذارد 3نیز واجب نیست (. ) کند )تبریزی : و قضای ظهر

 که ظهر را خوانده و به نیّت نماز عصر نماز را تمام کند.

 )فاضل :( بنا بر احتیاط نماز ظهرش را قضا کند.

)بهجت :( مسأله اگر بعد از خواندن نماز عصر شک کرد که نماز ظهر را خوانده یا نه ، 

نماز ظهر واجب نیست اگر چه در وقت مشترک أحوط است ؛ و اگر بنا بر أظهر خواندن 

در اثناء نماز عصر شک ّ کرد که ظهر را خوانده یا نه ، در صورتی که در وقت مشترک 

باشد عدول کردن او به نماز ظهر واجب نیست بلکه محل تأمل است و احتیاط مستحب 

 گذشته آن را قضا کند و چنانچه آن است که بعد از نماز عصر، ظهر را بخواند و اگر وقت

وقت به قدری کم است که بعد از خواندن نماز، مغرب می شود )یعنی در وقت مختص 
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به عصر شک ّ کرد نماز ظهر را خوانده یا نه ( باید به همان نیّت ، نماز عصر را تمام کند 

 و نماز ظهرش قضا ندارد اگر چه در قضا احتیاط خوب است .

  مسأله اختصاصی

اگر در بین نماز عشا یقین کند که نماز مغرب را نخوانده است ،  911نجانی :( مسأله )ز

چنانچه داخل رکوع رکعت چهارم نشده باشد، نیت را به نماز مغرب برمی گرداند و نماز 

را تمام می کند، و چنانچه بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم باشد، می تواند نماز را 

و عشا را بخواند؛ ولی احتیاط مستحب آن است که نماز را به نیت بهم زده و نماز مغرب 

 عشا رجاءً تمام کرده ، سپس نماز مغرب و عشا را بخواند.

 در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم [ 759]مسأله 

( شک کند که نماز مغرب 6اگر در نماز عشا، پیش از رکوع رکعت چهارم ) 917مسأله 

نانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، نصف (، چ2را خوانده یا نه )

( باید 1( و اگر بیشتر وقت دارد )9(، باید به نّیت عشا نماز را تمام کند )3شب می شود )

نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند، بعد نماز عشا را بخواند. 

از رکوع و چه پیش از رکوع رکعت چهارم ..  ( )بهجت :( اگر در نماز عشا، چه بعد6)

( )بهجت :( حکم آن مانند نماز عصر است که در مسأله قبل بیان شد. ]پایان مسأله [ 2)

( )گلپایگانی 9( )خوئی ، تبریزی :( و به مقدار یک رکعت از نماز هم مجال نیست .. )3)

 .، صافی :( و بعد مغرب را به قصد ما فی الذّمّه به جا آورد .

( )گلپایگانی ، صافی :( و یک 1)نوری :( و بنا بگذارد که نماز مغرب را خوانده است .. )

 رکعت از آن در وقت اشتراکی واقع شده باشد ..

 .911)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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)سیستانی :( مسأله اگر در نماز عشا شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه ، باید به نّیت 

از را تمام کند و بعد نماز مغرب را به جا آورد ولی اگر وقت به قدری کم است عشا نم

که بعد از تمام شدن نماز، وقت تمام می شود و به مقدار یک رکعت نماز هم وقت باقی 

 نمانده الزم نیست که نماز مغرب را قضا کند.

 926ص: 

 انده یا نه ، بعید نیست)زنجانی :( مسأله اگر در نماز عشا شک کند که نماز مغرب را خو

که بتواند نماز خود را به نیت عشا تمام کرده و نیازی به خواندن نماز مغرب نیست ، هر 

چند احتیاط مستحب آن است که اگر در وسعت وقت شک کند، پس از اتمام این نماز، 

 نماز مغرب را رجاءً بخواند و سپس عشا را اعاده کند.

 رسیدن به رکوع رکعت چهارم [ در نماز عشا بعد از 761]مسأله 

اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز  914مسأله 

(، ولی 3(، بعد نماز مغرب را بخواند )2(، باید نماز را تمام کند )6مغرب را خوانده یا نه )

(. 9اگر این شک در وقت مخصوص به نماز عشا باشد خواندن نماز مغرب الزم نیست )

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه وقت کم است 6این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست )

باید نماز عشا را تمام کند و اگر به مقدار پنج رکعت وقت باشد، باید نماز را به هم زده 

( )سیستانی :( و بعداً چنانچه وقت برای نماز مغرب باقی 2و نماز مغرب و عشا را بخواند. )

( )گلپایگانی ، صافی :( و بعد عشارا نیز اعاده نماید بنا 3، نماز مغرب را نیز بخواند. )باشد

بر احتیاط الزم ، مگر این که این شک در وقت مخصوص نماز عشا باشد که در این 

( )فاضل :( بنا بر احتیاط نماز مغرب را قضا 9صورت خواندن نماز مغرب الزم نیست . )

 کند.

 (.911(. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله )917د به ذیل مسأله ))بهجت :( رجوع کنی
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 اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند[ 763]مسأله 

اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش  916مسأله 

ست ، نمی تواند نّیت را به آن نماز بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده ا

برگرداند، مثلًا موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می خواند، اگر یادش بیاید نماز ظهر را 

نخوانده است ، نمی تواند نّیت را به نماز ظهر برگرداند. این مسأله ، در رساله آیات عظام 

 : مکارم و بهجت نیست 

 قضا به نماز ادا[ برگرداندن نّیت از نماز 762]مسأله 

( 6برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب ّ به نماز واجب ) 912مسأله 

( )زنجانی :( یا نماز 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2جایز نیست )

( )مکارم :( ولی عدول از نماز ادا به قضا جایز است و اگر نماز قضا، 2مستحب دیگر .. )

ز باشد احتیاط واجب این است که عدول کند و بعد از فراغت از نماز قضای همان رو

قضا، نماز ادا را بخواند، البته این در صورتی است که جای عدول باقی باشد، مثلًا در 

صورتی می تواند نّیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکعت سوم از نماز ظهر 

 نشده باشد.

 عت داشته باشد[اگر وقت نماز ادا وس 761]مسأله 

( نیّت 2( انسان می تواند در بین نماز )6اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، ) 913مسأله 

را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد، مثلًا اگر 

مشغول نماز ظهر است ، در صورتی می تواند نیّت را به قضای صبح برگرداند که داخل 

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )9( نشده باشد )3رکعت سوم )

( )سیستانی :( چنانچه یادش بیاید که نماز 2)گلپایگانی :( و انسان مشغول ادا شده باشد .. )

 قضا بر ذمّه دارد ..
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 922ص: 

نی ، صافی ( )گلپایگا9( )گلپایگانی ، صافی ، سیستانی :( داخل رکوع رکعت سوّم .. )3)

:( ولی اگر با علم و تذکّر به قضا، شروع به ادا کرده باشد عدول ، محل ّ تأمّل است و 

 .912أحوط ترک آن است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله انسان می تواند در بین نماز ادا نیت را به نماز قضا برگرداند؛ به تفصیلی 

 [ خواهد آمد.6379له ]که در فصل نماز قضا مسأ

)فاضل :( مسأله احتیاط واجب این است که اگر نمازی قضا شده است قبل از نماز ادای 

بعدی آن را قضا کند و اگر مشغول نماز ادا شده و سپس متوجه شد که نمازی از همان 

روز قضا شده است به احتیاط واجب نیت خود را به قضا برگرداند و اگر مشغول نماز ادا 

و بعداً متوجه شود که نماز قضا از قبل دارد مستحب است نیت خو درا به نماز قضا  شود

برگرداند در دو فرض قبل اگر وقت تنگ باشد یا از محل عدول گذشته باشد مثلًا نماز 

 صبح قضا شده و بعد از رکوع رکعت سوّم متوجه شود نمی تواند عدول کند.

 نمازهای مستحب 

 ]مسائل [

  [نمازهای مستحبّی  919]مسأله 

نمازهای مستحبّی زیاد است و آنها را نافله گویند و بین نمازهای مستحبی به  919مسأله 

( و آن ها در غیر روز جمعه سی و 6خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده )

 چهار رکعتند که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت

نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا و یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح می 

(، یک 3( باید نشسته خواند )2باشد و چون دو رکعت نافله عشا را بنا بر احتیاط واجب )
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رکعت حساب می شود. ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار 

مکارم :( ]و[ نافله روزانه به ترتیب زیر است : نافله ظهر ( )6(. )9رکعت اضافه می شود )

هشت رکعت و نافله عصر نیز هشت رکعت است ، و نافله مغرب چهار رکعت و نافله عشا 

دو رکعت است که نشسته خوانده می شود، نافله شب یازده رکعت و نافله صبح نیز دو 

ه شود، مجموع این نافلرکعت است . و چون دو رکعت نافله عشا یک رکعت حساب می 

ها سی و چهار رکعت خواهد بود، ولی در روز جمعه سی و هشت رکعت است زیرا 

چهار رکعت به نافله ظهر و عصر اضافه می شود )همه نافله ها دو رکعت دو رکعت 

( )اراکی ، گلپایگانی ، فاضل :( بنا بر احتیاط مستحب ّ .. )زنجانی :( 2خوانده می شود(. )

( )خوئی 9( )بهجت :( چون دو رکعت نافله عشا را باید نشسته خواند، .. )3یاط .. )بنا بر احت

، سیستانی :( و بهتر آن است که تمام بیست رکعت را پیش از زوال به جا آورد )سیستانی 

 : بجز دو رکعت آن که بهتر است در وقت زوال باشد(.

 ظهر به جا آورد.)صافی :( و بهتر این است که تمام بیست رکعت را پیش از 

)زنجانی :( ]و[ نمازهای نافله به جز نافله وتر و برخی نافله هایی که در کتابهای مفصل 

ذکر شده دو رکعت دو رکعت خوانده می شود. )بهجت :( که تمام آن را می توان قبل 

 از ظهر به جا آورد.

 923ص: 

  [نافله شب  911]مسأله 

 اشاره

شب ، هشت رکعت آن باید به نیّت نافله شب و دو رکعت  از یازده رکعت نافله 911مسأله 

(. و دستور کامل 6آن به نّیت نماز شفع و یک رکعت آن ، به نیّت نماز وتر خوانده شود )
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( )گلپایگانی ، صافی :( و هشت رکعت 6(. )2نافله شب در کتابهای دعا گفته شده است )

ند ید مانند نماز صبح دو رکعتی بخواننافله شب و هم چنین نافله ظهر و عصر و مغرب را با

( )زنجانی :( آداب و مستحبات نافله شب در کتابهای دعا به طور کامل گفته شده 2.. )

 است .

 مسأله اختصاصی 

نافله شب از مهمترین نمازهای نافله است که در روایات اسالمی و  943)مکارم :( مسأله 

ر صفای روح و پاکی قلب و تربیت قرآن مجید روی آن تأکید شده و تأثیر عمیقی د

نفوس انسانی و حل ّ مشکالت دارد و در کتب معروف دعا، آدابی برای آن ذکر کرده 

اند، مخصوصاً برای قنوت نافله وتر؛ رعایت این آداب خوب است ولی می توان نماز 

 دشب را بدون این آداب مانند نمازهای معمولی نیز انجام داد و کسی که به علّتی نتوان

 آخر شب بیدار شود و نماز شب را بخواند می تواند قبل از خواب آنها را به جا آورد.

  [نمازهای نافله را می شود نشسته خواند 911]مسأله 

نمازهای نافله را می شود نشسته خواند ولی بهتر است دو رکعت نماز نافله  911مسأله 

عت نافله ظهر را که هشت رکنشسته را یک رکعت حساب کند، مثلًا کسی که می خواهد 

است نشسته بخواند، بهتر است شانزده رکعت بخواند و اگر می خواهد نماز وتر را نشسته 

بخواند، دو نماز یک رکعتی نشسته بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

ار. و الزم ی)سیستانی :( مسأله نمازهای نافله را می شود نشسته خواند، هر چند در حال اخت

نیست هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند ولی بهتر است ایستاده بخواند، بجز نافله 

 عشاء که بنا بر احتیاط واجب باید نشسته خوانده شود.

)مکارم :( مسأله نماز نافله را می توان نشسته خواند، ولی در این صورت احتیاط این است 

لًا به جای هشت رکعت نافله ظهر ایستاده که هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند، مث
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، شانزده رکعت نشسته بخواند. چنانکه گفتیم نمازهای نافله را باید دو رکعت دو رکعت 

انجام داد، جُز نافله وتر، که یک رکعت است و اگر بخواهد نافله وتر را نشسته بخواند 

 باید دو نماز یک رکعتی نشسته به جا آورد.

  [نافله ظهر و عصر 919]مسأله 

نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند ولی نافله عشا را به نیّت این که شاید  919مسأله 

( )نوری :( نافله عشا را که نماز وتیره نامیده 6(. )6مطلوب باشد می تواند به جا آورد )

 آورد. می شود به نیت این که شاید مطلوب خداوند باشد، می تواند به جا

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( مسأله نافله ظهر و عصر را در سفر نباید 

 خواند و نافله عشا چنانچه به قصد رجاء خوانده شود مانعی ندارد.

 929ص: 

)بهجت :( مسأله نافله ظهر و عصر در سفر یعنی در جایی که باید نماز ظهر و عصر را 

ی شود؛ و امّا در جایی که مخیّر است نمازش را تمام و یا شکسته شکسته بخواند ساقط م

بخواند أظهر عدم سقوط نافله ظهر و عصر است ؛ و امّا در نافله عشا أظهر عدم سقوط آن 

 در سفر است ولی احتیاط این است که به نیت این که شاید مطلوب باشد به جا آورد.

نباید خواند و احتیاط آن است که نافله عشا  )مکارم :( مسأله نافله ظهر و عصر را در سفر

را نیز ترک کند، اما بقیه نافله های روزانه یعنی نافله صبح و مغرب و نافله شب در سفر 

 ساقط نمی شود.

)زنجانی :( مسأله نافله ظهر و عصر در سفر ساقط می شود، و نافله عشا بنا بر احتیاط به 

 قصد رجاء خوانده شود.
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 ومّیه وقت نافله های ی

  [نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود 913]مسأله 

( از اول ظهر 6نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن ) 913مسأله 

(، به اندازه دو 2تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود )

(، هر وقت مقدار سایه ای 3هفت وجب باشد )هفتم آن شود، مثلًا اگر درازی شاخص 

( 6(. )1(، آخر وقت نافله ظهر است )9که بعد از ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید )

( )مکارم :( بیشتر 2)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، صافی :( وقت فضیلت آن .. )

وقت مقدار  از دو هفتم طول شاخص شود، مثلًا اگر طول شاخص هفت وجب است هر

سایه ای که بعد از ظهر پیدا می شود بیشتر از دو وجب شود وقت نافله ظهر تمام شده . 

( )فاضل :( به بیست 9( )فاضل :( مثلًا اگر ارتفاع شاخص هفتاد سانتی متر باشد .. )3)

( )بهجت :( امّا بعد از این وقت تا موقعی که سایه به اندازه خود 1سانتی متر رسید .. )

بشود باز هم نافله ظهر فضیلت دارد، ولی از نظر فضیلت به وقت قبلی نمی رسد؛  شاخص

و قبل از اذان ظهر و بعد از این که سایه به اندازه شاخص شد به امید این که اآلن خواندن 

آن خوب باشد می توانند نافله ظهر را بخوانند ولی بنا بر احتیاط اگر قبل از ظهر می 

 ر بعد از نماز می خوانند نیت اداء و قضا ننمایند.خوانند نیّت ادا و اگ

)گلپایگانی ، صافی :( آخر وقت فضیلت نافله ظهر است و تا آخر وقت فریضه هر گاه 

پیش از نماز ظهر )صافی : پیش از نماز عصر( به قصد اداء به جا آورد صحیح است و هم 

 چنین وقت اداء نافله عصر تا وقت اداء فریضه عصر است .

ستانی :( مسأله نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اوّل )سی

ظهر است ، و تا موقعی که ممکن باشد آن را پیش از نماز ظهر خواند، وقت آن ادامه 

دارد، ولی اگر شخص نافله ظهر را تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر 
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هفتم آن شود یعنی اگر درازی شاخص هفت وجب باشد سایه  پیدا می شود به اندازه دو

به دو وجب برسد تأخیر بیندازد بهتر است که در این موقع نماز ظهر را قبل از نافله بخواند. 

مگر این که یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد که در این صورت ، بهتر تمام 

 کردن نافله است قبل از فریضه .

  [نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود 917]مسأله 

( تا موقعی است 6نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن ) 917مسأله 

 (2که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به چهار هفتم آن برسد )

 921ص: 

( 9( بخواند، بهتر است )3آنها ) و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت

نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنا بر احتیاط واجب 

( )مکارم 2( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( وقت فضیلت آن .. )6(، نیّت ادا و قضا نکند. )1)

نخواند  جت :( و اگر تا این وقت:( به شرحی که در مسأله پیش گفتیم . ]پایان مسأله [ )به

تا موقعی که سایه به اندازه دو برابر شاخص بشود وقت فضیلت خواندن نافله عصر است 

 ولی از نظر فضیلت به وقت قبلی یعنی چهار هفتم شاخص نمی رسد ..

)سیستانی :( وقت آن تا موقعی که ممکن باشد آن را پیش از نماز عصر خواند ادامه دارد 

ه شخص نافله عصر را تا موقعی که سایه شاخص به چهار هفتم آن برسد تأخیر ولی چنانچ

بیندازد بهتر است که در این موقع نماز عصر را قبل از نافله بخواند بجز در مورد مذکور 

( )خوئی ، تبریزی :( باید .. 9( )زنجانی :( بعد از وقت فضیلت آنها .. )3در مسأله قبل . )

( )بهجت :( و باید .. 1ط واجب باید .. )بهجت :( بنا بر اظهر .. ))فاضل :( بنا بر احتیا

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب ..
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت فضیلت 

آن تا موقعی است که سایه شاخص به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر 

د از نماز ظهر یا نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند بنا بر احتیاط واجب نیت ادا و را بع

 قضا نکند و به قصد ما فی الذّمه به جا آورد.

  [وقت نافله مغرب  994]مسأله 

( تا وقتی که سرخی 2( بعد از تمام شدن نماز مغرب است )6وقت نافله مغرب ) 994مسأله 

( 6(. )3کردن آفتاب در آسمان پیدا می شود از بین برود ) طرف مغرب که بعد از غروب

 ( )زنجانی :( و وقت فضیلت آن ..2)خوئی ، تبریزی :( وقت فضیلت نافله مغرب .. )

)سیستانی :( و تا وقتی که ممکن باشد، آن را پس از نماز مغرب در وقت به جا آورد، 

 که بعد از غروب کردن ولی اگر شخص نافله مغرب را تا وقتی که سرخی طرف مغرب

آفتاب در آسمان پیدا می شود از بین برود، تأخیر بیندازد بهتر است در آن موقع ، ابتداًء 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر چه بعید نیست امتداد وقت نافله مغرب 3نماز عشا را بخواند. )

 به امتداد وقت آن فریضه باشد.

  [وقت نافله عشا 996]مسأله 

( و بهتر است 6قت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است )و 996مسأله 

( 2( )بهجت :( تا آخر وقت عشا است .. )6( بعد از نماز عشا بال فاصله خوانده شود. )2)

 )بهجت :( احتیاط در این است ..

  [نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود 992]مسأله 

ز نماز صبح خوانده می شود و وقت آن بعد از گذشتن از نافله صبح پیش ا 992مسأله 

نصف شب به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است ، ولی احتیاط آن است که قبل 
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( مگر آن که بعد از نافله شب بال فاصله بخوانند که در این صورت 6از فجر اول نخوانند )

ل از فجر اّول نخوانند. ]پایان ( )فاضل :( احتیاط مستحب آن است که قب6مانعی ندارد. )

 مسأله [

 921ص: 

)اراکی :( مسأله نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت آن از فجر اول 

است تا طلوع سرخی طرف مشرق ولی اگر با نماز شب خوانده شود، قبل از فجر اوّل هم 

 می توان خواند، هر چند افضل آن است که در وقت ، آن را اعاده کند.

ن بعد از نماز صبح خوانده می شود و وقت آ)گلپایگانی ، صافی :( مسأله نافله صبح پیش 

از فجر اول است تا وقتی که سرخی طرف مشرق پیدا شود و نشانه فجر اول در وقت نماز 

 صبح گفته شد و ممکن است نافله صبح را بعد از نافله شب بال فاصله خواند.

 )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( وقت فضیلت آن ..

 )زنجانی :( جایز است ..

انی :( مسأله نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت آن بعد از گذشتن )سیست

از وقت نماز شب به مقدار انجام آن می باشد و تا وقتی که ممکن است آن را پیش از 

نماز صبح به جا آورد وقت آن ادامه دارد ولی اگر شخص نافله صبح را تا وقتی که 

 ندازد بهتر است که در این موقع ابتداءً نماز صبحسرخی طرف مشرق پیدا شود تأخیر بی

 را بخواند.

)بهجت :( مسأله نافله صبح را بعد از تمام شدن نماز شب تا طلوع سرخی از طرف مشرق 

 می شود خواند و بعد از آن ، اول نماز صبح و بعد از آن نافله صبح را بخوانند.
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 ست از طلوع فجر تا آشکار شدن)مکارم :( مسأله وقت نافله صبح پیش از نماز صبح ا

 سرخی در طرف مشرق و می توان آن را بعد از نماز شب بال فاصله به جا آورد.

  [وقت نافله شب  993]مسأله 

وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان  993مسأله 

ا ر از نافله شب ر( )بهجت :( و اگر کسی چهار رکعت یا بیشت6(. )6صبح خوانده شود )

خوانده و وقت فریضه صبح رسیده ، می تواند نماز شب را تمام کند و می تواند نافله و 

فریضه صبح را بخواند و بعداً باقی مانده نماز شب را قضا کند، و اما اگر چیزی از نماز 

شب را به جا نیاورده و یا کمتر از چهار رکعت به جا آورده ، در این دو صورت مقدم 

 اشتن نافله و فریضه صبح بر قضای نماز شب أفضل است .د

)سیستانی :( مسأله اول وقت نافله شب بنا بر مشهور نصف شب است و این گر چه أحوط 

و بهتر است ولی بعید نیست از اول شب باشد؛ و تا اذان صبح وقتش ادامه دارد و بهتر آن 

 است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

ت نافله شب بنا بر احتیاط از نصف شب است تا اذان صبح ، ولی بهتر )مکارم :( مسأله وق

 است در موقع سحر یعنی در ثلث آخر شب بخواند.

  [کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند 999]مسأله 

 اشاره

مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند  999مسأله 

( )فاضل :( یا ترس آن را دارد که در 6(، می تواند آن را در اول شب به جا آورد. )6)

 وقت بیدار نشود ..
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 929ص: 

 (.921(، صفحه )943)مکارم :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

)سیستانی :( مسأله اگر هنگام طلوع فجر بیدار شود می تواند نماز شب را بدون قصد ادا 

 و قضا بخواند.

 ه اختصاصی مسأل

نافله خواندن در وقت فریضه و لو نافله غیر یومیه باشد در صورتی  193)بهجت :( مسأله 

که باعث فوت فریضه نشود جایز است و هم چنین جایز است نافله خواندن برای کسی 

 که نماز قضا یا واجب دیگر مثل نماز استیجاری به گردن دارد.

 نماز غفیله 

  [ای مستحبّی نماز غفیله است یکی از نمازه 991]مسأله 

( که بین نماز مغرب و عشا 6یکی از نمازهای مستحبّی نماز غفیله است ) 991مسأله 

خوانده می شود. )و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب از 

 ( به جای سوره ، این آیه را3(( و در رکعت اوّل آن ، بعد از حمد باید )2بین برود )

 بخوانند:

وَ َذا الن ون ِ إِذ ذَهَب َ مُغاضِباً فَظَن َّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیه ِ فَنادی فِی الظ لُمات ِ »إال أو عدم أو ال 

أَن ال إِله َ إِلّا أَنت َ سُبحانَک َ إِن ی کُنت ُ مِن َ الظّالِمِین َ فَاستَجَبنا لَه ُ وَ نَجَّیناه ُ مِن َ الغَم   وَ 

و در رکعت دوم بعد از حمد به جای سوره ، این آیه را بخوانند « نُنجِی المُؤمِنِین َ کَذلِک َ

 وَ عِندَه ُ مَفاتِح ُ الغَیب ِ ال یَعلَمُها إِلّا هُوَ وَ یَعلَم ُ ما فِی البَر  وَ البَحرِ وَ ما َتسقُطُ مِن وَرَقَهٍ إِلّا»

در  و«. ال رَطب ٍ وَ ال یابِس ٍ إِلّا فِی کِتاب ٍ مُبِین ٍ یَعلَمُها وَ ال حَبَّهٍ فِی ظُلُمات ِ األَرض ِ وَ
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اللُّهم َّ إِن ی اسأَلُک َ بِمَفاتِح ِ الغَیب ِ الَّتِی ال یَعلَمُهَا الَّا انت َ ان تُصَل یَ  »قنوت آن بگویند: 

« کذا و کذا  »و به جای کلمه « عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ ان تَفعَل َ بِی کَذا وَ کَذا

 حاجتهای خود را بگویند.

اللّهُم َّ انت َ وَلِی   نِعمَتِی وَ القادِرُ عَلَی طَلِبَتِی تَعلَم ُ حاجَِتی فَأسأَلُک َ بِحَق   »و بعد بگویند: 

غفیله از ( )خوئی :( نماز 6«. )مُحَمّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ عَلَیه ِ وَ عَلَیهِم ُ السَّالم ُ لَمَّا قَضَیتَهَا لِی 

 نمازهای مستحبی مشهور است ..

 )زنجانی :( یکی از نمازهای مستحبّی بنا بر مشهور نماز غفیله است ..

)مکارم :( از نمازهایی که به جا آوردن آن به امید ثواب پروردگار خوب است نماز غفیله 

( )گلپایگانی ، صافی :( یکی از نمازهای مستحب ّ نماز غفیله است و وقت آن 2است .. )

 بین نماز مغرب و عشا است ..

رف ط )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( وقت آن بنا بر احتیاط پیش از آن است که سرخی

 مغرب از بین برود ..

)بهجت :( وقت آن بنا بر احوط بعد از نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب 

از بین برود گر چه احتمال دارد بین نماز مغرب و عشا هر وقت که بود بشود خواند و بنا 

ا آورند جبر اظهر می توانند نماز غفیله را با نافله مغرب با هم در یک نماز نیّت کرده به 

.. 

( )بهجت :( باید یا بهتر است 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )

.. 

 923ص: 
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 احکام قبله 

 خانه کعبه قبله است [ 776]مسأله 

( قبله است و باید روبروی آن 2( که در مکه معظمه می باشد )6خانه کعبه ) 991مسأله 

است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می ( ولی کسی که دور 3نماز خواند )

( و هم چنین است کارهای دیگری که مانند سر بریدن حیوانات ، 9خواند کافی است )

( )گلپایگانی ، صافی :( 2( )سیستانی :( جای خانه کعبه .. )6باید رو به قبله انجام گیرد. )

( )بهجت :( و همین قدر 3آسمان .. )و جای خانه تا منتهای زمین و باالی آن تا منتهای 

که گمان بکند روبروی قبله است و گمان او عقالیی باشد کافی است اگر چه در صورت 

امکان ، احتیاط مستحب در تحصیل علم و یا اطمینان به قبله است و هم چنین اگر بتواند 

 نگمان قویتری پیدا کند در صورتی که مشکل نباشد، احتیاط مستحب در تحصیل آ

است . ]پایان مسأله [ )مکارم :( خانه کعبه که در مکه معظمه است قبله تمام مسلمین دنیا 

( )مکارم :( بنا بر این 9است و هر کس در هر جا باشد باید روبروی آن نماز بخواند .. )

صفهای طوالنی نماز جماعت که طول آنها از طول خانه خدا بیشتر است همه می تواند 

. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( خانه کعبه که در مکّه معظمه می باشد و محاذی رو به قبله باشد

آن تا آسمان قبله است و باید رو به روی آن نماز خواند و اگر طوری بایستد که بگویند 

 رو به قبله نماز می خواند کافی است ..

 کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند[ 777]مسأله 

از واجب را ایستاده می خواند، باید طوری بایستد که بگویند رو کسی که نم 999مسأله 

( این مسأله 6به قبله ایستاده و الزم نیست زانوهای او و نوک پای او هم رو به قبله باشد. )

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید زانوهای او و 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 شد.انگشتان پای او هم رو به قبله با
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)خوئی ، تبریزی :( مسأله کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند، باید صورت و سینه 

و شکم او رو به قبله باشد و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او هم رو به قبله 

 باشد.

 )گلپایگانی ، صافی :( باید صورت و سینه و شکم و جلو پاهای او رو به قبله باشد ..

)سیستانی :( باید سینه و شکم او رو به قبله باشد بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله 

 منحرف باشد ..

 )گلپایگانی ، صافی :( به طوری که بگویند پای او رو به قبله است .

)مکارم :( مسأله الزم نیست در موقع ایستادن نوک انگشتان پا هم رو به قبله باشد یا در 

زانوها کاملًا رو به قبله قرار گیرد، همین اندازه که بگویند رو به قبله موقع نشستن سر 

 ایستاده یا نشسته کفایت می کند.

)زنجانی :( مسأله در نماز واجب باید صورت نمازگزار رو به قبله بوده و نیز طوری باشد 

حتیاط اکه بگویند رو به قبله نماز می خواند. چنانچه نمازگزار ایستاده نماز می خواند، 

 مستحب آن است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد.

 927ص: 

 کسی که باید نشسته نماز بخواند[ 778]مسأله 

کسی که باید نشسته نماز بخواند، اگر نمی تواند بطور معمول بنشیند و در  993مسأله 

شکم  وموقع نشستن ، کف پاها را به زمین می گذارد باید در موقع نماز صورت و سینه 

( و الزم نیست ساق پای او رو به قبله باشد. این مسأله در رساله 2( او رو به قبله باشد )6)
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( )گلپایگانی ، صافی :( و ساق پای او رو 6آیات عظام : بهجت ، زنجانی و مکارم نیست )

 ( )اراکی :( به طوری که بگویند رو به قبله نشسته است .2به قبله باشد. )

:( مسأله کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نماز صورت و )خوئی ، تبریزی 

 سینه و شکم او رو به قبله باشد.

)سیستانی :( مسأله کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نماز سینه و شکم او رو 

 به قبله باشد بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد.

 ه نمی تواند نشسته نماز بخواند[کسی ک 779]مسأله 

( در حال نماز به پهلوی راست 6کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند، باید ) 997مسأله 

( به پهلوی 2طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر ممکن نیست باید )

( 9نتواند باید )(، و اگر این را هم 3چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد )

به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد. این مسأله در رساله آیت اللّه 

( )سیستانی :( باید در حال نماز به 3( )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید .. )2( )6بهجت نیست )

پهلوی  هپهلو، طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و تا وقتی که ممکن است ب

راست بخوابد، نباید بنا بر احتیاط الزم ، به پهلوی چپ بخوابد و اگر این دو ممکن نباشد، 

( )زنجانی :( بنا بر 9باید به پشت بخوابد به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. )

 احتیاط باید ..

 نماز احتیاط[ 781]مسأله 

( رو به قبله به جا 2( را باید )6نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده ) 934مسأله 

( )اراکی ، گلپایگانی 6(. )9( و در سجده سهو هم احتیاط مستحب همین است )3آورد )

( )گلپایگانی :( بنا بر احتیاط الزم .. )مکارم :( بنا بر احتیاط 2، مکارم :( و سجده سهو .. )
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( )خوئی 9)اراکی ، گلپایگانی ، مکارم ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . ) (3واجب .. )

 ، سیستانی :( بنا بر احتیاط استحبابی سجده سهو را نیز رو به قبله به جا آورد.

 )تبریزی ، زنجانی :( بنا بر احتیاط سجده سهو را نیز باید رو به قبله به جا آورد.

 حتیاط الزم باید رو به قبله به جا آورد.)صافی :( سجده سهو را نیز بنا بر ا

 )نوری :( در سجده سهو هم ، احتیاط واجب همین است .

 نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند[ 783]مسأله 

  هاشار

( خواند و اگر انسان 6نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری ) 936مسأله 

در » ( )فاضل :( 6(. )2ز مستحبی بخواند الزم نیست رو به قبله باشد )در این دو حال ، نما

 )بهجت :( و در کشتی ..« .. ماشین ، قطار، هواپیما و کشتی 

 934ص: 

( )بهجت :( حتّی در تکبیره اإلحرام بنا بر أظهر، گر چه احتیاط مستحب ّ این است که 2)

ال کار کردن ز رو به قبله باشد. ولی در حموقع گفتن تکبیره اإلحرام و بلکه در بقیه نماز نی

 در منزل علی األحوط قبله باید در نماز مستحبی مراعات شود.

  مسأله اختصاصی

نماز واجب را هنگام ناچاری و وقتی که ضرورتی از پیاده شدن  113)بهجت :( مسأله 

 جلوگیری کند می تواند در حال سواری بخواند، ولی اگر کسی می داند که در آخر
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 به جا آورد،« استقرار»وقت می تواند بدون این که دچار سختی شود نمازش را در حال 

 بنا بر أظهر واجب است نماز را تأخیر بیندازد.

 کسی که می خواهد نماز بخواند[ 782]مسأله 

  هاشار

کسی که می خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید، تا  932مسأله 

( که از 2( که قبله کدام طرف است )و می تواند به گفته دو شاهد عادل )6) یقین کند

روی نشانه های حسی شهادت می دهند یا به قول کسی که از روی قاعده علمی قبله را 

( به گمانی 9(( و اگر اینها ممکن نشد باید )3می شناسد و محل اطمینان است عمل کند )

( یا از راههای دیگر پیدا می شود عمل 1ای آنان )که از محراب مسجد مسلمانان یا قبره

نماید حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را می شناسد گمان 

( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی :( تا یقین یا چیزی 6به قبله پیدا کند کافی است . )

 ادل اگر مستند به حس ّ و مانند آنکه در حکم یقین است )سیستانی : مثل شهادت دو ع

( )اراکی :( می تواند به گفته دو شاهد 3( )نوری :( یا یک عادل .. )2باشد( پیدا کند .. )

 عادل عمل کند مگر آن که بداند که از روی نشانه های حدسی شهادت می دهند ..

بریزی ، ت]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، سیستانی ، 

 ( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی ، تبریزی :( اگر نتواند باید ..9زنجانی و صافی نیست [ )

 )گلپایگانی ، صافی :( اگر نتواند یقین پیدا کند باید ..

)بهجت :( کسی که می خواهد نماز بخواند، می تواند به گفته دو شاهد عادل که از روی 

قول کسی که از روی قاعده علمی قبله را می نشانه های حسی شهادت می دهند یا به 

 ( )سیستانی :( قبرهای مؤمنین ..1شناسد و مورد اطمینان است عمل کند و می تواند .. )
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  مسائل اختصاصی

قبله نماهای معمولی در صورتی که سالم باشد،  933)فاضل :( مسأله  926)مکارم :( مسأله 

حاصل از آن کمتر از راههای دیگر از وسائل خوب برای شناخت قبله است و گمان 

 نیست ، بلکه غالباً دقیق تر است .

اگر جهت قبله را نمی داند، می تواند با مراجعه به محراب مساجد و  939)فاضل :( مسأله 

قبرهای مسلمانان جهت قبله را پیدا کند، امّا اگر با اجتهاد و کوشش خود یا با استفاده از 

ه جهت دیگری اطمینان و علم پیدا کند، بنا بر احتیاط واجب وسایل جدید نظیر قبله نما ب

نمی تواند محراب مساجد و قبرها را مالک قبله قرار دهد، لکن اگر گمان و ظن ّ غالب 

 پیدا کند که مسلمانان 

 936ص: 

این منطقه در ساختن محراب مساجد و قبرها مسامحه کرده و دّقت کافی نکرده اند باید 

 افی نماز بخواند که اطمینان یا ظن ّ قوی به قبله دارد.به آن طرف یا اطر

 کسی که گمان به قبله دارد[ 781]مسأله 

کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند نمی تواند به  933مسأله 

(، مثلًا اگر میهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند 6گمان خود عمل نماید )

( 6(. )3( گمان قویتری پیدا کند نباید به حرف او عمل نماید )2بتواند از راه دیگر )ولی 

)بهجت :( می تواند بنا بر اظهر به گمان خود عمل نماید، ولی اگر مشکل نباشد احتیاط 

در تحصیل علم و یا گمان قویتر است .. )نوری :( نمی تواند به گمان ضعیف عمل نماید 

( )بهجت :( بنا بر احتیاط گمان قویتر را تحصیل می 3ا قبله نما .. )( )فاضل :( مثل2ً.. )

 نماید.
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)مکارم :( مسأله به گفته صاحب منزل یا مسئول یک مسافر خانه و مانند آن در صورتی 

 که فرد بی مباالت نباشد، می توان اعتماد کرد.

 اگر برای پیدا کردن قبله وسیله ای ندارد[ 784]مسأله 

اگر برای پیدا کردن قبله وسیله ای ندارد، یا با این که کوشش کرده گمانش  939مسأله 

به طرفی نمی رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید چهار نماز به چهار طرف بخواند 

( و اگر به اندازه چهار نماز وقت ، باید به اندازه ی که داردنماز بخواندمثالفقط به 6)

( نمازها را 3. و باید )2دارد، بایدنمازطرفی که می خواهد بخواند ) اندازه یک نماز وقت

( یا اگر از قبله کج بوده ، به 9طوری بخواند که یقین کند یکی از آنها رو به قبله بوده )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 6طرف دست راست و دست چپ قبله نرسیده است . )

نی : که احتمال می دهد قبله است ( کافی زنجانی :( نماز خواندن به یک طرف )زنجا

است و احتیاط مستحب آن است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد، چهار نماز به چهار 

طرف بخواند. ]پایان مسأله [ )بهجت :( باید از روی احتیاط چهار نماز به چهار طرف 

ی باشد و فبخواند اگر چه بعید نیست فقط یک نماز به یکی از چهار طرف که بخواند کا

( )گلپایگانی ، صافی :( و بعد از وقت 2سه نماز دیگر مستحب ّ و از روی احتیاط باشد .. )

( )بهجت :( در مواردی که نماز 3با علم به قبله بنا بر احتیاط الزم نماز را قضا کند .. )

 ( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .9متعدد می خواند باید .. )

ه راهی برای پیدا کردن قبله وجود نداشته باشد و قبله در میان چهار )مکارم :( مسأله هر گا

سمت مختلف مردّد شود یک نماز به یک طرف کافی است ، ولی احتیاط مستحب ّ آن 

است که چهار نماز به چهار طرف بخواند و هر گاه در سه طرف یا دو طرف احتمال 

 وجود قبله را می دهد فقط به سمت آنها نماز بخواند.

 اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است [ 785]مسأله 
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اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است ، باید به هر دو طرف  931مسأله 

( ولی احتیاط مستحب آن است که در صورت گمان ، به چهار طرف نماز 6نماز بخواند )

 بخواند.

 932ص: 

 انی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )تبریزی :( بنا بر احتیاط.( )خوئی ، بهجت ، سیست6)

)زنجانی :( به هر یک از آنها نماز بخواند، کافی است و احتیاط مستحب آن است که به 

 .939هر دو طرف نماز بخواند. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که باید به چند طرف نماز بخواند[ 786]مسأله 

( به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر یا 6کسی که باید ) 931مسأله 

مغرب و عشا را بخواند بهتر آن است که نماز اول را به هر چند طرف که واجب است 

( )بهجت 2( )بهجت :( کسی که می خواهد .. )6( )2بخواند، بعد نماز دوم را شروع کند. )

نماز ظهر را به یک طرف بخواند بعد نماز عصر را به همان طرف  :( می تواند بنا بر أظهر

بخواند و بعد همین طور به طرفهای دیگر و الزم نیست ظهر را به چهار طرف بخواند و 

بعد شروع در نماز عصر کند. )مکارم :( بهتر آن است نماز اول را به چند طرف تمام کند 

 بعد نماز دوم را شروع نماید.

نی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند، )خوئی ، سیستا

اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید یکی بعد از دیگری خوانده 

شود احتیاط مستحب ّ آن است که نماز اوّل را به آن چند طرف بخواند بعد نماز دوّم را 

 شروع کند.

 کسی که باید ..)گلپایگانی ، صافی :( 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)گلپایگانی ، صافی :( می تواند نماز اوّل را به آن چند طرف که واجب است بخواند، 

بعد نماز دوّم را شروع کند و می تواند هر دو را پشت سر هم یک طرف به جا آورد و 

 بعد به طرف دیگر شروع کند.

 کسی که یقین به قبله ندارد[ 787]مسأله 

  هاشار

یقین به قبله ندارد، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به کسی که  939مسأله 

قبله انجام داد، مثلًا بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به گمان عمل نماید و اگر گمان 

ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح است . )زنجانی :( مسأله اگر بخواهد غیر 

بله انجام دهد، مثلًا بخواهد سر حیوانی را ببُرد، در از نماز کاری کند که باید رو به ق

صورت امکان باید این کار را تأخیر بیاندازد و با یقین یا چیزی که در حکم یقین است ، 

آن را رو به قبله انجام دهد، و اگر امکان نداشته باشد، مثلًا حیوان در معرض تلف قرار 

ر گمان ممکن نیست ، به هر طرف که داشته باشد باید به گمان خود عمل نماید و اگ

 احتمال بدهد رو به قبله است صحیح است .

)مکارم :( مسأله سر بریدن حیوانات نیز باید رو به قبله باشد و هر گاه قبله را پیدا نکند، 

باید به گمان خود عمل نماید و اگر تحصیل گمان ممکن نیست و نیاز به سر بریدن حیوان 

ام دهد صحیح است و در مورد دفن مسلمان که باید رو به قبله دارد به هر طرف که انج

 باشد نیز به همین ترتیب باید عمل کرد.

  مسائل اختصاصی

اگر در بین نماز فهمید که از قبله منحرف است پس اگر انحراف  117)بهجت :( مسأله 

 در بین 
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 933ص: 

متوجه  به طرف قبلهطرف راست و چپ او بوده و قبله در جهت پشت قرار نگرفته باشد 

می شود و بقیه نمازش را می خواند و صحیح است ولی اگر پشت به قبله بوده و یا کاملًا 

 به طرف راست یا چپ بوده نماز را قطع می کند و دوباره رو به قبله نماز می خواند.

اگر ظن ّ به قبله پیدا کرد ولی در اثناء نماز ظن ّ به جهت دیگری  937)فاضل :( مسأله 

پیدا کرد باید باقی مانده نماز را در جهت دوّم بخواند امّا اگر آن مقداری که خوانده 

است به طرف راست یا چپ یا پشت به قبله بوده است در این صورت بنا بر احتیاط واجب 

 نماز را دوباره طبق گمان جدید اعاده کند.

از ا سهل انگاری به نماگر بدون این که تحقیق کند از روی غفلت ی 974)فاضل :( مسأله 

ایستاد، چنانچه بعد از نماز بفهمد جهت قبله درست بوده و در خواندن نماز هم قصد 

قربت داشته باشد نمازش صحیح است امّا اگر بعد از نماز بفهمد که جهت قبله درست 

نبوده نمازش باطل است و باید اعاده کند البته قبله اعم است از سمت قبله و تا ده درجه 

 چپ یا راست . به

اگر گوسفند یا شتری را عمداً بر خالف جهت قبله سر ببرد یا نحر  976)فاضل :( مسأله 

کند خوردن گوشت آن گوسفند و شتر حرام است ؛ امّا اگر جهت قبله را نمی داند یا 

جهت قبله را فراموش کرده و یا جاهل و متعذّر باشد چنانچه بر خالف جهت قبله سر 

 ردن گوشت آن حالل است .بریده باشد خو

 احکام نماز )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 اهمیت و شرائط نماز

 کسی که عمداً نماز را ترک کند[ 118]س 
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 : کسی که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمی دارد؟333س 

ج : نمازهای روزانه ای که در پنج نوبت خوانده می شود، از واجبات بسیار مهم شریعت 

اسالمی بوده و بلکه ستون دین است و ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب 

 استحقاق عقاب است .

 فاقد الطهورین [ 119]س 

دارد ر ن: آیا بر کسی که آب و چیزی که تیمم بر آن صحیح است ، در اختیا337س 

 )فاقد الطهورین (، نماز واجب است ؟

 ج : بنا بر احتیاط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو یا تیمم قضا نماید.

 عدول در نماز واجب [ 141]س 

 : به نظر شریف جناب عالی ، موارد عدول در نماز واجب کدام است ؟394س 

ماز عصر به نماز ظهر، در صورتی که در ( از ن6ج : عدول در موارد زیر واجب است : )

( از نماز عشاء به نماز مغرب 2بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است . )

اگر در بین نماز عشاء متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است و از محل عدول هم 

 معتبر است ، بر عهده( اگر دو نماز قضائی که در ادای آنها ترتیب 3تجاوز نکرده باشد. )

او باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود. و عدول 

 در موارد زیر مستحب است :

( از نماز اداء به نماز قضای واجب ، در صورتی که بر اثر آن وقت فضیلت اداء فوت 6)

 نشود.

 939ص: 
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 اب نماز جماعت .( از نماز واجب به مستحب برای درک ثو2)

( از نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه برای کسی که قرائت سوره جمعه را فراموش 3)

کرده و به جای آن سوره دیگری را خوانده و به نصف رسیده و یا از آن گذشته است . 

مستحب است این شخص از نماز واجب به نافله عدول کند تا بتواند نماز فریضه را با 

 ه به جا آورد.سوره جمع

 نماز گزاری که می خواهد بین نماز جمعه و ظهر جمع نماید[ 143]س 

: نماز گزاری که می خواهد در روز جمعه بین نماز جمعه و ظهر جمع نماید، آیا 396س 

باید برای هر یک بدون قصد وجوب ، فقط قصد قربت کند، یا این که برای یکی از آن 

وجوب و برای دیگری فقط قصد قربت نماید و یا  دو هم قصد قربت نماید و هم قصد

 این که باید برای هر دو هم قصد وجوب کند و هم قصد قربت ؟

ج : در هر یک از آن دو قصد قربت کافی است و قصد وجوب در هیچ کدام واجب 

 نیست .

 اگر خونریزی از دهان از اول وقت نماز تا نزدیک آخر آن ادامه داشته باشد[ 142]س 

: اگر خونریزی از دهان یا بینی از اول وقت نماز تا نزدیک آخر آن ادامه داشته 392س 

 باشد، نماز چه حکمی دارد؟

ج : اگر تطهیر بدن ممکن نباشد و بترسد وقت نماز فوت شود، نماز را در همان حالت 

 بخواند.

 هنگام خواندن ذکرهای مستحبی نماز[ 141]س 
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: آیا هنگام خواندن ذکرهای مستحبی نماز، آرامش کامل بدن واجب است یا 393س 

 خیر؟

ج : فرقی بین ذکر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نیست . بلی ، 

 گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد.

 خروج بول بدون اختیار[ 144]س 

یمارستان لوله هایی به نام سوند برای خروج بول قرار : برای بعضی از افراد در ب399س 

می دهندکه در این صورت بول بدون اختیار از مریض در حالت خواب یا بیداری و یا 

در بین نماز خارج می شود، امیدواریم به این سؤال پاسخ فرمائید: آیا این فرد باید دوباره 

 الت خوانده ، کافی است ؟نماز را در وقت دیگری بخواند یا نمازی که در آن ح

ج : اگر در آن حالت نماز را طبق وظیفه شرعی و فعلی خود خوانده ، صحیح است و 

 اعاده و قضای آن واجب نیست .

 وقت نماز

 دلیل مذهب شیعه در مورد وقت نمازهای روزانه چیست [ 145]س 

که می : دلیل مذهب شیعه در مورد وقت نمازهای روزانه چیست ؟ همان گونه 391س 

دانید اهل سنت ، با داخل شدن وقت نماز عشاء، نماز مغرب را قضا می دانند و هم چنین 

در مورد نماز ظهر و عصر هم به همین ترتیب است . لذا معتقدند که وقتی وقت نماز عشاء 

داخل شد و امام جماعت برای خواندن آن بپا خاست ، مأموم نمی تواند همراه او، نماز 

 د و نماز مغرب و عشاء را در یک زمان به جا آورد.مغرب را بخوان
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ج : دلیل شیعه ، اطالق آیات قرآنی و سنّت شریف است ، به اضافه روایاتی که بخصوص 

داللت بر جواز جمع دارند. نزد اهل سنت هم روایاتی وجود دارد که داللت بر جواز 

 جمع بین دو نماز در وقت یکی از آن دو می کند.

 ت نماز عصر مغرب است [آخر وق 146]س 

: با توجه به این که آخر وقت نماز عصر، مغرب است و آخر وقت نماز ظهر 391س 

نزدیک مغرب است به مقداری که برای خواندن نماز عصر به آن نیاز است ، می خواهم 

سؤال کنم که منظور از مغرب چیست ؟ آیا مراد زمان غروب خورشید است یا زمانی که 

 افق هر مکانی گفته می شود؟ اذان مغرب طبق

 ج : وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است .

 931ص: 

 فاصله زمانی بین غروب خورشید و اذان مغرب [ 147]س 

 : فاصله زمانی بین غروب خورشید و اذان مغرب چند دقیقه است ؟399س 

 ج : ظاهر این است که با اختالف فصل های سال تفاوت می کند.

 وقت سر کارم هستم [من تا دیر  148]س 

: من تا دیر وقت سر کارم هستم ، به طوری که ساعت یازده شب به منزل بر می 393س 

گردم و در هنگام کار هم بخاطر کثرت مراجعه کنندگان وقت خواندن نماز مغرب و 

 عشاء را ندارم . آیا خواندن نماز مغرب و عشاء بعد از ساعت یازده شب صحیح است ؟

شب به تأخیر نیفتد، اشکال ندارد، ولی تالش کنید که از ساعت یازده  ج : اگر از نصف

 شب به تأخیر نیفتد بلکه تا می توانید نماز را در اول وقت آن بخوانید.
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 نیت اداء[ 149]س 

: چه مقدار از نماز اگر در وقت اداء واقع شود، نیت اداء صحیح است ؟ در 397س 

 قت واقع شده یا خیر، وظیفه چیست ؟صورت شک در این که این مقدار، داخل و

ج : وقوع یک رکعت نماز در داخل وقت برای این که نماز، اداء محسوب شود، کافی 

است و در صورت شک در این که وقت ال اقل به مقدار یک رکعت باقی است یا خیر، 

 نماز را به قصد ما فی الذمّه بخوانید.

 ی اسالمی ایران در خارج [سفارت خانه ها و کنسولگری های جمهور 151]س 

: سفارت خانه ها و کنسولگری های جمهوری اسالمی ایران در خارج ، جدول 314س 

های زمانی برای تعیین اوقات شرعی پایتخت ها و شهرهای بزرگ تهیه می کنند. سؤال 

 این است که تا چه مقدار می توان به این جدولها اعتماد کرد؟

ج : معیار در احراز دخول وقت ، حصول اطمینان برای مکلّف است ، و اگر برای او 

اطمینان به مطابقت این جدولها با واقع حاصل نشود، باید احتیاط نموده و صبر کند تا 

 یقین به داخل شدن وقت شرعی نماید.

 فجر صادق و کاذب [ 153]س 

و نمازگزار در این مورد چه  : نظر شما در باره فجر صادق و کاذب چیست ؟316س 

 تکلیفی دارد؟

ج : معیار شرعی در مورد وقت نماز و روزه ، فجر صادق است و احراز آن موکول به 

 تشخیص مکلّف است .

 تأخیر نماز جماعت برای این که نمازگزاران در نماز حاضر شوند[ 152]س 
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 و عصر را ساعت دو : مسئولین یکی از دبیرستان های تمام وقت ، نماز جماعت ظهر312

بعد از ظهر، کمی قبل از شروع درسهای شیفت عصر اقامه می کنند. علت تأخیر، این 

است که درسهای شیفت صبح ، چهل و پنج دقیقه قبل از ظهر شرعی تعطیل می شود و 

نگهداشتن دانش آموزان تا ظهر شرعی مشکل است . با توجه به اهمیت اقامه نماز در اول 

 ف خود را در این باره بیان فرمائید.وقت ، نظر شری

ج : تأخیر نماز جماعت برای این که نمازگزاران در نماز حاضر شوند، با این فرض که 

 در اول وقت در مدرسه نیستند، اشکال ندارد.

 داخل شدن وقت دو نماز[ 151]س 

نده : آیا باید نماز ظهر بعد از اذان ظهر و نماز عصر بعد از دخول وقت آن خوا313س 

 شود؟ و هم چنین آیا نماز مغرب و عشاء هم باید هر کدام در وقت خود خوانده شوند؟

ج : بعد از داخل شدن وقت دو نماز، مکلّف در خواندن هر دو نماز پشت سر هم به 

 صورت جمع و یا خواندن هر یک در وقت فضیلت خود مخیّر است .

 931ص: 

 یقین به طلوع فجر ممکن [ 154]س 

با توجه به این که امروزه با فراوانی ساعت ، یقین به طلوع فجر ممکن است : 319س س 

، آیا باید در شبهای مهتابی برای خواندن نماز صبح به مدت پانزده تا بیست دقیقه صبر 

 کرد؟

ج : فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی در طلوع فجر، وقت فریضه صبح و وجوب 

 هر چند احتیاط در این زمینه خوب است .امساک برای روزه گرفتن نیست ، 
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 اختالف اوقات شرعی میان استان ها[ 155]س 

: آیا مقدار اختالف اوقات شرعی میان استان ها که بر اثر اختالف افقهای آنها به 311س 

وجود می آید، در اوقات سه گانه نمازهای یومیه به یک اندازه است ؟ مثلًا بین دو استان 

و پنج دقیقه تفاوت است ، آیا در بقیه وقت های نماز هم این اختالف در وقت ظهر بیست 

وجود دارد و به همین مقدار است ؟ یا این که مقدار آن در وقت نماز صبح و مغرب و 

 عشاء تفاوت می کند؟

ج : مجرّد یکی بودن مقدار تفاوت بین دو منطقه در طلوع فجر یا زوال آفتاب یا غروب 

خورشید، مستلزم اتحاد در سایر اوقات نیست ، بلکه غالباً مقدار اختالف بین شهرها در 

 اوقات سه گانه با هم تفاوت دارد.

 اهل سنّت نماز مغرب را قبل از غروب شرعی می خوانند[ 156]س 

ل سنّت نماز مغرب را قبل از غروب شرعی می خوانند، آیا جایز است در ایام : اه311س 

 حج و غیر آن به آنها اقتدا کرده و به همان نماز اکتفا کنیم ؟

ج : معلوم نیست که نماز آنها قبل از داخل شدن وقت باشد و شرکت در نماز جماعت 

وقت نماز ضروری است ، آنها و اقتدا به آنان اشکال ندارد و مجزی است ، ولی درک 

 مگر این که خود وقت هم از موارد تقیه باشد.

 خورشید در دانمارک و نروژ[ 157]س 

: خورشید در دانمارک و نروژ ساعت هفت صبح طلوع نموده و تا عصر در 319س 

آسمان به مقدار دوازده ساعت می درخشد، در حالی که در کشورهای دیگر شب است 

 از و روزه چیست ؟، تکلیف من در باره نم
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ج : مکلف باید در مورد اوقات نمازهای یومیه و روزه همان افق محل سکونت خود را 

رعایت کند، ولی اگر روزه گرفتن بر اثر طوالنی بودن روز، غیر مقدور یا حرجی باشد، 

 ادای آن ساقط و قضای آن واجب است .

 ل می کشد[رسیدن نور خورشید به زمین تقریباً هفت دقیقه طو 158]س 

: رسیدن نور خورشید به زمین تقریباً هفت دقیقه طول می کشد. آیا مالک پایان 313س 

 وقت نماز صبح ، طلوع خورشید است یا رسیدن نور آن به زمین ؟

 ج : مالک ِ طلوع خورشید، دیدن آن در افق مکان نمازگزار است .

 رسانه های گروهی و اوقات شرعی [ 159]س 

: رسانه های گروهی اوقات شرعی هر روز را یک روز قبل از آن اعالم می کنند، 317س 

آیا اعتماد بر آن و بنا گذاشتن بر دخول وقت نماز بعد از پخش اذان از رادیو و تلویزیون 

 جایز است ؟

ج : اگر برای مکلّف اطمینان به دخول وقت از طریق مذکور حاصل شود، می تواند بر 

 ند.آن اعتماد ک

 آیا وقت نماز به مجرد شروع اذان آغاز می شود[ 161]س 

: آیا وقت نماز به مجرد شروع اذان آغاز می شود؟ یا این که باید صبر نمود تا 314س 

اذان تمام شود و سپس شروع به خواندن نماز کرد؟ آیا روزه دار جایز است به مجرد 

 اذان تمام شود؟شروع اذان افطار نماید یا این که باید صبر کند تا 

 939ص: 
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ج : اگر اطمینان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده ، صبر کردن 

 تا پایان اذان الزم نیست .

 نماز کسی که نماز دوم را بر اوّلی مقدّم داشته [ 163]س 

ر از وت: آیا نماز کسی که نماز دوم را بر اوّلی مقدّم داشته ، مثلًا نماز عشاء را جل316س 

 مغرب خوانده ، صحیح است ؟

ج : اگر بر اثر اشتباه یا غفلت نماز دوم را مقدّم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده 

 ، نماز او صحیح است . ولی اگر عمدی بوده ، باطل است .

 عدم امکان تشخیص دقیق لحظه طلوع فجر[ 162]س 

شریف و مبارک رمضان و با توجه به : با عرض سالم و تحیت ، در آستانه ماه 312س 

توسعه شهرها و عدم امکان تشخیص دقیق لحظه طلوع فجر، خواهشمند است نظر شریف 

 خود را در مورد زمان امساک برای روزه و اقامه نماز صبح اعالم فرمائید.

ج : مقتضی است که مؤمنین محترم أیّدهم اللّه تعالی جهت رعایت احتیاط در مورد 

و وقت نماز صبح هم زمان با شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه  امساک روزه

 امساک نمایند و حدود پنج إلی شش دقیقه بعد از اذان شروع به ادای فریضه صبح نمایند.

 وقت نماز عصر تا اذان مغرب است [ 161]س 

 : وقت نماز عصر تا اذان مغرب است یا تا هنگام غروب آفتاب ؟ نیمه شب شرعی313س 

 برای نماز عشاء و بیتوته در منی چه وقت است ؟

ج : آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است ، و احتیاط آن است که برای نماز مغرب 

و عشاء و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کنند، بنا بر این تقریباً 
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عشاء است ، و لکن  یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و

 برای بیتوته در منی از غروب تا طلوع آفتاب حساب کنند.

 اگر کسی در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است [ 164]س 

: اگر کسی در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است ، چه تکلیفی 319

 دارد؟

را خوانده است به نیت نماز عصر مشغول نماز شود و ج : اگر به خیال این که نماز ظهر 

در بین نماز بفهمد که قبلًا نماز ظهر را نخوانده است ، در صورتی که در وقت مشترک 

نماز ظهر و عصر است ، باید بال فاصله نیت خود را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام 

ین اتفاق در وقت مخصوص به نماز کند و پس از آن ، نماز عصر را به جا آورد، و اگر ا

ظهر افتاده باشد، احتیاط واجب آن است که نیت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام 

کند ولی بعداً هر دو نماز )ظهر و عصر( را به ترتیب به جا آورد، و همین تکلیف در مورد 

 نماز مغرب و عشاء نیز هست .

 قبله 

 [ تشخیص قبله با نصب شاخص 165]س 

به استناد بعضی از کتاب های  6: خواهشمندیم به سؤاالت زیر پاسخ فرمائید: 311س 

فقهی ، گفته شده که در روزهای چهارم خرداد و بیست و ششم تیر آفتاب بطور عمودی 

بر کعبه می تابد. آیا در این هنگام ، تشخیص جهت قبله با نصب شاخص در زمانی که 

 صدای اذان 

 933ص: 
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مکه بلند می شود، امکان دارد؟ اگر جهت قبله در محراب مساجد با جهت سایه شاخص 

 آیا اعتماد بر قبله نما صحیح است ؟ 2اختالف داشت ، کدامیک صحیح تر است ؟ 

ج : اعتماد بر شاخص یا قبله نما در صورتی که موجب اطمینان برای مکلّف شود، صحیح 

یر این صورت می توان بر اساس محراب مساجد است و باید طبق آن عمل گردد، و در غ

 و قبور مسلمین جهت قبله را تشخیص داد.

 اگر شدت درگیری و جنگ مانع تعیین جهت قبله شود[ 166]س 

: اگر شدت درگیری و جنگ مانع تعیین جهت قبله شود، آیا نماز خواندن به هر 311س 

 طرف صحیح است ؟

قت هم باشد بنا بر احتیاط، باید به چهار طرف ج : اگر گمانش به هیچ طرف نمی رود و و

نماز خوانده شود. ولی اگر وقت نباشد، به مقدار وسعت وقت به هر طرف که احتمال می 

 دهد قبله است ، نماز بخواند.

 اگر نقطه مقابل کعبه مکرمه در طرف دیگر زمین مشخص شود[ 167]س 

ن مشخص شودبه طوری که : اگر نقطه مقابل کعبه مکرمه در طرف دیگر زمی319س 

اگر خط مستقیمی از وسط زمین کعبه عبور کند و زمین را شکافته و از مرکز آن بگذرد، 

 از سمت دیگر این نقطه بیرون آید، در این جا چگونه می توان رو به قبله ایستاد؟

ج : مالک رو به قبله بودن این است که انسان از سطح کره زمین به طرف بیت عتیق 

نی از طرف سطح زمین رو به طرف کعبه که روی زمین در مکه مکرمه ساخته باشد، یع

شده است ، بایستد. بنا بر این اگر انسان در یک نقطه ای از کره زمین باشد که اگر خطوط 

مستقیمی از چهار جهت آن مکان بر سطح کره زمین به طرف مکه مکرمه ترسیم شود، 

 است برای قبله به هر طرف که خواست بایستداز نظر مسافت با هم مساوی باشند، مخیر 
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و نماز بخواند. ولی اگر مسافت خطوط در بعضی از جهت ها کمتر و کوتاه تر باشد به 

مقداری که با آن ، صدق عرفی رو به قبله بودن اختالف پیدا کند، بر انسان واجب است 

 جهت کوتاه تر را انتخاب کند.

 اصلًا جهت قبله را نداند[ اگر انسان در وضعیتی باشد که 168]س 

: اگر انسان در وضعیتی باشد که اصلًا جهت قبله را نداند و گمانش نیز به هیچ 313س 

 طرف نرود، وظیفه اش نسبت به نماز چیست ، یعنی به کدام جهت نماز بخواند؟

ج : در مفروض سؤال بنا بر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر برای چهار نماز 

 قت ندارد، به هر اندازه که وقت دارد، نماز بخواند.و

 تشخیص قبله در قطب شمال و جنوب [ 169]س 

: تشخیص قبله در قطب شمال و جنوب چگونه است و نماز چگونه خوانده می 317س 

 شود؟

ج : مالک تعیین جهت قبله در قطب شمالی و جنوبی ، تعیین کوتاه ترین خط از مکان 

نمازگزار از روی سطح زمین به طرف کعبه است ، و پس از تعیین آن خط، باید به همان 

 طرف نماز خواند.

 ] در لباس نماز گذار[

 ]لباس نماز گذار از رساله حضرت امام [

 پوشانیدن بدن در نماز

  [مرد باید در حال نماز عورتین خود را به پوشاند 933]مسأله 
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مرد باید در حال نماز، اگر چه کسی او را نمی بیند عورتین خود را به پوشاند.  933مسأله 

( )مکارم :( و از آن بهتر این که لباس 6(. )6و بهتر است از ناف تا زانو را هم به پوشاند )

 کند، به تن داشته باشد.کامل که در برابر افراد محترم در تن می 

 937ص: 

  [زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را به پوشاند 937]مسأله 

 اشاره

( ولی 6زن باید در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را به پوشاند ) 937مسأله 

(( و دستها تا مچ و پاها 3( ) به مقداری که در وضو شسته می شود )2پوشاندن صورت )

(. اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است 1( تا مچ پا الزم نیست )9)

( )خوئی 6ز اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم به پوشاند. )( مقداری ا1، باید )

 ، تبریزی ، زنجانی :( و احتیاط مستحب آن است که کف پاها را هم به پوشاند ..

)سیستانی :( و بنا بر احتیاط واجب حتی از خودش نیز پوشانده شود پس اگر چادر را 

 .. طوری به پوشد که خودش بدنش را ببیند اشکال دارد

( ]قسمت داخل 3( )مکارم :( گِردی صورت .. )2)بهجت :( حتی اگر کسی او را نبیند .. )

( )خوئی ، زنجانی ، 9پرانتز در رساله آیات عظام : مکارم ، بهجت و سیستانی نیست [ )

 ( )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .1تبریزی :( روی پاها .. )

ورت بیش از آن چه شستن آن در موقع وضو )بهجت :( ولی احتیاط در این است که ص

( 1واجب است در حال نماز باز نباشد و هم چنین کف پا و درون دست نیز باز نباشد .. )

 )مکارم :( احتیاط این است که ..
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 مسائل اختصاصی 

برای زنان پوشانیدن موهای مصنوعی و زینتهای پنهانی )مانند دست  927)مکارم :( مسأله 

 ( نیز الزم است .بند و گردن بند

برای زنان در حال نماز پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت های  979)فاضل :( مسأله 

پنهانی )مانند دست بند و گردن بند( و زینت صورت )مانند سرمه چشم ( الزم نیست ، 

 امّا واجب است از نامحرم به پوشانند.

  [جا می آوردموقعی که انسان قضای سجده فراموش شده را به  974]مسأله 

موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا  974مسأله 

( بلکه بنا بر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را مثل موقع 6می آورد )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( باید خود را مثل موقع نماز به 6نماز به پوشاند. )

. و احتیاط مستحب )زنجانی : احتیاط( آن است که در موقع به جا آوردن سجده پوشاند

 سهو نیز خود را به پوشاند.

 )بهجت :( یا نماز احتیاط می خواند باید خود را مثل موقع نماز به پوشاند.

)مکارم :( مسأله در نماز احتیاط و قضای سجده و تشهد فراموش شده بلکه بنا بر احتیاط 

قع سجده سهو و سجده های واجب قرآن نیز خود را مانند موقع نماز به واجب در مو

 پوشاند.

  [اگر انسان عمداً در نماز عورتش را نپوشاند 976]مسأله 

(، بلکه 2(، در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است )6اگر انسان عمداً ) 976مسأله 

( باید نمازش را دوباره 9ط واجب )( بنا بر احتیا3اگر از روی ندانستن مسأله هم باشد )
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( )خوئی :( یا از روی ندانستن 6بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 مسأله از روی تقصیر ..

 )گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، نوری :( یا از روی ندانستن مسأله ..

 994ص: 

( 3ه . )ی :( بقیه مسأله ذکر نشد( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، بهجت ، نور2)

)سیستانی :( و اگر بخاطر ندانستن مسأله باشد، چنانچه نادانی او به علّت کوتاهی کردن 

در رساله آیت اللّه اراکی « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 9در فراگیری مسائل بوده .. )

ورتش را در نماز نیست [ )زنجانی :( مسأله اگر انسان با علم و عمد یا در حال شک ع

نپوشاند نمازش باطل است ، بلکه بنا بر احتیاط در صورت غفلت از مسأله ، یا اشتباه در 

 آن نیز نمازش باطل است .

  [اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است  972]مسأله 

( و 6اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است ، باید آن را به پوشاند ) 972مسأله 

( آن است که نماز را 3(( احتیاط واجب )2نانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد ))چ

(، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز، عورت او پیدا 9تمام کند و دوباره بخواند )

( )مکارم :( به شرط این که کاری که صورت نماز را بر 6بوده ، نمازش صحیح است . )

 هم می زند، به جا نیاورد ..

)سیستانی :( و الزم نیست که نماز را اعاده نماید، ولی احتیاط واجب آن است که در 

حالی که فهمیده که عورت او پیدا است چیزی از اجزاء نماز را به جا نیاورد و اگر بعد 

( ]قسمت داخل 2از نماز بفهمد که در نماز، عورت او پیدا بوده ، نمازش صحیح است . )

( )اراکی :( احتیاط .. 3عظام : گلپایگانی ، فاضل و صافی نیست [ )پرانتز در رساله آیات 
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( )بهجت :( باید آن را به پوشاند بدون این که پوشاندن عورت زیاد طول بکشد ولی 9)

 احتیاط در آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند ..

یدا است ه عورتش پ)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله اگر شخصی در بین نماز بفهمد ک

اظهر این است که نمازش باطل است ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز، عورت او 

پیدا بوده ، نمازش صحیح است و هم چنین است اگر در اثناء نماز بفهمد که قبلًا عورتش 

 پیدا بوده ، در صورتی که فعلًا )تبریزی : در صورتی که زمان فهمیدن ( پوشیده باشد.

  [اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند 973أله ]مس

اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند ولی ممکن است در حال  973مسأله 

دیگر، مثلًا در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که عورت او پیدا می شود، 

ست . ولی احتیاط مستحب آن است ( آن را به پوشاند، نماز او صحیح ا6به وسیله ای )

( 6که با آن لباس نماز نخواند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )

 )گلپایگانی ، صافی :( به وسیله ای که پوشاندن به آن در حال اختیار جایز است ..

  [انسان می تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند 979]مسأله 

انسان می تواند در نماز، خود را به علف و برگ درختان به پوشاند ولی احتیاط  979مسأله 

(. 2( آن است موقعی خود را با اینها به پوشاند که چیز دیگری نداشته باشد )6مستحب )

 ( )سیستانی :( که لباس نداشته باشد.2( )بهجت :( احتیاط .. )6)

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله انسان موقعی که پوشاک ندارد، می تواند در نماز، 

 خود

 996ص: 
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را با علف و برگ درختان به پوشاند )زنجانی : و بنا بر احتیاط، موقعی که پوشاک دارد، 

 با علف و برگ درختان ، خود را نپوشاند(.

  [اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد 971]مسأله 

(، گِل ساتر 6اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد که در نماز خود را به پوشاند ) 971مسأله 

( )اراکی :( ساتر بودن آن محل ّ اشکال است 6(. )2نیست و می تواند برهنه نماز بخواند )

. 

)بهجت :( واجب نیست خود را با گِل به پوشاند ولی بنا بر احتیاط برای این که رکوع و 

 آورد، خود را با گِل به پوشاند با عدم مشقّت .سجود به جا 

( )فاضل :( ولی احتیاط 2)مکارم :( باید بدن خود را با آن به پوشاند و نماز بخواند. )

مستحب ّ، جمع است یعنی یک بار به کیفیت برهنه نماز بخواند و یک بار با گِل عورتین 

 را به پوشاند و نماز بخواند.

أله انسان در حال نماز اگر ناچار باشد که خود را با گِل بپوشاند )گلپایگانی ، صافی :( مس

و نماز بخواند، احتیاط الزم آن است که یک مرتبه دیگر مثل برهنه نماز بخواند یعنی با 

 ایماء و اشاره .

 )خوئی ، تبریزی :( مسأله انسان در حال ناچاری می تواند در نماز خود را با گِل به پوشاند.

مسأله انسان در حال ناچاری که چیزی برای پوشانیدن عورت خود ندارد می  )سیستانی :(

 تواند برای نمایان نبودن پوست عورت خود را با گِل و مانند آن به پوشاند.

)زنجانی :( مسأله بنا بر احتیاط انسان اگر فقط گِل یا لجن یا آب گل آلود و مانند آن در 

نماز با گِل و مانند آن خود را به پوشاند و در نماز اختیار دارد، دو نماز بخواند: در یک 
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دیگر مانند کسی که چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند رفتار کند چنانکه 

 [ خواهد آمد.979در مسأله ]

  [اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند 971]مسأله 

را با آن به پوشاند چنانچه احتمال دهد که اگر چیزی ندارد که در نماز خود  971مسأله 

( نماز را تأخیر بیندازد، و اگر چیزی پیدا 2( باید )6پیدا می کند، بنا بر احتیاط واجب )

بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 6(. )3نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند )

( )اراکی :( مطابق 3این است که .. )( )خوئی :( بهتر 2در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )« 

 وظیفه اش که در مسأله بعد خواهد آمد نماز بخواند.

)تبریزی :( مسأله اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند می تواند نمازش 

را در اوّل وقت به طوری که در مسأله بعدی ذکر می شود، به جا آورد ولی اگر تا آخر 

 کند، الزم است آن نماز را اعاده کند.وقت پوشاک پیدا 

)سیستانی :( مسأله اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند چنانچه مأیوس از 

پیدا کردن آن نباشد، احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیند از دو اگر چیزی 

ر وس باشد می تواند دپیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند و اگر مأی

 اوّل وقت طبق وظیفه اش 

 992ص: 

نماز بخواند و در این صورت اگر نماز را در اول وقت بخواند و پس از آن عذرش 

 برطرف گردد الزم نیست نماز را دوباره بخواند.

)زنجانی :( مسأله اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند چنانچه مأیوس از 

ن آن تا آخر وقت باشد می تواند در اول وقت نماز بخواند؛ ولی اگر اتفاقاً تا پیدا کرد
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آخر وقت پیدا شد باید نماز خود را اعاده کند، و اگر احتمال دهد پیدا می کند می تواند 

نماز خود را به تأخیر بیندازد و در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند و می تواند در 

بخواند که اگر تا آخر وقت عذرش باقی بود نماز خوانده شده  اول وقت رجاءً نماز

 صحیح ، و گر نه باید آن را اعاده کند.

)مکارم :( مسأله هر گاه برهنه است و چیزی برای پوشاندن بدن در نماز ندارد، چنانچه 

احتمال می دهد تا آخر وقت پیدا کند، احتیاط آن است که نماز را به تأخیر اندازد و اگر 

دا نکرد، چنانچه کسی او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را به این پی

وسیله به پوشاند و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و بنا بر احتیاط واجب 

عورت را با دست به پوشاند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و برای سجود سر را 

 یاورد.قدری پایین تر ب

)بهجت :( مسأله تهیه ساتر برای نماز واجب است اگر چه به خریدن باشد و یا اجاره ای 

که مضر به حالش نباشد؛ و اگر مضر به حالش باشد یا موجب خواری و تحمل منت باشد 

الزم نیست ؛ و أحوط تأخیر نماز است تا آخر وقت برای تهیه ساتر، مگر آن که از تهیه 

 یوس باشد.آن تا آخر وقت مأ

  [کسی که می خواهد نماز بخواند 979]مسأله 

کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت  979مسأله 

( نداشته باشد )و احتمال ندهد، که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با 6و علف )

( باید نشسته نماز بخواند و 3((، در صورتی که نامحرم او را می بیند )2آن به پوشاند )

( و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند 9عورت خود را با ران خود به پوشاند )

( و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام 1و جلوی خود را با دست به پوشاند )

:( و گِل و ( )خوئی ، تبریزی 6می دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر می آورد. )
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( )خوئی ، تبریزی 3( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه تبریزی نیست [ )2لجن .. )

:( در صورتی که احتمال بدهد که نامحرم او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند و اگر 

 راطمینان دارد که نامحرم او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و بنا بر احتیاط دست را ب

عورت خود بگذارد و در هر دو حال رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد و )خوئی : 

( )اراکی :( و رکوع و سجده را 9بنا بر احتیاط استحبابی ( اشاره سجود را بیشتر نماید. )

با اشاره انجام دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر ببرد و مُهر را باال بیاورد و بر پیشانی 

د و اگر کسی او را نمی بیند، بنا بر احتیاط واجب یک بار ایستاده نماز بخواند و بگذار

جلوی خود را با دست به پوشاند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و یک بار هم 

مانند کسی که پوشش دارد، ایستاده نماز بخواند و رکوع و سجود را به طور متعارف 

ر در رکوع و سجود بیشتر عورت او دیده شود، می تواند ( )بهجت :( و اگ1انجام دهد. )

رکوع و سجود را در حال قیام با اشاره انجام دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر 

 آورد.

 .971)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 993ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود 

حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و یا گودالی هم که در آن بایستد، پیدا نکند و 

احتمال ندهد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن به پوشاند، در صورتی که 

احتمال بدهد که ناظر محترم او را می بیند، نشسته نماز بخواند و برای رکوع و سجود به 

پیدا نباشد و برای سجود کمی بیشتر از رکوع خم شود و قدری خم شود که عورتش 

مُهر را باال بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد و اگر اطمینان دارد که ناظر محترم او را نمی 

بیند، احتیاط آن است که دو نماز ایستاده بخواند و موقعی که ایستاده است ، قُبُل خود را 
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نماز، رکوع و سجود را به جا آورد و در دیگری  با دست به پوشاند و در یکی از آن دو

به جای رکوع و سجود با سر اشاره نماید، )گلپایگانی : اگر چه بنا بر اقوی می تواند 

اکتفاء کند به نماز با اشاره سر در رکوع و سجود( و اگر گودالی هست که بتواند در آن 

 بایستد، باید نماز مُختار بخواند.

که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ  )زنجانی :( مسأله کسی

درخت و علف و گِل و لجن و مانند آن پیدا نکند و تا آخر وقت هم چیزی پیدا نکند 

که خود را با آن به پوشاند، در صورتی که احتمال بدهد که کسی که پوشاندن عورت 

ر و چنانچه کسی او را از پشت ساز او واجب است او را ببیند، باید نشسته نماز بخواند، 

می بیند رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد، و اگر کسی او را از پشت سر نبیند رکوع 

و سجود را به طور معمولی به جا آورد؛ و در صورتی که اصلًا احتمال ندهد که کسی که 

جود رکوع و سپوشاندن عورت از او واجب است او را ببیند، باید ایستاده نماز بخواند و 

 را با اشاره به جا آورد.

)سیستانی :( مسأله کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ 

درخت و علف و گِل و لجن نداشته باشد و مأیوس باشد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند 

که خود را با آن به پوشاند، در صورتی که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از او واجب 

ا رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و چنانچه احتمال دهد است نمی بیند، ایستاده و ب

که ناظر محترم او را می بیند، باید به طوری نماز بخواند که عورت او نمایان نباشد مثل 

این که نشسته نماز بخواند و اگر برای این که خودش را از دیدِ ناظر محترم نگاه دارد، 

کند، یعنی در هر سه حالت دیده می شود، ناچار شود ایستادن و رکوع و سجود را ترک 

بنشیند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و اگر یکی از این سه چیز را فقط ناچار 

است ترک کند، همان را ترک کند؛ پس اگر می تواند بایستد و رکوع و سجود را با 

سجود را اشاره انجام دهد و اگر ایستادن موجب دیده شدن است ، بنشیند و رکوع و 
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انجام دهد، گر چه در این صورت ، احتیاط مستحب آن است که جمع کند بین این گونه 

نشستن و نماز ایستاده با اشاره به رکوع و سجود و احتیاط الزم آن است که شخص برهنه 

در حال نماز عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود به پوشاند مثل دو ران در حال 

 حال ایستاده . نشستن و دو دست در

 999ص: 

 شرایط لباس نمازگزار

  [لباس نمازگزار شش شرط دارد 973]مسأله 

لباس نمازگزار شش شرط دارد: اوّل : آن که پاک باشد. دوّم : آن که مباح  973مسأله 

( حیوان حرام گوشت 2(. سوم : آن که از اجزاء مردار نباشد. چهارم : آن که از )6باشد )

و ششم : آن که اگر نمازگزار مرد است ، لباس او ابریشم خالص و طال (. پنجم 3نباشد )

( )فاضل ، مکارم ، سیستانی 6باف نباشد. و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می شود. )

( 3( )بهجت :( از اجزاء .. )2:( بنا بر احتیاط واجب .. )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب .. )

ه از حیوان درنده نباشد بلکه بنا بر احتیاط واجب از حیوان )سیستانی :( چهارم : آن ک

 حرام گوشت نباشد ..

  شرط اول

 لباس نمازگزار باید پاک باشد[ 799]مسأله 

( با بدن یا لباس نجس 6لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی عمداً ) 977مسأله 

یزی ، سیستانی :( اگر کسی ( )خوئی ، بهجت ، تبر6(. )2نماز بخواند، نمازش باطل است )

 در حال اختیار ..
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( )مکارم :( حتّی اگر به خاطر یاد نگرفتن 2)زنجانی :( اگر کسی با علم و عمد و اختیار .. )

 مسأله باشد.

 )بهجت :( مگر در مواردی که استثناء شده و بعداً خواهد آمد.

 [کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است  811]مسأله 

( با بدن و لباس نجس نماز باطل است )و مقصّر در 6کسی که نمی داند ) 344مسأله 

(( اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل می 2ندانستن حکم مسأله باشد )

( ]عبارت داخل 2( )خوئی ، بهجت :( کسی که از روی تقصیر نمی داند .. )6(. )3باشد )

م : خوئی ، اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، نوری ، بهجت ، تبریزی پرانتز در رساله آیات عظا

( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط الزم . )مکارم :( رجوع کنید به 3و صافی نیست [ )

 (.977ذیل مسأله )

)سیستانی :( مسأله اگر کسی به علّت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی نمی دانسته 

س نجس باطل است و یا نمی دانسته مثلًا منی نجس است و با آن نماز نماز با بدن یا لبا

خوانده ، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد، قضا 

 نماید.

)زنجانی :( مسأله کسی که شک دارد نماز با بدن و لباس نجس باطل است یا نه ، چنانچه 

 لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است ؛ بلکه بنا بر بدون تحقیق در مسأله با بدن یا

احتیاط اگر تحقیق هم کرده باشد، یا اصلًا از مسأله غافل باشد، یا مسأله را به نحو اشتباه 

 دانسته باشد و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است .

 را نداند نجس است [ اگر به واسطه تقصیر در ندانستن مسأله چیز نجسی 813]مسأله 
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(، چیز نجسی را نداند نجس است ، 6اگر به واسطه تقصیر در ندانستن مسأله ) 346مسأله 

( نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل است 2مثلًا نداند عرق شتر نجاستخوار )

ل اض( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، ف6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )3)

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، بهجت :( عرق 2، نوری :( اگر به واسطه ندانستن مسأله .. )

 کافر .. )تبریزی :( عرق کافر مشرک ..

( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط 3)فاضل :( عرق شتر نجاستخوار یا عرق مشرک .. )

 الزم .

 991ص: 

)سیستانی :( مسأله اگر کسی از روی ندانستن مسأله با بدن یا لباس نجس نماز خوانده ، و 

 در فراگیری مسأله کوتاهی ننموده باشد، الزم نیست نمازش را اعاده و یا قضا نماید.

)زنجانی :( مسأله کسی که به جهت عدم آگاهی از مسأله شرعی ، نجس بودن چیزی را 

ا غفلت یا علم به خالف داشته باشد؛ مانند کسی است که نداند نداند، بلکه در آن شک ی

 نماز خواندن در لباس یا بدن نجس باطل است که حکم آن در مسأله قبل گذشت .

 اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است [ 812]مسأله 

( و بعد از نماز بفهمد نجس 2( نداند که بدن یا لباسش نجس است )6اگر ) 342مسأله 

(، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره 3ماز او صحیح است )بوده ن

( )سیستانی :( اگر 2( )زنجانی :( اگر با آگاهی از مسأله شرعی .. )6آن نماز را بخواند. )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، مکارم 3کسی یقین دارد که بدن یا لباسش نجس نیست .. )

 نشده . ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر

 اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است [ 811]مسأله 
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اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن  343مسأله 

( )زنجانی 6( باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. )2( یادش بیاید )6)

ا از را دوباره بخواند، بلکه اگر وقت هم گذشته بن:( قبل از گذشتن وقت ، یادش بیاید نم

( )سیستانی :( چنانچه فراموشی او از روی اهمال و بی 2بر احتیاط نماز را قضا کند. )

اعتنایی بوده ، باید بنا بر احتیاط الزم نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، 

ه بخواند ولی اگر در میان نماز یادش بیاید، و در غیر این صورت الزم نیست نماز را دوبار

 باید به دستوری که در مسأله بعد گفته می شود، عمل کند.

کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بین نماز، بدن یا لباس او نجس  814مساله 

 (3شود )

و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود که نجس شده ، یا بفهمد 

( و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس 2بدن یا لباس او نجس است )

(، در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن 3بوده )

( در بین نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را 9د )آن ، نماز را به هم نمی زند، بای

(، ولی 1عوض نماید یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده ، لباس را بیرون آورد )

چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کند یا بیرون 

(، باید نماز را 1نه می ماند )آورد، نماز به هم می خورد و اگر لباس را بیرون آورد بره

( )بهجت :( و نجس طوری نباشد که 6( )9بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند. )

نماز با آن بی اشکال باشد ) که بعداً خواهد آمد( بلکه طوری نجس شود که نماز خواندن 

 د و پیش( )فاضل :( اگر در بین نماز، بدن یا لباس او نجس شو2با آن صحیح نباشد .. )

از آن که چیزی از نماز را با لباس نجس بخواند، متوجه شود که بدن یا لباس نجس است 

.. 

 991ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )سیستانی :( کسی که در وسعت وقت ، مشغول نماز است ، اگر در بین نماز ملتفت 3)

شود که بدن یا لباسش نجس شده و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس شده 

( 1در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست [ )« باید»]کلمه ( 9باشد .. )

( )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط الزم نماز را دوباره با 1)فاضل :( و نماز را ادامه دهد .. )

( )بهجت :( و همین حکم در مورد کسی که در بین نماز فهمید که 9لباس پاک بخواند. )

جس شده است ولی تا به حال نمی دانسته ، در مورد بقیه نماز که می قبلًا بدن یا لباسش ن

 خواهد بخواند، بنا بر أظهر جاری است .

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی مشغول نماز است و در وسط نماز لباس یا بدن او نجس 

شود یا بفهمد لباس یا بدن او نجس شده است امّا نداند همان موقع نجس شده یا از قبل 

بوده ، چنانچه آب در دسترس اوست و آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن  نجس

آن نماز را به هم نمی زند باید همان موقع آن را آب بکشد یا عوض کند سپس نماز را 

ادامه دهد و اگر ممکن نیست باید نماز را بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند و این 

 و الّا با همان حال نماز می خواند و صحیح است . در صورتی است که وقت تنگ نباشد

 کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است [ 815]مسأله 

کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز لباس او نجس  341مسأله 

شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند بفهمد که نجس شده ، یا بفهمد 

( و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده 6نجس است )که لباس او 

( در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس ، نماز را به هم نمی 2)

زند و می تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس را آب بکشد یا عوض کند، یا اگر چیز 

آورد و نماز را تمام کند، اما اگر چیز  دیگری عورت او را پوشانده ، لباس را بیرون

( 9( یا عوض کند )3دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی تواند آب بکشد )

( و به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را تمام کند. 1باید لباس را بیرون آورد )
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رد به هم می خوولی چنانچه طوری است که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند، نماز 

و به واسطه سرما و مانند آن نمی تواند لباس را بیرون آورد، باید با همان حال نماز را تمام 

( )فاضل :( پیش از آن که چیزی از نماز را با لباس نجس 6کند و نمازش صحیح است . )

( )سیستانی :( کسی که در تنگی وقت مشغول 2بخواند بفهمد که لباس او نجس است .. )

از است ، اگر در بین نماز ملتفت شود که لباسش نجس شده و احتمال دهد که پس از نم

( )زنجانی :( اگر به جهتی ؛ مثل سرما، نمی تواند 3شروع در نماز نجس شده باشد .. )

لباس را بیرون آورد یا لباس به غیر منی نجس شده باشد، باید با همان لباس نماز بخواند 

را در لباس پاک نیز قضا کند، و اگر می تواند لباس را بیرون و به احتیاط واجب نماز 

آورد و لباس به منی نجس شده ، لباس را بیرون آورده و به دستوری که برای برهنگان 

( )اراکی :( و وقت نماز به قدری تنگ است که 9[ گفته شد، عمل کند. )979در مسأله ]

نمی تواند در وقت بخواند، باید با اگر نماز را بشکند حتّی یک رکعت از نماز را هم 

 همان حال نماز را تمام کند و نمازش صحیح است .

 999ص: 

)خوئی ، سیستانی :( باید ) )تبریزی :( می تواند( با همان لباس نجس نماز را تمام کند. 

]پایان مسأله [ )صافی :( و به قدر تبدیل یا تطهیر و درک یک رکعت وقت ندارد در 

بخواند. ]پایان مسأله [ )بهجت :( در صورتی که می تواند لباس نجس را  همان لباس نماز

کم کند، یعنی مقداری را که الزم نیست از بدن بیرون آورد، باید این کار را انجام دهد 

( )گلپایگانی :( اگر چیز 1و در غیر این صورت باید با همان لباس نجس نماز بخواند. )

اس را هم نمی تواند آب بکشد یا عوض کند و به قدر دیگری عورت او را نپوشانده و لب

تبدیل یا تطهیر و درک یک رکعت وقت ندارد، مختار است در همان لباس نماز بخواند 

 .349یا لباس را بیرون آورد .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است [ 816]مسأله 
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وقت مشغول نماز است ، اگر در بین نماز بدن او نجس  کسی که در تنگی 341مسأله 

شود )و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود که نجس شده ، یا 

( و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس 6بفهمد بدن او نجس است )

( آب بکشد و 3د )(( در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی زند، بای2بوده )

(، باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است . 9اگر نماز را بهم می زند )

( )فاضل :( اگر در بین نماز، بدن او نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با 6)

( )بهجت :( یا این که در بین نماز 2بدن نجس بخواند بفهمد که بدن او نجس است .. )

فهمد که قبلًا در حال نماز بدنش نجس شده و تا به حال نمی دانسته ، در تمامی این ب

( ] در رساله آیات 3موارد .. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )

( )گلپایگانی ، 9آمده است : بدن را [ )« باید»عظام : خوئی ، بهجت و تبریزی ، به جای 

 طهیر و درک یک رکعت وقت ندارد ..صافی :( و به قدر ت

)نوری :( و وقت به طوری تنگ است که اگر نماز را به هم بزند و بدن را تطهیر کند یک 

 .349رکعت هم از وقت درک نمی کند .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 )سیستانی :( مسأله کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز ملتفت شود

که بدن او نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتی 

که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی زند، بدن را آب بکشد؛ و اگر نماز را به هم می 

 زند باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است .

 ود شک دارد[کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خ 817]مسأله 

( 6کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد چنانچه نماز بخواند ) 349مسأله 

( 6(. )3( بدن یا لباسش نجس بوده ، نماز او صحیح است )2و بعد از نماز بفهمد که )
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)فاضل :( و بعد از نماز بفهمد پاک نبوده است ، بنا بر احتیاط واجب اگر وقت نماز باقی 

 دوباره بخواند و اگر وقت گذشته آن را قضا کند.است باید 

( )زنجانی :( 2)سیستانی :( چنانچه جستجو نماید و چیزی در آن نبیند و نماز بخواند .. )

 بعد از نماز متوجه شود که در هنگام نماز ..

 993ص: 

 ه( )بهجت :( امّا اگر می دانسته که قبلًا نجس بوده و بعد شک ّ کرد که پاک شده یا ن3)

و به همان حال نماز خواند و بعد از نماز فهمید که پاک نشده بود، در این صورت نمازش 

 باطل است .

)سیستانی :( ولی اگر جستجو نکرده باشد، بنا بر احتیاط الزم باید نمازش را دوباره بخواند 

 و چنانچه وقت گذشته ، قضاء نماید.

ید آن را دوباره بخواند و اگر وقت )زنجانی :( به احتیاط واجب نمازش باطل است و با

 گذشته قضا کند.

)مکارم :( مسأله کسی که بعد از نماز بفهمد بدن یا لباسش نجس بوده ، نمازش صحیح 

 است خواه در وقت باشد یا بعد از وقت .

 اگر لباس را آب بکشد[ 818]مسأله 

ا آن نماز ( و یقین کند که پاک شده است و ب6اگر لباس را آب بکشد ) 343مسأله 

( )مکارم :( هر گاه 6(. )2بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده ، نمازش صحیح است )

( )بهجت :( و هم چنین اگر دیگری لباس 2لباس یا بدن نجس بوده و آن را آب بکشد .. )

او را آب بکشد که این کار را به او واگذار کرده بود و بعد بفهمد که پاک نشده یا این 
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بدن یا لباسش نجس شده و همان طور نماز خواند و بعد از نماز فهمید که اشتباه  که فهمید

 کرده و پاک بوده است ؛ در تمامی این موارد نمازش صحیح است .

 )مکارم :( و برای نمازهای بعد باید آن را پاک کند.

قت و)فاضل :( بنا بر احتیاط واجب اگر وقت نماز باقی است باید دوباره بخواند و اگر 

 گذشته باید نمازش را قضاء کند. )نوری :( نمازش باطل است و آن را دوباره بخواند.

 اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند[ 819]مسأله 

اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خونهای نجس نیست  347مسأله 

می بفهمد از خونهایی بوده که ن ، مثلًا یقین کند که خون پشه است ، چنانچه بعد از نماز

 شود با آن نماز خواند، نماز او صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 هر گاه یقین کند خونی که در بدن یا لباس اوست [ 831]مسأله 

هر گاه یقین کند خونی که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است که نماز  364مسأله 

با آن صحیح است ، مثلًا یقین کند خون زخم و دُمَل است ، اگر چنانچه بعد از نماز بفهمد 

( )گلپایگانی ، صافی 6( )6خونی بوده که نماز با آن باطل است نمازش صحیح است . )

 که نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.:( احتیاط واجب آن است 

)مکارم :( مسأله هر گاه در لباس خود خونی ببیند و یقین کند که به مقدار کمتر از درهم 

است و یا خون زخم و دمل است که برای نماز اشکال ندارد و با آن نماز بخواند و بعد 

ز غیر زخم و دمل است ، نمازش صحیح بفهمد خون بیش از مقدار در هم بوده ، یا خون ا

 است .

 اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند[ 833]مسأله 
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اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد  366مسأله 

( ولی 6و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است . )

وبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون این که اگر بدنش با رط

(. و نیز اگر 2خود را آب بکشد، غسل کند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است )

 جایی از 

 997ص: 

اعضای وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش از آن 

( 6( )3و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل می باشد. )که آنجا را آب بکشد، وضو بگیرد 

)زنجانی :( مگر به جهت نجاست ِ بدن وضو یا غسلش باطل شده باشد که در نتیجه نمازش 

نیز باطل خواهد بود. ]پایان مسأله [ )فاضل :( و اگر بدون این که محل تماس یا نجس را 

 ماز او باطل است امّا اگر با آبآب بکشد با آب قلیل غسل کند و نماز بخواند غسل و ن

جاری یا کُر غسل کند چون با تماس اوّل محل پاک می شود غسل او صحیح است و 

نماز او هم اشکال ندارد امّا اگر محل تماس با نجس ، یکی از اعضای وضو باشد و 

شخص بدون تطهیر با آب قلیل و با یک بار شستن وضو بگیرد و نماز بخواند وضو و نماز 

باطل است و در فرض سابق اگر با آب کثیر وضو بگیرد یا محل وضو را سه بار بشوید او 

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .2تطهیر انجام شده و وضو و نماز او صحیح است . )

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، بهجت :( مگر این که طوری باشد که به غسل نمودن ، بدن 

( 3آب نجس نشود، مثل این که در آب جاری غسل کند( .. ) نیز پاک شود )سیستانی : و

)خوئی ، بهجت ، سیستانی ، تبریزی :( مگر این که طوری باشد که به وضو گرفتن ، 

 اعضاء وضو نیز پاک شود )سیستانی : و آب نجس نشود، مثل آب کر یا جاری (.

 کسی که یک لباس دارد[ 832]مسأله 
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، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب کسی که یک لباس دارد 362مسأله 

(، چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد، باید بدن 6کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد )

را آب بکشد و نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به جا آورد و اگر به واسطه 

د که نجاست هر دو مساوی باشسرما یا عذر دیگر نتواند لباس را بیرون آورد، در صورتی 

مثلًا هر دو بول یا خون باشد یا نجاست بدن شدیدتر باشد مثلًا نجاستش بول باشد که باید 

(، احتیاط واجب آن است که بدن را آب بکشد و اگر 2دو مرتبه آن را آب کشید )

 نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد هر کدام از بدن یا لباس را بخواهد می تواند آب

( )اراکی :( در صورتی که نجاست هر دو مساوی باشد، مثلًا هر دو بول یا خون 6بکشد. )

باشد، مُخیّر است بین این که لباس را آب بکشد یا بدن را گر چه احتیاط مستحب ّ است 

که بدن را تطهیر کند و اگر نجاست یکی شدیدتر باشد مثلًا نجاستش بول باشد، که باید 

 کشید، باید آن را آب بکشد.دو مرتبه آن را آب 

)زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب باید بدنش را آب بکشد و پس از صرف آب اگر لباسش 

به غیر منی نجس شده یا به جهتی ؛ مثل سرما، نتواند آن را بیرون آورد در لباس نجس 

رای بنماز بخواند، و اگر به منی نجس شده و می تواند آن را بیرون آورد، به دستوری که 

[ گفته شد عمل کند، و اگر دو جای لباس یا دو جای بدن نجس 979برهنگان در مسأله ]

شده باشد بنا بر احتیاط واجب باید نجاست شدیدتر را تطهیر کند؛ مثلًا اگر نجاست یکی 

بول است که اگر بخواهد با آب قلیل آب بکشد باید دو مرتبه آب روی آن بریزد و 

تبه آب ریختن روی آن کافی است ، بنا بر احتیاط واجب دیگری خون است که یک مر

باید آن را که به بول نجس شده آب بکشد، و اگر نتواند نجاست لباس یا بدن را به طور 

 کامل از بین ببرد ولی بتواند آن را کم کند، به احتیاط واجب باید آن را کم نماید.

 914ص: 
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ی و بدن را آب بکشد و نماز را به دستور )گلپایگانی :( می تواند لباسش را بیرون آورد

که برای برهنگان گفته شد، به جا آورد و می تواند که با همان لباس نماز بخواند. و اگر 

به واسطه سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را بیرون آورد، هر کدام از بدن یا لباس را که 

با آب  ت که اگر بخواهدبخواهد می تواند آب بکشد ولی اگر مثلًا نجاست یکی بول اس

قلیل آب بکشد، باید دو مرتبه آب روی آن بریزد و دیگری خون است که یک مرتبه 

 ریختن آب روی آن کافی است باید آن را که به بول نجس شده ، آب بکشد.

)صافی :( بهتر این است که بدن را آب بکشد و با همان لباس نماز بخواند و احتیاطاً هم 

به دستوری که برای برهنگان است نماز را اعاده نماید ولی اگر مثلًا .. ]بقیه مثل آیت اللّه 

گلپایگانی [ )خوئی ، تبریزی :( أولی این است که بدن را آب کشیده و با لباس نجس 

و جایز است که لباس را آب کشیده و با بدن نجس نماز بخواند ولی در  نماز بخواند،

صورتی که نجاست یکی از آنها بیشتر باشد الزم است آن را آب بکشد )تبریزی : ولی 

 چنانچه دیگری را آب بکشد نمازش صحیح است (.

)مکارم :( احتیاط واجب آن است که بدن را آب بکشد و نماز را با همان لباس نجس 

خواند ولی اگر نجاست لباس شدیدتر باشد، )مثلًا نجاستش از بول باشد که باید آن را با ب

آب قلیل دو مرتبه شست و نجاست بدن مثلًا از خون باشد که یک مرتبه شستن کافی 

 است ( احتیاط واجب آن است که لباس را بشوید و با نجاست بدن نماز را بخواند.

بدن را آب بکشد و با لباس نجس نماز بخواند، ولی  )بهجت :( احتیاط در این است که

در صورتی که نجاست یکی از آنها بیشتر باشد، الزم است بنا بر احتیاط آن را آب بکشد 

 بلکه بعید نیست وظیفه اش همین باشد.

)سیستانی :( احتیاط الزم این است که بدن را آب کشیده و با لباس نجس نماز بخواند 

است لباس بیشتر یا شدیدتر باشد، مُخیّر است که هر کدام را می ولی در صورتی که نج
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( )فاضل :( نجاست بدن شدیدتر یا بیشتر باشد؛ مثلًا نجاست بدن 2خواهد آب بکشد. )

 بول باشد که باید دو مرتبه آن را با آب قلیل آب بکشد ..

 کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد[ 831]مسأله 

( )و وقت تنگ است یا 6ه غیر از لباس نجس ، لباس دیگری ندارد )کسی ک 363مسأله 

(( اگر به واسطه سرما یا عذر دیگر نمی تواند 2احتمال نمی دهد که لباس پاک پیدا کند )

لباس را بیرون بیاورد باید در همان لباس نماز بخواند و نمازش صحیح است ولی چنانچه 

ه جا ز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد ببتواند لباس را بیرون بیاورد، باید نما

( )گلپایگانی :( مختار است با 6( این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست )3آورد. )

همان لباس نماز بخواند یا نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به جا آورد. ولی 

 ا بیرون آورد باید با لباس نجس نمازاگر به واسطه سرما و مانند آن نمی تواند لباسش ر

بخواند و نماز او صحیح است . ]پایان مسأله [ )خوئی ، سیستانی :( باید با لباس نجس نماز 

بخواند و نمازش صحیح است . ]پایان مسأله [ )تبریزی :( و با لباس نجس نماز بخواند، 

هد تا آخر وقت لباس نماز او صحیح است . ]پایان مسأله [ )مکارم :( وا حتمال نمی د

 پاک پیدا کند باید با همان لباس نماز بخواند. ]پایان مسأله [

 916ص: 

)بهجت :( و در اثر تنگی وقت یا به علّت دیگری نمی تواند آن را تطهیر کند باید با آن 

نماز بخواند و نمازش صحیح است . ]پایان مسأله [ )صافی :( با همان لباس نماز بخواند و 

حتیاط مستحب هم نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به جا آورد. بنا بر ا

( )فاضل ، نوری :( باید نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به 2]پایان مسأله [ )

جا آورد )فاضل : ولی همین شخص اگر به واسطه سرما یا عذر دیگر نمی تواند لباس را 

 ماز بخواند و نمازش صحیح است (.بیرون آورد در همان لباس ن
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( )اراکی :( مخیّر است که نماز 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )

را یا به دستوری که برای برهنگان گفته شد به جا آورد یا با همان لباس بخواند گر چه 

 بهتر است به وظیفه برهنگان عمل کند.

 رد اگر بداند یکی از آنها نجس است [کسی که دو لباس دا 834]مسأله 

( و نتواند آنها 6کسی که دو لباس دارد، اگر بداند یکی از آنها نجس است ) 369مسأله 

(، چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز 2را آب بکشد و نداند کدام یک آنهاست )

 م یک نماز ظهر و یکبخواند. مثلًا اگر می خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هر کدا

( نماز را به دستوری که برای برهنگان 3نماز عصر بخواند ولی اگر وقت تنگ است باید )

( 6(. )9گفته شد به جا آورد و به احتیاط واجب آن نماز را با لباس پاک قضا نماید )

و  د)مکارم :( امّا نمی داند کدامیک از آنها می باشد، با هیچ کدام نمی تواند نماز بخوان

باید هر دو را آب بکشد و اگر توانایی بر این کار نداشته باشد، باید دو نماز جداگانه با 

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، زنجانی ، تبریزی ، 2آن دو لباس بخواند. )

سیستانی :( کسی که دو لباس دارد، اگر بداند یکی از آنها نجس است و نداند کدامیک 

( )اراکی :( اگر وقت تنگ است باید 9اضل :( بنا بر احتیاط واجب .. )( )ف3آنهاست .. )

نماز را در یکی از آن دو لباس به جا آورد و به احتیاط واجب آن نماز را با لباس دیگر 

قضاء نماید. و اگر نمی تواند قضای نماز را با لباس دیگر به جا آورد، باید به دستور 

 برهنگان عمل نماید.

زی ، بهجت ، صافی :( اگر وقت تنگ است با هر کدام نماز بخواند کافی )خوئی ، تبری

 است .

)گلپایگانی :( اگر وقت تنگ است باید با یکی از آن دو لباس نماز بخواند و در خارج 

 وقت نیز آن نماز را با لباس پاک قضا نماید.
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)زنجانی :( اگر وقت تنگ است چنانچه احتمال نجاست یکی بیشتر باشد یا نجاستش 

بیشتر یا شدیدتر باشد، مثلًا به جهت مالقات با ادرار نجس شده که نیاز به دو بار شستن 

دارد؛ نه مثل خون که با یک بار شستن پاک می شود، باید در لباس دیگر نماز بخواند و 

 باس مانند هم هستند، با هر کدام نماز بخواند کافی است .اگر از همه جهات هر دو ل

)سیستانی :( اگر وقت تنگ است و هیچ کدام از نظر قوّت احتمال و اهمیت محتمل ، 

 رجحان نداشته باشد، با هر کدام نماز بخواند کافی است .

 912ص: 

  شرط دوم

 لباس نمازگزار باید مباح باشد[ 835]مسأله 

( و کسی که می داند پوشیدن لباس 2( مباح باشد )6زگزار باید )لباس نما 361مسأله 

(، اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر 3غصبی حرام است )

( 6(. )1(، باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید )9آن غصبی است نماز بخواند )

( )سیستانی 2)زنجانی :( به احتیاط مستحب باید .. ) )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب باید ..

:( لباس نمازگزار که با آن عورتین خود را می پوشاند باید بنا بر احتیاط واجب مباح باشد 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( یا این که از روی تقصیر حکم مسأله را نداند اگر 3.. )

ریزی : بنا بر احتیاط( باطل است ولی در عمداً در آن لباس نماز بخواند )سیستانی ، تب

چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند و هم چنین چیزهایی که فعلًا نمازگزار آنها 

را نپوشیده ، مانند دستمال بزرگ یا لنگی که در جیب گذاشته شود، اگر چه بشود عورت 

وشیده ولی ساتر مباح را با آنها پوشانید، و هم چنین چیزهایی که نمازگزار آنها را پ

دیگری دارد، در تمام این صُوَر غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هر چند احتیاط 

 در ترک است .
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)بهجت :( اگر عمداً در لباس غصبی نماز بخواند بنا بر احتیاط باید آن نماز را دوباره با 

در  ز است . ولباس غیر غصبی بخواند گر چه با تحقّق قصد قربت ، أظهر صحّت نما

صورت غصبی بودن چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند مثل عرقچین و هم 

چنین چیزهایی که نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح دیگر دارد نیز همین حکم 

 جاری است .

)نوری :( اگر عمدًا در لباس غصبی نماز بخواند باطل است و هم چنین در لباسی که نخ 

ه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب باید آن نماز را یا تکم

( )گلپایگانی ، صافی :( باطل است . )فاضل :( بنا بر 9دوباره با لباس غیر غصبی بخواند. )

 احتیاط واجب نمازش باطل است ..

یاط ت)زنجانی :( در صورتی که لباس به حرکت نمازگزار حرکت کند نمازش بنا بر اح

( )فاضل :( و همین طور است اگر کسی از روی تقصیر نداند که 1مستحب باطل است . )

 پوشیدن لباس غصبی حرام است .

)مکارم :( مسأله لباس نمازگزار بنا بر احتیاط واجب باید مباح باشد و اگر عمداً در لباس 

گر نمی کند ولی ا غصبی نماز بخواند حتّی اگر نخ یا دکمه آن غصبی باشد، نماز را اعاده

دانست غصبی است و با آن نماز خواند نمازش صحیح است ، هم چنین اگر قبلًا می 

دانسته غصبی است و بعد فراموش کرده مگر این که غاصب خود نمازگزار باشد به این 

معنی که چیزی را غصب کرده و بعد فراموش نموده و با آن نماز خوانده است در اینجا 

 است که اعاده نماید.احتیاط واجب آن 

 کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است [ 836]مسأله 

 اشاره
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کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ، ولی نمی داند نماز را  361مسأله 

( باید آن نماز را با لباس غیر 2(، اگر عمدًا با لباس غصبی نماز بخواند )6باطل می کند )

 سأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست غصبی بخواند. این م

 913ص: 

 ( )زنجانی :( مانند کسی است که می داند لباس غصبی نماز را باطل می کند.6)

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی 2)سیستانی :( ولی حکم نماز خواندن در آن را نمی داند .. )

یاط( باطل است . ا بر احت:( به تفصیلی که در مسأله قبلی گفته شد، نمازش )سیستانی : بن

 )گلپایگانی ، صافی :( نمازش باطل است .

)فاضل :( بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است و باید آن نماز را با لباس غیر غصبی 

 اعاده کند. )بهجت :( حکمش همان است که در مسأله قبل گفته شد.

 مسائل اختصاصی 

ی رنگ نمایند و عین آن باقی باشد، یا اگر لباسی را با رنگ غصب 133)بهجت :( مسأله 

با نخ غصبی دوخته باشند به طوری که آن نخ عرفاً تلف شده حساب نشود، نماز با آن 

 حرام و بنا بر احتیاط باطل است .

اگر صاحب لباس غصبی در خصوص نماز در آن لباس اذن داد و  174)بهجت :( مسأله 

 ز خواندن در آن لباس صحیح است .یا به طریقی علم به رضایت او حاصل شد، نما

اشیاء غصبی کوچک باشد یا بزرگ )مانند: تسبیح دستمال و ..( اگر  323)فاضل :( مسأله 

 همراه نمازگزار باشد موجب بطالن نماز نمی شود.

 اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است [ 837]مسأله 
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( و با آن نماز بخواند 6غصبی است ) اگر نداند یا فراموش کند که لباس او 369مسأله 

( و بعدًا 3(، ولی اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد )2نمازش صحیح است )

( 6(. )9فراموش کرده و با آن نماز خوانده به احتیاط واجب باید آن نماز را اعاده کند )

 )خوئی :( در صورتی که خود غاصب نباشد ..

 غصب کرده باشد .. )بهجت :( اگر چه خودش آن لباس را

)نوری :( اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد و با آن نماز بخواند، بنا بر احتیاط 

( )اراکی ، خوئی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر 2واجب باید دوباره آن نماز را بخواند. )

ه بنشده . )بهجت :( بنا بر أظهر. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( ولی اگر خودش غاصب باشد، 

( )سیستانی :( و فراموش کند که غصب کرده 3احتیاط مستحب نمازش باطل است . )

 است و با آن نماز بخواند، نمازش بنا بر احتیاط باطل است .

ت و نمازش باطل اس)فاضل :( ]و[ فراموش کند که غصب کرده است بنا بر احتیاط الزم 

( )گلپایگانی ، صافی :( نمازش باطل 9باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده کند. )

 است بنا بر احتیاط الزم .

 .361)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است [ 838]مسأله 

اس او غصبی است و در بین نماز بفهمد چنانچه اگر نداند یا فراموش کند که لب 363مسأله 

چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می تواند فوراً یا بدون این که مواالت یعنی پی 

( 6در پی بودن نماز به هم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد )

 ده یا نمی تواند( و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشان2و نمازش صحیح است )

 919ص: 
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لباس غصبی را فوراً بیرون آورد، یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز به هم می خورد 

( در صورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را بشکند و با 3)

لباس غیر غصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال نماز لباس را 

تور نماز برهنگان نماز را تمام نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بیرون آورد و به دس

( )سیستانی :( و نماز را ادامه دهد، و اگر چیز دیگری عورت او را از ناظر 6بهجت نیست )

محترم نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را بیرون آورد نماز را با همان لباس ادامه دهد 

گانی ، صافی :( ولی در صورت نسیان اگر خودش لباس را ( )گلپای2و صحیح است . )

 غصب کرده باشد، گذشت که بنا بر احتیاط الزم نماز را اعاده کند ..

)فاضل :( اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد چنانچه 

ت دون این که مواالچیز دیگری که عورت او را به پوشاند در تن دارد و می تواند فوراً ب

یعنی پی در پی بودن نماز بهم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد 

 و نمازش صحیح است ادامه داده ، تمام کند ..

( )تبریزی :( اگر 3در رساله آیت اللّه خوئی نیست [ )« و نمازش صحیح است »]عبارت 

ست و در بین نماز بفهمد چنانچه چیز دیگری نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی ا

عورت او را پوشانده است ، باید لباس غصبی را بیرون آورد و مواظب باشد که از قبله 

 منحرف نشود و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده ..

)مکارم :( مسأله چنانچه در اثناءِ نماز متوجّه شود که لباس او غصبی است ، اگر چیز 

عورت او را به پوشاند در تن دارد، باید لباس غصبی را بیرون آورد، و نماز دیگری که 

را ادامه دهد و اگر چیز دیگری در تن ندارد، نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز 

 بخواند.
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)زنجانی :( مسأله اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد 

ن رفتن شرایط نماز؛ مانند ستر عورت ، می تواند لباس غصبی را بیرون چنانچه بدون از بی

بیاورد باید آن را بیرون آورد، و گر نه ، در صورتی که ال اقل به مقدار یک رکعت وقت 

داشته باشد، باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند، و اگر به این مقدار هم 

لباس را بیرون آورد و به دستور برهنگان ) که در مسأله وقت ندارد باید در حال نماز 

 [ گذشت (، نماز را تمام نماید.979]

 اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند[ 839]مسأله 

(، یا مثلًا برای این 6اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند ) 367مسأله 

(. این مسأله ، در 2نماز بخواند، نمازش صحیح است )که دزد لباس غصبی را نبرد با آن 

( )اراکی :( نمازش صحیح است ، امّا اگر برای این که 6رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 دزد لباس غصبی را نبرد و خودش آن را غصب کرده باشد نمازش اشکال دارد.

یا اضطرار به  واند،)سیستانی :( در صورتی که نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخ

پوشیدن آن ناشی از سوء اختیار خودش نباشد مثلًا غصب نکرده باشد نمازش صحیح 

است ، و هم چنین اگر برای این که دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند و نتواند 

 تا آخر وقت در لباس دیگری 

 911ص: 

 ر اولین فرصت باشد، نمازشنماز بخواند، یا نگهداشتن آن به قصد رساندن به مالک د

( )زنجانی :( ولی غاصب در صورتی که اگر لباس را غصب نمی کرد، 2صحیح است . )

الزم نبود در آن لباس نماز بخواند، که در این صورت بنا بر احتیاط مستحب نمازش باطل 

 است .
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 اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد[ 821]مسأله 

(، نماز خواندن 6اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد ) 324مسأله 

( و هم چنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش 2در آن لباس باطل است )

( )اراکی :( نماز خواندن در 6این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد. )

 آن حکم لباس غصبی را دارد.

 لپایگانی ، صافی :( چنانچه در حال نماز به غصب بودن آن ملتفت باشد ..)گ

)فاضل :( حکم لباس غصبی را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل است و چنانچه 

لباس را به نسیه بخرد یا قرض کند و قصد داشته باشد که قیمت یا عوض آن را از پولی 

 حرام بپردازد نماز با آن لباس باطل است .که خمس یا زکات آن را نداده یا از مال 

)مکارم :( نماز در آن لباس اشکال دارد، هم چنین اگر لباسی را نسیه بخرد امّا در موقع 

معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده بدهی خود را بدهد 

 یا اصلًا بدهی خود را ندهد نمازش اشکال دارد.

انی که از پول دیگری خمس یا زکات آن را نداده است نماز خواندن در )بهجت :( تا زم

 ( )نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .2آن لباس ، حرام و بنا بر احتیاط باطل است . )

)گلپایگانی ، صافی :( و در صورت عدم التفات ، نماز صحیح است و اگر جاهل مقصّر 

 نماز را اعاده کند.به حکم مسأله است بنا بر احتیاط الزم باید 

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر با عین پولی که خمس )تبریزی : یا زکات ( آن را نداده 

 لباس بخرد حکم نماز خواندن در آن لباس حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
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)سیستانی :( مسأله اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه 

همان گونه که غالب معامالت است ، لباس برای او حالل است و بدهکار خمس  بود

پولی است که پرداخته ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، حکم 

نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی 

 است .

خمس آن را نداده لباس بخرد، اگر حاکم شرع )زنجانی :( مسأله اگر با عین پولی که 

معامله انجام شده را اجازه ندهد، معامله باطل است و لباس در ملک فروشنده باقی می 

ماند، پس چنانچه بدون احراز رضایت فروشنده در آن نماز بخواند، نمازش به احتیاط 

 مستحب باطل است .

  شرط سوم

 لباس نمازگزار نباید از اجزاء حیوان مرده ای که خون جهنده دارد باشد[ 823]مسأله 

لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده ای که خون جهنده دارد، یعنی  326مسأله 

 حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می کند، نباشد. بلکه اگر از حیوان 

 911ص: 

( آن 2(، خون جهنده ندارد لباس تهیه کند، احتیاط واجب )6هی )مرده ای که مانند ما

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، 6(. )3است که با آن نماز نخواند )

( )بهجت :( اگر از اجزای 3( )فاضل :( احتیاط مستحب ّ .. )2فاضل ، نوری :( و مار .. )

، خون جهنده ندارد لباس تهیّه کند، نماز  حیوان حالل گوشت مُرده ای که مانند ماهی

 در آن مانعی ندارد.
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)مکارم :( احتیاط واجب آن است که از اجزاء حیوانهای مرده دیگر که خون جهنده 

 ندارند )مانند ماهی و مار( نیز اجتناب کند.

)سیستانی :( مسأله شرط سوم : لباس نمازگزار که به تنهایی می توان با آن عورت را 

ید باید از اجزاءِ مُردار حیوانی که خون جهنده دارد یعنی حیوانی که اگر رگش را پوشان

ببرند خون از آن جستن می کند نباشد و این شرط بنا بر احتیاط واجب در لباسی که به 

تنهایی نمی توان با آن عورت را پوشانید نیز ثابت است . و احتیاط مستحب آن است که 

 انی که خون جهنده ندارد مانند مار تهیه شده ، نماز نخواند.با لباسی که از مردار حیو

 باید چیزی از مردار همراه نمازگزار نباشد[ 822]مسأله 

باید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته ، بنا بر احتیاط  322مسأله 

ه اله آیت اللّواجب همراه نمازگزار نباشد، گر چه لباس او هم نباشد. این مسأله ، در رس

بهجت نیست )خوئی :( مسأله هر گاه چیزی از مُردار، مانند گوشت و پوست آن که روح 

 داشته همراه نمازگزار باشد بعید نیست نمازش صحیح نباشد.

)اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( اگر چه لباس او نباشد نمازش )صافی : بنا بر 

 احتیاط( باطل است .

چه لباس او نباشد، در صورتی که به بدن یا لباسش چسبیده باشد نماز او )زنجانی :( اگر 

 باطل است .

 )سیستانی :( نمازش صحیح است .

)مکارم :( مسأله نمازگزار باید از اجزاءِ مُردار، چیزی همراه نداشته باشد هر چند به 

 صورت لباس هم نباشد.
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 و پوست آن که روح داشته لباس )تبریزی :( مسأله هر گاه چیزی از مردار، مانند گوشت

 نمازگزار نبوده و همراه او باشد، بعید نیست نمازش صحیح نباشد.

 اگر چیزی از مردار حالل گوشت که روح ندارد همراه نمازگزار باشد[ 821]مسأله 

 اشاره

اگر چیزی از مردار حالل گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه  323مسأله 

 ا با لباسی که از آنها تهیه کرده اند، نماز بخواند نمازش صحیح است .نمازگزار باشد، ی

 مسائل اختصاصی 

با لباسهای چرمی که از بازار مسلمانان تهیّه می شود، می توان نماز  912)مکارم :( مسأله 

خواند هر چند شک ّ داشته باشد که از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه ، امّا اگر 

 اشد که یقین داشته ب

 919ص: 

چرم را از ممالک غیر اسالمی آورده اند و فروشنده یک انسان ال ابالی است که در باره 

آن تحقیق نکرده نماز با آن جایز نیست . و اگر نداند چرم از بالد اسالمی است یا غیر 

 بالد اسالمی ، اشکالی ندارد.

اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری  334)فاضل :( مسأله 

ندارد و ناچار نیست لباس به پوشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز 

 بخواند.

  شرط چهارم

 لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد[ 824]مسأله 
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اید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن هم همراه لباس نمازگزار ب 329مسأله 

 ( )مکارم :( اشکال دارد.6(، نماز او باطل است . )6نمازگزار باشد )

)بهجت :( مسأله لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد 

بر أظهر و أحوط باطل است نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او بنا 

، و اگر خون جهنده ندارد، احتیاط در اجتناب است بلکه اجتناب بی وجه نیست اگر چه 

بشود آن را تذکیه کرد یعنی به دستور شرع آن را ذبح کرد و یا تذکیه آن مشکوک 

 باشد.

)زنجانی :( مسأله اگر مویی از حیوان حرام گوشت به بدن یا لباس نمازگزار چسبیده 

 باشد، نماز او باطل است .

)سیستانی :( مسأله شرط چهارم : لباس نمازگزار غیر چیزهایی که به تنهایی عورت را 

ان ونمی پوشاند مثل جوراب باید از اجزاءِ درندگان بلکه بنا بر احتیاط الزم از مطلق حی

حرام گوشت نباشد و هم چنین باید که بدن و لباسش به بول و یا مدفوع یا عرق یا شیر یا 

موهای آن حیوان آلوده نباشد ولی اگر یک موی حیوان مثلًا بر لباس او باشد، ضرر ندارد 

 و هم چنین است اگر چیزی از آنها را مثلًا در قوطی گذاشته و با خود حمل نماید.

 آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت [اگر  825]مسأله 

اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بر  321مسأله 

( چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن 6بدن یا لباس نمازگزار باشد )

د در حال نماز از آن اجتناب ( )بهجت :( بای6برطرف شده باشد، نماز صحیح است . )

کرد. ]پایان مسأله [ )مکارم :( ما دام که عین آن برطرف نشده ، نماز با آن اشکال دارد، 

 امّا اگر خشک شود و عین آن برطرف گردد نماز صحیح است .
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 اگر مو و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد[ 826]مسأله 

( اشکال 6ن کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد )اگر مو و عرق و آب دها 321مسأله 

( )بهجت :( و 6(. و هم چنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد. )2ندارد )

( )سیستانی :( و هم چنین جایز است 2آنها پاک باشند نماز اشکال ندارد. ]پایان مسأله [ )

 با مروارید و موم و عسل نماز بخواند.

 ر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حالل گوشت است یا حرام گوشت [اگ 827]مسأله 

اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حالل گوشت است یا حرام گوشت  329مسأله 

(. 2(، نماز با آن خواندن مانعی ندارد )6، چه در داخله تهیّه شده باشد چه در خارجه )

ه شده باشد چه در کشورهای غیر اسالمی ( )زنجانی :( چه در کشورهای اسالمی تهی6)

 ( )گلپایگانی ، زنجانی :( احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند.2.. )

 913ص: 

 )خوئی ، تبریزی ، صافی ، سیستانی :( جایز است که با آن نماز بخواند.

)بهجت :( مسأله اگر شک داشته باشد که لباسی از مو یا پشم یا کرک حیوان حالل 

شت است یا حرام گوشت ، چه در کشورهای اسالمی تهیه شده باشد چه در گو

کشورهای غیر اسالمی ، نماز خواندن با آن مانعی ندارد؛ و اگر جنس آن از پوست و 

 چرم و مانند آن باشد حکم آن در احکام طهارت بحث مردار گفته شد.

 د یا در خارج .)مکارم :( نماز با آن صحیح است ، خواه در داخل تهیه شده باش

 اگر انسان احتمال دهد تکمه صدفی و مانند آن از حیوان است [ 828]مسأله 
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اگر انسان احتمال دهد تکمه صدفی و مانند آن از حیوان است نماز خواندن  323مسأله 

با آن مانعی ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد 

ندارد. )گلپایگانی ، صافی :( مسأله تکمه صدفی و مانند آن که نماز خواندن با آن مانع 

 معلوم نیست از حیوان حرام گوشت است نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

)خوئی ، سیستانی :( مسأله معلوم نیست که صدف از اجزاءِ حیوان حرام گوشت باشد 

 پس جایز است که انسان با آن نماز بخواند.

ف از حیوانات حرام گوشت است ولی اگر انسان نداند که تکمه و )تبریزی :( مسأله صد

 مانند آن از آن حیوان است ، جایز است که با آن نماز بخواند.

)زنجانی :( مسأله نماز خواندن در صدف جایز است ولی خالف احتیاط استحبابی است 

آن صحیح ؛ مگر بداند که از اجزاء حیوان حرام گوشت می باشد، که نماز خواندن در 

 نیست .

)مکارم :( مسأله نماز خواندن با دکمه صدف که از حیوان حرام گوشت گرفته می شود، 

 مشکل است .

 نماز با پوست سنجاب و خز[ 829]مسأله 

با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشکال ندارد. )گلپایگانی ، صافی :(  327مسأله 

احتیاط واجب آن است که با پوست مسأله پوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد و 

 سنجاب نماز نخوانند.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله پوشیدن خز خالص )خوئی : و هم چنین سنجاب ( در نماز 

 اشکال ندارد ولی احتیاط مستحب ّ آن است که با پوست سنجاب نماز نخوانند.
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ا پوست یاط واجب ب)فاضل :( مسأله با پوست خز نماز خواندن اشکال ندارد ولی بنا بر احت

 سنجاب نماز نخواند.

)زنجانی :( مسأله پوشیدن خزّ خالص ، و هم چنین چیزی از سنجاب در نماز اشکال 

 ندارد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که با پوست سنجاب نماز نخواند.

 )مکارم :( مسأله بنا بر احتیاط واجب باید از پوست خز و سنجاب در نماز اجتناب کرد.

( مسأله با پوست سنجاب و خز نماز خواندن بنا بر اظهر اشکال ندارد، بعد از این )بهجت :

 که بدانیم به دستور شرع تذکیه شده است ؛ ولی احتیاط اجتناب از سنجاب است .

 917ص: 

)سیستانی :( مسأله پوشیدن پوست سنجاب در نماز اشکال ندارد، گر چه احتیاط مستحب 

 آن است که با آن نماز نخوانند.

 اگر با لباسی که نمی داند که از حیوان حرام گوشت است [ 811]مسأله 

 اشاره

اگر با لباسی که نمی داند که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند نمازش  334مسأله 

(، ولی اگر فراموش کرده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید آن نماز را دو 6حیح است )ص

 ( )اراکی ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .6باره بخواند. )

 ( در همین صفحه .913)مکارم :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

شت ن حرام گو)خوئی :( مسأله اگر با لباسی که نمی داند یا فراموش کرده که از حیوا

 است نماز بخواند بنا بر احتیاط مستحب ّ آن نماز را دوباره بخواند.
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 )گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، سیستانی :( نماز او صحیح است .

)زنجانی :( مسأله اگر با التفات به مسأله شرعی با لباسی که غفلت دارد که از حیوان حرام 

 م گوشت نیست نماز بخواند، بنا بر احتیاطگوشت است ، یا فکر می کند از حیوان حرا

مستحب آن نماز را دوباره بخواند؛ اما اگر از روی فراموشی در لباسی که از حیوان حرام 

 گوشت است نماز بخواند، باید آن نماز را دوباره بخواند.

 مسائل اختصاصی 

که به وسیله نماز خواندن با چرمهای مصنوعی  333)فاضل :( مسأله  913)مکارم :( مسأله 

موادّ پالستیکی و مانند آن می سازند، اشکال ندارد بنا بر این هر گاه انسان شک ّ کند که 

چیزی چرم مصنوعی است یا چرم واقعی یا از حیوان حرام گوشت ، یا حیوان مُرده )فاضل 

 : یا حالل گوشت و مذکّی (، نماز با آن اشکال ندارد.

اسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری اگر غیر از لب 337)فاضل :( مسأله 

ندارد چنانچه ناچار باشد لباس به پوشد، می تواند با همان لباس نماز بخواند، و اگر ناچار 

نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد و بنا بر احتیاط 

 واجب یک نماز دیگر هم با همان لباس بخواند.

  پنجم شرط

 پوشیدن لباس طال باف برای مرد[ 813]مسأله 

( ولی 2( حرام و نماز با آن باطل است )6پوشیدن لباس طال باف برای مرد ) 336مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( در هر حال .. 6( )3برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. )

( )بهجت :( باطل شدن نماز با آن به طور مطلق در همه موارد محل ّ تأمّل است و 2)
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( )مکارم :( برای زنان در صورتی 3نماز است بلکه بی وجه نیست .. )احتیاط در باطل بودن 

 که اسراف نباشد اشکالی ندارد.

 زینت کردن به طال[ 812]مسأله 

( مثل آویختن زنجیر طال به سینه و انگشتر طال به دست 6زینت کردن به طال ) 332مسأله 

خواندن با آنها باطل  ( برای مرد حرام و نماز2کردن و بستن ساعت مچی طال به دست )

(( 9( )و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طال هم خودداری کند )3است )

 ولی زینت کردن به طال، برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

 914ص: 

( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( پوشیدن طال .. )6)

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( ولی برای زن در 3طال گذاشتن .. ):( و عینک 

 نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

)بهجت :( برای مرد در نماز و غیر نماز حرام است ، و در باطل بودن نماز با آنها تأمّل 

است اگر چه مطابق احتیاط بلکه خالی از وجه نیست ؛ و همراه داشتن طال و حمل آن 

بدون این که صدق پوشش بکند، و هم چنین دندانی که پوشش طال دارد برای مرد در 

( 9نماز مانعی ندارد؛ ولی زینت کردن به طال برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. )

 )فاضل :( باید از استعمال عینک طال هم خودداری کند ..

 [ ]عبارت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست

 اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتری یا لباسش از طال است [ 811]مسأله 

 اشاره
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( و با 6اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتری یا لباسش از طال است ) 333مسأله 

آن نماز بخواند نمازش صحیح است . این مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت 

 گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( یا شک ّ داشته باشد ..( )خوئی ، 6نیست )

)فاضل :( مسأله اگر به جهت ندانستن یا فراموشی ، در طال نماز بخواند بنا بر احتیاط 

 واجب نمازش باطل است .

)زنجانی :( مسأله اگر مردی نداند یا شک داشته باشد که انگشتری یا لباس او از طال است 

ز بخواند، نمازش صحیح است ، و احتیاط مستحب آن است که نماز را دوباره و با آن نما

بخواند؛ ولی اگر فراموش کند که انگشتری یا لباس او از طال است ، باید آن نماز را 

 دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا کند.

 مسائل اختصاصی 

دندان طال اگر در جلو باشد و جنبه زینت داشته باشد برای مردان  912)مکارم :( مسأله 

 چه در نماز و چه در غیر نماز اشکال دارد مگر این که ناچار باشد.

زینت کردن به طال یا پوشیدن لباس طال باف برای مرد حرام است  393)فاضل :( مسأله 

باطل است بنا بر این اگر زیر پیراهن مرد طال باف  ، چه آشکار باشد یا پنهان و نماز با آن

 باشد یا زنجیر طال در گردن آویخته باشد گر چه پیدا نباشد حرام و نماز را باطل می کند.

اگر انگشتر یا زنجیر طال و مانند آن در جیب مرد باشد اشکال ندارد  391)فاضل :( مسأله 

 و نماز را باطل نمی کند.

  شرط ششم

 لباس مرد نمازگزار[ 814]مسأله 
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( و در غیر نماز هم 2( باید ابریشم خالص نباشد )6لباس مرد نمازگزار ) 339مسأله 

( و در چیزی که نماز در آن تمام نمی شود مانند بند 3پوشیدن آن برای مرد حرام است )

( )خوئی ، گلپایگانی 6شلوار و عرقچین نیز به احتیاط واجب نباید از حریر خالص باشد. )

 ، تبریزی ، صافی :( حتی عرقچین و بند شلوار بنا بر احتیاط ..

 )زنجانی :( حتی عرقچین و بند شلوار ..

 916ص: 

( 2)سیستانی :( لباس مرد نمازگزار که به تنهایی می توان با آن عورت را پوشاند .. )

تنهایی  ه)فاضل :( و هم چنین بنا بر احتیاط واجب چیزهایی مانند عرقچین و مانند آن که ب

 ساتر عورتین نیستند اگر ابریشم خالص باشند نماز با آن باطل است ..

)نوری :( و هم چنین بنا بر احتیاط واجب چیزهایی مانند عرقچین و بند شلوار که به تنهایی 

( )خوئی ، 3ساتر عورتین نیستند در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است . )

 اضل ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .گلپایگانی ، سیستانی ، ف

)بهجت :( ولی چیزهایی مثل عرقچین و یا بند شلوار و جوراب و مانند آن که به تنهایی 

عورت را نمی پوشاند اگر ابریشم خالص باشد، بنا بر أظهر نماز با آنها صحیح است گر 

 چه خالف احتیاط است .

باس از ابریشم خالص برای مردان حرام است حتّی عرقچین و )مکارم :( مسأله پوشیدن ل

بند شلوار؛ و نماز با آن باطل است ، حتّی آستر لباس نیز نباید از ابریشم خالص باشد، امّا 

 برای زنان همه اینها چه در حال نماز و چه در غیر نماز جایز است .

 اگر آستر تمام لباس از ابریشم خالص باشد[ 815]مسأله 
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( ابریشم خالص باشد، پوشیدن 6اگر آستر تمام لباس یا آستر مقداری از آن ) 331له مسأ

( )گلپایگانی :( که زیادتر از چهار 6(. )2آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است )

 انگشت بسته است ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، صافی :( اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن 

( )بهجت :( پوشیدن آن برای مرد 2فی : که زیادتر از چهار انگشت بسته است ( .. ))صا

 خالی از اشکال نیست .

 .339)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است [ 816]مسأله 

ن اشکال آ لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، پوشیدن 331مسأله 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6ندارد و نماز با آن صحیح است . )

)گلپایگانی :( اگر در غیر نماز به پوشد اشکال ندارد ولی احتیاط مستحب ّ آن است که 

 با آن نماز نخواند.

ر آن نیز د )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، صافی ، سیستانی :( پوشیدن آن جایز است و نماز

 اشکال ندارد.

 دستمال ابریشمی [ 817]مسأله 

دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و نماز را  339مسأله 

 باطل نمی کند.

 پوشیدن لباس ابریشمی برای زن [ 818]مسأله 

 اشاره
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:(  ارد. )مکارمپوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ند 333مسأله 

 (.339رجوع کنید به ذیل مسأله )

)بهجت :( مسأله پوشیدن لباس ابریشمی برای زن و خنثای مشکل بنا بر اظهر در نماز و 

غیر نماز اشکال ندارد؛ ولی صحت نماز پسر غیر مکلف با لباس ابریشمی در حال اختیار 

 بنا بر شرعیت نماز او، محل تأمّل است .

 912ص: 

)زنجانی :( مسأله پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای زن در غیر نماز اشکال ندارد ولی 

 احتیاط واجب آن است که در حال نماز نپوشند.

 مسائل اختصاصی 

هر گاه لباس مخلوط از ابریشم و غیر آن باشد، اشکالی برای هیچ  911)مکارم :( مسأله 

ت شد که به حساب نیاید برای مرد جایز نیسکس ندارد امّا اگر غیر ابریشم به قدری کم با

. 

هر گاه لباس مرد نمازگزار مخلوط از ابریشم و غیر آن باشد، نماز  316)فاضل :( مسأله 

خواندن در آن صحیح است مشروط بر آن که غیر ابریشم از جنسی باشد که نماز در آن 

واندن با آن ید، نماز خصحیح باشد امّا اگر غیر ابریشم به قدری کم باشد که به حساب نیا

 لباس برای مرد جایز نیست .

 پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص [ 819]مسأله 

( )و لباسی که از مردار 6پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طال باف ) 337مسأله 

(. و نیز کسی که ناچار است لباس به پوشد 3(( در حال ناچاری مانعی ندارد )2تهیه شده )
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(( می 9س دیگری غیر از اینها ندارد )و تا آخر وقت هم ناچاری او از بین نمی رود )و لبا

( )زنجانی :( در حال ناچاری جایز است و نیز کسی که 6تواند با این لباسها نماز بخواند. )

 لباس دیگری غیر از اینها ندارد و ناچار است نماز بخواند، نماز وی اشکالی ندارد.

( ]قسمت داخل پرانتز در 2)سیستانی :( پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طال باف .. )

( )مکارم :( و می تواند با آن 3رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست [ )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، 9نماز بخواند. ]پایان مسأله [ )

 انی و تبریزی نیست [گلپایگانی ، صافی ، سیست

 اگر غیر از لباس غصبی [ 841]مسأله 

( لباس دیگری 2( تهیه شده )6اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار ) 394مسأله 

( برای برهنگان گفته شد نماز 3ندارد و ناچار نیست لباس به پوشد، باید به دستوری که )

( )سیستانی :( اگر غیر از لباس غصبی 2.. )( )اراکی :( مردار خون جهنده دار 6بخواند. )

 ([ ..979( )زنجانی :( در مسأله ] )3یا ابریشمی خالص یا طال باف .. )

)مکارم :( مسأله اگر غیر از لباس نجس و ابریشمی و طال بافت یا لباسی که از مُردار یا 

اگر  د ولیحیوان حرام گوشت تهیّه شده لباس دیگری ندارد باید با همان ، نماز بخوان

لباس او منحصر به غصبی است و می تواند برهنه نماز بخواند باید به دستوری که برای 

 برهنگان گفته شد عمل کند.

 ( تهیه شده [2( از حیوان حرام گوشت )3اگر غیر از لباسی که ) 843]مسأله 

 ،اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد 396مسأله 

(. و اگر ناچار 3چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می تواند با همان لباس نماز بخواند )

( و بنا بر احتیاط 9نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد )
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( )اراکی :( اگر غیر از لباسی که از 6واجب یک نماز دیگر هم با همان لباس بخواند. )

 ر حیوانی که خون جهنده ندارد، یا ..مُردا

 913ص: 

( )سیستانی :( اگر تا آخر وقت اضطرار باقی باشد؛ 3( )سیستانی :( از حیوان درنده .. )2)

 ( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، بهجت ، صافی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .9.. )

 وشت غیر درنده تهیّه شده لباس)سیستانی :( و اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گ

دیگری ندارد چنانچه ناچار به پوشیدن آن لباس نباشد احتیاط الزم آن است که دو بار 

 نماز بخواند: یک بار با آن لباس و بار دیگر هم به دستوری که برای برهنگان گفته شد.

 .394)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 ابریشمی خالص [اگر مرد غیر از لباس  842]مسأله 

اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طال باف ، لباس دیگری نداشته باشد،  392مسأله 

چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز 

 .394بخواند. )سیستانی ، مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند[اگر چیزی ندارد  841]مسأله 

اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن به پوشاند، واجب است اگر  393مسأله 

(. ولی اگر تهیه آن به قدری پول الزم دارد 6چه به کرایه یا خریداری باشد، تهیه نماید )

رساند، به مصرف لباس ب که نسبت به دارایی او زیاد است ، یا طوری است که اگر پول را

(. 3( به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند )2به حال او ضرر دارد، باید )

( )زنجانی :( ولی اگر تهیه آن مشقتی دارد 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )
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بلکه  ست ،که نوعاً غیر قابل تحمل است ، یا هتک حیثیّت وی را به همراه دارد، الزم نی

( )سیستانی :( می تواند 2می تواند به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. )

( )گلپایگانی ، صافی :( مختار است به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز 3.. )

 بخواند یا تحمّل ضرر کند و با لباس نماز بخواند.

ن جایز است در اختیار ندارد اگر می تواند، )مکارم :( مسأله هر گاه لباسی که نماز در آ

باید بخرد یا کرایه کند و اگر دیگری به او ببخشد یا عاریه بدهد چنانچه منّت و ناراحتی 

 زیادی نداشته باشد باید قبول کند.

 کسی که لباس ندارد[ 844]مسأله 

نانچه چکسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد،  399مسأله 

(، باید قبول کند بلکه اگر عاریه کردن یا 6قبول کردن آن برای او مشقّت نداشته باشد )

( باید از کسی که لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه 2طلب بخشش برای او سخت نیست )

( )زنجانی :( مشقت غیر قابل تحمل 6نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 و هتک حیثیت او نباشد ..نداشته باشد 

( )زنجانی :( سختی ِ غیر 2)فاضل :( مشقتی که معمولًا تحمل نمی شود نداشته باشد .. )

 قابل تحمل نداشته باشد و هتک حیثیت او نباشد ..

)فاضل :( سختی که معمولًا تحمل نمی شود ندارد .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

(393.) 

 لباس شهرت [ 845]مسأله 

بنا بر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا  391مسأله 

(، خودداری کند 6دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را به پوشد معمول نیست )
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( )نوری :( و موجب هتک و موهون 6(. )2ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد )

 ن است ..بود

 919ص: 

( )فاضل :( مقصود از لباس شهرت لباسی است که عرفاً زننده باشد و از این جهت 2)

 انگشت نما باشد و مناسب زی و شأن شخص از حیث جنس یا رنگ یا نوع دوخت نباشد.

 .391)بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

ه ت آن برای کسی ک)اراکی :( مسأله پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخ

می خواهد آن را به پوشد، معمول نیست ، حرام است ولی اگر با آن لباس نماز بخواند، 

 اشکال ندارد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی 

 مکه می خواهد آن را به پوشد معمول نیست و موجب توهین یا شهرت او می شود، حرا

 است ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.

)خوئی ، تبریزی :( مثل آن که اهل علم لباس نظامی به پوشد در صورتی که موجب 

هتک حرمت باشد حرام است و اگر با آن لباس نماز بخواند و ساترش فقط آن باشد بعید 

 نیست نمازش باطل شود.

ت و خواری او باشد حرام است ولی اگر )سیستانی :( در صورتی که موجب هتک حرم

 با آن لباس نماز بخواند هر چند ساترش فقط آن باشد نمازش صحیح است .
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)زنجانی :( مثل آن که اهل علم در شرایط عادی لباس نظامی به پوشند، در صورتی که 

موجب هتک حرمت باشد حرام است و در صورتی که موجب هتک حرمت نباشد 

 احتیاط استحبابی در ترک آن است .کراهت شدید دارد و 

)مکارم :( مسأله بنا بر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباس شهرت خودداری کند. منظور 

از لباس شهرت لباسی است که جنبه ریا کاری دارد و می خواهد به وسیله آن مثلًا به زهد 

؛ امّا اگر  و ترک دنیا مشهور شود خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد یا دوخت آن

واقعاً قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری ندارد نه تنها جایز است بلکه عملی 

 است شایسته و اگر کسی با لباس شهرت نماز بخواند نماز او باطل نیست .

 مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد[ 84]مسأله 

( 2زن لباس مردانه نپوشد ) ( آن است که مرد لباس زنانه و6احتیاط واجب ) 391مسأله 

( )نوری :( جز 2( )مکارم :( احتیاط .. )6ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد. )

 در مواردی که داعی عقالیی و مصلحت مهم تری در بین باشد نپوشد ..

)فاضل :( یعنی مردان به نحوی لباس نپوشند که بگویند لباس زنانه پوشیده اند و برعکس 

 ا بر این پوشیدن دمپایی زنانه به تنهایی برای مردان اشکالی ندارد و بر عکس ..، بن

)خوئی :( مسأله اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد در صورتی که زی   خود 

 قرار دهد بنا بر احتیاط حرام است و نماز خواندن با آن حکم مسأله سابقه را دارد.

 نماز صحیح است .)تبریزی :( و نماز بخواند 

 911ص: 
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)بهجت :( مسأله پوشیدن لباس مخصوص زنان برای مرد و هم چنین پوشیدن لباس 

مخصوص مردان برای زن ، حرام است ، اگر چه حرام بودن تا موقعی که داخل در لباس 

شهرت نباشد، مورد تأمّل است ؛ و نیز تزیین هر یک از مرد و زن به زینت دیگری ، حرام 

باس شهرت عبارت از لباسی است که از جهت جنس یا رنگ یا نحوه برش و است . و ل

 دوخت و مانند آن خالف شأن و زی   پوشنده لباس باشد.

)زنجانی :( مسأله اگر مرد لباس زنانه ، و زن لباس مردانه را لباس عادی خود قرار دهد، 

ب احتیاط مستح بنا بر احتیاط واجب حرام است ولی نماز خواندن در آن صحیح است و

آن است که اصلًا مرد لباس زنانه ، و زن لباس مردانه نپوشد خصوصاً در هنگام نماز 

 خواندن .

)سیستانی :( مسأله پوشیدن لباس زنانه بر مردان و پوشیدن لباس مردانه بر زنان حرام نیست 

به  او نماز خواندن با آن باطل نیست ولی بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مرد خود ر

 هیئت و زی ّ زن درآورد و هم چنین به عکس .

 کسی که باید خوابیده نماز بخواند[ 847]مسأله 

 اشاره

( و لحاف یا تشک او 6کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد ) 399مسأله 

( نجس یا ابریشم خالص یا از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن است 2)

( 6نماز خود را با آنها نپوشاند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ) که در

)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص و مانند آن 

 ( )صافی :( لحاف او ..2که در باال گفته شد، نباشد مگر در حالت اضطرار. )
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ه بر ابیده نماز بخواند، الزم نیست مالفه یا لحافی ک)سیستانی :( مسأله کسی که باید خو

خود می کشد دارای شرایط لباس نمازگزار باشد مگر طوری باشد که بر آن پوشیدن 

 صدق کند مثل آن که آن را بر خود به پیچد.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر لحافش از اجزاءِ حیوان 

اشد، نماز در آن جایز نیست هر چند برهنه نباشد و اگر نجس یا ابریشم حرام گوشت ب

باشد در صورتی که پوشیدن بر آن صدق کند نماز در آن نیز جایز نیست . ولی مجرّد 

روی خود کشیدن آن عیبی ندارد و ضرر به نماز نمی رساند و امّا تشک به هر حال عیب 

به پیچد که در عرف پوشیدن گفته شود که  ندارد مگر این که مقداری از آن را به خود

 در این صورت حکم آن حکم لحاف است .

 )زنجانی :( صحیح نیست ..

 )زنجانی :( نماز در آن نیز باطل است ..

 مسائل اختصاصی 

پوشیدن لباسی که مایه هتک و بی آبرویی انسان یا منشاِء فساد می  996)مکارم :( مسأله 

 شود اشکال دارد.

کسی که ساتر ندارد و احتمال می دهد تا آخر وقت پیدا شود بنا بر  313)فاضل :( مسأله 

 احتیاط واجب باید نماز را از اوّل وقت تأخیر بیندازد و با ساتر نماز بخواند.

 911ص: 

 مواردی که الزم نیست بدن و لباس نماز گزار پاک باشد

  [اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد 393]مسأله 
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( که تفصیل آنها بعداً گفته می شود، اگر بدن یا لباس 6در سه صورت ) 393مسأله 

نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است : اول : آن که به واسطه زخم یا جراحت یا 

دُمَلی که در بدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد. دوم : آن که بدن یا 

( به خون آلوده 2رهم که تقریباً به اندازه یک اشرفی می شود )لباس او به مقدار کمتر از د

( )و در دو صورت 9( سوم : آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند )3باشد. )

( آن که لباسهای 1((: اول : )1اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است )

( دوم : آن که لباس زنی که 3باشد. )( نجس 9کوچک او مانند جوراب و عرقچین )

( نجس شده باشد و احکام این پنج صورت مفصلًا در مسائل بعد 7پرستار بچه است )

( )خوئی ، تبریزی ، بهجت :( به اندازه 2( )بهجت :( در چهار صورت .. )6گفته می شود. )

 بند سر انگشت سبّابه شهادت می شود ..

( )فاضل :( بجز خونهائی که در 3لی می شود .. ))فاضل :( به اندازه سطح یک دو ریا

 [ می آید ..397مسأله ]

)سیستانی :( دوّم : آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد و بنا 

 بر احتیاط واجب درهم باید به اندازه بند سر انگشت ابهام حساب شود ..

به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد چون  )زنجانی :( دوّم : آن که بدن یا لباس او

( میلیمتر بوده ، الزم است از این مقدار 23قطر در هم متعارف در زمانهای سابق حد اقل )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( و نیز در یک صورت اگر لباس نمازگزار 9کمتر باشد .. )

اسهای کوچک او مانند نجس باشد، نماز او صحیح است و آن صورت آن است که لب

جوراب و عرقچین نجس باشد و احکام این چهار صورت )تبریزی : سه صورت ( مفصلًا 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 1در مسائل بعد گفته می شود. ]پایان مسأله [ )

( )بهجت 3( )فاضل :( جوراب و دستکش .. )9( )بهجت :( چهارم : .. )1بهجت نیست [ )
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[ احکام این چهار صورت بطور تفصیل در مسائل بعد گفته می شود. ]پایان مسأله [ :( ]و

 ( )زنجانی :( لباس زنی که پرستار پسر بچه یا دختر بچه است ..7)

)مکارم :( مسأله در شش صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح 

ل لباس یا بدن به خون آلوده شده در جایی که به واسطه زخم یا جراحت یا دم 6است : 

در جایی که خون موجود در لباس کمتر از درهم باشد )درهم تقریباً به اندازه  2باشد. 

هر گاه لباسهای کوچک مانند جوراب و عرقچین او  3یک بند انگشت اشاره است (. 

 محمول متنجّس . 9نجس باشد. 

 919ص: 

ی که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز در جای 1لباس زنی که پرستار بچّه است .  1

 بخواند. )شرح اینها در مسائل آینده خواهد آمد(.

  [اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد 397]مسأله 

اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد )چنانچه  397مسأله 

بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای طوری است که آب کشیدن 

((، تا وقتی که زخم یا جراحت یا دُمَل خوب نشده است ، 6خصوص او سخت است )

( و هم چنین است اگر چرکی که با خون بیرون آمده 2می تواند با آن خون نماز بخواند )

( )اراکی ، 6باس او باشد. )یا دوایی که روی زخم گذاشته اند و نجس شده ، در بدن یا ل

 گلپایگانی ، خوئی ، بهجت ، تبریزی ، صافی :( برای بیشتر مردم سخت است ..

)مکارم :( هر گاه در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد اگر به 

 گونه ای است که آب کشیدن بدن یا لباس کار مشکلی است ..
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( )بهجت :( و 2یات عظام : سیستانی و زنجانی نیست [ )]قسمت داخل پرانتز در رساله آ

اگر طوری است که برای مردم آب کشیدن آن سخت نیست ولی برای شخص او سخت 

 و مشکل است ، صحّت نماز با این لباس یا بدن ، خالی از وجه نیست ..

  [اگر خون بریدگی و زخم که به زودی خوب می شود 314]مسأله 

ریدگی و زخم که به زودی خوب می شود و شستن آن آسان است اگر خون ب 314مسأله 

(، نماز او باطل است . این مسأله در رساله آیت 2(، در بدن یا لباس نمازگزار باشد )6)

( )گلپایگانی ، صافی :( و از درهم زیادتر است .. )فاضل :( و به 6اللّه زنجانی نیست )

 ( باید آن را آب کشد.( )مکارم :2اندازه درهم یا بیشتر باشد .. )

 )تبریزی ، سیستانی :( و خون به مقدار درهم یا بیشتر باشد نماز او باطل است .

  [اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد 316]مسأله 

 اشاره

( به رطوبت زخم نجس 6اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد ) 316مسأله 

(. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولًا به 2نماز بخواند )شود، جایز نیست با آن 

( به رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعی 3رطوبت زخم آلوده می شود )

( )مکارم :( اگر با آن نجس شود باید آن را آب بکشد مگر جاهایی که معمولًا 6ندارد. )

( ولی مقداری از بدن یا لباس که ( )بهجت :2خون از زخم به آنجا سرایت می کند. )

( )سیستانی :( 3معمولًا به رطوبت زخم آلوده می شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد. )

 که اطراف زخم است ..

 مساله اختصاصی 
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هر گاه به آسانی می تواند زخم را پانسمان کند و از سرایت خون  999)مکارم :( مسأله 

 به سایر بدن یا لباس جلوگیری کند باید این کار را انجام دهد.

  [اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست  312]مسأله 

خونی به بدن یا لباس اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست  312مسأله 

(، ولی با خون بواسیر می شود 2(، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند )6برسد )

 نماز خواند اگر چه دانه هایش در داخل باشد.

 913ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( در صورتی که زیادتر از متعارف تجاوز به اطراف نکرده باشد 6)

احتیاط آن است که با آن نماز نخواند و هم چنین است نماز با آن صحیح است اگر چه 

خون بواسیر در صورتی که دانه هایش بیرون نباشد و امّا با خون بواسیری که دانه های 

( )مکارم :( ]و[ 2آن بیرون است می شود نماز خواند و الزم نیست مراعات این احتیاط. )

 دارد.خون بواسیر نیز اگر از داخل بدن باشد همین حکم را 

)زنجانی :( )البته خون دماغ ، خون زخم به حساب نمی آید و نماز خواندن در آن بی 

اشکال جایز نیست ( و در خون بواسیر نیز در صورتی که دانه هایش بیرون نباشد به 

احتیاط واجب نماز نخوانند؛ ولی با خون بواسیری که دانه های آن بیرون است می تواند 

 نماز بخواند.

:( مسأله اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست خونی بیرون آید و )اراکی 

شستن آن حَرَج داشته باشد و هم چنین با خون بواسیر می شود نماز خواند اگر چه دانه 

هایش در داخل باشد ولی خون دماغ خون زخم به حساب نمی آید پس اگر به بیرون 

 که نجس شده آب بکشد.آمده باشد برای نماز باید محلی را 
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)خوئی :( مسأله اگر از بواسیر که دانه های آن بیرون نباشد یا زخمی که توی دهان و 

بینی و مانند اینها است خونی به بدن یا لباس برسد ظاهر این است که می تواند با آن نماز 

ا آن ب بخواند. و امّا خون بواسیری که دانه های آن بیرون است بدون اشکال نماز خواندن

 جایز است .

)تبریزی :( خونی به بدن یا لباس برسد و به مقدار درهم یا بیشتر باشد، بنا بر احتیاط، الزم 

 است در صورت امکان آن را بشوید ..

)بهجت :( خونی به بدن یا لباس برسد بنا بر اظهر نمی تواند با آن نماز بخواند مگر این 

بدن یا لباس نماز بخواند یا برای شخص او آب که عرفاً مضطرّ و مجبور باشد با همین 

 کشیدن یا تعویض آنها، مشکل و سخت باشد ..

)بهجت :( و یا این که در داخل بوده ولی مثل بواسیری که در بیرون است ، بدن یا لباسش 

 را نجس می کند ..

 ه)فاضل :( مسأله خون دهان و بینی حکم زخم بدن را ندارد و اگر لباس و بدن به واسط

آن نجس شود نمی توان با آن نماز خواند مگر این که کمتر از درهم باشد ولی خون 

 بواسیر حکم خون زخم بدن را دارد و نماز با آن اشکال ندارد.

)سیستانی :( مسأله اگر از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاست خونی به 

باشد  واند، و فرقی نیست که دانه بواسیر بیرونبدن یا لباس برسد، می تواند با آن نماز بخ

 یا اندرون .

  [کسی که بدنش زخم است  313]مسأله 

( و نداند 6کسی که بدنش زخم است ، اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند ) 313مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، 6(. )2از زخم است یا خون دیگر، با آن نماز خواندن مانعی ندارد )
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( )گلپایگانی :( جایز 2، بهجت ، صافی :( خونی که بیشتر از درهم است ببیند .. )سیستانی 

 است با آن نماز بخواند، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که با آن نماز نخواند.

 917ص: 

)خوئی ، تبریزی :( جایز نیست که با آن نماز بخواند. )مکارم :( نماز خواندن با آن مشکل 

 است .

 تیاط آن است که با آن نماز نخواند.)صافی :( اح

 )زنجانی :( احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند.

 )سیستانی :( احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند.

 )بهجت :( بنا بر اظهر جایز است که با آن نماز بخواند.

  [اگر چند زخم در بدن باشد 319]مسأله 

اگر چند زخم در بدن باشد و به طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب  319مسأله 

شود، تا وقتی همه خوب نشده اند، نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد. ولی اگر به 

قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود، هر کدام که خوب شد، باید 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر 6(. )6ن آن آب بکشد )برای نماز، بدن و لباس را از خو

 مجموع زیادتر از درهم باشد.

)بهجت :( مسأله اگر چند زخم در بدن باشد، چنانچه می شود آنها را موقع آب کشیدن 

، جدای از یکدیگر تطهیر کرد و برای آن شخص مشکل نباشد، هر کدام یک زخم 

اشد و هر کدام که خوب شد، باید بدن حساب می شود اگر چه زخمها نزدیک به هم ب

 یا لباس را از خون آن آب کشید.
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  [اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس در بدن یا لباس نمازگزار باشد 311]مسأله 

اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس ، در بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز او  311مسأله 

باطل است و بنا بر احتیاط واجب باید خون استحاضه ، در بدن یا لباس نمازگزار نباشد، 

ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حالل گوشت و خون سگ و 

م گوشت اگر چه در چند جای بدن و لباس باشد در خوک و کافر و مردار و حیوان حرا

صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد ) که تقریباً به اندازه یک اشرفی می شود(، نماز 

خواندن با آن اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن است که از خون سگ و کافر و 

ر سر نی :( مسأله اگمردار و حیوان حرام گوشت اجتناب کند )گلپایگانی ، اراکی ، زنجا

سوزنی خون حیض یا نفاس یا استحاضه یا خون سگ یا خوک یا کافر یا مردار یا حیوان 

حرام گوشت در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است ولی خونهای دیگر مثل 

خون بدن انسان یا خون حیوان حالل گوشت اگر چه در چند جای بدن و لباس باشد، در 

 روی هم کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکال ندارد.صورتی که 

)فاضل :( اگر سر سوزنی خون حیض در بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است 

و بنا بر احتیاط واجب نباید خون نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار باشد و بهتر 

 است از خون حیوان حرام گوشت بپرهیزد ..

 ی :( اگر سر سوزنی خون حیض در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او)نور

 994ص: 

باطل است و بنا بر احتیاط خون نفاس و استحاضه و خون سگ و خوک و کافر و مردار 

 و حیوان حرام گوشت در بدن یا لباس نمازگزار نباشد ..
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ت یوان حرام گوش)صافی :( اگر سر سوزنی خون سگ ، یا خوک یا کافر، یا مردار یا ح

یا حیض و بنا بر احتیاط خون نفاس یا استحاضه در بدن ، یا لباس نمازگزار باشد نماز او 

 باطل است ..

)سیستانی :( اگر سر سوزنی خون حیض در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل 

ون خ است و بنا بر احتیاط خون نجس ُ العین مثل خوک و مردار و حیوان حرام گوشت و

 نفاس و استحاضه نیز چنین است ..

)خوئی ، تبریزی ، بهجت :( مسأله اگر سر سوزنی خون سگ ، یا خوک ، یا کافر، یا 

مردار، یا حیوان حرام گوشت )بهجت : بنا بر أحوط( در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز 

لی خونهای ت ، واو باطل است و بنا بر احتیاط خون حیض و نفاس و استحاضه نیز چنین اس

دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حالل گوشت اگر چه در چند جای بدن و لباس 

 باشد، در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

)مکارم :( مسأله دّوم از موارد عفو، خون کمتر از درهم است که در لباس نمازگزار باشد، 

ن با آن جایز است به شرط این که از خون حیض یا نفاس و استحاضه و خون نماز خواند

سگ و خوک و مردار و خون حیوان حرام گوشت و هم چنین خون کافر نباشد )بنا بر 

 احتیاط واجب (.

  [خونی که به لباس بی آستر بریزد 311]مسأله 

، یک خون حساب (6خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد ) 311مسأله 

( باید هر 9(، بنا بر احتیاط واجب )3( ولی اگر پشت آن ، جدا خونی شود )2می شود )

کدام را جدا حساب نمود، پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است روی هم کمتر 

( 6(. )1( نماز با آن باطل است )1از درهم باشد، نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد )
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( )سیستانی :( و هر طرفی که مساحت خون بیشتر 2غلظت نداشته باشد .. ) )اراکی :( اگر

( )اراکی :( اگر غلظت داشته باشد و یا پشت آن ، جدا 3باشد آن را باید محاسبه نمود .. )

 خونی شود ..

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( در صورتی که به هم نرسند، ..

بنا بر »( ]عبارت 9یک خون حساب نشود .. ) )گلپایگانی ، صافی :( و به واسطه اتّصال ،

در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، اراکی ، صافی ، تبریزی ، « احتیاط واجب 

( )زنجانی ، سیستانی :( اگر به مقدار درهم یا بیشتر 1سیستانی ، زنجانی و فاضل نیست [ )

هم برسند بنا بر احتیاط  ( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( و در صورتی که به1باشد .. )

 )تبریزی ، زنجانی : بنا بر احتیاط مستحب ( همین حکم را دارند.

)مکارم :( مسأله هر گاه خون در چند جای لباس پراکنده باشد اگر مجموع آنها کمتر از 

درهم است برای نماز ضرری ندارد ولی خونی که بر بدن است ، به هر مقدار باشد بنا بر 

 ید آن را شست .احتیاط واجب با

 996ص: 

)بهجت :( مسأله باید مجموع خونی که در لباس است از مقدار یک درهم بیشتر نباشد. 

بنا بر این خونی که به پشت لباس رسیده یا به آستر لباس هم سرایت کرده جداگانه 

حساب می شود، و باید مجموع جاهایی را که خونی شده ، در نظر گرفت که اگر از 

 ر بود، مانعی ندارد و گر نه باید آب کشیده یا تعویض شود.یک درهم کمت

  [اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد 319]مسأله 

اگر خون ، روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد و یا به آستر  319مسأله 

ر خون (، پس اگ2(، باید هر کدام را جدا حساب نمود )6بریزد و روی لباس خونی شود )
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( نماز 9(، کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد )3روی لباس و آستر )

( )سیستانی :( مگر 2( )سیستانی :( یا از لباسی به لباس دیگر برسد .. )6با آن باطل است . )

در صورتی که متّصل به هم باشند به طوری که در نزد عرف یک خون حساب شود .. 

( )زنجانی ، سیستانی :( اگر به اندازه درهم یا بیشتر باشد 9:( بر روی هم .. )( )زنجانی 3)

.. 

 .311)بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)مکارم :( مسأله هر گاه لباس دارای آستر است اگر خون به آستر نیز سرایت کند، هر 

 و از یککدام خون جداگانه ای حساب می شود ولی در پارچه اگر زیاد ضخیم نباشد 

 طرف به طرف دیگر سرایت کند، پشت و روی آن ، یکی محسوب می شود.

  [اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد 313]مسأله 

( در 6اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد ) 313مسأله 

راف را ود )و اطصورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازه درهم یا بیشتر ش

( رطوبت و خون به اندازه درهم 3((، نماز با آن باطل است ، بلکه اگر )2آلوده کند )

(، ولی اگر رطوبت 9نشود و اطراف را هم آلوده نکند، نماز خواندن با آن اشکال دارد )

(. این مسأله ، در رساله آیت 1( و از بین برود نماز صحیح است )1مخلوط به خون شود )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( که )سیستانی : از حدود خون تجاوز 6مکارم نیست ) اللّه

کند و( اطراف را آلوده کند، نماز با آن باطل است ، اگر چه خون و رطوبتی که به آن 

رسیده به اندازه درهم نباشد ولی اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نکند، 

 این است که ( نماز خواندن با آن اشکال ندارد.)خوئی ، تبریزی : ظاهر 
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)بهجت :( که اطراف را آلوده کند، در صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به 

( )زنجانی :( یا اطراف 2اندازه درهم نباشد، بنا بر أظهر نماز صحیح است . ]پایان مسأله [ )

( )اراکی ، 3ه اراکی نیست [ )را آلوده کند .. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّ

( )گلپایگانی ، صافی :( مگر آن که آب در خون مستهلک شود. 9زنجانی :( ولی اگر .. )

]پایان مسأله [ )اراکی :( نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر اطراف را آلوده کند 

 نماز با آن باطل است .

احتیاط استحبابی در ترک آن است  )زنجانی :( نماز خواندن با آن ظاهراً صحیح است و

 . ]پایان مسأله [

 992ص: 

( )نوری :( و اال باطل 1( )فاضل :( و مستهلک شده از بین برود، نماز صحیح است . )1)

 است ، بنا بر احتیاط واجب .

  [اگر بدن یا لباس خونی نشود 317]مسأله 

 اشاره

( به خون ، نجس شود 6اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن ) 317مسأله 

اگر چه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، نمی شود با آن نماز خواند. این 

 ( )خوئی ، سیستانی :( رسیدن با رطوبت ..6مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

باس خونی نشود ولی با رطوبت به خون برسد و نجس شود، )بهجت :( مسأله اگر بدن یا ل

 اگر مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، بنا بر أظهر می شود با آن نماز خواند.

 مسأله اختصاصی 
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خونی که کمتر از مقدار درهم است ، هر گاه بدون شستن از لباس  939)مکارم :( مسأله 

 از اشکالی ندارد.زایل شود جای آن نجس است ولی برای نم

  [اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد 314]مسأله 

اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به  314مسأله 

( 2(، نماز خواندن با آن جایز نیست . )6آن برسد، مثلًا یک قطره بول روی آن بریزد )

ای دیگر بدن یا لباس هم سرایت نکند به احتیاط واجب باید در ( )اراکی :( و به جاه6)

 نماز از آن اجتناب کرد.

)خوئی ، تبریزی ، بهجت ، سیستانی :( در صورتی که به )سیستانی : مواضع پاک ( بدن 

( )سیستانی :( بلکه اگر به مواضع پاک بدن یا لباس هم نرسد، بنا بر 2یا لباس برسد .. )

 خواندن با آن صحیح نیست .احتیاط الزم نماز 

  [اگر لباسهای کوچک نماز گزار نجس باشد 316]مسأله 

( که نمی شود با 6اگر لباسهای کوچک نماز گزار مثل عرقچین و جوراب ) 316مسأله 

(، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست 2آنها عورت را پوشانید نجس باشد )

( نجس نماز بخواند 1( و نیز اگر با انگشتری )9( نماز با آنها صحیح است )3نشده باشد )

( )مکارم :( نماز با آنها صحیح است و هم 2دستکش .. ) ( )فاضل :( و6اشکال ندارد. )

( )سیستانی :( چنانچه از مردار نجس یا از 3چنین انگشتر و عینک که نجس شده است . )

 حیوان نجس العین مانند سگ درست نشده باشد ..

( )بهجت :( و بنا 9)بهجت :( چنانچه از مردار و حیوان نجس العین درست نشده باشد .. )

حتیاط باید از سایر حیوانات حرام گوشت نیز درست نشده باشد و یا با رطوبت با آنها بر ا

 مالقات نکرده باشد ..
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)سیستانی :( و اگر از مردار نجس یا حیوان نجس درست شده باشد بنا بر احتیاط واجب 

 ( )فاضل ، زنجانی :( یا عینک ..1نماز خواندن با آنها باطل است .. )

 993ص: 

  [چیز نجسی که با آن می شود عورت را پوشاند 312]مسأله 

( آن است که چیز نجسی که با آن می شود عورت را پوشاند همراه 6احتیاط ) 312مسأله 

(، ولی کسی که این مسأله را نمی دانسته و مثلًا مدتی با این طور نماز 2نمازگزار نباشد )

( 2ی ، فاضل :( احتیاط واجب .. )( )اراک6خوانده ، الزم نیست آن نمازها را قضا کند. )

)فاضل :( امّا همراه بودن چیز نجسی که نمی شود عورت را با آن پوشاند مانند دستمال 

 کوچک و کلید و چاقو و پول نجس مانعی ندارد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله احتیاط مستحب آن است که چیز نجس که ساتر عورت 

 نجس همراه نمازگزار نباشد. نباشد مانند دستمال و کلید و چاقوی

)خوئی ، تبریزی :( مسأله چیز نجس مانند دستمال و کلید و چاقوی نجس جایز است 

همراه نمازگزار باشد و بعید نیست که مطلق لباس نجس که همراه اوست ضرری به نماز 

 نرساند.

نجس  و )بهجت :( و اگر لباسی که ساتر عورت نیست ، همراه او باشد ولی آن را نپوشیده

 است نماز با آن اشکال ندارد و اگر ساتر عورت باشد، أحوط اجتناب است .

 )سیستانی :( و هم چنین لباس نجس که همراه اوست ضرری به نماز نمی رساند.
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)زنجانی :( ولی احتیاط مستحب در اجتناب از تمام این امور می باشد، خصوصاً اگر از 

 یند در لباس ِ نجس نماز خوانده است مثلًا لباسمردار باشد بلی اگر طوری باشد که بگو

 نجس را به کمر خود ببندد نماز باطل می شود.

)نوری :( بعید نیست مطلق لباس نجس حتی مثل پیراهن هم اگر همراه او باشد، مثلًا در 

 جیب او باشد و آن را نپوشیده باشد، ضرری به نماز نرساند.

اس نجسی که می توان با آن عورت را پوشانید در )مکارم :( مسأله هر گاه دستمال یا لب

جیب نمازگزار باشد، نماز او صحیح است و هم چنین سایر اشیاءِ نجس ، ولی احتیاط 

 مستحب ّ اجتناب از آن است .

  [زنی که پرستار بچه است  313]مسأله 

 اشاره

(، هر گاه شبانه 2( و بیشتر از یک لباس ندارد )6زنی که پرستار بچه است ) 313مسأله 

روزی یک مرتبه لباس خود را آب بکشد، اگر چه تا روز دیگر لباسش به بول بچه نجس 

( آن است که لباس خود 3شود، می تواند با آن لباس نماز بخواند. )ولی احتیاط واجب )

برای اولین نمازی که لباسش پیش از آن نجس شده آب  را در شبانه روز یک مرتبه

(( و نیز اگر بیشتر از یک لباس دارد ولی ناچار است که همه آنها را به پوشد، 9بکشد )

(( همه آنها را آب بکشد 1چنانچه شبانه روزی یک مرتبه ) به دستوری که گفته شده )

تبریزی ، سیستانی و بهجت  ( این مسأله در رساله آیات عظام : خوئی ،1کافی است . )

 ( )فاضل :( که بنا بر احتیاط واجب بچه پسر باشد نه دختر، ..6نیست )

( )گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( چنانچه نتواند 2)صافی :( مادری که پرستار بچه است .. )

 لباس دیگری بخرد یا کرایه کند و یا عاریه نماید ..
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 999ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( لباس خود را طرف عصر 9حب .. )( )گلپایگانی :( احتیاط مست3)

 برای نماز ظهر و عصر آب بکشد ..

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 1]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )

( )صافی :( و در این که پرستار بچّه اگر مادر 1آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست [ )

 ن حکم را داشته باشد اشکال است .او نباشد ای

)زنجانی :( مسأله زنی که پرستار پسر بچه یا دختر بچه است و بیشتر از یک لباس ندارد 

چنانچه نتواند لباس دیگری بخرد یا کرایه کند و یا عاریه نماید، هر گاه شبانه روزی یک 

شود، می  نجس مرتبه لباس خود را آب بکشد، اگر چه تا روز دیگر لباسش به بول بچه

تواند با آن لباس نماز بخواند و می تواند در هر ساعتی که بخواهد لباسش را آب بکشد، 

ولی احتیاط مستحب آن است که نزدیک غروب نماز بخواند که بتواند چهار نماز خود 

را با لباس پاک یا لباسی که نجاست کمتری دارد بخواند، و نیز اگر بیشتر از یک لباس 

اچار است که همه آنها را به پوشد، چنانچه شبانه روزی یک مرتبه همه آنها دارد ولی ن

را آب بکشد کافی است . احتیاط مستحب آن است که اگر لباس پرستار دختر بچه به 

بول دختر نجس شود اگر چه روزی یک مرتبه آن را آب بکشد، چنانچه بعد از آن نجس 

 شود با آن لباس نماز نخواند.

أله زنی که پرستار بچّه است و نمی تواند برای نماز به آسانی لباس طاهر )مکارم :( مس

تهیّه کند هر گاه در شبانه روز یک مرتبه لباس خود را بشوید می تواند با آن نماز بخواند 

هر چند لباسش با بول بچّه نجس شود ولی احتیاط آن است که لباس خود را برای اوّلین 

 بکشد.نمازی که به جا می آورد آب 

 مسائل اختصاصی 
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اگر می داند  921)بهجت :( مسأله  314)سیستانی :( مسأله  396)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

که خونی که در بدن یا لباس او است ، کمتر از درهم است ولی احتمال می دهد که از 

 خونهایی باشد که عفو در آنها نیست جایز است که با آن خون نماز بخواند و شستن الزم

 نیست .

 )بهجت :( از خونهایی باشد که نماز را باطل می کند ..

 )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

اگر خونی  316)سیستانی :( مسأله  929)بهجت :( مسأله  392)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

که در لباس یا بدن است کمتر از درهم باشد و نداند که از خونهایی است که عفو در 

و نماز بخواند و بعد معلوم شود که از خونهایی بوده که عفو در آنها نیست  آنها نیست

اعاده نماز الزم نیست و هم چنین است اگر اعتقاد نماید که کمتر از درهم است و نماز 

بخواند و بعد معلوم شود که به مقدار درهم یا بیشتر بوده در این صورت نیز حاجتی به 

 اعاده نیست .

از خونهایی است که نماز با آن باطل است و نماز بخواند و بعد معلوم )بهجت :( نداند 

 شود که از خونهایی بوده که نماز با آن باطل است ..

 )بهجت :( در این صورت نیز اعاده نماز الزم نیست .

 991ص: 

مردی که پرستار بچّه است اگر لباسش به بول بّچه  392)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

 تواند با آن لباس نماز بخواند. نجس شود نمی
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هر گاه بتواند با وسایلی )مثلًا با پوشکهای معمولی ( جلو سرایت  937)مکارم :( مسأله 

نجاست بچّه را بگیرد باید چنین کند و نیز اگر لباسهای متعدّد دارد باید از لباس پاک 

 استفاده کند.

 چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است 

  [چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است  319]مسأله 

( که از آن جمله است : عمامه 6چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است ) 319مسأله 

( و پاکیزه ترین لباسها و استعمال بوی 3( و لباس سفید )2با تحت الحنک ، پوشیدن عبا )

قدس الّله ( )سیستانی :( چند چیز را فقها 6خوش و دست کردن انگشتری عقیق . )

( )فاضل :( خصوصاً برای کسی که 2اسرارهم در لباس نمازگزار مستحب دانسته اند .. )

( )مکارم :( چند چیز در لباس نمازگزار به امید ثواب ، مطلوب 3امام جماعت باشد .. )

 .311است از آن جمله : پوشیدن لباس سفید .. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اس نمازگزار مکروه است چیزهایی که در لب

  [چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است  311]مسأله 

( و از آن جمله است : پوشیدن 6چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است ) 311مسأله 

( و لباس کسی که از نجاست پرهیز 2لباس سیاه و چرک و تنگ و لباس شراب خوار )

ز باز بودن تکمه های لباس و دست کردن نمی کند و لباسی که نقش صورت دارد و نی

( )سیستانی :( چند چیز را فقها قدس 6انگشتری که نقش صورت دارد مکروه می باشد. )

( )نوری :( که نجس بودن آن 2اللّه اسرارهم در لباس نمازگزار مکروه دانسته اند .. )

 معلوم نباشد ..
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ید ثواب مطلوب است از جمله : )مکارم :( مسأله ترک چند چیز در لباس نمازگزار به ام

پوشیدن لباس سیاه )مگر در مورد تعظیم شعائر، چادر، عبا و عمّامه سادات ( و لباس 

کثیف و تنگ و لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند، مخصوصاً لباس شراب خوار 

و باز بودن دکمه های لباس و پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد و هم چنین انگشتری 

 وی آن صورت انسان یا حیوانی نقش شده است .که ر

)بهجت :( مسأله اگر نمازگزار چند چیز را به امید این که ثواب نمازش زیاد شود، ترک 

کند، خوب است ؛ قسمتی از آنها عبارت است از : پوشیدن لباس سیاه غیر از عمامه و 

ار دادن و بدون کساءِ و لباس نازک که ساتر عورت باشد و شلوار را روی پیراهن قر

حنک با عمامه نماز خواندن و بدون ردای امام شدن و پوشیدن لباس کسی که از نجاست 

پرهیز نمی کند و لباسی که نقش صورت دارد و دست کردن انگشتری که نقش صورت 

دارد و نماز خواندن با نقاب و خلخال )زیوری که زنان در پا می کنند و صدا می کند( 

 اب برای مردان .برای زنان و با نق

 991ص: 

 لباس نمازگزار )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 ]مسائلی در لباس نماز گزار[

  [نماز خواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن می باشد 923]س 

 : آیا نماز خواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن دارم ، صحیح است ؟923س 

ج : لباسی که نجس بودن آن مشکوک است ، محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با 

 آن صحیح است .
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  [نماز خواندن در کمر بند چرمی  927]س 

: آیا نماز خواندن در کمر بند چرمی که از آلمان خریده ام و شک دارم که از 927س 

کال شرعی یا خیر، اش پوست طبیعی است یا مصنوعی و از پوست حیوان تذکیه شده است

 دارد؟ نمازهایی که با آن خوانده ام ، چه حکمی دارد؟

ج : اگر شک در این باشد که آن چرم طبیعی است یا مصنوعی ، نماز با آن اشکال ندارد، 

ولی اگر بعد از احراز چرم طبیعی بودن آن ، شک در این باشد که آیا از حیوانی است 

نیست ، ولی نماز با آن باطل است ، و نمازهای گذشته  که شرعاً تذکیه شده یا خیر، نجس

 که در حال جهل به این حکم ، خوانده اید، قضا ندارد.

  [اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستی بر بدن یا لباسش وجود ندارد 934]س 

: اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستی بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز 934س 

خواند. بعداً معلوم شود که بدن یا لباس او نجس بوده است . آیا نماز وی باطل است ؟ ب

 اگر در حین نماز متوجه نجاست شود، نماز او چه حکمی دارد؟

ج : اگر اصلًا علم به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، 

. ولی اگر در اثناء نماز متوجه آن شود،  نماز او صحیح است و اعاده و قضا واجب نیست

اگر برای وی ازاله نجاست از بدن یا در آوردن لباس نجس بدون ارتکاب عملی که 

منافات با نماز دارد، ممکن باشد، باید نجاست بدن را بر طرف یا لباس نجس را از خود 

نماز  التدور کند و نماز خود را تکمیل نماید و اگر بر طرف کردن نجاست با حفظ ح

برای او امکان ندارد و وقت هم وسعت دارد، واجب است که نماز را قطع کند و با بدن 

 و لباس پاک آن را اعاده نماید.

  [نماز با پوست حیوانی که تذکیه آن مشکوک بوده  936]س 
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: فردی از مقلدین یکی از مراجع ، مدت زمانی نماز خود را با پوست حیوانی که 936س 

شکوک بوده و نماز با آن صحیح نیست ، می خوانده است . طبق نظر مرجع تذکیه آن م

تقلید او، اگر جزئی از حیوان حرام گوشت همراه او باشد، احتیاط واجب اعاده نماز 

خوانده شده است ، آیا حیوانی که تذکیه آن مشکوک است ، حکم حیوان حرام گوشت 

 را دارد؟

از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز ج : حیوانی که تذکیه آن مشکوک است ، 

نماز با پوست آن ، در حکم میته است ، ولی نجس نیست ، و نمازهای گذشته اگر با 

 جهل به این حکم ، انجام گرفته است ، محکوم به صحت است .

  [زنی در اثنای نماز متوجه می شود که مقداری از موهایش پیداست  932]س 

وجه می شود که مقداری از موهایش پیداست و فوراً آن را : زنی در اثنای نماز مت932

 می پوشاند، آیا نماز خود را باید دوباره بخواند یا خیر؟

 ج : تا زمانی که ظاهر شدن مو عمدی نباشد، اعاده واجب نیست .

  [تطهیر مخرج بول با سنگ  933]س 

ا هر چوب و ی: شخصی به علت اضطرار مجبور به تطهیر مخرج بول با سنگ یا 933س 

 چیز دیگری می شود

 999ص: 

و هنگامی که به منزل مراجعت می کند، آن را با آب تطهیر می نماید، آیا هنگام نماز 

 باید لباس زیر خود را عوض کرده یا تطهیر نماید؟

 ج : اگر لباس او با رطوبت بول نجس نشده است ، تطهیر لباس واجب نیست .
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  [اهل کتاب باشد که محکوم به طهارت هستند 939]س 

: به کار انداختن بعضی از دستگاههای صنعتی وارداتی با هم کاری متخصصین 939س 

بیگانه امکان پذیر است و آنها از دیدگاه فقه اسالمی کافر و نجس هستند، با توجه به این 

ه اد دیگری که با دست ریختکه به کار انداختن آن دستگاهها با استفاده از روغن و مو

می شوند، صورت می گیرد، بنا بر این پاک بودن آنها امکان ندارد. و هم چنین با توجه 

به این که لباس و بدن کارگران هنگام کار با این دستگاهها در تماس است و در وقت 

 نماز فرصت تطهیر لباس و بدن را بطور کامل ندارند، تکلیف آنها نسبت به نماز چیست

 ؟

ج : با احتمال این که کافری که اقدام به راه اندازی دستگاهها و وسائل می کند، از اهل 

کتاب باشد که محکوم به طهارت هستند و یا در هنگام کار دستکش پوشیده باشد، به 

صرف این که دستگاه به وسیله کافر راه اندازی شده است ، یقین به نجاست حاصل نمی 

نجاست دستگاه و تماس بدن و لباس کارگران با آن در حین کار شود و با فرض یقین به 

با رطوبت مسریه ، تطهیر بدن برای نماز واجب است و لباس هم باید عوض و یا تطهیر 

 شود.

  [اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس شده اند 931]س 

شده اند، حمل کند و یا  : اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس931س 

 در جیب خود بگذارد، آیا نماز او باطل است ؟

ج : اگر دستمال به قدری کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشاند، همراه بودن آن 

 در نماز اشکال ندارد.

  [نماز در لباس معطر به عطرهای امروزی  931]س 
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ه حاوی الکل است ، صحیح است : آیا نماز در لباس معطر به عطرهای امروزی ک931س 

 ؟

 ج : اگر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد، نماز در لباسهای مذکور اشکال ندارد.

  [زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند 939]س 

: زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟ آیا پوشیدن لباسهای 939س 

 وتاه و نپوشیدن جوراب اشکال دارد؟آستین ک

ج : بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری 

که شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششی که 

 شانند.وکاملًا بدن را می پوشاند، به پوشانند و در حضور نامحرم پاها را نیز باید به پ

  [پوشاندن روی پاها 933]س 

 : آیا بر زنان پوشاندن روی پاها هنگام نماز واجب است ؟933س 

 ج : پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتی که نامحرم حاضر نباشد، واجب نیست .

  [پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب  937]س 

ب است ، یا این که فقط : آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واج937س 

قسمت پائین آن باید پوشانده شود، و آیا وجوب ِ پوشش چانه مقدمه پوشاندن صورت 

 است که شرعاً واجب است ؟

ج : پوشاندن قسمت پائین چانه واجب است نه خود آن ، زیرا چانه جزئی از صورت است 

. 
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  [ی شودوب نمصحیح بودن نماز در متنجسی که کافی برای پوشش عورت محس 994]س 

: آیا حکم صحیح بودن نماز در متنجسی که کافی برای پوشش عورت محسوب 994

نمی شود، اختصاص به صورت نسیان و جهل نمازگزار به حکم یا موضوع داردو یا شامل 

 شبهه حکمیه و موضوعیه هم می شود؟

 993ص: 

ج : اختصاص به دو صورت جهل و نسیان ندارد، بلکه نماز با متنجسی که کافی برای 

 پوشش عورت نیست ، حتی در صورت علم هم صحیح است .

  [وجود مو یا آب دهان گربه  996]س 

: آیا وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطالن نماز او می شود؟ 996س 

 ماز است .ج : بله ، موجب بطالن ن

 پوشیدن طال و نقره و به کار بردن آن 

  [دست کردن انگشتر طال توسط مردان  992]س 

 : به دست کردن انگشتر طال توسط مردان بخصوص در نماز چه حکمی دارد؟992س 

ج : به دست کردن انگشتر طال برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با آن هم بنا 

 بر احتیاط واجب ، باطل است .

  [استفاده مردان از انگشتری که از جنس طالی سفید است  993]س 

 : استفاده مردان از انگشتری که از جنس طالی سفید است ، چه حکمی دارد؟993س 
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الی سفید نامیده می شود همان طالی زرد است که بر اثر مخلوط ج : اگر چیزی که ط

کردن ماده ای رنگ آن سفید شده ، حرام است ولی اگر عنصر طال در آن به قدری کم 

 است که عرفاً به آن طال نمی گویند مانع ندارد و پالتین نیز اشکال ندارد.

  [استفاده از طال بدون قصد زینت  999]س 

ده از طال بدون قصد زینت به طوری که دیگران نبینند، اشکال شرعی : آیا استفا999س 

 دارد؟

ج : پوشیدن طال، خواه حلقه انگشتری باشد یا غیر آن ، برای مردان مطلقاً حرام است هر 

 چند به قصد زینت نباشد و از دید دیگران مخفی باشد.

  [استفاده از طال برای مردان به مدت کوتاه  991]س 

فاده از طال برای مردان به مدت کوتاه چه حکمی دارد؟ ما اشخاص بسیاری : است991س 

را مشاهده می کنیم که می گویند استفاده از آن برای مدت کوتاه ، مثل لحظه عقد، 

 اشکال ندارد.

 ج : پوشیدن طال برای مرد حرام است و فرقی بین مدت کم یا زیاد نیست .

  [ربا توجه به احکام لباس نمازگزا 991]س 

: با توجه به احکام لباس نمازگزار و حرام بودن زینت کردن با طال بر مردان ، 991س 

خواهشمندیم به دو سؤال زیر پاسخ فرمائید: الف : آیا مقصود از زینت با طال، مطلق 

استفاده از آن توسط مردان است هر چند برای جراحی استخوان و دندان سازی باشد؟ 

ر شهر ما به دست کردن انگشتر طالی زرد توسط جوانانی که ب : با توجه به این که د

تازه ازدواج می کنند، مرسوم است و این امر از نظر عموم مردم برای مرد زینت محسوب 
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نمی شود، بلکه عالمت آغاز زندگی زناشویی فرد است ، نظر حضرت عالی در این باره 

 چیست ؟

یدن یا به گردن آویختن توسط مردان ج : الف : مالک حرمت استفاده از طال برای پوش

، صدق زینت نیست ، بلکه استفاده از آن به هر صورت و به هر قصدی حرام است هر 

چند انگشتر، حلقه ، گردنبند و مانند آن باشد. ولی استفاده از آن توسط مردان برای 

وسط ت جرّاحی استخوان و دندان سازی اشکال ندارد. ب : استفاده از انگشتری طالی زرد

 مردان در هر حال حرام است .

  [ساخت و فروش جواهرات طال که مخصوص مردان است  999]س 

: ساخت و فروش جواهرات طال که مخصوص مردان است و زنان از آنها استفاده 999س 

 نمی کنند، چه حکمی دارد؟

وش رج : ساخت جواهرات طال اگر به منظور استفاده مردان باشد، حرام است و خرید و ف

 آن به این قصد جایز نیست .

 997ص: 

  [استعمال ظرف نقره در خوردن و آشامیدن  993]س 

: در بعضی از میهمانیها دیده می شود که شیرینی ها را در ظرفهای نقره ای می 993س 

گذارند، آیا این کار، خوردن غذا در ظرف نقره محسوب می شود، و حکم آن چیست 

 ؟

انند آن از ظرف نقره به قصد خوردن ، استعمال ظرف نقره در ج : اگر برداشتن غذا و م

 خوردن و آشامیدن محسوب شود، حرام است .
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  [آیا گذاشتن روکش طال روی دندان اشکال دارد 997]س 

 : آیا گذاشتن روکش طال روی دندان اشکال دارد؟ روکش پالتین چطور؟997س 

ندارد، ولی پوشاندن دندان های ج : گذاشتن روکش طال یا پالتین روی دندان اشکال 

 جلو با طالی زرد، اگر به قصد زینت باشد، خالی از اشکال نیست .

 مکان نمازگزار

 ]مکان نمازگزار از رساله حضرت امام [

 (:3مکان نمازگزار چند شرط دارد )

  .(2شرط اول آن که مباح باشد )

 اشاره

 ( )گلپایگانی ، صافی :( نُه شرط دارد ..6)

 )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( هفت شرط دارد .. )بهجت :( دو شرط دارد ..

( )مکارم ، سیستانی :( بنا بر 2)مکارم :( مکان نمازگزار باید دارای شرایط زیر باشد .. )

 احتیاط واجب .

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب .

)بهجت :( شرط دوم : مکان نمازگزار از نجاست مرطوبی که به بدن و لباس نمازگزار 

 سرایت کند خالی باشد.

 کسی که در ملک غصبی نماز می خواند[ 866]مسأله 
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کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند  311مسأله 

خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه ( ولی نماز 2( نمازش باطل است )6اینها باشد )

( )خوئی ، تبریزی :( در صورتی که مواضع سجودش 6(. )9( مانعی ندارد )3غصبی )

 ( )خوئی ، تبریزی :( و هم چنین است حال در مسائل آینده ..2غصبی باشد .. )

 )نوری :( حتی نماز خواندن غاصب در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی باطل است .

ا بر احتیاط الزم .. )مکارم :( نمازش اشکال دارد. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( )سیستانی :( بن

 به احتیاط مستحب ..

)بهجت :( اگر قصد قربت در نماز نداشته باشد نمازش باطل است و هم چنین است بنا بر 

( )بهجت :( و در جایی که فقط دیوار آن غصبی است 3احتیاط اگر قصد قربت داشت .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر تصرّف در سقف یا خیمه صدق 9هر مانعی ندارد. )بنا بر اظ

 ننماید.

)اراکی :( نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی در صورتی که عرفاً بگویند 

تصرّف در ملک غصبی است باطل می باشد مانند جایی که به واسطه سرما یا گرما و یا 

 نمی توانست نماز بخواند. جهات دیگر، اگر سقف نمی داشت

)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب در زیر سقف غصبی و خیمه نیز صحیح نیست ؛ و 

چنانچه نماز خواندن در زیر خیمه غصبی باعث حرکت آن گردد، بی تردید حکم نماز 

 در مکان غصبی را دارد.

 934ص: 

 [نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است  867]مسأله 
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 اشاره

( 2( بدون اجازه )6نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است ) 319مسأله 

( مثلًا در خانه اجاره ای اگر صاحب 3کسی که منفعت ملک ، مال او می باشد باطل است )

( کسی که آن خانه را اجاره کرده نماز بخواند، نمازش 9خانه یا دیگری بدون اجازه )

ت اگر در ملکی که دیگری در آن حقی دارد نماز بخواند، ( و هم چنین اس1باطل است )

مثلًا اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برسانند، تا وقتی ثلث را 

( )مکارم :( )مثل این که در اجاره او است 6جدا نکنند نمی شود در ملک او نماز خواند. )

ال دارد، هم چنین در ملکی که مورد ( که نماز خواندن در آن بدون اجازه مستأجر اشک

تعلّق حق ّ دیگری است مثل این که میّت وصیت کرده که ثلث مال او را به مصرفی 

( )زنجانی 2برسانند، تا وقتی که ثلث را جدا نکنند، نمی توان در آن ملک نماز خواند. )

ر ثلًا د( )سیستانی :( در حکم نماز خواندن در ملک غصبی است م3:( بدون رضایت .. )

خانه اجاره ای اگر مالک یا دیگری بدون اجازه مستأجر نماز بخواند، نمازش بنا بر احتیاط 

( )زنجانی :( بدون رضایت 9باطل است . ]پایان مسأله [ )زنجانی :( به احتیاط مستحب .. )

( )خوئی ، تبریزی :( و اگر میّت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی 1.. )

 د، در صورتی که عمل به وصیت نشده باشد، نمی شود در ملک او نماز خواند.برسانن

)بهجت :( مگر این که بداند و یا نشانه هایی در کار باشد که گمان کند مستأجر به نماز 

خواندن او راضی است بنا بر اظهر، بلکه اگر نداند یا نشانه هایی نسبت به عدم رضایت 

گمان به عدم رضایت مستأجر شود باز می تواند بنا بر مستأجر در کار نباشد تا موجب 

 اظهر نماز بخواند ..

)زنجانی :( به احتیاط مستحب ؛ و هم چنین نماز در ملکی که به جهت حق دیگری 

تصرف در آن جایز نیست ، به احتیاط مستحب باطل می باشد مثلًا اگر میت وصیت کرده 
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نند، در صورتی که عمل به وصیت نشده باشد که ثلث مشاع مال او را به مصرفی برسا

 باشد، به احتیاط مستحب نمی شود در ملک او نماز خواند.

 مسائل اختصاصی 

نماز خواندن در خانه پدر، مادر، فرزند، جدّ، جدّه ، برادر، خواهر،  936)بهجت :( مسأله 

 مساوی است عمو، عمّه ، دائی و خاله بدون اذن آنها جایز نیست و حال آنها، با سایر مردم

. 

شخص معذور، مثل محبوس در مکان غصبی و یا مضطر، اگر امید  932)بهجت :( مسأله 

تمکن و برطرف شدن عذر را تا آخر وقت دارد بنا بر احوط باید نماز را تأخیر بیندازد و 

 در صورتی که تمکن بیرون رفتن از آن مکان را ندارد نماز در آنجا صحیح است .

 در مسجد نشسته [ کسی که 868]مسأله 

( و در 2(، اگر دیگری جای او را غصب کند )6کسی که در مسجد نشسته ) 313مسأله 

(. 3آنجا نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند )

( )گلپایگانی ، صافی :( و یا رحل گذاشته .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 6)

 )زنجانی :( کسی که در مکانی نشسته ؛ مسجد باشد یا نباشد .. نیست

 936ص: 

( )خوئی ، 3( )سیستانی :( اگر دیگری او را بیرون کرده و جای او را اشغال کند .. )2)

گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( نمازش باطل است . )تبریزی : مگر آن که شخص اوّلی از 

 :( نمازش صحیح است اگر چه گناه کرده است . آنجا اعراض کند(. )سیستانی ، نوری

 )زنجانی :( نمازش به احتیاط مستحب باطل است .
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 اگر در جایی که نمی داند غصبی است [ 869]مسأله 

اگر در جایی که نمی داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا  317مسأله 

 خواند و بعد از نماز یادش بیاید، نمازدر جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز ب

( که در این صورت به 2( مگر آن که خودش غصب کرده باشد )6او صحیح است )

( )نوری :( 2( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )6(. )3احتیاط واجب نمازش باطل است )

یستانی ، ( )گلپایگانی ، س3بقیه مسأله ذکر نشده . )مکارم :( که نمازش اشکال دارد. )

صافی :( کسی که خودش جایی را غصب کرده اگر فراموش کند و در آنجا نماز بخواند 

 نمازش باطل است بنا بر احتیاط.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند 

ب ی را غصو بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است ، ولی کسی که خودش جای

کرده ، اگر فراموش کند و در آنجا نماز بخواند، نمازش باطل است و اگر در جایی که 

نمی داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که محل ّ سجده اش غصبی بوده 

 بعید نیست که نمازش باطل باشد.

ی ید نمازش ب)زنجانی :( مسأله اگر به جهت عذری در جای غصبی نماز بخواند بی ترد

تردید صحیح است مثلًا اگر تقصیر نکرده باشد و در جایی که شک دارد غصبی است یا 

نه ، یا از غصبی بودن آن غفلت داشته باشد و یا به اشتباه یا به جهت ندانستن مسأله آنجا 

را مباح بداند یا غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، 

از او صحیح است ؛ و کسی که خودش جایی را غصب کرده ، اگر فراموش کند و در نم

 آنجا نماز بخواند فراموشی عذر نیست و نمازش به احتیاط مستحب باطل است .

)بهجت :( مسأله اگر در جایی نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که غصبی بوده یا در جایی 

ماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او بنا که غصبی بودن آن را فراموش کرده ، ن
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بر اظهر صحیح است اگر چه خودش غصب کرده باشد، ولی اگر در بین نماز فهمید که 

آن مکان غصبی است در صورت امکان بدون این که نماز را به هم بزند باید بقیه نماز را 

ماز را قطع کند و در جای در مکان مباح انجام دهد و در صورتی که ممکن نباشد باید ن

مباح نماز را از سر بگیرد، و اگر وقت تنگ است آن چه از نماز به جا آورده صحیح 

 است و بقیه نماز را در حین خروج از آن مکان به جا می آورد.

 اگر بداند جایی غصبی است [ 871]مسأله 

نماز باطل ( ولی نداند که در جای غصبی 6اگر بداند جایی غصبی است ) 394مسأله 

( )سیستانی :( و تصرّف 6(. )3( و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل می باشد )2است )

در آن حرام است ولی نداند که در جای غصبی نماز خواندن اشکال دارد و در آنجا نماز 

( )بهجت :( و در ندانستن مسأله هم کوتاهی 2بخواند نماز او بنا بر احتیاط باطل می باشد. )

 ده و مقصّر باشد ..کر

 932ص: 

( )بهجت :( اگر قصد قربت نداشت ؛ و اگر قصد قربت در نماز داشت باز بنا بر احتیاط 3)

 نمازش باطل است . )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب نمازش را اعاده کند.

 )زنجانی :( نمازش به احتیاط مستحب باطل می باشد.

 را سواره بخواند[ کسی که ناچار است نماز واجب 873]مسأله 

 اشاره

کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حیوان سواری یا  396مسأله 

( و هم چنین است اگر بخواهد سواره 3( نماز او باطل است )2( غصبی باشد )6زین آن )
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 ( )خوئی ، تبریزی6نماز مستحبی بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )مکارم :( چنانچه 2، زنجانی ، سیستانی :( زین یا )زنجانی : بنا بر احتیاط( نعل آن .. )

مَرکب یا صندلی و زین آن غصبی باشد و مجبور نباشد بر آن مرکب نماز بخواند نماز او 

اشکال دارد، هم چنین است اگر بخواهد در حال اختیار نماز مستحبّی را سواره بخواند. 

 ( بقیه مسأله ذکر نشده .( )اراکی :3)

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط ) )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب ( نماز او باطل است ..

 )زنجانی :( نماز او به احتیاط مستحب باطل است ..

)فاضل :( مسأله نماز مستحبّی را می توان هنگام سواری ، حتّی در حال اختیار خواند. کما 

اینکه نماز واجب را می توان در حال اضطرار و ناچاری در حال سواری خواند. و در این 

 فرض ، اگر زین اسب یا صندلی ماشین و قطار و هواپیما غصبی باشد، نماز باطل است .

 مسأله اختصاصی 

تصرّف در زمین غصبی که فعال مالک مشخّصی ندارد جایز نیست  339اضل :( مسأله )ف

و نماز خواندن در آن باطل است و برای تعیین تکلیف آن باید به مجتهد جامع الشّرائط 

رجوع شود، هم چنین تصرف در ساختمانی که با مصالحی ساخته شده که مالک آن 

ارد و جایز نیست ، امّا نماز در این ساختمان معلوم نیست حکم تصرف در مال غصبی را د

 اگر نماز بر روی زمین مباح باشد که با مصالح مذکور فرش نشده باطل نیست .

 کسی که در ملکی با دیگری شریک است [ 872]مسأله 

کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد، بدون  392مسأله 

( )زنجانی 6( و نماز بخواند. )2ر آن ملک تصرّف کند )( د6اجازه شریکش نمی تواند )
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( )سیستانی :( و نماز در آن 2:( بدون رضایت شریکش به احتیاط مستحب نمی تواند .. )

 بنا بر احتیاط واجب باطل است .

 اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد[ 871]مسأله 

زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در  اگر با عین پولی که خمس و 393مسأله 

( اگر به ذّمه 2(، و هم چنین است )6آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است )

بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد 

، تبریزی ،  ( )خوئی ، گلپایگانی6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3)

 صافی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)اراکی :( ولی اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس 

( )فاضل :( بنا 2یا زکاتش را نداده بدهد نمازش صحیح است . )مکارم :( اشکال دارد .. )

 ط واجب باید از آن اجتناب کند.( )مکارم :( که بنا بر احتیا3بر احتیاط واجب .. )

 933ص: 

)سیستانی :( مسأله اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی 

الذمه بود همان گونه که غالب معامالت است تصرف در آن حالل است و بدهکار خمس 

پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد. تصرف 

شرعی حرام و نماز در آن بنا بر احتیاط واجب باطل او در آن ملک بدون اجازه حاکم 

 است .

)زنجانی :( مسأله اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد و حاکم شرع معامله 

را اجازه ندهد، تصرّف او در آن ملک حرام است و به احتیاط مستحب نمازش هم در 

 آن باطل است .
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 ه نماز خواندن بدهد[اگر صاحب ملک به زبان اجاز 874]مسأله 

اگر صاحب ملک به زبان ، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلبًا  399مسأله 

(. و اگر اجازه ندهد و انسان یقین 6راضی نیست ، نماز خواندن در ملک او باطل است )

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 2کند که قلباً راضی است نماز صحیح است )

 ( )سیستانی :( جایز نیست ..6ست )نی

)زنجانی :( نماز خواندن در ملک او به احتیاط مستحب باطل است و اگر شک داشته 

باشد که قلباً راضی است نماز او صحیح است هم چنین است اگر اجازه نداده و انسان 

ی است ضبداند که قلباً راضی است و اگر اجازه نداده و انسان شک داشته باشد که قلباً را

 ( )سیستانی :( جایز است .2یا نه ، نمازش به احتیاط مستحب باطل است . )

)مکارم :( مسأله هر گاه رضایت صاحب ملک از قرائن روشن و قطعی باشد، نماز خواندن 

در آن ملک اشکالی ندارد هر چند به زبان نگوید و به عکس اگر با زبان اجازه دهد امّا 

 نمی تواند نماز بخواند. بداند که قلباً راضی نیست

 تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است [ 875]مسأله 

تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام و نماز در آن  391مسأله 

(، یا بنا داشته باشند بدون مسامحه 2( مگر آن که بدهکاری او را بدهند )6باطل است )

یه مسأله ذکر نشده . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ( )اراکی :( بق6بپردازند. )

)گلپایگانی ، صافی :( ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی 

که دین از عهده میّت ساقط شود جایز است و اگر عین زکات یا خمس در مال میّت 

از ادا جایز نیست ولی تصرّف و نماز در موجود باشد فقط تصرّف و نماز در آن عین قبل 

 غیر آن اشکال ندارد.
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)خوئی ، تبریزی :( ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند، تصرّف و 

 نماز در ملک او اشکال ندارد.

)نوری :( ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که از عهده 

جایز است و اگر عین مالی که خمس یا زکات به آن تعلق گرفته معلوم  میت ساقط شود

باشد، فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از ادا جایز نیست ولی تصرف و نماز در غیر 

 آن با رضایت ورثه یا ولی ّ آنها در صورتی که صغیر باشند اشکال ندارد.

لی اگر بدهی او را بدهند یا )زنجانی :( نماز در آن به احتیاط مستحب باطل است ؛ و

ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که دین از عهده میّت ساقط شود، تصرّف و نماز در 

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .2ملک او بی تردید اشکال ندارد. )

)فاضل :( مسأله میتی که بدهکار است چنانچه بدهکاری وی از تمام اموال باقی مانده او 

 باشد هر نوع تصرفی در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمین و خانه او بدون بیشتر 

 939ص: 

رضایت طلبکاران باطل است امّا اگر بدهکاری وی از اموال باقی مانده او کمتر باشد 

تصرف در اموال او و نماز خواندن در خانه و زمین او با دو شرط مجاز است الف از قرائن 

که طلبکاران او راضی هستند ب ورثه تصمیم داشته باشند بدون مسامحه خارجی بدانند 

 بدهی او را پرداخت کنند.

)سیستانی :( مسأله تصرّف در ملک میّتی که به زکات یا به مردم بدهکار است چنانچه 

منافات با ادای دین او نداشته باشد مثل نماز خواندن در خانه اش با اجازه ورثه اشکال 

چنین اگر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند یا به مقدار بدهی ندارد و هم 

 او باقی بگذارند، تصرّف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود.
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 تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است [ 876]مسأله 

در آن باطل تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است ، حرام و نماز  391مسأله 

( ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میّت معمول است اشکال ندارد و نیز اگر 6است )

بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدون مسامحه بدهی 

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2او را بدهند تصرف اشکال ندارد )

صافی :( ولی اگر ضامن شوند که قرضهای او را بپردازند، یا این که طلبکار  )گلپایگانی ،

و وصی ّ میّت )گلپایگانی : یا طلبکار و حاکم شرع ( اجازه بدهند، تصرّف و نماز در 

ملک او مانعی ندارد )صافی : و اگر میّت ، بدهکار افرادی است که حاکم شرع بر آنها 

 (. والیت دارد، اذن حاکم معتبر است

)زنجانی :( نماز در آن به احتیاط مستحب باطل است ؛ ولی اگر ضامن شوند که قرضهای 

او را بپردازند، یا طلبکارها یا کسان دیگری که اختیار بدهی ها بدست آنها است راضی 

 باشند، تصرف و نماز در ملک او بی تردید مانعی ندارد.

)فاضل :( و این در صورتی است که بدهکاری به اندازه همه مال باشد ولی اگر بدهکاری 

او کمتر از مالش باشد و بدانند چون بدهکاری او کم است طلبکار یا طلبکاران راضی 

هستند و ورثه تصمیم داشته باشند که بدون مسامحه بدهی او را بدهند، تصرف در آن 

ال ندارد؛ لیکن در این صورت بنا بر احتیاط واجب باید ملک و نماز خواندن در آن اشک

( )نوری :( تصرفی که غیر فروختن و از بین بردن مال 2از ولی ّ میت هم اجازه بگیرند. )

 باشد، اشکال ندارد.

 .391)سیستانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

از در آن )اراکی :( مسأله تصرف در ملک میّتی که به مردم بدهکار است حرام و نم

اشکال دارد، ولی اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و بدانند چون بدهکاری او کم 
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است طلبکار یا طلبکاران راضی هستند و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدون مسامحه 

 بدهی او را بدهند تصرف اشکال ندارد.

رتی ر است ، در صو)خوئی ، تبریزی :( مسأله تصرّف در ملک میّتی که به مردم بدهکا

 که ورثه بنای اداء قرض را بدون مسامحه نداشته باشند، حرام و نماز در آن باطل است .

)مکارم :( مسأله تصرّف و نماز خواندن در ملک میّتی که به مردم بدهکار است با اجازه 

 ورثه مانعی ندارد، مگر این که تصرّف مزاحم حق ّ طلبکاران گردد.

 قرض نداشته باشد[ اگر میت 877]مسأله 

اگر میت قرض نداشته باشد ولی بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب  399مسأله 

( ولی تصرفات 3( حرام و نماز در آن باطل است )2(، تصرف در ملک او )6باشند )

جزئی که برای برداشتن میت معمول است اشکال ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

 بهجت نیست 

 931ص: 

( )فاضل :( فقط به مقدار مصارف متعارف )کفن و دفن ( که اگر انجام نشود جنازه 6)

روی زمین می ماند می توان در اموال او تصرف کرد ولی سایر تصرفات در آن اموال 

حرام و نماز خواندن در خانه او باطل است مگر بعد از تعیین قّیم و عمل بر طبق صالح 

 گانی ، صافی :( بدون اذن ولی ّ شرعی ..( )گلپای2دید وی . )

( 3)خوئی ، تبریزی :( بدون اجازه ولی ّ آنها .. )زنجانی :( بدون رضایت ولی ّ آنها .. )

 )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .
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حب یاط مست)اراکی :( نماز در آن اشکال دارد. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( نماز در آن به احت

باطل است . ]پایان مسأله [ )مکارم :( مسأله هر گاه بعضی از ورثه میّت صغیر یا دیوانه یا 

غایب باشند، تصرّف در ملک آنها و نماز در آن حرام است ولی تصرفات جزئی که برای 

 برداشتن مّیت معمول است اشکال ندارد.

ف در ملک وانه یا غایب باشند، تصر)سیستانی :( مسأله اگر بعضی از ورثه میت صغیر یا دی

او بدون اجازه ولی ّ آنها حرام است و نماز در آن جایز نیست ولی تصرفات معمولی که 

 مقدمه تجهیز میّت است اشکال ندارد.

 نماز خواندن در مسافر خانه و حمام [ 878]مسأله 

اردین آماده است نماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند اینها که برای و 393مسأله 

( پیدا نشود که صاحبش راضی است مشکل است 3( )و اگر وثوق )2( اشکال ندارد )6)

( که مالک آن اجازه 1(( ولی در غیر این قبیل جاها، در صورتی می شود نماز خواند )9)

(، برای نماز خواندن اذن داده است ، مثل این که 1بدهد، یا حرفی بزند که معلوم شود )

جازه دهد در ملک او بنشیند و بخوابد، که از اینها فهمیده می شود برای نماز به کسی ا

( )زنجانی :( و اطمینان نوعی ، به رضایت مالک می باشد 6خواندن هم اذن داده است . )

 ( )گلپایگانی ، نوری :( با اطمینان به رضایت صاحبان آنها اشکال ندارد ..2.. )

د یا نشانه هایی در کار باشد که گمان کند صاحبش به )بهجت :( مگر این که انسان بدان

نماز خواندن او راضی نیست و جاهای دیگر که ملک کسی می باشد نیز در این مسأله 

مانند این مکانهای عمومی است که در صورتی نماز صحیح نیست که بداند و یا نشانه 

( 9:( اگر یقین .. )( )اراکی 3هایی در کار باشد که گمان کند صاحبش راضی نیست . )

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، زنجانی ، نوری 

( )زنجانی :( که رضایت مالک معلوم باشد هر چند از الزمه حرفش 1و تبریزی نیست [ )
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این معنا فهمیده شود، مثل این که به کسی اجازه دهد که در ملک او بنشیند و بخوابد که 

( )گلپایگانی ، صافی :( یا 1از اینها فهمیده می شود به نماز خواندن هم رضایت دارد. )

 اطمینان حاصل شود ..

)فاضل :( مسأله نماز خواندن در اماکن عمومی مانند هتلها، مسافر خانه ها و حمّام ها که 

 برای ورود

 931ص: 

 برای دیگران که مسافر و مسافران و مشتریان آماده است اشکال ندارد ولی نماز خواندن

مشتری آن اماکن نیستند اگر قرینه ای که داللت بر رضایت صاحب آن بکند وجود داشته 

باشد مانع ندارد، امّا نماز خواندن در اماکن خصوصی بدون اجازه مالک آن جایز نیست 

و اگر اجازه تصرّفات دیگری دهد که معلوم شود برای نماز خواندن نیز راضی است می 

واند در آنجا نماز بخواند مثل این که کسی را برای صرف غذا و استراحت دعوت کند ت

 که مسلّماً برای نماز رضایت دارد.

)مکارم :( نماز خواندن در مسافر خانه ها و حمّامها و مانند آن برای مسافران و مشتریان 

 که طبق متعارف وارد آنجا می شوند اشکال ندارد ..

نماز خواندن در ملک دیگری در صورتی جایز است که مالک آن یا )سیستانی :( مسأله 

صریحاً اجازه بدهد و یا حرفی بزند که معلوم شود برای نماز خواندن اذن داده است مثل 

این که به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد که از اینها فهمیده می شود برای 

ن از راه دیگر اطمینان به رضایت مالک داشته نماز خواندن هم اذن داده است و یا انسا

 باشد.

 در زمین بسیار وسیعی که از ِده دور و چراگاه حیوانات است [ 879]مسأله 
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در زمین بسیار وسیعی که از دِه دور و چراگاه حیوانات است اگر چه  397مسأله 

در  وصاحبانش راضی نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد 

( اگر چه در مالکین آنها صغیر 6زمینهای زراعتی هم که نزدیک دِه است و دیوار ندارد )

و دیوانه باشد نماز و عبور و تصرفات جزئی اشکال ندارد، ولی اگر یکی از صاحبانش 

( )بهجت :( در زمین بسیار 6ناراضی باشند تصرف در آن حرام و نماز باطل است . )

و چراگاه حیوانات است نماز خواندن و نشستن و خوابیدن  وسیعی که از آبادی دور

اشکال ندارد مگر این که انسان بداند و یا نشانه هایی در کار باشد که گمان کند صاحبش 

راضی نیست بنا بر أظهر؛ و هم چنین در زمینهای زراعتی هم که نزدیک دِه است و دیوار 

 ندارد ..

که برای مردم مشکل است موقع نماز به جای  )اراکی :( مسأله در زمین بسیار وسیعی

دیگر بروند، اگر چه صاحبانش راضی نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن 

اشکال ندارد هر چند در مالکین آنها صغیر و دیوانه باشد و عبور و تصرّفات جزئی اشکال 

توان  ط واجب نمیندارد ولی اگر نارضایتی یکی از صاحبانش معلوم شود بنا بر احتیا

 نماز خواند.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله در زمین بسیار وسیع )خوئی : که برای بیشتر مردم مشکل است 

موقع نماز از آنجا به جای دیگر بروند( بی اجازه مالک می شود نماز خواند به نحوی که 

 [ در وضو گذشت .296در ]مسأله 

ست موقع وسیعی که برای بیشتر مردم مشکل ا )گلپایگانی ، صافی :( مسأله در زمین بسیار

نماز از آنجا به جای دیگر بروند بی اجازه مالک می شود نماز خواند ولی اگر بداند که 

 مالک زمین راضی نیست أحوط آن است که در آنجا نماز نخواند.

 )نوری :( بدون اجازه مالک نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن ، اشکال ندارد.
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 939ص: 

)زنجانی :( مسأله نماز خواندن در زمین بسیار وسیعی که برای بیشتر مردم مشکل است 

موقع نماز از آنجا به جای دیگری بروند جایز و صحیح است ؛ هر چند مالک آنها از نماز 

خواندن در آن جا نهی کرده باشد یا این که انسان بداند راضی نیست یا این که مالک 

نون باشد، ولی احتیاط مستحب آن است که در این چند صورت در آنجا آنها صغیر یا مج

نماز نخوانند؛ ولی نماز غاصب در مکان غصبی به احتیاط مستحب باطل است ، هم چنین 

کسانی مانند هم سر و فرزندان و مهمانهای غاصب که به حساب او در این مکان تصرف 

 می کنند.

عی که برای مردم اجتناب از آن غیر ممکن یا سخت )فاضل :( مسأله در زمینهای بسیار وسی

است اگر چه صاحبانش کراهت داشته باشند، نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن 

اشکال ندارد، اگر چه در مالکین آنها صغیر و دیوانه باشد هر چند احتیاط این است که 

 در صورت علم به عدم رضایت صاحبان آنها از آن اجتناب شود.

ستانی :( مسأله نماز خواندن در زمینهای بسیار وسیع جایز است هر چند که مالک آنها )سی

صغیر و یا مجنون باشد و یا آن که راضی به نماز خواندن در آنها نباشند و هم چنین در 

باغها و زمین هایی که در و دیوار ندارند بی اجازه مالک می شود نماز خواند ولی در این 

الک راضی نیست نباید تصرف کند و اگر مالک صغیر و یا مجنون صورت اگر بداند م

باشد و یا آن که گمان به راضی نبودن او داشته باشند احتیاط الزم آن است که در آنها 

 تصرف نکنند و نماز خوانده نشود.

)مکارم :( مسأله در زمینهای بزرگ زراعتی و غیر زراعتی که دیوار ندارد و زراعتی فعلًا 

یست نماز خواندن و نشستن و خوابیدن و تصرّفات جزئی اشکال ندارد خواه در آن ن

نزدیک شهر و روستا باشد یا دور از آن و خواه مالکین آن صغیر باشند یا کبیر، ولی اگر 
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صاحبش صریحاً بگوید راضی نیستم یا بدانیم قلباً راضی نیست تصرّف در آن حرام و 

 نماز نیز اشکال دارد.

  :شرط دوم 

 مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد[ 881سأله ]م

مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد و اگر به واسطه تنگی وقت یا جهت  334مسأله 

دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد، مانند اتومبیل و کشتی و ترن نماز بخواند، به 

از قبله به طرف  ( و اگر آنها6قدری که ممکن است باید در حال حرکت چیزی نخواند )

دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 ( )خوئی ، صافی :( به قدری که ممکن است ، باید استقرار و قبله را رعایت نماید ..6)

است . مکان نمازگزار باید آرام و بدون حرکت باشد لذا « استقرار»)فاضل :( شرط دوّم 

در وسائل نقلیه ای که در حال حرکت باعث تکان خوردن و عدم آرامش انسان می نماز 

شود باطل است مگر در زمان ناچاری مثلًا تنگی وقت که در این صورت نیز باید تا جایی 

که می تواند شرایط نماز را رعایت کند و هنگام حرکت و تکان خوردن چیزی نخواند 

 اد خود را به سمت قبله به چرخاند.و هر گاه وسیله نقلیه تغییر مسیر د

)سیستانی :( شرط دوم : مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد که از شدّت 

حرکت مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیاری شود بلکه بنا بر احتیاط 

 الزم نباید مانع 

 933ص: 

ی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در چنین از آرامش بدن او باشد و اگر به واسطه تنگ

جایی مانند بعضی از انواع اتومبیل و کشتی و قطار نماز بخواند به قدری که ممکن است 
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باید استقرار و قبله را رعایت نماید و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف 

تالف کمتر از ی کند که اخقبله برگردد و اگر رعایت استقبال قبله دقیقاً ممکن نباشد سع

( درجه باشد و اگر این هم ممکن نباشد در تکبیره االحرام فقط رعایت قبله را بکند 74)

 و اگر این هم میسّر نباشد رعایت قبله الزم نیست .

)زنجانی :( شرط دوم استقرار است یعنی : مکان نمازگزار باید بی تکان باشد. اگر به 

ناچار باشد در جایی که تکان دارد؛ مانند اتومبیل و  واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر

کشتی و ترن ، نماز بخواند، به قدری که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید، 

 و اگر وسیله نقلیه از قبله به طرف دیگر حرکت کند، به طرف قبله برگردد.

اشد به طوری که نتواند اگر مکان نمازگزار متحرّک ب«: استقرار»)مکارم :( شرط دوّم 

کارهای نماز را به طور عادّی انجام دهد نماز او باطل است . بنا بر این نماز خواندن در 

کشتی و قطار و مانند آن اگر بتواند کارهای نماز را صحیح انجام دهد اشکال ندارد و 

 اگر از جهت تنگی وقت یا ضرورت دیگری ناچار باشد نماز را در کشتی و اتومبیل و

مانند آن بخواند و قبله دائماً در حال تغییر باشد، باید تا آنجا که می تواند به طرف قبله 

 برگردد و در حال برگشتن به سوی قبله چیزی نخواند.

 نماز خواندن در اتومبیل و کشتی و ترن [ 883]مسأله 

( 6ند )ه انماز خواندن در اتومبیل و کشتی و ترن و مانند اینها، وقتی ایستاد 336مسأله 

( )زنجانی :( وقتی که 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2مانعی ندارد )

( )سیستانی :( و هم چنین در وقتی که حرکت می کنند چنانچه به حدّی 2تکان ندارند .. )

تکان نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شود. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 

 .334 مسأله
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)فاضل :( مسأله نماز خواندن در وسائل نقلیه ای که موجب حرکت و تکان خوردن انسان 

نمی شود و انسان در آن وسائل آرامش دارد؛ مثل کشتی ، هواپیما و قطار با رعایت 

شرایط نماز، مثل قبله ، اشکال ندارد ولی اگر عرفاً با استقرار و طمأنینه منافات داشته باشد 

 ماشین سواری صحیح نیست مگر در حال ضرورت و تنگی وقت . مثل قایق و

 نماز روی خرمن گندم و جو[ 882]مسأله 

( نماز 6روی خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمی شود بی حرکت ماند ) 332مسأله 

( )زنجانی :( نمی شود بی 6باطل است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 تکان ماند ..

)فاضل :( مسأله نماز روی خرمن گندم و جو و تپّه ای از رمل و مانند اینها که نمی شود 

استقرار پیدا کرد باطل است امّا اگر حرکت کم باشد که بتوان واجبات نماز را انجام داد 

 و شرایط دیگر را رعایت کرد مانع ندارد.

اری حرکت دارد نماز )مکارم :( مسأله روی خرمن گندم و جو و مانند اینها که مقد

 خواندن جایز است به شرط این که بتوان واجبات نماز را انجام داد.

 937ص: 

 در جایی که به واسطه احتمال باد و باران [ 881]مسأله 

در جایی که به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان  333مسأله 

د، اگر به امید تمام کردن شروع کند اشکال ندارد و اگر ندارد که بتواند نماز را تمام کن

(، مثًلا 6به مانعی برنخورد نمازش صحیح است و در جایی که ماندن در آن حرام است )

زیر سقفی که نزدیک است خراب شود باید نماز نخواند، ولی اگر خواند باطل نیست ، 

ت ، مثل فرشی که اسم و هم چنین روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام اس
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خدا بر آن نوشته شده باید نماز نخواند ولی اگر خواند صحیح است . این مسأله ، در 

( )مکارم :( )مثلًا جایی که خطر خراب شدن سقف یا 6رساله آیت اللّه بهجت نیست )

ریزش کوه و آمدن سیالب دارد( باید نماز نخواند و اگر بخواند احتیاط واجب اعاده آن 

م چنین روی چیزی که ایستادن و نشستن بر آن حرام است مانند فرشی که نام است ه

 خدا بر آن نوشته شده است .

)فاضل :( )مثلًا جایی که خطر خراب شدن سقف یا ریزش کوه یا تصادف و .. دارد( نباید 

نماز بخواند ولی اگر خواند نمازش صحیح است لیکن مرتکب حرام شده است و هم 

چنین روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است مانند فرش یا روز نامه ای 

ه شده نباید نماز بخواند ولی اگر خواند نمازش که اسم خدا و آیات قرآن بر آن نوشت

 صحیح است امّا مرتکب حرام شده است .

باید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام «: شرط سوّم »)خوئی ، تبریزی :( 

می کند و نماز خواندن در جایی که به واسطه باد و باران و زیادی جمعیّت و مانند اینها 

د که نمی تواند نماز را تمام کند صحیح نیست اگر چه اتّفاقاً نماز را تمام کند. اطمینان دار

اگر در جایی که ماندن در آن حرام است مثلًا زیر سقفی که نزدیک است خراب شود 

نماز بخواند اگر چه معصیت کرده ولی نمازش اشکالی ندارد. نماز خواندن روی چیزی 

ست ، مثل جایی از فرش که اسم خدا بر آن نوشته که ایستادن و نشستن روی آن حرام ا

 شده بنا بر احتیاط صحیح نیست .

باید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام می «: شرط سوم »)سیستانی :( 

کند؛ ولی اگر در جایی که به واسطه باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان 

ز را تمام کند؛ رجاءً بخواند و اگر چه اتفاقاً تمام کند اشکال ندارد دارد که نمی تواند نما

.. 
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 )سیستانی :( چنانچه مانع از قصد قربت شود صحیح نیست .

)گلپایگانی ، اراکی :( شرط سوّم : )گلپایگانی : آن که در جایی نماز بخواند که اطمینان 

طمینان د در جایی نماز بخواند که ابه تمام کردن نماز داشته باشد( بنا بر احتیاط واجب بای

داشته باشد نماز را تمام می کند و در جایی که به واسطه احتمال باد و باران و زیادی 

جمعیّت و مانند اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند احتیاط واجب آن است 

 که نماز نخواند.

است مثلًا زیر سقفی که نزدیک شرط چهارم : آن که در جایی که ماندن در آن حرام 

است خراب شود نماز نخواند؛ شرط پنجم : آن که روی چیزی که ایستادن و نشستن 

 روی آن حرام است مثل فرشی که اسم خدا بر آن نوشته شده نماز نخواند.

 974ص: 

)صافی :( شرط سوّم : آن که در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد می تواند در آنجا 

تمام کند. بنا بر احتیاط، در جایی نماز بخواند که اطمینان داشته باشد نماز را تمام  نماز را

می کند و در جایی که به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان 

ندارد که بتواند نماز را تمام کند، احتیاط آن است که نماز نخواند هر چند با احتمال 

کردن نماز، خواندن نماز جایز است ولی با اطمینان به عدم امکان نماز صحیح امکان تمام 

 نیست ..

)نوری :( شرط سوم : آن که در جایی نماز بخواند که اطمینان به تمام کردن نماز داشته 

باشد، در جایی که به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها، اطمینان 

 نماز را تمام کند، احتیاط واجب آن است که نماز نخواند ..ندارد که بتواند 

 )نوری :( باید نماز نخواند و اگر بخواند باطل است ..
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 )نوری :( نباید نماز بخواند و اگر خواند باطل است .

)زنجانی :( مسأله بنا بر احتیاط مستحب در جایی نماز بخواند که اطمینان داشته باشد نماز 

و در جایی که به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند را تمام می کند، 

اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند، نماز نخواند ولی اگر علم هم داشته باشد 

که نمی تواند نماز را تمام کند، چنانچه قصد قربت داشته باشد و اتفاقاً نماز را تمام کند، 

سوم : آن که بنا بر احتیاط مستحب در جایی که ماندن در نمازش صحیح است . شرط 

آن حرام است ؛ مثلًا زیر سقفی که نزدیک است خراب شود نماز نخواند. شرط چهارم : 

آن که بنا بر احتیاط مستحب روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است ؛ مثل 

 فرشی که اسم خدا بر آن نوشته شده ، نماز نخواند.

  (6وم )شرط س

 اشاره

( و نمی تواند در آنجا راست بایستد، یا به 2: آن که در جایی که سقف آن کوتاه است )

اندازه ای کوچک است که جای رکوع و سجود ندارد، نماز نخواند و اگر ناچار شود 

که در چنین جایی نماز بخواند باید به قدری که ممکن است قیام و رکوع و سجود را به 

( )اراکی ، 6مسأله ، در رساله آیات عظام : زنجانی و بهجت نیست ) جا آورد. این

( )فاضل :( شرط سوم : در جایی نماز بخواند که 2گلپایگانی ، صافی :( شرط ششم .. )

 بتواند واجبات نماز را انجام دهد. در جایی که سقف آن کوتاه است ..

 زگزار سقفش به اندازه ای)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( شرط چهارم : آن که جای نما

که نتواند در آنجا راست بایستد کوتاه نباشد و هم چنین به اندازه ای که جای رکوع و 

سجود نداشته باشد کوچک نباشد. اگر ناچار شود که در جایی نماز بخواند که به طور 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

کلی از ایستادن تمکّن ندارد، الزم است نشسته نماز بخواند و اگر از رکوع و سجود 

 مکن ندارد، برای آنها با سر اشاره نماید.ت

)مکارم :( مسأله شرط سوّم : توانائی انجام واجبات در آن محل ّ. باید در جایی نماز 

بخواند که بتواند واجبات را انجام دهد، پس در جایی که سقف آن کوتاه است و نمی 

 تواند بایستد یا جای رکوع و سجود ندارد نماز باطل است .

 976ص: 

 انسان باید رعایت ادب را بکند[ 884]مسأله 

انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و  339مسأله 

( و چنان چه نماز خواندن بی احترامی باشد 2( نماز نخواند )6سلم و امام علیه السالم )

( )فاضل :( و نیز 2ساوی آن .. )( )اراکی :( و م6(. )3حرام است ولی نماز باطل نیست )

( )اراکی :( نماز هم بنا بر 3بنا بر احتیاط واجب مساوی قبر مطهر معصوم نماز نخواند. )

 احتیاط واجب باطل است .

)خوئی :( مسأله باید جلوتر از قبر پیغمبر و امام علیه السالم در صورتی که مستلزم هتک 

 باشد نماز نخواند و الّا عیبی ندارد.

پایگانی ، صافی :( مسأله شرط هفتم : آن که مساوی یا جلوتر از قبر پیغمبر و ائمه )گل

علیهم السالم نماز نخواند. بنا بر احتیاط واجب باید جلوتر یا مساوی با قبر پیغمبر صلی 

 اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السالم نماز نخواند.

 ام علیه السالم نماز بخواند عیبی ندارد.)تبریزی :( مسأله جلوتر از قبر پیغمبر و ام
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)مکارم :( مسأله شایسته است انسان رعایت ادب کند و جلوتر از قبر پیغمبر صلی اللّه علیه 

و آله و سلم و امام علیه السالم نماز نخواند و در صورتی که نماز خواندن هتک و بی 

 ورت نماز باطل نیست .احترامی باشد حرام است و نماز هم اشکال دارد در غیر این ص

)بهجت :( مسأله نماز خواندن جلوتر یا مساوی قبر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و 

امام علیه السالم در صورتی که بی ادبی نسبت به آنها نباشد بنا بر أظهر مکروه است ولی 

ن اجتناب داحتیاط مستحب ّ این است که به طور کلّی از این کار مخصوصاً از جلوتر ایستا

 کند.

)زنجانی :( مسأله شرط پنجم : بنا بر احتیاط واجب باید جلوتر از قبر پیغمبر صلی اللّه علیه 

و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السالم نماز نخواند و چنان چه این کار مستلزم هتک 

 باشد، حرام نیز می باشد.

)نوری :( مسأله برای رعایت ادب ، جلوتر از قبر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام 

علیه السالم نماز نخواَند و چنانچه نماز خواندن بی احترامی و مستلزم هتک باشد، حرام 

 است و نماز بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست .

علیهم السالم  ه علیه و آله و سلم و ائمّه)سیستانی :( مسأله باید پشت به قبر پیغمبرصلی اللّ

در صورتی که بی احترامی به آنان باشد نماز نخواند و در غیر این صورت اشکال ندارد 

 ولی نماز در هر دو حال صحیح است .

 اگر در نماز چیزی مانند دیوار بین او و قبر مطهر باشد[ 885]مسأله 

( که بی احترامی 6ین او و قبر مطهر باشد )اگر در نماز چیزی مانند دیوار ب 331مسأله 

( ولی فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه ای که 3( اشکال ندارد )2نشود )

روی آن افتاده کافی نیست . این مسأله در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی 
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( )بهجت :( که 2) ( )فاضل :( بین او و قبر مطهر معصوم ، حائل باشد ..6و مکارم نیست )

( )زنجانی :( اگر چیزی مانند دیوار 3مساوی یا جلوتر از قبر ایستادن بی احترامی نشود .. )

 بین او و قبر مطهر باشد، نماز خواندن اشکال ندارد ..

  :(6شرط چهارم )

 اشاره

آن که مکان نمازگزار اگر نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس 

( ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد در صورتی که 2سد )او بر

( و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلًا 3خشک هم باشد نماز باطل است )

 نجس نباشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 972ص: 

 ی :( شرط هشتم : ..( )اراکی ، نوری :( شرط هفتم : .. )گلپایگانی ، صاف6)

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( شرط پنجم : ..

( )بهجت :( مگر این که طوری تر 2)زنجانی :( شرط ششم : .. )بهجت :( شرط دوم : .. )

باشد که اگر نجاست به بدن یا لباس سرایت کرد نماز را باطل نکند چنانکه خواهد آمد 

 اشد که مبطل نماز است .... )سیستانی :( در صورتی که از نجاساتی ب

( )بهجت :( 3)زنجانی :( و آن را به نحوی نجس کند که نتواند در آن نماز بخواند .. )

 بقیه مسأله ذکر نشده .

)زنجانی :( بلی ، چنانچه فقط قسمتی از مهر نمازگزار نجس باشد پس اگر نجاست آن به 

 بدن نمازگزار سرایت نکند نماز اشکال ندارد ..
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شرط چهارم : موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود. مکان نمازگزار اگر )فاضل :( 

نجس است نباید به طوری تر باشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد مگر نجاستی 

باشد که در نماز معفوّ است ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد 

اشد و اگر مقدار واجب در سجده پاک نماز باطل است هر چند نجاست آن مسری نب

 باشد کافی است و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلًا نجس نباشد.

 باید زن عقب تر از مرد بایستد[ 886]مسأله 

بنا بر احتیاط مستحب باید زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای  331مسأله 

پایگانی ، صافی :( مسأله مکروه است زن در نماز ایستادن مرد کمی عقب تر باشد. )گل

جلوتر از مرد یا مُحاذی با او بایستد و بهتر است طوری بایستد که جای سجده او کمی از 

 جای ایستادن مرد عقب تر باشد.

باید بین مرد و زن در حال نماز اقلّا مقدار یک وجب «: شرط ششم »)خوئی ، تبریزی :( 

 فرقی نمی کند زن جلوتر بایستد یا مرد و یا مساوی هم بایستند فاصله باشد و )تبریزی :

ولی رعایت فاصله در شهر مکّه الزم نیست ؛ و نیز در غیر مکّه ( نماز خواندن در فاصله 

 کمتر از ده ذراع مکروه است .

)فاضل :( مسأله شرط پنجم : مرد بر زن مقدّم باشد. در نماز زن باید عقب تر از مرد بایستد 

هتر است جای سجده زن از جای ایستادن مرد کمی عقب تر باشد بنا بر این اگر زن و ب

جلوتر یا مساوی مرد بایستد نماز باطل است و در این حکم بین محرم و نامحرم یا زن و 

 شوهر تفاوتی نیست ، و همین طور بین نماز واجب و مستحب ّ فرق ندارد.

ن و مرد در کنار هم نماز بخوانند یا زن جلوتر )زنجانی :( مسأله در غیر مکه مکرمه اگر ز

از مرد نماز بخواند شایسته است که بین آنها بیش از ده ذراع فاصله باشد و چون ذراعهای 

متعارف با یکدیگر تفاوت دارند بزرگترین ذراع متعارف را در نظر بگیرند، و نماز 
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راهت وجب کمتر باشد ک خواندن در کمتر از این فاصله مکروه است و اگر فاصله از یک

بیشتری دارد و این مسأله در مسجد الحرام بی تردید جاری نیست و در سایر اماکن مکه 

 شایسته است این مسأله رعایت شود.

 973ص: 

)بهجت :( مسأله نماز خواندن زن جلوتر از مرد یا مُساوی و همدوش با مرد مکروه است 

مانند پرده و مانند آن حائل بشود و یا این که بنا بر اظهر، مگر این که بین آن دو، چیزی 

بین آن دو به مقدار حدّ اقل یک وجب و حدّ اکثر ده ذراع که حدود پنج متر می شود 

 فاصله باشد که در این صورت کراهت کم و یا برداشته می شود.

قداری م)سیستانی :( شرط ششم : باید بنا بر احتیاط الزم زن عقب تر از مرد بایستد، اقلًا به 

 که جای سجده او برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد.

)مکارم :( شرط چهارم تقدّم مرد بر زن : باید در نماز، زن عقب تر از مرد بایستد و جای 

سجده او از جای سجده مرد کمی عقب تر باشد و الّا نماز باطل است ؛ در این حکم 

میان مرد و زن دیوار یا پرده و مانند آن باشد  محرم و غیر محرم تفاوتی ندارند ولی اگر

 یا به اندازه ده ذراع )تقریباً پنج متر( فاصله باشد اشکال ندارد.

 اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد[ 887]مسأله 

اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است که  339مسأله 

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخوانند 6(. )6نماز را دوباره بخوانند )

و هم چنین است اگر یکی زودتر از دیگری به نماز بایستد. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل 

 .331ه مسأل
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد نماز هر دو صحیح است 

چه با هم وارد نماز شوند یا به ترتیب . بلی ، ثواب نماز هر کدام که بعد مشغول نماز شده 

اند کمتر است )صافی : ولی بنا بر احتیاط مؤکد، سزاوار است در صورتی که هر دو با 

نماز شوند، هر دو؛ و در صورتی که به ترتیب وارد شده باشند کسی که بعد هم وارد 

 وارد شده نماز را اعاده نماید(.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر زن برابر مرد یا جلوتر در کمتر از یک وجب بایستد و با 

ز اهم وارد نماز شوند باید نماز را دوباره بخوانند ولی اگر یکی زودتر از دیگری به نم

 بایستد فقط کسی که بعد مشغول نماز شده باید نمازش را دوباره بخواند.

)تبریزی :( اگر یکی زودتر از دیگری به نماز بایستد، نماز او بنا بر اظهر صحیح است و 

 کسی که بعد مشغول نماز شده ، باید نمازش را دوباره بخواند.

 ر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز)فاضل ، مکارم :( مسأله اگر زن در کنار مرد یا جلوت

هر دو باطل است امّا اگر یکی قبلًا وارد نماز شده باشد نماز او صحیح و نماز دوّمی باطل 

 است .

)زنجانی :( مسأله اگر زن برابر مرد یا جلوتر، بدون رعایت فاصله مناسب بایستد، و با هم 

دوباره بخوانند و اگر یکی بعد از وارد نماز شوند احتیاط مستحب آن است که نماز را 

 دیگری به نماز بایستد احتیاط مستحب آن است که نمازش را دوباره بخواند.

 اگر بین مرد و زن ، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد[ 888]مسأله 

 اشاره
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( نمازشان صحیح 6اگر بین مرد و زن ، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد ) 333مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( که 6است و احتیاط مستحب هم در دوباره خواندن نیست . )

 یکدیگر را نبینند، یا بین آنان اقلّا ده ذراع که تقریباً پنج ذرع 

 979ص: 

ر مرد یا جلوتر از او باشد نماز هر دو صحیح است و می شود فاصله باشد، چنانچه زن براب

کراهت هم ندارد و هم چنین است اگر مکان یکی از آنان به قدری بلند باشد که نگویند: 

 زن جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده است .

)فاضل :( که یکدیگر را نبینند یا بین آنها ده ذراع که تقریباً پنج متر است فاصله باشد 

 شان صحیح است .نماز

)زنجانی :( که یکدیگر را نبینند یا مکان یکی از آنان به قدری بلند باشد که نگویند زن 

 جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده است ، نماز هر دو بی اشکال صحیح است .

 .331)مکارم ، بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

اده برابر هم ایستاده اند یا زن جلوتر ایست)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بین مرد و زن که 

و نماز می خوانند دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را نبینند نماز هر دو 

 صحیح است اگر چه بین آنها یک وجب هم فاصله نباشد.

 )سیستانی :( یا آن که فاصله بیش از ده ذراع باشد نماز هر دو صحیح است .

 مسأله اختصاصی 

اگر زن در طبقه دوّم نماز بخواند گر چه جلوتر یا مساوی مرد باشد  741ضل :( مسأله )فا

 نمازش صحیح است حتی ّ اگر ارتفاع ، کمتر از ده ذراع یعنی کمتر از پنج متر باشد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

  :(6شرط پنجم )

 اشاره

( بیش از چهار انگشت بسته ، پست 2آن که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او )

( و احتیاط واجب آن است که از سر انگشتان پا هم بیشتر از این 3یا بلندتر نباشد )تر 

( )اراکی ، نوری :( 6پست و بلندتر نباشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 شرط هشتم : .. )گلپایگانی ، صافی :( شرط نهم : ..

( )خوئی :( از جای سر انگشتان 2. ))خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی :( شرط هفتم : .

 پای او .. )اراکی :( از جای قدمهای او ..

 )گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( از جای زانوها و سر انگشتان پای او ..

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3)زنجانی :( از جای پاهای او .. )

ه در احکام افی ، تبریزی :( و تفصیل این مسأل)خوئی ، گلپایگانی ، زنجانی ، سیستانی ، ص

 سجده گفته می شود.

)فاضل :( شرط ششم : مسطّح بودن مکان نمازگزار. جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها 

 و سر انگشتان پای او نباید بیش از چهار انگشت بسته پست تر یا بلندتر باشد.

)مکارم :( شرط پنجم بلندتر نبودن محل ّ پیشانی از جای ایستادن . باید محل ّ پیشانی 

نمازگزار از جای ایستادن او به اندازه ای بلند نباشد که از صورت سجده بیرون رود و 

 احتیاط واجب آن است که بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست تر نباشد.

 حرم در جای خلوت جایز نیست [بودن مرد و زن نام 889]مسأله 
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 بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت جایز نیست و احتیاط در نماز 337مسأله 

 971ص: 

نخواندن در آنجا است لیکن اگر خواند نمازش باطل نیست . این مسأله ، در رساله آیات 

ر دعظام : فاضل و بهجت نیست )گلپایگانی ، صافی :( مسأله بودن مرد و زن نامحرم 

اطاقی که کسی در آنجا نیست و کسی هم نمی تواند وارد شود حرام است و نمازشان 

هم در آنجا صحیح نیست ولی اگر یکی از آنان مشغول نماز باشد و دیگری که با او 

 نامحرم است وارد شود نماز او اشکال ندارد.

ی نیست و کس )خوئی ، نوری :( مسأله بودن مرد و زن نامحرم در جایی که کسی در آنجا

هم نمی تواند وارد شود، در صورتی که احتمال وقوع در معصیت را بدهند حرام است و 

 احتیاط مستحب ّ آن است که در آنجا نماز نخوانند.

)زنجانی :( حرام ، بلکه در صورتی که چنین احتمالی را هم ندهد، بنا بر احتیاط حرام 

تحب باطل است ؛ و اگر مشغول نماز باشد است و در هر حال ، نمازشان بنا بر احتیاط مس

 و کسی که با او نامحرم است وارد شود نیز همین حکم جاری است .

)سیستانی :( مسأله بودن مرد و زن نامحرم در جایی که احتمال وقوع در معصیت را بدهند 

 حرام است و احتیاط مستحب ّ آن است که در آنجا نماز نخوانند.

مرد و زن نامحرم در جایی که خلوت است و کسی هم نمی تواند )تبریزی :( مسأله بودن 

وارد شود یا وارد شونده مانع از ابتالء به معصیت نمی شود در صورتی که احتمال وقوع 

 در معصیت را بدهند جایز نیست و لکن اگر آنجا نماز بخواند صحیح است .
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ری نمی تواند به آنجا )مکارم :( مسأله بودن مرد با زن نامحرم در جای خلوت که دیگ

وارد شود، اشکال دارد و احتیاط واجب ترک آن است و نماز خواندن در آنجا نیز اشکال 

 دارد.

 نماز خواندن در جایی که تار و مانند آن استعمال می کنند[ 891]مسأله 

( 6نماز خواندن در جایی که تار و مانند آن استعمال می کنند باطل نیست ) 374مسأله 

دادن به آنها حرام است . این مسأله ، در رساله آیات عظام : اراکی ، فاضل و  ولی گوش

( )گلپایگانی ، صافی :( باطل است . ]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی :( 6بهجت نیست )

مسأله نماز خواندن در جایی که تار می زنند، یا مانند آن را استعمال می کنند باطل نیست 

 ستعمال آن معصیت است .، اگر چه گوش دادن و ا

 )سیستانی :( نماز خواندن در جایی که غنا می خوانند یا موسیقی حرام می نوازند ..

)مکارم :( مسأله نماز خواندن در محلّی که مجلس گناه است مثلًا در آنجا شراب می 

 نوشند، قمار می زنند، غیبت می کنند اشکال دارد.

و لعب که در آن آوازه خوانی می کنند یا تار و  )زنجانی :( مسأله ماندن در مجالس لهو

مانند آن استعمال می کنند، حرام و نماز خواندن در آنجا بنا بر احتیاط واجب باطل است 

. 

 در خانه کعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مکروه است [ 893]مسأله 

لی در حال ناچاری در خانه کعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مکروه است و 376مسأله 

 مانع ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 971ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله احتیاط واجب آن است که در خانه کعبه و بر بام آن نماز 

 واجب را نخوانند ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.

 )سیستانی :( در حال اختیار نماز واجب را نخوانند ..

 راکی ، فاضل :( مانع ندارد.)ا

)خوئی ، تبریزی :( مسأله احتیاط واجب آن است که بر بام خانه کعبه در حال اختیار نماز 

واجب نخوانند ولی در حال ناچاری اشکال ندارد و ظاهر این است که نماز در خانه کعبه 

 در حال اختیار نیز جایز است .

)زنجانی :( مسأله احتیاط مستحب آن است که بر بام خانه کعبه در حال اختیار نماز واجب 

یا مستحب نخوانند ولی در حال ناچاری بی اشکال مانعی ندارد و خواندن نماز واجب در 

 خانه کعبه در حال اختیار مکروه ، و احتیاط استحبابی در ترک آن است .

است که نماز واجب را در خانه کعبه نخوانند ولی )مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن 

نماز مستحب ّ اشکال ندارد بلکه مستحب ّ است در داخل خانه کعبه در مقابل هر زاویه 

ای دو رکعت نماز بخوانند ولی نماز بر پشت بام کعبه خواه واجب یا مستحب ّ اشکال 

 دارد.

 خواندن نماز مستحب در خانه کعبه [ 892]مسأله 

( اشکال ندارد، بلکه مستحب 6خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن ) 372مسأله 

است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند. این مسأله ، در رساله آیت 

در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )مکارم « و بر بام آن »( ]عبارت 6اللّه بهجت نیست )

 .376ذیل مسأله  :( رجوع کنید به
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 جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است 

  [نماز را در مسجد بخوانند 373]مسأله 

در شرع مقدس اسالم بسیار سفارش شده است ، که نماز را در مسجد بخوانند  373مسأله 

و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است و بعد از آن مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 

( و بعد از آن مسجد بیت المقدس و بعد از مسجد بیت 6لم و بعد مسجد کوفه )و س

المقدس ، مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و بعد از مسجد محله ، مسجد 

( )اراکی :( و مسجد بیت المقدس و بعد از آن مسجد جامع هر شهر و بعد 6بازار است . )

 ، مسجد بازار است . از آن مسجد محله و بعد از مسجد محله

)بهجت :( مسأله نماز در مسجد، از نماز در غیر مسجد افضل است ؛ و بهتر از همه مسجد 

الحرام است و بعد مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و بعد مسجد کوفه و بعد مسجد 

سهله و مسجد خیف و مسجد غدیر و مسجد بیت المقدس و مسجد براثا و مسجد قُبا و 

جد جامع هر شهر و بعد مسجد قبیله و بعد مسجد بازار؛ و از جمله مواضع مستحب و مس

 با فضیلت ، مشاهد مشرفه انبیاء و اوصیاء آنان و ائمه علیهم السالم است .

  [برای زنها نماز خواندن در خانه  379]مسأله 

 عقب برای زنها نماز خواندن در خانه ، بلکه در صندوق خانه و اطاق  379مسأله 

 979ص: 

(، ولی اگر بتوانند کاملًا خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد 6بهتر است )

( )اراکی ، خوئی ، تبریزی 6نماز بخوانند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .
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صورتی که خود را از نامحرم به خوبی حفظ کنند بهتر )مکارم :( مسأله برای زنها در 

است نماز را در مسجد بخوانند و اگر راهی برای یاد گرفتن احکام و مسائل اسالمی جز 

 از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد واجب است به مسجد بروند.

 د)فاضل :( مسأله برای زنها، بهتر آن است که نماز را در خانه و اتاق اختصاصی خو

بخوانند، ولی اگر نماز در مسجد به هر جهتی غیر از مسجد بودن فضیلت بر نماز در خانه 

را داشته باشد مثل این که در مسجد جماعت است یا حضور قلب بیشتری وجود دارد 

بهتر است زنان برای درک این فضیلت با حجاب کامل به مسجد بروند و اگر راهی برای 

المی جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد واجب است یاد گرفتن احکام و مسائل اس

 به مسجد بروند.

)سیستانی :( مسأله برای زنان بهتر آن است که نماز خود را در جایی بخوانند که از دیگر 

جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسبتر باشد، خواه اینجا خانه باشد یا مسجد یا جای 

 دیگر.

  [امان علیهم السالم مستحب بلکه بهتر از مسجد است نماز در حرم ام 371]مسأله 

( 6نماز در حرم امامان علیهم السالم مستحب ، بلکه بهتر از مسجد است و ) 371مسأله 

نماز در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السالم برابر دویست هزار نماز است . این 

تبریزی ، سیستانی :( و مرویست ( )خوئی ، 6مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 که .. )مکارم :( بلکه در حدیث آمده ..

  [زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است  371]مسأله 

زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است و  371مسأله 

است در غیر مسجد نماز بخواند. این  هم سایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه
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مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )مکارم :( مسأله رفتن به مسجدی که نمازگزار 

ندارد مستحب ّ است . و هم سایگان مسجد تا عذری نداشته باشند نماز در مسجد را ترک 

 نکنند.

  [غذا نخوردمستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود  379]مسأله 

( و 6مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود غذا نخورد ) 379مسأله 

در کارها با او مشورت نکند و هم سایه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد. این 

( )فاضل :( مستحب است انسان با کسی که از 6مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

نایی به مسجد مسلمانها حاضر نمی شود رابطه دوستی برقرار نکند، با او غذا روی بی اعت

 نخورد ..

)مکارم :( مسأله شایسته است انسان با کسانی که از روی بی اعتنایی به مسجد مسلمانها 

حاضر نمی شوند، رابطه دوستی برقرار نکند، با آنها غذا نخورد و در کارها با آنها مشورت 

 ها زن نگیرد و به آنها زن ندهد.ننماید و از آن

 973ص: 

 جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است 

  [نماز خواندن در چند جا مکروه است  373]مسأله 

نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است : حمام ، زمین نمک  373مسأله 

 ابان و کوچه اگر برای کسانیزار، مقابل انسان ، مقابل دری که باز است ، در جاده و خی

(، 6که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام ولی نماز باطل نیست )

مقابل آتش و چراغ ، در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد، مقابل چاه و چاله ای 

که محل بول باشد، روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آن که روی آن 
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کشند، در اطاقی که جنب در آن باشد، در جایی که عکس باشد اگر چه روبروی پرده ب

(، در قبرستان . این مسأله ، در رساله 2نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( چنانچه زحمت باشد، مزاحمت 6آیت اللّه بهجت نیست )

 حرام است ..

 یگانی ، فاضل ، صافی :( چنانچه زحمت باشد حرام و نماز باطل است ..)اراکی ، گلپا

 )زنجانی :( چنانچه زحمت باشد حرام و به احتیاط مستحب نماز باطل است ..

)مکارم :( شایسته است نماز را در این چند جا نخوانند: حمّام ، زمین نمک زار، مقابل 

انسانی که نشسته یا ایستاده است ، مقابل دری که باز است و در جادّه ها و کنار خیابانها 

( 2در صورتی که مزاحم عبور و مرور مردم نباشد و اگر مزاحم باشد حرام است .. )

 در رساله آیت اللّه مکارم نیست [« ربین دو قب» ]عبارت 

  [کسی که در محل عبور مردم نماز می خواند 377]مسأله 

کسی که در محل عبور مردم نماز می خواند، یا کسی روبروی اوست ،  377مسأله 

( و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی 6مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد )

( )فاضل :( که میان او و آنها حائل 6اللّه بهجت نیست )است . این مسأله ، در رساله آیت 

 گردد حتی ّ اگر عصا، تسبیح یا ریسمانی باشد.

)مکارم :( مسأله هر گاه انسان در جایی نماز می خواند که مردم از جلو او عبور می کنند 

مستحب ّ است جلو خود چیزی بگذارد که میان او و آنها حایل گردد حتّی اگر عصا و 

 ح و ریسمانی هم باشد کافی است .تسبی

 احکام مسجد
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  [نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد 744]مسأله 

( 6نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است ) 744مسأله 

و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند. و احتیاط 

ن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود ( آ2واجب )

(. 9(، مگر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد )3نجاستش را برطرف نمایند )

( )مکارم :( و احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکند، 6)

 باشد.مگر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده 

 )بهجت :( نجس کردن زمین ، سقف ، بام ، ظاهر و باطن مسجد حرام است ..

 977ص: 

( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی 3( )سیستانی :( احتیاط مستحب ّ .. )زنجانی :( احتیاط .. )2)

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

که  ی)خوئی ، تبریزی :( اگر نجس شود، برطرف کردن آن الزم نیست مگر در صورت

 بقاءِ نجاست ، موجب هتک مسجد باشد.

)سیستانی :( اگر نجس شود، برطرف کردن آن الزم نیست ولی اگر نجس کردن طرف 

بیرون دیوار موجب هتک مسجد باشد البتّه حرام است و برطرف کردن آن مقداری که 

مین مسل ( )بهجت :( و بنا بر احوط، کافر نباید وارد مساجد9رافع هتک باشد الزم است . )

 شود.

  [اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید 746]مسأله 

 اشاره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

(، یا کمک الزم داشته باشد و پیدا نکند، 6اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید ) 746مسأله 

(، ولی اگر بی احترامی به مسجد باشد بنا بر احتیاط 2تطهیر مسجد بر او واجب نیست )

هیر کند اطالع دهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه واجب ، باید به کسی که می تواند تط

( )مکارم :( مثل این که مسافر و در حال عبور باشد، یا احتیاج به کمک 6بهجت نیست )

دارد و پیدا نکند احتیاط واجب آن است که به دیگران که می توانند تطهیر کنند اطّالع 

سی بنا بر احتیاط واجب باید به ک ( )اراکی ، خوئی ، گلپایگانی ، صافی :( ولی2دهد. )

 که می تواند تطهیر کند اّطالع دهد.

)زنجانی ، تبریزی :( ولی باید )تبریزی : بنا بر احتیاط واجب ( به کسی که احتمال می 

دهد آن را تطهیر می کند اطالع دهد. )فاضل :( ولی باید به کسی که می تواند تطهیر 

 کند اطالع دهد.

انچه بداند که اگر به دیگری اطاّلع دهد این کار انجام می گیرد اگر )سیستانی :( ولی چن

 باقی گذاشتن نجاست موجب هتک باشد باید به او اطالع دهد.

 مسائل اختصاصی 

بنا بر اظهر در قرار دادن مکانی به عنوان مسجد، صیغه وقف الزم  992)بهجت :( مسأله 

نیست بلکه هر عملی که داللت بر آن کند کافی است ، اگر چه به کار بردن لفظ در 

ایجاب آن ، و تلفّظ به وقفیّت به عنوان مسجدیّت أحوط است و هم چنین در قبول متولی 

بار قصد قربت است در وقف مسجد؛ و کافی است که با نیّت یا حاکم شرع ؛ و أظهر اعت

و مسجدیّت را اعالم کند، به معنایی که در عرف « جَعَلتُه ُ مَسجِداً للّه ِ»و اراده بگوید: 

مسلمین معمول است ) در مقابل مسجد به معنای لغوی (؛ و در قبضش کافی است یک 

 در آنجا نماز بخواند؛ و اقرب ترتیبنفر که نمازش محکوم به صحّت باشد با اذن واقف 

آثار مسجدیّت است بر مساجد مخالفین ، در صورتی که محکوم به کفر نباشند؛ و کلیساها 
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و کنیسه ها در جهت حصول تقرب مانند مساجد مخالفین است ولی در سایر جهات محل 

 تأمل است .

س در مسجد، گذاشتن لباس نجس و سایر چیزهای نجس و متنج 999)بهجت :( مسأله 

در صورتی که نجاست آن به مسجد سرایت نکند و موجب بی احترامی به آن نباشد، 

 مانعی ندارد.

هر گاه مسجد نجس شود بر همه الزم است که به طور واجب  329)مکارم :( مسأله 

 کفایی 

 144ص: 

ط قنجاست را برطرف کنند، یعنی اگر یک یا چند نفر اقدام به تطهیر کنند از دیگران سا

می شود و گر نه همه گناه کارند و کسی که مسجد را نجس کرده در این حکم با دیگران 

 تفاوتی ندارد.

  [اگر جایی از مسجد نجس شود 742]مسأله 

اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن  742مسأله 

( و 6ی آید خراب نمایند )ممکن نیست باید آنجا را بکنند یا اگر خرابی زیاد الزم نم

)هزینه پر کردن چاله و تعمیر خرابی بر کسی است که مسجد را نجس کرده است و بر 

اشخاصی که برای تطهیر مسجد جایی از آن را کندند، یا قسمتی از آن را خراب نمودند 

(. 3(( پُر کردن جایی که کنده اند و ساختن جایی که خراب کرده اند واجب نیست )2)

گر آن کس که نجس کرده بکند یا خراب کند در صورت امکان باید پر کند و ولی ا

( )مکارم :( و بنا بر احتیاط 6تعمیر نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

واجب جایی را که کنده اند یا خراب کرده اند به حالت اوّل بازگردانند و بهتر است 
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 ر عهده گیرد و اگر مخارجی داشته باشد بنا بر احتیاطکسی که نجس کرده تعمیر آن را ب

 واجب ضامن است . )اراکی ، زنجانی :( باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند، ..

)خوئی ، تبریزی :( باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند، در صورتی که خرابی کلّی و 

 مستلزم ضرر وقف نباشد؛ ..

)سیستانی :( باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند، در صورتی که کندن یا خراب کردن 

جزئی باشد، یا آن که رفع هتک متوقّف بر کندن یا خراب کردن کلّی باشد و الّا خراب 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، 2کردن ، محل ّ اشکال است .. )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( 3، نوری و فاضل نیست [ ) زنجانی ، سیستانی ، تبریزی

ولی اگر چیزی مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتی که ممکن باشد، باید بعد از 

 آب کشیدن ، به جای اوّلش بگذارند.

)زنجانی :( پر کردن جایی که کنده اند و ساختن جایی که خراب کرده اند بر کسی که 

 است و بر غیر او الزم نیست . مسجد را نجس کرده الزم

)گلپایگانی :( مسأله اگر جایی از مسجد نجس شود و تطهیر آن بدون کندن یا خراب 

کردن مقدار کمی از آن ممکن نباشد، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند و پر کردن و 

ساختن آن قسمت هم واجب نیست مگر این که خود کسی که نجس کرده خراب کند 

ین صورت بنا بر احتیاط باید آن قسمت را بسازد و یا پر کند. و اگر مسجد به که در ا

نحوی نجس شده باشد که برای تطهیر آن ناچار باشند تمام مسجد را خراب کنند چنانچه 

متبرّعی باشد که بعد از تخریب آن را بسازد، خراب کردن آن جایز است و الّا جایز نیست 

ر آن را بنا بر احتیاط تطهیر نمایند و اگر چیزی مانند آجر ولی اگر ممکن است ، باید ظاه

مسجد که ممکن است آن را برگرداند، نجس شود؛ باید بعد از تطهیر بنا بر احتیاط آن را 

 به مسجد برگرداند.
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 )صافی :( اگر مسجد به نحوی نجس شده باشد که برای تطهیر آن ، ناچار باشند

 146ص: 

راب کردن آن جایز نیست ؛ چنانچه متبرّعی هم باشد که تمام مسجد را خراب کنند، خ

 بعد از تخریب ، آن را بسازد، جایز بودن ِ خراب کردن ِ آن ، مشکل است ..

 )صافی :( باید بعد از تطهیر، آن را به مسجد برگرداند.

  [اگر مسجدی را غصب کنند 743]مسأله 

 اشاره

(، 2آن خانه و مانند آن بسازند ) ( و به جای6اگر مسجدی را غصب کنند ) 743مسأله 

( نجس کردن آن حرام و 3که دیگر به آن مسجد نگویند باز هم بنا بر احتیاط واجب )

( )مکارم :( و آن 6تطهیر آن واجب است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

ز هم ارا از صورت مسجد به کلّی در آورند به طوری که دیگر به آن مسجد نگویند، ب

( )خوئی ، تبریزی :( 2نجس کردن آن بنا بر احتیاط حرام است و تطهیر آن الزم است . )

یا به طوری خراب شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد بنا بر احتیاط باز هم نجس 

 کردن آن حرام است ولی تطهیر آن واجب نیست .

ز ندن در آن ممکن نباشد با)گلپایگانی ، صافی :( یا به طوری خراب شود که نماز خوا

 هم نجس کردن آن حرام است و تطهیر آن واجب است .

)سیستانی :( یا به طوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند، نجس کردن آن حرام 

 نیست و تطهیر آن واجب نیست .
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)فاضل :( یا در طرح توسعه و تعریض کوچه و خیابانهای شهر و روستا قسمتی از مسجد 

چه و خیابان واقع شود بنا بر احتیاط واجب تنجیس آن جایز نیست و تطهیر آن در کو

 واجب است .

)زنجانی :( و عرفاً امکان بازگشت دوباره آن به حالت مسجدیت نباشد یا به طوری خراب 

شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد، بنا بر احتیاط مستحب آن را نجس نکنند و اگر 

در رساله آیت اللّه اراکی نیست « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 3. )نجس شد تطهیر کنند

] 

 مسأله اختصاصی 

جسد میّت را پیش از غسل دادن در مسجد گذاشتن اگر موجب  767)فاضل :( مسأله 

سرایت نجاست به مسجد یا مستلزم بی احترامی به مسجد نباشد مانعی ندارد ولی بهتر آن 

 مسجد نگذارند امّا بعد از غسل بی اشکال است .است که جنازه میّت را در 

  [نجس کردن حرم امامان علیهم السالم حرام است  749]مسأله 

( حرام است . و اگر یکی از آنها 6نجس کردن حرم امامان علیهم السالم ) 749مسأله 

نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی باشد، تطهیر آن واجب است ، بلکه 

( آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند. این مسأله ، 2جب )احتیاط وا

( )فاضل :( حرم پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )اراکی ، خوئی ، فاضل ، تبریزی ، سیستانی ، 2سلم و حرم امامان علیهم السالم .. )

 ..زنجانی :( احتیاط مستحب ّ 

)مکارم :( مسأله آلوده کردن حرم پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امامان علیهم السالم 

 اگر موجب هتک باشد حرام 
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 142ص: 

است و در این صورت تطهیر آن نیز واجب است ، بلکه اگر بی احترامی هم نباشد احتیاط 

 آن است که آن را تطهیر کنند.

  [شوداگر حصیر مسجد نجس  741]مسأله 

( باید آن را آب 2( مسجد نجس شود، بنا بر احتیاط واجب )6اگر حصیر ) 741مسأله 

( به واسطه آب کشیدن ، خراب می شود و بریدن جای نجس 9( ولی چنانچه )3بکشند )

( و اگر کسی که نجس کرده ببرد باید خودش اصالح 1بهتر است ، باید آن را ببرند )

( 2ا فرش .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )( )فاضل ، زنجانی :( ی6کند. )

 )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط ..

در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، صافی و زنجانی نیست « بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

( )خوئی ، تبریزی ، صافی :( ولی چنانچه نجاست 9( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده . )3[ )

( )خوئی ، گلپایگانی ، زنجانی ، صافی ، تبریزی 1ر بی احترامی به مسجد باشد و .. )حصی

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)مکارم :( مسأله نجس کردن فرش مسجد نیز حرام است و چنانچه نجس شود باید آن را 

تطهیر کرد و اگر خسارتی الزم آید کسی که آن را نجس کرده است ضامن است )بنا بر 

 احتیاط واجب (.

)سیستانی :( مسأله اگر حصیر یا موکت مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند، و اگر 

هتر باشد، باید آن را ببرند. ولی بریدن مقدار معتنی بهی از آن یا بریدن جای نجس ب

تطهیری که موجب نقص باشد محل اشکال است مگر این که ترک آن موجب هتک 

 باشد.
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  [بردن عین نجس در مسجد حرام است  741]مسأله 

( در مسجد اگر بی احترامی به مسجد باشد 6بردن عین نجس مانند خون ) 741مسأله 

(، در صورتی که بی احترامی 3( و هم چنین بردن چیزی که نجس شده )2است )حرام 

( )فاضل :( 6به مسجد باشد حرام است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه احتیاط مستحبّ  2بردن عین نجاست مانند خون و بول .. )

( )فاضل :( 3د عین نجس را در مسجد نبرند .. )آن است که اگر بی احترامی هم نباش

 مانند لباس و کفش نجس ..

)خوئی ، تبریزی :( مسأله بردن عین نجس و متنجّس در مسجد اگر بی احترامی به مسجد 

باشد حرام است بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که اگر بی احترامی هم نباشد عین نجس 

 را در مسجد نبرند.

چه از توابع انسانی است که وارد می شود مانند خون زخمی که در  )سیستانی :( مگر آن

 بدن یا لباس او است .

 )زنجانی :( آن را در مسجد نبرند.

)مکارم :( مسأله بردن عین نجاست مانند خون و بول در مسجد حرام است هر چند بی 

و بدن  ساحترامی به مسجد نباشد بنا بر احتیاط واجب ، مگر چیز جزئی که گاه در لبا

 شخص وارد شونده یا 

 143ص: 

در لباس بچّه های کوچک است امّا بردن متنجّس )چیزی که نجس شده مانند لباس و 

کفش نجس ( در صورتی که بی احترامی به مسجد نباشد و سبب آلودگی مسجد نیز 

 نشود حرام نیست .
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  [اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند 749]مسأله 

اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و  749مسأله 

(، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز 6اسباب چای در آن ببرند )

( )فاضل ، 6خواندن نشود اشکال ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

سم عزاداری و روضه خوانی و سوگواری یا جشنهای مذهبی و مکارم :( اگر برای مرا

 مانند آن مسجد را چادر بزنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای و غذا در مسجد ببرند ..

  [مسجد را به طال نباید زینت نمایند 743]مسأله 

( و هم چنین 2( مسجد را به طال نباید زینت نمایند )6بنا بر احتیاط واجب ) 743مسأله 

( صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند. و 3نباید )

بنا بر احتیاط »( ]عبارت 6نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته مکروه است . )

( )بهجت :( و هم چنین نباید صورت چیزی 2در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )« واجب 

خصوصاً چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد که در غیر را نقّاشی کنند و بکشند، م

مسجد هم اشکال دارد و احتمال دارد نماز خواندن در این مساجد هم مکروه باشد، ولی 

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب 3نوشتن قرآن و احادیث صحیحه در مسجد مانعی ندارد. )

 نباید .. )فاضل :( نباید بنا بر احتیاط ..

پایگانی ، صافی :( مسأله زینت کردن مسجد به طال حرام است بنا بر احتیاط واجب ، )گل

و هم چنین است نقش کردن مسجد به صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح 

 دارد، و نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته مکروه است .

است که مسجد را به طال و  )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله احتیاط مستحب این

 )زنجانی : یا نصب ( صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد زینت نکنند.
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)مکارم :( مسأله تزیین کردن مسجد به طال اشکال دارد و هم چنین احتیاط آن است که 

 صورت چیزهایی که روح دارد مثل انسان و حیوان در مسجد نقش نکنند.

احتیاط واجب این است که مسجد را به طال زینت نکنند و احتیاط )سیستانی :( مسأله 

 مستحب ّ آن است که به صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد زینت نکنند.

  [اگر مسجد خراب هم شود 747]مسأله 

اگر مسجد خراب هم شود نمی توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده  747مسأله 

 ( )نوری :( مگر این که ولی فقیه بر اساس مصالح مهم تری اجازه بدهد.6(. )6نمایند )

  [فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است  764]مسأله 

( و اگر مسجد 6فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است ) 764مسأله 

به درد آن مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند. و چنانچه 

نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد 

(، می توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد و 2)

 (.3گر نه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند )

 149ص: 

( )تبریزی :( چنانچه جزءِ 2است .. ) ( )تبریزی :( چه جزءِ بناء حساب بشود یا نه باطل6)

( )بهجت :( و غلّه و نذوراتی که برای مسجد معینی قرار داده شده 3بناء حساب نشود .. )

، در صورت بی نیاز بودن آن مسجد و یا معذور بودن مصرف در آن مسجد، می توان 

فه آنها را در سایر مساجد مصرف کرد و هم چنین است حکم غلّات و نذورات موقو

مشاهد مشرفه ؛ و با تعذّر مصرف در موارد معین شده و یا مماثل آن ، می توان آن غالت 

 و نذورات را در مطلق خیرات و مبرّات مصرف نمود.
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)زنجانی :( پول آن را باید اگر ممکن است در همان مسجد به مصرفی برسانند که به 

 مقصود وقف کننده نزدیکتر است .

  [و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می باشدساختن مسجد  766]مسأله 

ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می باشد مستحب است  766مسأله 

و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می توانند آن را خراب کنند 

راب ردم خو دوباره بسازند بلکه می توانند مسجدی را که خراب نشده ، برای احتیاج م

کنند و بزرگتر بسازند. )مکارم :( مسأله ساختن مسجد مستحب ّ است و هر قدر در جای 

مناسبتر و بهتری باشد که مسلمانان از آن بیشتر استفاده کنند بهتر است . تعمیر مسجد نیز 

مستحب ّ است و از بهترین کارها است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن 

توانند آن را به کلّی خراب کنند و دوباره بسازند. مسجدی که خراب ممکن نباشد، می 

نشده و قابل استفاده است اگر نیاز به توسعه دارد می توان آن را خراب کرد و بهتر و 

 بزرگتر ساخت .

  [تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است  762]مسأله 

 اشاره

( مستحب است ، و کسی که 6تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن ) 762مسأله 

می خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتی به 

( و موقع داخل 3(، و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد )2پوشد )

ون آمدن ، اول پای چپ را بگذارد و هم ( اول پای راست و موقع بیر9شدن به مسجد، )

( 6چنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود. )

( )اراکی :( لباس پاکیزه و فاخر به پوشد .. 2)مکارم :( و کوشش در تأمین حوائج آن .. )

 )مکارم :( لباس پاکیزه به پوشد ..
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( 9( )مکارم :( که آلوده نباشد .. )3و قیمتی به پوشد .. ) )فاضل :( لباس پاکیزه و فاخر

 )مکارم :( شایسته است ..

)بهجت :( مسأله چند چیز در مسجد مستحب است ، از جمله : تمیز کردن مسجد، روشن 

کردن چراغ آن ، و قرار دادن محل تطهیر از بول و غایط در خارج مسجد؛ و نیز مستحب 

برود ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی در آن است کسی که می خواهد مسجد 

نباشد و موقع داخل شدن به مسجد، اول پای راست و موقع بیرون آمدن ، اول پای چپ 

 را بگذارد.

 مسأله اختصاصی 

 مستحب است مسجد دارای سقف نباشد، بلکه سایبان قرار دادن  914)بهجت :( مسأله 

 141ص: 

، مگر به سبب ضرورت و یا مرجحات دیگری که با بر آن به غیر بوریا مکروه است 

 وجود آنها، بنا بر اقرب این کراهت از بین می رود.

  [نماز تحیت مسجد 763]مسأله 

وقتی انسان وارد مسجد می شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت  763مسأله 

. این  افی استو احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند ک

 مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

  [خوابیدن در مسجد 769]مسأله 

خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهای  769مسأله 

( و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه 6دنیا )
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( و گم 2ن و بینی و اخالط سینه را در مسجد بیندازد )است . و نیز مکروه است آب دها

( ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی 3شده ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند )

( )سیستانی :( بلکه در بعضی موارد حرام 2( )زنجانی :( و خرید و فروش .. )6ندارد. )

که با احترام مسجد منافات دارد  ( )بهجت :( و در هر صورت باید از کارهایی3است .. )

 یا مزاحم نمازگزاران است اجتناب کند ..

)مکارم :( مسأله خوابیدن در مسجد و سخن گفتن در باره کارهای دنیا و خواندن اشعاری 

که نصیحت و مانند آن در آن نباشد مکروه است و هم چنین انداختن آب دهان و بینی 

صدا و داد و فریاد و آن چه با موقعیّت مسجد و اخالط سینه در مسجد و بلند کردن 

 منافات دارد مکروه می باشد.

  [راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است  761]مسأله 

 اشاره

( و کسی که پیاز و سیر و مانند 6راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است ) 761مسأله 

( 6مکروه است به مسجد برود. )اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می کند 

)فاضل ، مکارم :( ولی اگر آوردن بچّه ها مزاحمتی ایجاد نکند و باعث عالقه مندی آنان 

 به نماز و مسجد شود مستحب ّ است )مکارم : و گاه واجب ( ..

)سیستانی :( راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است و هم چنین است راه دادن بچّه اگر 

زگزاران شود و یا این که احتمال رود مسجد را نجس کند. و در غیر موجب زحمت نما

 این دو صورت مانعی از راه دادن بچّه به مسجد نیست بلکه گاهی اولویت دارد ..

)بهجت :( مسأله مستحب است که در مسجد از خرید و فروش و سایر معامالت )عقود و 

و وقف و نکاح چون حیثیت عبادی ایقاعات ( غیر عبادی خودداری شود و اما مانند نذر 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

دارند اشکالی ندارد، و مستحب است از ورود دیوانگان و اطفال غیر ممیز که مراعات 

آداب مساجد را نمی نمایند به مساجد خودداری شود؛ و مکروه است کسی که بوی بدی 

 هاز او استشمام می شود مثل بوی سیر و پیاز، داخل مسجد شود و بعید نیست نمازی را ک

 با این حال خوانده ، اعاده اش مستحب باشد.

 مسأله اختصاصی 

تعرض به معابد یهودیان و مسیحیان که در ذمّه اسالم هستند و آن  913)بهجت :( مسأله 

معابد هم در دست خود آنها است جایز نیست و آن اماکن مثل مساجد محترم است و 

 مساجد هم جاری است .جایز نیست خراب کردن آنها مگر با شرایطی ، که در 

 141ص: 

 احکام مکان نمازگزار )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 ]مسائلی در مکان مصلی [

  [نشستن و نماز خواندن از جاهایی که دولت ظالم آنها را غصب می کند 394]س 

: آیا نشستن و نماز خواندن یا عبور کردن از مکان هایی که دولت ظالم آنها را 394س 

 غصب می کند، جایز است ؟

 ج : در صورت علم به غصب ، احکام و آثار مغصوب مترتب است .

  [نماز خواندن در زمینی که قبلًا وقف بوده  396]س 

لت آن را تصرف نموده و در آن : نماز خواندن در زمینی که قبلًا وقف بوده و دو396س 

 مدرسه ساخته است ، چه حکمی دارد؟
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ج : اگر احتمال قابل توجهی داده شود که تصرف مذکور مجوز شرعی داشته است ، 

 نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد.

  [نماز در مکان غصبی  392]س 

ن بعضی از این : من نماز جماعت را در تعدادی از مدارس اقامه می کنم . زمی392س 

مدارس از صاحبان آن بدون رضایت آنها گرفته شده است . نماز من و دانش آموزان در 

 این مدارس چه حکمی دارد؟

ج : اگر احتمال قابل توجهی داده شود که مسئول ذی ربط به استناد مجوز قانونی و شرعی 

 ال ندارد.اقدام به احداث مدارس در آن اراضی نموده ، نماز خواندن در آن اشک

  [شخصی مدتی با لباسی که خمس به آن تعلق گرفته است نماز خوانده  393]س 

: اگر شخصی مدتی بر سجاده یا با لباسی که خمس به آن تعلق گرفته است ، نماز 393

 بخواند، نمازهای او چه حکمی دارد؟

که  هاییج : اگر جهل به تعلق خمس به آن مال و یا به حکم تصرف در آن داشته ، نماز

 تا به حال در آن خوانده ، صحیح است .

  [مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند 399]س 

 : آیا این گفته که باید مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند، صحیح است ؟399س 

ج : اگر بین زن و مرد مقداری و لو به اندازه یک وجب فاصله باشد، جلوتر بودن زن 

 رد.اشکال ندا

  [نصب تصویر در مساجد 391]س 
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و شهدای انقالب اسالمی در مساجد، با « قدس سره »: نصب تصویر امام خمینی 391س 

عدم تمایل خود را نسبت به نصب « قدس سره »توجه به این که خود حضرت امام 

عکسشان در مساجد ابراز کرده و راجع به کراهت آن هم مطالبی وجود دارد، چه حکمی 

 دارد؟

ج : اشکال ندارد لکن اگر در شبستان باشد بهتر است هنگام نماز، به طریقی روی آن 

 پوشانده شود.

  [زندگی در یک خانه دولتی  391]س 

: شخصی در یک خانه دولتی زندگی می کند که مدت سکونت وی در آن به 391س 

ضای ی بعد از انقپایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابالغ شده است . نماز و روزه های و

 موعد مقرر تخلیه ، چه حکمی دارد؟

ج : اگر از طرف مسئولین مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، 

 تصرفات او در آن ، حکم غصب را دارد.

  [نماز خواندن بر سجاده ای که شکلهایی روی آن رسم شده  399]س 

: آیا نماز خواندن بر سجاده ای که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که 399س 

 دارای نقش است ، کراهت دارد؟

 149ص: 

ج : فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر به گونه ای باشد که بهانه به دست کسانی دهد که 

ر م چنین اگتهمت به شیعه می زنند، تولید آن و نماز خواندن بر آن جایز نیست . و ه

 موجب تفرق حواس و از بین رفتن حضور قلب در نماز شود، کراهت دارد.
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  [اگر مکان نمازگزار پاک نباشد 393]س 

: اگر مکان نمازگزار پاک نباشد ولی محل سجده پاک باشد، آیا نماز صحیح 393س 

 است ؟

م پاک ه ج : اگر نجاست مکان نمازگزار به لباس یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده

 باشد، نماز در آن مکان اشکال ندارد.

  [ساختمانی در گذشته قبرستان بوده  397]س 

: ساختمان کنونی اداره ای که در آن کار می کنم ، در گذشته قبرستان بود که 397س 

چهل سال قبل متروکه شده و سی سال است که این ساختمان در آن ایجاد شده است . 

زمین های اطراف اداره تمام گردیده و اثری از قبرستان  در حال حاضر ساختمان همه

باقی نمانده است . با توجه به مطالب مذکور امیدواریم پاسخ فرمائید که آیا اقامه نماز در 

 این اداره توسط کارمندان آن از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟

ی که از طریق شرع ج : نماز خواندن و تصرفات دیگر در این اداره اشکال ندارد، مگر این

ثابت شود زمینی که ساختمان مذکور در آن ایجاد شده ، وقف برای دفن اموات بوده و 

 به طریق غیر شرعی ، تصرف گردیده و در آن ساختمان سازی شده است .

  [اقامه نماز در پارکها 334]س 

یا دو  ک: جوانان مؤمن تصمیم گرفته اند که به منظور امر به معروف ، هفته ای ی334س 

روز نماز را در پارکها اقامه کنند، ولی بعضی اشکال می کنند که مالکیت زمین های 

 پارکها مشخص نیست . نماز خواندن در آنها چه حکمی دارد؟
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ج : نماز خواندن در پارک های فعلی و غیر آن اشکال ندارد و به صرف احتمال غصب 

 توجهی نمی شود.

  [ی این شهر ملک یکی از افراد است زمین یکی از دبیرستان ها 336]س 

: زمین یکی از دبیرستان های این شهر ملک یکی از افراد است . این زمین طبق 336س 

نقشه شهر باید به پارک تبدیل می شد، ولی به علت نیاز شدید و با موافقت مسئولین 

ه ب مربوطه ، مقرر شد که تبدیل به مدرسه شود. از آنجایی که صاحب آن زمین راضی

تملک آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در 

زمین مذکور اعالم نموده است . امیدواریم نظر شریف خود را راجع به نماز خواندن در 

 این مکان اعالم فرمائید.

ج : اگر گرفتن زمین از مالک شرعی آن طبق قانونی که توسط مجلس شورای اسالمی 

و به تأیید شورای نگهبان رسیده است ، انجام گرفته باشد، نماز خواندن و تصرفات  وضع

 دیگر در آن مکان اشکال ندارد.

  [دو مسجد مجاور هم وجود دارد 332]س 

: در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجود دارد که دیوار بین آن دو آنها را از هم 332س 

برای این که دو مسجد به هم وصل شوند، جدا می کند. مدتی پیش تعدادی از مؤمنین 

اقدام به خراب کردن قسمت زیادی از دیوار فاصل بین آن دو نمودند، و همین امر باعث 

شبهه برای بعضی در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم این شک برای آنان 

 وجود دارد. امیدواریم راه حل این مشکل را بیان فرمائید.

 143ص: 
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ج : از میان برداشتن دیواری که بین دو مسجد فاصله انداخته ، باعث اشکال در اقامه نماز 

 در دو مسجد نیست .

  [نماز خواندن در نمازخانه های رستورانها 333]س 

: در جاده ها رستورانهایی وجود دارد که در کنار آنها مکانهایی برای خواندن 333س 

ستوران غذا نخورد، آیا جایز است در آن مکانها نماز نماز قرار دارد، اگر کسی در آن ر

 بخواند یا این که ابتدا باید اجازه بگیرد؟

ج : اگر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص 

 کسانی است که در آن رستوران غذا می خورند، باید اجازه بگیرد.

  [نماز در زمین غصبی  339]س 

آیا نماز کسی که در زمین غصبی روی سجاده یا چوب و مانند آن نماز خوانده : 339س 

 ، صحیح است یا باطل ؟

 ج : نماز در زمین غصبی باطل است ، هر چند روی جا نماز و تخت باشد.

  [بعضی از شرکت ها و مؤسسه هایی که امروزه در اختیار دولت قرار دارد 331]س 

: در بعضی از شرکت ها و مؤسسه هایی که امروزه در اختیار دولت قرار دارد 331س 

بعضی اعضای شرکت و کارمندان از شرکت در نماز جماعتی که در آنجا اقامه می شود 

خودداری می کنند، به این دلیل که آن مکانها توسط دادگاه شرع از صاحبان آنها مصادره 

 رک را در این باره بیان فرمائید.شده است . خواهشمندیم نظر مبا

ج : اگر احتمال می دهند که قاضی صادر کننده حکم مصادره ، با صالحیت قانونی و بر 

اساس موازین شرعی و قانونی اقدام به صدور حکم کرده است ، عمل او شرعاً محکوم 
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به صحت است ، و بنا بر این تصرف در آن مکان جایز است و حکم غصب بر آن منطبق 

 نیست .

  [اگر مسجدی مجاور حسینیه ای باشد 331]س 

: اگر مسجدی مجاور حسینیه ای باشد، آیا اقامه نماز جماعت در حسینیه صحیح 331س 

 است و آیا ثواب آن در هر دو برابر است ؟

ج : شکی نیست که فضیلت نماز در مسجد بیشتر از فضیلت نماز در غیر مسجد است ، 

 در حسینیه یا در هر مکان دیگری اشکال شرعی ندارد.ولی خواندن نماز جماعت 

  [آیا نماز خواندن در مکانی که موسیقی حرام پخش می شود 339]س 

: آیا نماز خواندن در مکانی که موسیقی حرام پخش می شود، صحیح است یا 339س 

 خیر؟

ر دج : اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش دادن به موسیقی حرام باشد، توقف 

آنجا جایز نیست ، ولی نماز محکوم به صحت است ، و با فرض این که موسیقی باعث 

 عدم توجه و تمرکز حواس می شود، نماز خواندن در آن مکان مکروه است .

  [نماز کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می شوند 333]س 

سد، وقت نماز آنها می ر : نماز کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می شوند و333س 

به طوری که اگر در همان زمان نماز نخوانند، بعد از آن نمی توانند نماز خود را داخل 

 وقت بخوانند، چه حکمی دارد؟

ج : در فرض مزبور واجب است که نماز را در وقت آن به هر صورتی که ممکن است ، 

 و لو در داخل همان قایق ، بخوانند.
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 احکام مسجد

  [ستحب است انسان نماز را در مسجد محله خود بخواندم 337]س 

: با توجه به این که مستحب است انسان نماز را در مسجد محله خود بخواند، آیا 337س 

خالی کردن مسجد محل و رفتن به مسجد جامع شهر برای خواندن نماز جماعت ، اشکال 

 دارد یا خیر؟

 147ص: 

ماز جماعت در مسجد دیگر بخصوص مسجد ج : اگر ترک مسجد محله برای خواندن ن

 جامع شهر باشد، اشکال ندارد.

  [نماز خواندن در مسجدی که سازندگان آن ادعا می کنند 374]س 

: نماز خواندن در مسجدی که سازندگان آن ادعا می کنند که آن را برای خود 374س 

 و قبیله خود ساخته اند، چه حکمی دارد؟

نوان مسجد ساخته شد، اختصاص به قوم و گروه و قبیله و ج : مسجد پس از آن که به ع

 اشخاص خاصی ندارد و همه مسلمانان می توانند از آن استفاده نمایند.

  [آیا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند 376]س 

 : آیا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند یا در خانه ؟376س 

 د مختص مردان نیست .ج : فضیلت خواندن نماز در مسج

  [در حال حاضر بین مسجد الحرام و محل سعی بین صفا و مروه  372]س 
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: در حال حاضر بین مسجد الحرام و محل سعی بین صفا و مروه دیوار کوتاهی 372س 

وجود داردکه ارتفاع آن نیم متر و عرض آن یک متر است . این دیوار بین مسجد و 

ر ایام عادت که حق داخل شدن به مسجد الحرام را مسعی مشترک است . آیا زنها د

 ندارند، می توانند روی این دیوار بنشینند؟

 ج : اشکال ندارد، مگر این که یقین حاصل شود که آن دیوار جزء مسجد است .

  [انجام تمرین های ورزشی در مسجد محل  373]س 

: آیا انجام تمرین های ورزشی در مسجد محل یا خوابیدن در آن جایز است ؟ 373س 

 این کارها در مسجدهای دیگر چه حکمی دارد؟

ج : مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نیست و از کارهائی که با شأن و منزلت مسجد 

 منافات دارد، باید پرهیز شود، و خوابیدن در مسجد هم مکروه است .

  [ستفاده از شبستان مسجد برای رشد فکری ، فرهنگی و نظامی ا 379]س 

: آیا استفاده از شبستان مسجد برای رشد فکری ، فرهنگی و نظامی )با آموزشهای 379س 

نظامی ( جوانان جایز است ؟ آیا با توجه به کمبود مکانهای اختصاصی می توان این کارها 

 را در ایوان مسجد انجام داد؟

تابع کیفیت وقف صحن مسجد و ایوان آن است ، و باید از امام جماعت و ج : این امور 

هیئت امنای مسجد در این باره نظر خواهی شود. البته حضور جوانان در مساجد و برپایی 

 درس های دینی زیر نظر امام جماعت و هیئت امنای آن کار خوب و مطلوبی است .

  [مجلس عروسی در مساجد 371]س 
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ی از مناطق بخصوص روستاها مجلس عروسی را در مساجد برگزار می : در بعض371س 

کنند؛ به این صورت که مجلس رقص و آواز در خانه بر پا می شود، ولی نهار یا شام را 

 در مسجد تناول می کنند. آیا این کار شرعاً جایز است یا خیر؟

 ج : غذا دادن به دعوت شدگان در مسجد فی نفسه اشکال ندارد.

  [شرکت های تعاونی مردمی اقدام به ساختن مناطق مسکونی می کنند 371]س 

: شرکت های تعاونی مردمی اقدام به ساختن مناطق مسکونی می کنند، ابتدا توافق 371س 

می نمایند که برای آن محله ها مکان های عمومی مانند مسجد ساخته شود، اکنون که 

داده شده است ، آیا بعضی از آنان می آن واحدها به سهام داران شرکت تعاونی تحویل 

توانند هنگام تحویل گرفتن واحد مسکونی از توافق خود عدول کرده و بگویند ما راضی 

 به ساختن مسجد نیستیم ؟

ج : اگر شرکت با توافق همه اعضاء اقدام به ساخت مسجد نموده و مسجد هم ساخته 

قت اولیه خود اثری ندارد. ولی شده و وقف گردیده است ، عدول بعضی از اعضا از مواف

 اگر بعضی از 

 164ص: 

آنان قبل از تحقق وقف شرعی مسجد از موافقت خود عدول کنند، ساخت مسجد با 

اموال آنان در زمین متعلق به همه اعضاء بدون رضایت آنان جایز نیست ، مگر این که در 

ضمن عقد الزم بر همه آنها شرط شده باشد که بخشی از زمین شرکت برای ساخت 

رفته باشند، در این صورت حق عدول مسجد تخصیص یابد و اعضاء این شرط را پذی

 ندارند و عدول آنها هم تاثیری ندارد.

  [مسجد و گروه سرود 379]س 
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: برای مقابله با تهاجم فرهنگ غیر اسالمی ، حدود سی دانش آموز را از گروه 379س 

ابتدائی و متوسطه به شکل گروه سرود در مسجد جمع کرده ایم که این افراد درسهایی 

یم ، احکام و اخالق اسالمی را به مقتضای سن و سطح فکریشان فرا می از قرآن کر

گیرند. اقدام به این کار چه حکمی دارد؟ استفاده از آلت موسیقی ارگ توسط گروه چه 

حکمی دارد؟ انجام تمرین به وسیله آن در مسجد با رعایت موازین شرعی و مقررات 

شاد جمهوری اسالمی ایران دارای چه مربوطه و متعارف رادیو و تلویزیون و وزارت ار

 حکمی است ؟

ج : تعلیم قرآن و احکام و آموزش اخالق اسالمی و تمرین سرودهای مذهبی و انقالبی 

در مسجد اشکال ندارد، ولی در هر حال مراعات شأن ، قداست و جایگاه مسجد واجب 

 است و مزاحمت نماز گزاران جایز نیست .

  [ایی در مسجدنمایش فیلم های سینم 373]س 

: آیا نمایش فیلم های سینمایی که توسط وزارت ارشاد اسالمی ایران توزیع می 373س 

 شود، در مسجد برای شرکت کنندگان در جلسات قرآنی ، اشکال شرعی دارد یا خیر؟

ج : تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم های سینمایی جایز نیست ، ولی نمایش فیلم 

البی دارای محتوای مفید و آموزنده به مناسبت خاصی و بر حسب نیاز های مذهبی و انق

 و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد.

  [پخش موسیقی شاد از مسجد 377]س 

علیهم »: آیا پخش موسیقی شاد از مسجد به مناسبت جشن میالد ائمه معصومین 377س 

 شرعاً اشکال دارد؟« السالم 
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جایگاه شرعی خاصی دارد، لذا اگر پخش موسیقی در آن  ج : واضح است که مسجد

 منافی با حرمت مسجد باشد، حرام است ، حتی اگر موسیقی غیر مطرب باشد.

  [استفاده از بلندگوهای مساجد که صدا را در خارج از مسجد پخش می کنند 944]س 

، کنند: استفاده از بلندگوهای مساجد که صدا را در خارج از مسجد پخش می 944س 

تا چه وقت جایز است ؟ پخش سرودهای انقالبی یا قرآن کریم قبل از اذان چه حکمی 

 دارد؟

ج : پخش قرائت قرآن کریم برای چند دقیقه قبل از اذان در وقتهایی که باعث اذیت و 

 آزار هم سایگان و اهل محل نشود، اشکال ندارد.

  [مسجد جامع  946]س 

 : مسجد جامع چه تعریفی دارد؟946س 

ج : مسجد جامع مسجدی است که در شهر برای اجتماع همه اهل شهر بنا شده است ، 

 بدون این که اختصاص به گروه و قشر خاصی داشته باشد.

  [قسمت سر پوشیده ای از یک مسجد حدود سی سال است که متروکه شده  942]س 

د حدود سی سال است که متروکه و تبدیل به : قسمت سر پوشیده ای از یک مسج942

خرابه شده و نماز در آن اقامه نمی شودو بخشی از آن به عنوان انبار مورد استفاده قرار 

می گیرد. نیروهای بسیجی که حدود پانزده سال است در این قسمت سقف دار مستقر 

 هستند، تعمیراتی 

 166ص: 
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ار نامناسبی داشت و سقف آن هم در معرض را در آن انجام داده اند، زیرا وضعیت بسی

ریزش بود. چون برادران بسیجی آگاهی از احکام شرعی مسجد نداشتند و افراد مطلع 

هم آنها را آگاه نکردند، اقدام به ساختن چند اتاق در این قسمت نمودند که بر اثر آن 

م . امیدواریمبالغ زیادی خرج شد و در حال حاضر کارهای ساختمانی رو به پایان است 

( بر فرض این که متصدیان این کار و گروه 6حکم شرعی موارد زیر را بیان فرمائید: )

ناظر بر آن جاهل به مسأله باشند، آیا در برابر مخارجی که از بیت المال صرف کرده اند 

( با توجه به این که مخارج مزبور از بیت 2ضامن هستند و آیا مرتکب گناه شده اند؟ )

ده ، آیا اجازه می دهید تا زمانی که مسجد به این قسمت احتیاج ندارد و نماز در المال بو

آن اقامه نمی شود، از آن اتاق ها با رعایت کامل احکام شرعی مسجد، برای فعالیت های 

آموزشی مانند آموزش قرآن کریم و احکام شرعی و سایر امور مسجد استفاده شود؟ و 

 اجب است ؟آیا اقدام به تخریب اطاق ها و

ج : واجب است که قسمت سر پوشیده مسجد با خراب کردن اتاق هایی که در آن ساخته 

شده است ، به حالت قبل برگردد، و اگر مخارج احداث اتاقها ناشی از تعدی و تفریط و 

عمد و تقصیر نباشد، معلوم نیست که کسی ضامن آن باشد، و استفاده از قسمت سر 

جلسات آموزش قرآن کریم و احکام شرعی و معارف  پوشیده مسجد برای تشکیل

اسالمی و سایر مراسم دینی و مذهبی اگر مزاحمت برای نمازگزاران ایجاد نکند و تحت 

نظارت امام جماعت مسجد باشد اشکال ندارد، و باید امام جماعت و نیروهای بسیجی و 

تمرار در مسجد اسسایر مسئولین مسجد با هم هم کاری کنند تا حضور نیروهای بسیجی 

 پیدا کند و خللی در انجام وظائف عبادی مانند نماز و غیر آن هم پیش نیاید.

  [در طرح توسعه یکی از خیابانها چند مسجد در مسیر طرح قرار می گیرد 943]س 
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: در طرح توسعه یکی از خیابانها، چند مسجد در مسیر طرح قرار می گیرد که 943س 

کلی خراب شوندو در بقیه قسمتی از آنها تخریب گردد تا باید بعضی از آنها بطور 

 حرکت وسائط نقلیه به راحتی صورت گیرد. خواهشمند است نظر شریف را بیان فرمائید.

ج : خراب کردن تمام مسجد یا قسمتی از آن جایز نیست ، مگر در صورت وجود 

 مصلحتی که اهمیت ندادن و بی توجهی به آن ممکن نباشد.

  [فاده شخصی و اندک از آب مساجداست 949]س 

: آیا استفاده شخصی و اندک از آب مساجد که مخصوص وضو گرفتن است ، 949س 

جایز است ؟ مثل این که مغازه داران از آن برای نوشیدن ، درست کردن چائی و یا برای 

ماشین استفاده کنند، با توجه به این که آن مسجد واقف خاصی ندارد که از این اعمال 

 جلوگیری نماید.

ج : اگر وقف آب برای خصوص وضو گرفتن نمازگزاران معلوم نباشد و عرف رایج در 

محله مسجد، این باشد که هم سایه ها و عبور کنندگان هم از آب آن استفاده می کنند، 

 اشکال ندارد، هر چند احتیاط در این مورد، مطلوب است .

  [ردمسجدی در مجاورت قبرستانی وجود دا 941]س 

: مسجدی در مجاورت قبرستانی ، وجود دارد و هنگامی که بعضی از مؤمنین به 941س 

زیارت اهل قبور می آیند، از آب مسجد برای پاشیدن روی قبرهای ارحام خود استفاده 

می کنندو ما نمی دانیم که این آب عمومی است یا وقف خاص مسجد، و بر فرض هم 

 که وقف خاص 

 162ص: 
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معلوم نیست که مخصوص وضو گرفتن و دستشویی رفتن است یا خیر، آیا  مسجد نباشد،

 استفاده مذکور از آن آب جایز است ؟

ج : اگر استفاده از آب مسجد برای پاشیدن روی قبرهائی که خارج از آن قرار دارد، امر 

رایجی است و کسی به آن اعتراض نمی کند و دلیلی هم بر وقف آن آب برای خصوص 

 یر نیست ، استفاده از آن برای امر مذکور اشکال ندارد.وضو و تطه

  [اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد 941]س 

: اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او 941س 

 واجب است ؟

جازه نیازی به ا ج : اگر تعمیر، داوطلبانه و تبرّعی ) از مال ِ شخصی ِ افراد خیّر( باشد،

 حاکم شرع نیست .

  [وصیت به دفن در صحن مسجد 949]س 

: آیا جایز است وصیت کنم که مرا بعد از مردن در مسجد محله که تالش فراوانی 949س 

 برای آن کرده ام ، دفن نمایند. زیرا دوست دارم در داخل یا صحن آن دفن شوم ؟

ستثناء نشده باشد، دفن در مسجد جایز ج : اگر هنگام اجرای صیغه وقف ، دفن میّت ا

 نیست ، و وصیت شما در این مورد اعتباری ندارد.

  [مسجدی حدود بیست سال پیش ساخته شده و به نام مبارک صاحب الزمان  943]س 

: مسجدی حدود بیست سال پیش ساخته شده و به نام مبارک صاحب الزمان عجل 943

 است ، ولی معلوم نیست که این اسم در صیغه وقفاللّه تعالی فرجه الشریف زینت یافته 
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به  «عجل اللّه فرجه الشریف »مسجد ذکر شده باشد. تغییر اسم مسجد از صاحب الزمان 

 مسجد جامع چه حکمی دارد؟

 ج : مجرد تغییر اسم مسجد مانعی ندارد.

  [در مساجدی که از محل نذورات خاص مسجد و تبرّعات مؤمنین  947]س 

: در مساجدی که از محل نذورات خاص مسجد و تبرّعات مؤمنین به برق و 947س 

سیستم تهویه مجهز شده اند، هنگامی که شخصی از اهالی محل فوت می کند، برای او 

مجلس فاتحه در مسجد برگزار می شود که در آن از برق و سیستم تهویه مسجد استفاده 

نه ها را نمی پردازند. آیا این کار شرعاً جایز می گردد و برگزار کنندگان مراسم آن هزی

 است ؟

ج : جواز استفاده از امکانات مسجد در اقامه مجالس فواتح برای اموات و امثال آن منوط 

 به کیفیت وقف و نذر آن امکانات برای مسجد است .

  [در روستایی مسجد نوسازی وجود دارد 964]س 

ارد که در مکان مسجد قبلی بنا شده است : در روستایی مسجد نوسازی وجود د964س 

. در گوشه ای از این مسجد که زمین آن جزء مسجد قبلی است ، بر اثر جهل به مسأله ، 

اتاقی برای تهیه چائی و مانند آن و کتابخانه ای در نیم طبقه قسمتی از شبستان مسجد در 

ین باره و مسأله داخل شبستان مسجد ساخته شده است . خواهشمندیم نظر خود را در ا

 تکمیل و کیفیت استفاده از نصف دور داخلی مسجد، بیان فرمائید.

ج : ساختن اتاق مخصوص چائی در محل مسجد قبلی صحیح نیست و واجب است آن 

مکان به حالت مسجد بودن خود برگردد. نیم طبقه داخل شبستان مسجد هم در حکم 
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، ولی نصب قفسه های کتاب و حضور مسجد است و همه احکام و آثار شرعی آن را دارد

 در آنجا برای مطالعه اگر مزاحمتی برای نمازگزاران ایجاد نکند اشکال ندارد.

 163ص: 

  [تخریب مسجد 966]س 

: رأی جناب عالی در مورد مسأله ذیل چیست ؟ در یکی از روستاها مسجدی 966س 

وجود دارد که رو به خرابی است ، ولی دلیلی برای خراب کردن آن وجود ندارد، زیرا 

مانع استمرار جاده نیست . آیا تخریب آن به طور کامل جایز است ؟ هم چنین این مسجد 

 ، اینها باید به چه کسی داده شوند؟دارای مقداری اثاثیه و اموال است 

ج : تخریب و ویران کردن مسجد جایز نیست و به طور کلی خراب کردن مسجد آن را 

از مسجد بودن خارج نمی کند. اثاث و لوازم مسجد اگر مورد استفاده در آن مسجد 

 نباشد، بردن آن به مساجد دیگر برای استفاده از آنها اشکال ندارد.

  [زه در گوشه ای از صحن مسجدساخت مو 962]س 

: آیا شرعاً ساخت موزه در گوشه ای از صحن مسجد بدون دخل و تصرف در 962س 

 ساختمان آن جایز است ، مثل کتابخانه که امروزه جزئی از مسجد را تشکیل می دهد؟

ج : ایجاد موزه یا کتابخانه در گوشه صحن مسجد اگر مخالف کیفیت وقف تاالر و 

مسجد باشد و یا موجب تغییر ساختمان مسجد گردد، جایز نیست . بهتر  شبستان و صحن

 این است که مکانی در کنار مسجد برای این منظور تهیه شود.

  [مکانی وقفی وجود دارد که در آن مسجد مدرسه علوم دینی  963]س 
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: مکانی وقفی وجود دارد که در آن مسجد، مدرسه علوم دینی و کتابخانه عمومی 963س 

نا شده است که همگی آنها االن فعّال هستند. این مکان در حال حاضر جزء نقشه مکان ب

هایی است که از طرف شهرداری باید خراب شوند. چگونه باید با شهرداری برای تخریب 

 آن و گرفتن امکانات هم کاری کرد تا بتوان آن را تبدیل به ساختمان بهتری نمود؟

یب آن و دادن ِ عوض نماید و آن را تحویل دهد، اشکال ج : اگر شهرداری اقدام به تخر

ندارد، ولی اصل خراب کردن مسجد و مدرسه وقفی فی نفسه جایز نیست ، مگر در 

 صورتی که مصلحت ِ اهم ِ غیر قابل چشم پوشی اقتضا کند.

  [برای توسعه مسجد نیاز به کندن چند درخت از صحن آن است  969]س 

نیاز به کندن چند درخت از صحن آن است ، آیا این عمل  : برای توسعه مسجد969س 

 با توجه به بزرگ بودن صحن مسجد و وجود درختان زیاد در آنجا، جایز است ؟

 ج : اگر عمل مذکور تغییر و تبدیل وقف شمرده نشود، اشکال ندارد.

  [زمینی که جزء قسمت سر پوشیده مسجد بوده  961]س 

پوشیده مسجد بوده و بر اثر واقع شدن مسجد در مسیر  : زمینی که جزء قسمت سر961س 

طرح عمرانی شهرداری ، در خیابان افتاده و قسمتی از آن به علت اضطرار تخریب شده ، 

 چه حکمی دارد؟

ج : اگر احتمال برگشت آن به حالت اولیه ضعیف باشد، ترتّب آثار شرعی مسجد بر آن 

 معلوم نیست .

  [شده مسجدی بوده که خراب  961]س 
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: مسجدی بوده که خراب شده ، و آثار مسجدی از آن محو گردیده یا به جای 961س 

آن بنای دیگری ساخته شده و امیدی هم به دوباره سازی آن وجود ندارد، مثل آن که 

آن آبادی ویران شده و تغییر مکان پیدا کرده ، آیا نجس کردن آن مکان حرام است و 

 تطهیر آن واجب است ؟

فرض سؤال معلوم نیست نجس کردن آن حرام باشد، گر چه احتیاط آن است که  ج : در

 نجس نکنند.

  [مدتی است که در یکی از مساجد، نماز جماعت اقامه می کنم  969]س 

: مدتی است که در یکی از مساجد، نماز جماعت اقامه می کنم و اطالعی از 969س 

 کیفیت وقف مسجد ندارم .

 169ص: 

با توجه به این که مسجد از جهت هزینه با مشکالتی روبرو است ، آیا اجاره دادن زیر 

 زمین مسجد برای کاری که مناسب با شأن مسجد باشد، جایز است ؟

ج : اگر زیر زمین عنوان مسجد را ندارد و جزء تأسیساتی نیست که مسجد به آن نیاز 

 ال ندارد.داشته باشد و وقف آن هم وقف انتفاع نباشد، اشک

  [هیئت امنای مسجدی که امالکی برای اداره امور خود ندارد 963]س 

: هیئت امنای مسجدی که امالکی برای اداره امور خود ندارد، تصمیم گرفته اند 963س 

زیر زمینی را در قسمت سقف دار مسجد برای ساختن کارگاه و تأسیسات عمومی برای 

 کار جایز است ؟ خدمت به مسجد ایجاد نمایند، آیا این

 ج : حفر زمین مسجد برای تأسیس کارگاه و مانند آن جایز نیست .
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  [آیا به طور مطلق جایز است که کفّار داخل مساجد مسلمانان شوند 967]س 

: آیا به طور مطلق جایز است که کفّار داخل مساجد مسلمانان شوند، هر چند 967س 

 برای مشاهده آثار تاریخی باشد؟

آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در سایر مساجد هم اگر هتک و بی ج : ورود 

 حرمتی مسجد شمرده شود، جایز نیست ، بلکه در سایر مساجد هم مطلقاً وارد نشوند.

  [نماز خواندن در مسجدی که توسط کفّار ساخته شده  924]س 

 جایز است ؟: آیا نماز خواندن در مسجدی که توسط کفّار ساخته شده ، 924س 

 ج : اشکال ندارد.

  [کافری داوطلبانه مالی را برای کمک به ساختمان مسجد بدهد 926]س 

: اگر کافری داوطلبانه مالی را برای کمک به ساختمان مسجد بدهد و یا کمک 926س 

 دیگری نماید، آیا قبول آن جایز است ؟

 ج : اشکال ندارد.

  [ن بخوابداگر کسی شب به مسجد بیاید و در آ 922]س 

: اگر کسی شب به مسجد بیاید و در آن بخوابد و محتلم شود و پس از بیداری 922س 

 خروج از مسجد برایش ممکن نباشد، چه تکلیفی دارد؟

ج : اگر قادر بر خروج از مسجد و رفتن به جای دیگر نیست ، واجب است که فوراً تیمم 

 نماید تا بقاء در مسجد برای او حالل شود.
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 سایر مکانهای دینی احکام 

  [به ثبت رساندن حسینیه  923]س 

 : آیا از نظر شرعی به ثبت رساندن حسینیه به نام اشخاص معین ، جایز است ؟923س 

ج : ثبت ملکی حسینیه ای که جهت اقامه مجالس دینی وقف عام شده ، جایز نیست ، و 

راد قفی آن به اسم افثبت وقفی آن به نام اشخاص ضرورتی ندارد. به هر حال ، ثبت و

خاص بهتر است با اجازه و موافقت همه افرادی باشد که در ساختن آن حسینیه مشارکت 

 داشته اند.

  [جایز نیست شخص جنب و حائض داخل حرم ائمه علیهم السالم شوند 929]س 

: در رساله های عملیه آمده است که جایز نیست شخص جنب و حائض داخل 929س 

شوند. خواهشمند است توضیح بفرمایید که منظور از حرم ، « السالم  علیهم»حرم ائمه 

 همان زیر گنبد است یا این که شامل همه ساختمان های ملحق به آن هم می شود؟

ج : مراد از حرم همان زیر گنبد مبارک و جائی است که به آن حرم و مشهد شریف 

گفته می شود، ولی ساختمان های ملحق به آن و شبستانها حکم حرم را ندارند و ورود 

 جنب و حائض به آنجاها اشکال ندارد، مگر جاهائی که عنوان مسجد را داشته باشد.

 161ص: 

  [آیا می توان حسینیه را در مسجد ادغام کرد 921]س 

: حسینیه ای در کنار مسجدی قدیمی ساخته شده است ، در حال حاضر مسجد 921س 

قدیم گنجایش نمازگزاران را ندارد، آیا می توان حسینیه را در مسجد ادغام کرد و از آن 

 به عنوان مسجد استفاده نمود؟
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کال ندارد، ولی اگر حسینیه ، به عنوان حسینیه ، وقف ج : نماز خواندن در حسینیه اش

صحیح شرعی شده ، تبدیل آن به مسجد جایز نیست و هم چنین ضمیمه کردن آن به 

 مسجد به عنوان مسجد هم جایز نیست .

  [استفاده از فرشها و اجناس نذر شده  921]س 

هم علی»زندان ائمه : استفاده از فرشها و اجناس نذر شده برای مرقد یکی از فر921س 

 در مسجد جامع محله چه حکمی دارد؟« السالم 

 و زائران آن باشد، اشکال ندارد.« علیه السالم » ج : اگر زائد بر نیاز مرقد امام زاده 

  [آیا تکایا حکم مسجد را دارد 929]س 

س می و غیر آن تأسی« علیه السالم » : آیا تکایائی که به نام حضرت ابو الفضل 929س 

 شود، حکم مسجد را دارد؟ لطفاً احکام آن را بیان فرمائید.

 ج : تکیه ها و حسینیه ها حکم مسجد را ندارند.

 اذان و اقامه 

 ]اذان و اقامه از رساله حضرت امام [

 برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه اذان و اقامه بگویند[ 936]مسأله 

( اذان و اقامه بگویند 6ست پیش از نمازهای یومیه )برای مرد و زن مستحب ا 761مسأله 

( 9) «الصَّاله»(، مستحب است سه مرتبه بگویند 3(، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان )2)

( )خوئی ، 6را به قصد رجاء بگوید. )« الصَّاله»و در نمازهای واجب دیگر سه مرتبه 

 ( .. سیستانی :( پیش از نمازهای واجب شبانه روزی )یومیه
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( )خوئی ، 2)گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( پیش از نمازهای واجب یومیه .. )

 سیستانی :( و برای نمازهای دیگر واجب یا مستحب ، مشروع نیست ..

)بهجت :( امّا احتیاط مستحب ّ این است که اقامه ترک نشود مخصوصاً در نماز صبح و 

 نمی خواند .. مغرب و برای کسی که به جماعت نماز

)زنجانی :( و برای مرد سفارش بیشتری شده ، و در نماز مغرب و صبح تأکید بیشتری 

دارد و احتیاط استحبابی در آن است که اقامه در نمازها ترک نشود، و برای نمازهای 

 دیگرِ واجب یا مستحب ، مشروع نیست ..

طر مه ، ولی برای نماز عید ف)مکارم :( و بهتر است حتّی اإلمکان ترک نشود مخصوصاً اقا

و قربان و نمازهای واجب دیگر اذان و اقامه نیست بلکه سه مرتبه به امید مطلوبّیت 

 ( )سیستانی :( در صورتی که با جماعت بخوانند ..3پروردگار بگویند )الصَّاله(. )

ثل م)گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، صافی :( پیش از نمازهای واجب غیر یومیه 

( )خوئی 9نماز آیات )خوئی ، زنجانی ، تبریزی : در صورتی که با جماعت بخوانند( .. )

 ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)اراکی :( و هم چنین قبل از نمازهای واجب دیگر مانند نماز آیات هم مستحب است سه 

 بگویند.« الصاله » مرتبه 

 161ص: 

)بهجت :( و هم چنین برای این که به دیگران اعالم شود که وقت نماز داخل شده است 

استحباب اذان بعید نیست ؛ و گفتن اذان و اقامه در غیر این موارد به قصد ورود در شرع 

 حرام است .
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 مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می آید[ 937]مسأله 

( در روز اولی که بچه به دنیا می آید یا پیش از آن که بند 6مستحب است ) 769مسأله 

( )مکارم :( به 6نافش بیفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند. )

 عنوان تبرّک و امید ثواب ..

 ش)بهجت :( مسأله مستحب ّ است در گوش راست بچّه ای که به دنیا آمده اذان و در گو

 چپش اقامه بگویند.

 اذان هیجده جمله است [ 938]مسأله 

اشهَدُ ان ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ، اشهَدُ »چهار مرتبه « اللّه ُ أَکبَرُ»اذان هیجده جمله است :  763مسأله 

رِ العَمَل ِ، اللّه ُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ، حَی َّ عَلَی الصَّالهِ، حَی َّ عَلَی الفاَلح ِ، حَی َّ عَلی خَی

اللّهُ  »هر یک دو مرتبه ، و اقامه هفده جمله است یعنی دو مرتبه « أَکبَرُ، ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ

از آخر آن کم می شود و بعد از گفتن « ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ»از اول اذان و یک مرتبه « أَکبَرُ

 اضافه نمود.« قَد قامَت ِ الصَّالهُ»باید دو مرتبه « حَی َّ عَلی خَیرِ العَمَل ِ»

 شهادت سوم جزء اذان نیست [ 939]مسأله 

( ولی خوب است بعد از 6جزء اذان و اقامه نیست )« اشهَدُ ان َّ عَلِیّاً وَلِی   اللّه ِ» 767مسأله 

بته والیت ( )زنجانی :( ال6( )2، به قصد قربت گفته شود. )«اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ»

امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السالم از ارکان ایمان است و اسالم بدون آن ، 

ظاهری بیش نیست و قالبی از معنی تهی است و خوب است که پس از اشهَدُ ان َّ مُحَمَّدًا 

رَسُول ُ اللّه به قصد تیمن و تبرّک ، شهادت به والیت و امامت بال فصل حضرت امیر 

ن و سایر معصومین علیهم السالم به نحوی که شبیه جمالت اذان و اقامه نگردد؛ المؤمنی
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( )مکارم :( به قصد تبرّک گفته شود، لکن به صورتی که معلوم شود جزءِ 2ذکر گردد. )

 آن نیست .

)نوری :( و چون در امثال زمان ما، شعار تشیع محسوب می شود، در هر جا که اظهار این 

 زم باشد، گفتن آن هم مستحسن و الزم است .شعار، مستحسن و ال

)بهجت :( مسأله بعید نیست مستحب ّ بودن اقرار به والیت امیر المؤمنین علی ّ بن أبی 

طالب علیه السالم در اذان مستحبّی در صورتی که به نیّت مطلوب بودن گفته شود به 

و یا « لّه ِ عَلِیّاً وَلِی   ال َّان»عبارات مختلفی که در نهایه و فقیه و احتجاج نقل شده است که 

باشد. و امّا اقرار به والیت ، « اشهَدُ ان َّ عَلِیّاً وَلِی   اللّه ِ»عَلِی   امیرُالمُؤمِنین و یا به عبارت 

اگر چه در غیر اذان باشد خوب است ، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد و کاملترین 

ت ست که اقرار به خلیفه بودن یا وصی بودن حضرعبارتی که در اینجا گفته می شود آن ا

 امیر المؤمنین علیه السالم و ائمه طاهرین علیهم السالم در آن باشد.

 ترجمه اذان و اقامه 

 یعنی خدای تعالی بزرگتر از آن است که او را وصف کنند.« اللّه ُ أَکبَرُ»

 غیر خدایی که یکتا و بی همتا است یعنی شهادت می دهم که « اشهَدُ ان ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ»

 169ص: 

 خدای دیگری سزاوار پرستش نیست .

یعنی شهادت می دهم که حضرت محمّد بن عَبد اللّه صلی « اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ»

 اللّه علیه و آله و سلم پیغمبر و فرستاده خدا است .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

یعنی شهادت می دهم که حضرت علی علیه « اشهَدُ ان َّ عَلِیّاً أمیرُ المؤمنین وَلِی   اللّه ِ»

 الصاّله و الساّلم امیر المؤمنین و ولی ّ خدا بر همه خلق است .

ستگاری یعنی بشتاب برای ر« حَی َّ عَلَی الفاَلح ِ»یعنی بشتاب برای نماز « حَی َّ عَلَی الصَّالهِ»

. 

 یعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است .« عَلی خَیرِ العَمَل ِ حَی َّ»

 یعنی به تحقیق نماز برپا شد.« قَد قامَت ِ الصَّاله»

یعنی خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یکتا و بی همتا است « ال إِله َ إِلَّا اللّه »

فاوت دارد ولی ما در اینجا . ]این ترجمه ها در رساله آیات عظام کمی با متن اصلی ت

 ذکر نکرده ایم و در رساله آیات عظام : زنجانی و بهجت نیست [

 بین جمله های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود[ 921]مسأله 

بین جمله های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود و اگر بین آنها بیشتر از  724مسأله 

باره آن را از سر بگیرد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (، باید دو6معمول فاصله بیندازد )

( )زنجانی :( اگر بین آنها به قدری فاصله بیندازد که عرفاً نگویند جمالت 6بهجت نیست )

 پی در پی است ..

 اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازد[ 923]مسأله 

زد چنانچه غنا شود، یعنی به طور آوازه اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندا 726مسأله 

خوانی که در مجالس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگوید، حرام است و 

(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : اراکی و بهجت 6اگر غنا نشود مکروه می باشد )

 ( )فاضل :( حرام و باطل است .6نیست )
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)مکارم :( مسأله اذان گفتن بصورت غنا یعنی آهنگی که مناسب مجالس لهو و لعب است 

 ، حرام و باطل است .

 در پنج نماز اذان ساقط می شود[ 922]مسأله 

(. دوّم : 2(: اول : نماز عصر روز جمعه )6در پنج نماز اذان ساقط می شود ) 722مسأله 

(. سوم : نماز عشاء شب عید قربان ، 3) نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی حجه است

( 1( چهارم : نماز عصر و عشاء زن مستحاضه . )9برای کسی که در مشعر الحرام باشد. )

پنجم : نماز عصر و عشای کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند 

یا  فاصله نشود( در این پنج نماز در صورتی اذان ساقط می شود که با نماز قبلی 1و )

( )مکارم 6( )3(، ولی فاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد. )9فاصله کمی بین آنها باشد )

 :( و بنا بر احتیاط واجب باید آن را ترک کرد ..

)فاضل :( هر نمازی که با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط می شود چه همراه 

( )فاضل 2بر این در موارد زیر اذان ساقط می شود .. )خواندن مستحب ّ باشد یا نباشد، بنا 

، بهجت ، مکارم :( در صورتی که با نماز جمعه ) )فاضل :( یا ظهر( با هم خوانده شود .. 

( )بهجت :( در صورتی که با نماز ظهر جمع شود .. )فاضل ، مکارم :( اگر همراه ظهر 3)

 مراه می خواند ..( )مکارم :( و آن را با مغرب ه9خوانده شود .. )

 163ص: 

)فاضل :( و آن را با مغرب همراه می خواند؛ همراه خواندن و جمع کردن بین دو نماز در 

 سه مورد مذکور مستحب ّ است ..

)بهجت :( در صورتی که با نماز مغرب جمع شود و بنا بر احتیاط در این سه صورت که 

ال باشد؛ ب ّ نباشد و گفتن آن بی اشکگفته شد، باید اصلًا اذان نگویند، نه این که مستح
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ولی در جایی که نماز عصر را با نماز ظهر با هم می خوانند، خوب است برای نماز عصر 

( )فاضل ، مکارم :( که باید آن را بال فاصله بعد از نماز ظهر یا مغرب 1اذان گفته نشود .. )

صر و هم چنین بین نماز ( )اراکی :( و برای هر کس که بین نماز ظهر و ع1بخواند .. )

 مغرب و عشاء فاصله نیندازد ..

)مکارم :( ]و[ به طور کلّی هر نمازی که با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط می 

شود و فاصله شدن نافله و تعقیب کافی نیست ولی اگر نمازها را جدا از هم هر یک را 

( )بهجت :( و 9دو مستحب ّ است . )در وقت فضیلت خود به جا آورند اذان و اقامه هر 

اگر فاصله پیدا کرد یا نافله ای بین آنها خوانده شد، بنا بر اظهر اذان گفتن به استحباب 

( )اراکی 3خود باقی است . )فاضل :( و ظاهراً با خواندن نافله ، فاصله حاصل می شود. )

ازد، عشاء فاصله نیند :( و هم چنین کسی که بین نماز ظهر و عصر و یا بین نماز مغرب و

 برای نماز دوّمش اذان ساقط می شود.

 )گلپایگانی :( فاصله شدن نافله کافی است برای عدم سقوط اذان بنا بر اقوی .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله در دو نماز اذان مشروع نیست : اول : نماز عصر )خوئی : در 

ز عشاء شب عید قربان ، برای عرفات ( روز عرفه که روز نهم ذی حجه است . دوم : نما

کسی که در مشعر الحرام باشد، و در این دو نماز در صورتی اذان ساقط می شود که با 

 نماز قبلی هیچ فاصله نشود یا بین آنها کمی فاصله باشد.

)زنجانی :( مسأله انسان اگر نماز عصر را بدون فاصله یا با فاصله کم بعد از نماز ظهر، یا 

ون فاصله یا با فاصله کم بعد از نماز مغرب بخواند اذان نماز دوم ساقط می نماز عشا را بد

شود. فاصله نینداختن بین نماز دوم و نماز اول در موارد زیر مستحب یا الزم است : اول 

: نماز عصر روز جمعه ، دوم : نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی حجه است ، سوم : 

سی که در مشعر الحرام باشد، چهارم : نماز عصر و نماز عشای شب عید قربان برای ک
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عشای کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند. در این موارد اگر 

به دستور استحبابی یا لزومی عمل کرد، اذان نماز دوّم ساقط است و اگر به این دستور 

ست ، و هم چنین است در عمل نکرد و بین دو نماز فاصله زیادی انداخت اذان ساقط نی

سایر موارد اگر بین دو نماز فاصله نینداخت یا فاصله کمی انداخت اذان نماز دوّم ساقط 

است ، و خواندن نافله ، فاصله حساب می شود، بنا بر این در صورت خواندن نافله ، اذان 

 ساقط نیست .

و عشا جمع می  )صافی :( مسأله اذان عصر و عشا از کسی که بین ظهر و عصر و مغرب

کند ساقط می شود، خواه در موارد استحباب جمع باشد مثل نماز عصر روز جمعه ، و 

نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی حجه است در عرفات ، و نماز عشاء شب عید قربان 

 برای کسی که در مشعر الحرام است ،

 167ص: 

رون آمدن بول و غایط و خواه مثل زن مستحاضه یا کسی باشد که نمی تواند از بی

خودداری کند و جمع بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا می نماید، یا غیر این 

موارد باشد که به هر حال اذان عصر و عشا در صورت جمع مذکور ساقط می شود هر 

چند سقوط در عصر روز عرفه در عرفات و در عشاء شب عید قربان در مشعر بطور 

صر روز جمعه اگر بخواهد اذان بگوید رجاءً بگوید، و در غیر این عزیمت است ، و در ع

سه مورد سقوط به نحو رخصت است . فقط مستحاضه و مسلوس احتیاط را به نگفتن اذان 

ترک نکنند و در صورتی اذان ساقط می شود، که با نماز قبلی هیچ فاصله نشود، یا فاصله 

 . است برای عدم سقوط اذان بنا بر اقوی کمی بین آنها باشد، و فاصله شدن نافله کافی

)سیستانی :( مسأله در همه مواردی که نمازگزار دو نماز را که یک وقت مشترک دارند 

پشت سر هم می خواند اگر برای نماز اوّل اذان گفته باشد اذان برای نماز بعدی ساقط 
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هر و مع بین نماز ظاست ، خواه جمع میان دو نماز بهتر نباشد یا آن که بهتر باشد مثل ج

عصر در روز عرفه که روز نهم ماه ذی حجّه است اگر آنها را در وقت فضیلت نماز ظهر 

انجام دهد هر چند در عرفات نباشد و جمع بین نماز مغرب و عشای عید قربان برای کسی 

که در مشعر الحرام باشد و آنها را در وقت فضیلت نماز عشا جمع کند و ساقط شدن اذان 

ین موارد مشروط به آن است که فاصله زیادی میان دو نماز نباشد ولی فاصله شدن در ا

نافله و تعقیب ضرر ندارد و احتیاط واجب آن است که در این موارد اذان را به قصد 

مشروعیّت نیاورد بلکه آوردن اذان در دو مورد مذکور در روز عرفه و در مشعر با شرایطی 

 مشروعیّت باشد خالف احتیاط است . که گفته شد هر چند بدون قصد

 اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند[ 921]مسأله 

(، کسی که با آن جماعت 6اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند ) 723مسأله 

( )مکارم :( برای همه 6(. )2نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید )

( )فاضل :( گر 2است و بقیه بنا بر احتیاط واجب باید اذان و اقامه را ترک کنند. )کافی 

 چه اذان و اقامه را نشنیده باشد و یا موقع گفتن آن در جماعت حاضر نباشد.

 )بهجت :( می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.

 برای نماز خود اذان و)زنجانی :( مسأله کسی که به نماز جماعتی حاضر می شود نباید 

 اقامه بگوید.

 اگر برای خواندن نماز جماعت به مسجد رود[ 924]مسأله 

( به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده 6اگر برای خواندن نماز جماعت ) 729مسأله 

( برای نماز 9( و جمعیت متفرق نشده نمی تواند )3( تا وقتی که صفها به هم نخورده )2)

( در صورتی که برای جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد. 1ه بگوید )خود اذان و اقام
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( )فاضل :( ببیند نماز 2( )گلپایگانی ، فاضل ، سیستانی :( اگر برای خواندن نماز .. )6)

( )مکارم :( احتیاط آن است که 3جماعتی که در مسجد تشکیل شده بود تمام شده .. )

شرط این که برای جماعت اوّل اذان و اقامه گفته  برای نماز خود اذان و اقامه نگوید به

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب نمی تواند .. )بهجت :( بنا بر أظهر الزم 9شده باشد. )

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، سیستانی :( می تواند برای نماز خود 1نیست .. )

 اذان و اقامه نگوید

 124ص: 

آن دو مستحب ّ مؤکّد نیست ، بلکه اگر می خواهد اذان بگوید  )سیستانی : یعنی گفتن

بهتر آن است که آن را بسیار آهسته بگوید و اگر بخواهد نماز جماعت دیگری اقامه کند 

 نباید اذان و اقامه بگوید(.

 .721)زنجانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 در جایی که عده ای مشغول نماز جماعتند[ 925]مسأله 

در جایی که عده ای مشغول نماز جماعتند، یا نماز آنان تازه تمام شده و صفها  721 مسأله

به هم نخورده است ، اگر انسان بخواهد فرادی یا با جماعت دیگری که برپا می شود نماز 

(: اوّل : آن که برای آن نماز، 2(، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط می شود )6بخواند )

فته باشند. دّوم : آن که نماز جماعت باطل نباشد. سوّم : آن که نماز او و اذان و اقامه گ

(، پس اگر نماز جماعت ، داخل مسجد باشد و او 3نماز جماعت در یک مکان باشد )

( )مکارم :( اذان 6بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگوید. )

که اذان و اقامه گفته باشند و نماز جماعت صحیح  و اقامه از او ساقط است به شرط این

باشد و هر دو نماز در یک مکان و هر دو اداء و مربوط به یک وقت و در مسجد باشد. 
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( )بهجت :( و بنا بر احتیاط باید طوری باشد 3( )بهجت :( بنا بر أظهر .. )2]پایان مسأله [ )

 که ملحق به صف بشود ..

) در جایی که عدّه ای مشغول نماز جماعتند، یا  -)اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

نماز آنان تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است ، اگر انسان بخواهد فرادی یا با جماعت 

دیگری که برپا می شود نماز بخواند با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط می شود(: اوّل 

ز جماعت در مسجد باشد و اگر در مسجد نباشد، ساقط شدن اذان و اقامه : آن که نما

اشکال دارد. دوّم : آن که برای آن نماز اذان و اقامه گفته باشند. سوّم : آن که نماز 

جماعت باطل نباشد. چهارم : آن که نماز او و نماز جماعت در یک مکان باشد، پس اگر 

خواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است نماز جماعت ، داخل مسجد باشد و او ب

اذان و اقامه بگوید. پنجم : آن که نماز او و نماز جماعت هر دو اداء باشد. ششم : آن که 

وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد مثلًا هر دو نماز ظهر یا هر دو نماز عصر 

و او نماز عصر بخواند  بخوانند، یا نمازی که به جماعت خوانده می شود نماز ظهر باشد

 یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد.

 )فاضل :( با پنج شرط ..

د در غیر مور» ] در رساله آیت اللّه سیستانی به جای قسمت داخل پرانتز آمده است : 

ر )خوئی ، تبریزی :( اگ«[ مذکور در مسأله قبل ، با شش شرط اذان و اقامه ساقط می شود

 مسجد نباشد، ساقط شدن اذان و اقامه معلوم نیست ..در 

 )گلپایگانی ، صافی :( اگر در مسجد نباشد، رجاءً بگوید ..

 )سیستانی :( اگر در مسجد نباشد، اذان و اقامه ساقط نیست ..
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]شرط اول در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )فاضل :( برای نماز جماعت اول اذان و اقامه 

 گفته باشند ..

 126ص: 

)سیستانی :( پنجم : آن که نماز جماعت اداء باشد ولی شرط نیست که نماز خود او اگر 

 منفرد است هم ادا باشد ..

)سیستانی :( و امّا اگر نماز جماعت عصر باشد در آخر وقت و او بخواهد نماز مغرب 

 ادایی بخواند اذان و اقامه ساقط نمی شوند.

عده ای مشغول نماز جماعتند یا نماز آنان تازه تمام شده )زنجانی :( مسأله اگر در مسجد 

و صفها بهم نخورده است ، اگر انسان بخواهد در مسجد فرادی یا با جماعت دیگری که 

برپا می شود نماز بخواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. این حکم در غیر مسجد 

ت متفرق نشده باشند اذان و اقامه ساقط جاری نیست . تا تمام افراد حاضر در نماز جماع

است ، پس اگر برخی متفرق شده و برخی دیگر باقی بوده ، مشغول تسبیح و مانند آن 

باشند، اذان و اقامه ساقط است ؛ ولی اگر به تعقیبات نماز مشغول نباشند ساقط نیست . و 

 است . اگر شک داشته باشد که جماعت متفرق شده یا نه ، اذان و اقامه ساقط

 شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه [ 926]مسأله 

( از شرطهایی که در مسأله پیش گفته شده شک کند، 6اگر در شرط دوم ) 721مسأله 

یعنی شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه ، اذان و اقامه از او ساقط است ولی 

(. این 3ن و اقامه بگوید )( شک کند مستحب است اذا2اگر در یکی از دو شرط دیگر )

( )اراکی ، خوئی ، تبریزی ، 6مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )

( )خوئی ، اراکی ، سیستانی ، تبریزی :( پنج شرط 2سیستانی ، فاضل :( شرط سوم .. )
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امه ( )اراکی :( می تواند به قصد رجاء اذان و اق3دیگر .. )فاضل :( چهار شرط دیگر .. )

 بگوید.

 )فاضل :( بهتر است به قصد رجاء اذان و اقامه بگوید.

)سیستانی :( بهتر است اذان و اقامه بگوید ولی اگر در جماعت باشد باید به قصد رجا 

 باشد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر در یکی از شرطهایی که در مسأله قبل گفته شد، شک ّ 

 وید، مطابق با احتیاط عمل کرده است .کند چنانچه رجاءً اذان و اقامه بگ

)زنجانی :( مسأله اگر به جهت ندانستن خصوصیات خارجی ِ نماز جماعت نداند که نماز 

جماعت صحیح بوده یا نه ، اذان و اقامه ساقط است ولی اگر به جهت تردید در حکم 

ه شک مسأله نداند نماز جماعت صحیح بوده یا نه ، مثلًا در وجوب و عدم وجوب سور

دارد در نتیجه در نماز جماعتی که بدون سوره خوانده شده شک می کند که آیا صحیح 

 است یا نه ، در این صورت اذان و اقامه ساقط نیست .

 کسی که اذان و اقامه دیگری را می شنود[ 927]مسأله 

( مستحب است هر قسمتی را که 6کسی که اذان و اقامه دیگری را می شنود ) 729مسأله 

ا ت« حی علی الصاّله»( ولی در حکایت اقامه که از دیگری بشنود از 2شنود بگوید ) می

( )سیستانی :( کسی که اذان دیگری را 6را به امید ثواب بگوید. )« حی علی خیر العمل »

( )گلپایگانی :( بقیه مسأله ذکر 2که برای اعالم یا برای نماز جماعت می گوید بشنود .. )

 نشده .

 122ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ئی ، تبریزی ، صافی ، سیستانی :( آهسته بگوید. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( آهسته )خو

تکرار کند. ]پایان مسأله [ نوری ، )فاضل :( ولی از )حَی َّ علی الصَّاله( تا )حَی َّ علی خیر 

 العَمل ( را به امید ثواب بگوید.

را به جای هر کدام ) ال « لعَمل حَی ّ علی خیر ا»تا « حَی َّ علی الصَّاله»)بهجت :( ولی از 

 حول و ال قوّه الّا باللّه العلی ّ العظیم ( می گوید.

)مکارم :( مسأله کسی که اذان دیگری را می شنود، مستحب است هر جمله را که می 

شنود بازگو کند. بازگو کردن اقامه نیز به امید ثواب مستحب است )و آن را حکایت اذان 

 و اقامه می گویند(.

 کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده [ 928مسأله ]

کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده ، چه با او گفته باشد یا نه ، ) در صورتی  723مسأله 

((، می 6که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد )

( 6مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. این 

)سیستانی :( و از ابتدای شنیدن ، قصد نماز داشته است ، می تواند به اذان و اقامه او اکتفا 

کند ولی این حکم در مورد جماعتی که فقط امام اذان را شنیده باشد یا فقط مأمومین 

[  رساله آیت اللّه بهجت نیستشنیده باشند مورد اشکال است . ]قسمت داخل پرانتز در 

)زنجانی :( مسأله کسی که در نزدیکی وی اذان و اقامه گفته شده باشد؛ مثلًا هم سایه وی 

اذان و اقامه گفته باشد یا از کنار کسی که اذان و اقامه می گوید گذشته باشد، در صورتی 

ماز می تواند برای ن که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می خواند زیاد فاصله نشده باشد

خود اذان و اقامه نگوید؛ خواه اذان و اقامه دیگری را شنیده باشد یا نه ، و خواه با او اذان 

و اقامه گفته باشد یا نه ، هر چند بهتر است که اگر نشنیده باشد به قصد رجاء اذان و اقامه 
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فته پس اگر زن نیز گبگوید و در این مسأله الزم نیست اذان و اقامه را مرد گفته باشد، 

 باشد اذان و اقامه ساقط است .

 اگر مرد اذان زن را با قصد لذّت بشنود[ 929]مسأله 

(. بلکه 6اگر مرد اذان زن را با قصد لذّت بشنود، اذان از او ساقط نمی شود ) 727مسأله 

له (. این مسأله ، در رسا2اگر قصد لذّت هم نداشته باشد، ساقط شدن اذان اشکال دارد )

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .6آیات عظام : زنجانی و بهجت نیست )

( )گلپایگانی :( 2)سیستانی :( بلکه ساقط شدن اذان با شنیدن اذان زن مطلقاً اشکال دارد. )

 اگر چه خالی از وجه نیست . )خوئی ، تبریزی :( ساقط نمی شود.

)فاضل :( بنا بر احتیاط واجب اذان از او ساقط نمی شود، ولی اگر زن اذان مرد را بشنود، 

 اذان از او ساقط می شود.

)مکارم :( مسأله اگر مرد اذان زن را بشنود، اذان از او ساقط نمی شود، ولی اگر زن اذان 

 مرد را بشنود، اذان از او ساقط می شود.

 جماعت را باید مرد بگوید[ اذان و اقامه نماز 911]مسأله 

  هاشار

(، ولی در جماعت زنان 2( باید مرد بگوید )6اذان و اقامه نماز جماعت را ) 734مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : گلپایگانی 3اگر زن اذان و اقامه بگوید کافی است )

 ، صافی و بهجت نیست 

 123ص: 
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( )فاضل :( بقیه 2مردان و زنان شرکت دارند .. )( )فاضل ، مکارم :( در جماعتی که 6)

( )سیستانی :( و اکتفا به اذان و اقامه زن در نماز جماعتی که مردان 3مسأله ذکر نشده . )

 آن با او محرمند محل اشکال است .

)زنجانی :( مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که اذان و اقامه نماز جماعت را مرد بگوید، 

 عت زنان که اگر زن اذان و اقامه بگوید، بی اشکال کافی است .مگر در نماز جما

  مسأله اختصاصی

هر گاه اذان و اقامه را فراموش کند و مشغول نماز شود  737)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

اگر تا وارد رکوع رکعت اوّل نشده ، یادش آمد می تواند نماز را رها کرده و پس از 

 ا دوباره شروع کند.گفتن اذان و اقامه نماز ر

 اقامه باید بعد از اذان گفته شود[ 913]مسأله 

( و اگر قبل از اذان بگویند صحیح 2( گفته شود )6اقامه باید بعد از اذان ) 736مسأله 

( )تبریزی :( و در حال ایستادن و 6نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( و نیز در اقامه معتبر 2ه [ )با طهارت گفته شود. ]پایان مسأل

 باشد.« با وضو یا غسل یا تیمّم »است که در حال ایستادن و طهارت از حدث 

 اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید[ 912]مسأله 

را «  لفاَلححَی َّ عَلَی ا»اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید، مثلًا  732مسأله 

( باید از جایی که ترتیب به هم خورده ، دوباره 6بگوید )« حَی َّ عَلَی الصَّاله»پیش از 

( )زنجانی :( اذان و اقامه صحیح نیست و می تواند آن را از سر بگیرد و می 6بگوید. )

تواند از جایی که ترتیب بهم خورده به شکل مرتب بخواند، مگر در اثر بهم خوردن 

 پی در پی بودن جمالت اذان و اقامه بهم خورده باشد که باید از اول بخواند. ترتیب ،
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 باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد[ 911]مسأله 

( بین اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد که 6باید ) 733مسأله 

دوباره اذان و اقامه را ( مستحب است 2اذانی را که گفته اذان این اقامه حساب نشود )

( و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدری فاصله دهد که اذان و اقامه آن نماز 3بگوید )

( )بهجت :( بنا 6حساب نشود، مستحب است دوباره برای آن نماز، اذان و اقامه بگوید. )

و  اذان بگوید( )زنجانی :( کفایت نمی کند و مستحب ّ است دوباره 2بر احتیاط باید .. )

نیز باید بین اذان و اقامه و نماز فاصله نیندازد و اگر بین آنها و نماز به قدری فاصله دهد 

که اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، کفایت نمی کند و مستحب است دوباره برای آن 

 نماز اذان و اقامه بگوید.

ذان نماز به قدری فاصله دهد که ا)سیستانی :( اذان باطل است و نیز اگر بین اذان و اقامه و 

( )خوئی ، تبریزی :( مستحب 3و اقامه آن نماز حساب نشود، اذان و اقامه باطل می شود. )

 است دوباره اذان را بگوید ..

 129ص: 

)مکارم :( مسأله میان اذان و اقامه باید زیاد فاصله ندهد و اگر فاصله به قدری باشد که 

ب نشود، دوباره بگوید و هم چنین میان اذان و اقامه با نماز اقامه مربوط به آن اذان حسا

 نباید زیاد فاصله شود و الّا اذان و اقامه را اعاده نماید.

 اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود[ 914]مسأله 

( پس اگر به عربی غلط 2( به عربی صحیح گفته شود )6اذان و اقامه باید ) 739مسأله 

( 9به جای حرفی حرف دیگر بگوید، یا مثلًا ترجمه آنها را به فارسی ) (، یا3بگوید )

( )بهجت :( بلکه لُزوم آن 2( )بهجت :( باید بنا بر احتیاط .. )6بگوید صحیح نیست . )
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( )مکارم :( یا ترجمه آنها را به فارسی یا زبان دیگر بگوید صحیح 3خالی از وجه نیست .. )

 نیست .

 ( )فاضل :( یا زبان دیگر ..9)بهجت :( اگر چه معنی را تغییر ندهد .. )

 اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود[ 915]مسأله 

  هاشار

اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً یا از روی  731مسأله 

( )سیستانی :( مگر در صورتی که اگر 6(. )6فراموشی پیش از وقت بگوید باطل است )

[ بیان 999وقت در میان نماز داخل شود، حکم به صحّت آن نماز می شود که در مسأله ]

 آن گذشت .

گر برای این که مردم مهیّا برای نماز شوند و یا کارهای خود را رها کنند که )بهجت :( م

بعید نیست یک اذان قبلًا گفته شود اگر مردم را به اشتباه نیندازد و بعد اذان دیگری برای 

 نماز گفته شود.

)مکارم :( مسأله اذان و اقامه را قبل از داخل شدن وقت نماز نمی توان گفت و اگر بگوید 

 طل است .با

  مسأله اختصاصی

اگر کسی اذان و اقامه را فراموش کرد و بعد از رکوع یادش آمد؛  994)بهجت :( مسأله 

برای درک آنها نمی تواند نماز را قطع کند؛ ولی اگر قبل از رکوع یادش آمد، مستحب 

ا از ر است به قصد تحصیل ثواب اذان و اقامه نماز را قطع کند و بعد از اذان و اقامه نماز

سر بگیرد، و اگر فقط اذان را به تنهایی فراموش کرده بنا بر أظهر قطع نماز جایز نیست ، 
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و اگر فقط اقامه را فراموش کرده ، جواز قطع نماز خالی از وجه نیست ، اگر چه خالف 

 احتیاط است .

 اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته [ 916]مسأله 

گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه باید اذان را بگوید، ولی  اگر پیش از 731مسأله 

 اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته یا نه ، گفتن اذان الزم نیست .

 اگر در بین اذان یا اقامه [ 917]مسأله 

اگر در بین اذان یا اقامه پیش از آن که قسمتی را بگوید شک کند که قسمت  739مسأله 

آن را گفته یا نه ، باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده بگوید، ولی اگر در  پیش از

حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شک کند که آن چه پیش از آن است گفته یا نه ، گفتن 

( )بهجت :( شک کند جمله قبلی را گفته یا نه ، بعید نیست گفتن 6( )6آن الزم نیست . )

 آن الزم نباشد.

:( مسأله اگر در جمله های اذان و اقامه شک کند، احتیاط آن است که برگردد )مکارم 

 و به جا آورد.

 مستحب است انسان در موقع گفتن اذان ، رو به قبله بایستد[ 918]مسأله 

 مستحب است انسان در موقع گفتن اذان ، رو به قبله بایستد و با وضو یا  733مسأله 

 121ص: 

( و صدا را بلند نماید و بکشد و بین جمله 2ا به گوش بگذارد )( و دستها ر6غسل باشد )

( )بهجت :( ولی در اقامه بنا بر 6(. )3های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند )
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احوط با وضو یا غسل بودن شرط است و در اذانی که برای اعالم داخل شدن وقت است 

 :( انگشتان را در گوشها بگذارد ..( )اراکی 2، مستحب است جای بلندی بایستد .. )

( 3)مکارم :( مستحب است در موقع اذان گفتن رو به قبله بایستد و با وضو باشد .. )

)گلپایگانی ، صافی :( و امّا در اقامه باید با طهارت باشد بلکه بنا بر احتیاط الزم رو به قبله 

 و ایستاده باشد.

 گفتن اقامه آرام باشد[مستحب است بدن انسان در موقع  919]مسأله 

( بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان 6مستحب است ) 737مسأله 

( و جمله های آن را به هم نچسباند، ولی به اندازه ای که بین جمله 2آهسته تر بگوید )

است .. ( )مکارم :( شایسته 6های اذان فاصله می دهد، بین جمله های اقامه فاصله ندهد. )

( )بهجت :( و بین جمله های آن کمتر از اذان فاصله دهد ولی جمله ها را به هم نچسباند 2)

 و به خالف اذان که با تأنّی گفته می شود اقامه را سریعتر بگوید.

)مکارم :( و فاصله جمله ها را کمتر کند و میان اذان و اقامه یک گام بردارد، یا کمی 

 ا نماید یا دو رکعت نماز به جا آورد.بنشیند یا سجده کند یا دع

 )زنجانی :( آن را نیز بلند، لکن از اذان آهسته تر بگوید و بین اقامه حرف نزند ..

 مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارد[ 941]مسأله 

مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارد، یا قدری بنشیند یا سجده کند  794مسأله 

بگوید یا دعا بخواند، یا قدری ساکت باشد یا حرفی بزند یا دو رکعت نماز  ( یا ذکر6)

( ولی نماز 3( مستحب نیست )2بخواند ولی حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح )

« یا سجده کند» ( ]عبارت 6خواندن بین اذان و اقامه نماز مغرب را به امید ثواب بیاورد. )

( )گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، 2[ )در رساله آیت اللّه اراکی نیست 
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( )اراکی ، 3زنجانی :( و نماز خواندن بین اذان و اقامه نماز مغرب مستحب نیست . )

 (.737سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله )

 ب دو رکعت نماز بخواند)بهجت :( مسأله مستحب است بین اذان و اقامه در غیر نماز مغر

و در صورت نخواندن نافله قدری بنشیند یا سجده نماید یا قدمی بردارد، و در مغرب 

کافی است قدری ساکت شود یا قدمی بردارد و حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح 

 اگر ذکر نباشد مکروه است .

 اوصاف مؤذن [ 943]مسأله 

  هاشار

را که برای گفتن اذان معیّن می کنند، عادل و وقت  ( کسی6مستحب است ) 796مسأله 

( )مکارم :( بهتر 6(. )9( باشد و اذان را در جای بلند بگوید )3( و صدایش بلند )2شناس )

 است ..

 121ص: 

( )مکارم 3( )بهجت :( عادل و بینا و وقت شناس باشد یا این که راهنما داشته باشد .. )2)

( )فاضل ، مکارم :( و در صورتی که از بلندگوها استفاده شود مانعی 9:( و مناسب .. )

 ندارد گوینده اذان در محل ّ پایین قرار گیرد.

  مسائل اختصاصی

ذان گفتن بنا بر احتیاط واجب نباید مزد بگیرد و مؤذّن در مقابل ا 999)بهجت :( مسأله 

امّا چیزی که عنوان مزد ندارد جایز است ، مثل ارتزاق از بیت المال و یا موقوفه ای که 

 از درآمد آن برای مؤذّن سهمی در نظر گرفته شده است .
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آن شنیدن اذان از رادیو و ضبط صوت و مانند  717)فاضل :( مسأله  317)مکارم :( مسأله 

 برای نماز کافی نیست بلکه خود نمازگزاران باید اذان بگویند.

احتیاط واجب آن است که اذان را همیشه به  714)فاضل :( مسأله  316)مکارم :( مسأله 

قصد نماز بگویند و گفتن اذان برای اعالم دخول وقت بدون قصد نماز بعد از آن مشکل 

 است .

ه را به قصد نماز فرادی بگوید بعد جماعتی از او اگر اذان و اقام 716)فاضل :( مسأله 

تقاضا کنند تا امام جماعت آنان شود یا بخواهد به عنوان مأموم نمازش را به جماعت 

 بخواند آن اذان و اقامه کافی نیست و مستحب ّ است دوباره بگویند.

 اذان و اقامه )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 م را به اشتباه بیندازد[گفتن اذان نباید مرد 451]س 

: در روستای ما مؤذن همیشه اذان صبح را در ماه مبارک رمضان چند دقیقه قبل 914س 

از وقت می گویدتا مردم بتوانند تا وسط یا آخر اذان به خوردن و آشامیدن ادامه دهند، 

 آیا این کار صحیح است ؟

ال وان اعالم طلوع فجر نباشد، اشکج : اگر گفتن اذان ، مردم را به اشتباه نیندازد و به عن

 ندارد.

 اذان برای اعالن دخول وقت نماز[ 453]س 

: بعضی از افراد برای اعالن دخول وقت نماز، اقدام به گفتن اذان به صورت دسته 916س 

جمعی در معابر عمومی می کنندکه الحمد للّه این کار اثر زیادی در جلوگیری از فساد 

موجب روی آوردن مردم بخصوص جوانان به نماز اوّل وقت علنی در منطقه داشته و 
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شده است . ولی فردی می گوید این عمل در دین اسالم وارد نشده و بدعت است و گفته 

 او باعث ایجاد شبهه در این زمینه شده است . نظر شریف حضرت عالی چیست ؟

ج : اذان اعالمی در اوّل وقت نمازهای واجب یومیه و تکرار آن با صدای بلند از طرف 

شنوندگان از مستحبات شرعی موکّد است و اذان گفتن به صورت دسته جمعی در معابر 

 عمومی ، اگر موجب سدّ معبر و یا اذیّت دیگران نشود، اشکال ندارد.

 سی است [اذان با صدای بلند یک عمل عبادی سیا 452]س 

: از آنجا که اذان گفتن با صدای بلند یک عمل عبادی سیاسی است که ثواب 912س 

زیادی دارد، تعدادی از مؤمنین تصمیم گرفته اند که بدون بلندگو باالی بام خانه های 

خود بخصوص برای نماز صبح ، اذان بگویند. سؤال این است که در صورت اعتراض 

 چه حکمی دارد؟بعضی از هم سایگان این عمل 

 ج : اذان گفتن بر باالی بام به نحو متعارف اشکال ندارد.

 129ص: 

 پخش برنامه های خاص سحرهای ماه مبارک رمضان از بلندگوی مسجد[ 451]س 

: پخش برنامه های خاص سحرهای ماه مبارک رمضان از بلندگوی مسجد جهت 913س 

 شنیدن همگان ، چه حکمی دارد؟

یشتر مردم در شبهای ماه مبارک رمضان برای قرائت قرآن و خواندن ج : در جاهائی که ب

دعا و شرکت در مراسم دینی و امثال آن بیدار هستند، اشکال ندارد. ولی اگر سبب اذیت 

 هم سایگان مسجد شود، جایز نیست .

 پخش آیات قرآنی قبل از اذان صبح [ 454]س 
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: آیا پخش آیات قرآنی قبل از اذان صبح و دعا بعد از آن با صدای بلند به وسیله 919س 

بلندگوی مسجد و سایر مراکز به طوری که از چند کیلومتر دورتر قابل شنیدن باشد، جایز 

 است ؟ با توجه به این که این برنامه گاهی بیشتر از نیم ساعت طول می کشد.

برای اعالم داخل شدن وقت نماز صبح به وسیله بلندگو  ج : پخش اذان به نحو متعارف

اشکال ندارد، ولی پخش آیات قرآنی و دعا و غیر آن از بلندگوی مسجد، اگر موجب 

 اذیت هم سایگان شود، توجیه شرعی ندارد و بلکه دارای اشکال است .

 مرد در نماز به اذان زن اکتفا نکند[ 455]س 

 نماز به اذان زن اکتفا کند؟ : آیا جایز است که مرد در911س 

 ج : اکتفا به اذان زن برای مرد محل اشکال است .

 شهادت سوم اذان [ 456]س 

: نظر شریف جناب عالی در باره شهادت سوم اذان که داللت بر پیشوا بودن و 911س 

ان و می کند، در اذ« صلوات اللّه علیه و علیهم »والیت سید االوصیاء علی بن ابی طالب 

 مه نماز واجب چیست ؟اقا

به عنوان شعار تشیع خوب و مهم است و باید به قصد « اشهد إن علیاً ولی اللّه »ج : گفتن 

 قربت مطلقه گفته شود، ولی جزو اذان و اقامه نیست .

 نماز ایستاده و نشسته [ 457]س 

: مدتی است از درد کمر رنج می برم ولی گاهی اوقات درد آن شدیدتر است به 919س 

حدّی که نمی توانم نمازهایم را ایستاده بخوانم ، با توجه به این مسأله ، اگر اوّل وقت 
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بخواهم نماز بخوانم ، باید نشسته بخوانم ولی اگر صبر کنم ، شاید در آخر وقت بتوانم 

 ایستاده نماز بخوانم ، با این وضع وظیفه من چیست ؟

نماز خود را ایستاده بخوانید، بنا بر  ج : اگر احتمال می دهید که در آخر وقت بتوانید

احتیاط، باید تا آن هنگام صبر کنید، ولی اگر در اوّل وقت به خاطر عذری نماز خود را 

نشسته خواندید و سپس تا آخر وقت عذر شما برطرف نشد نمازی که خوانده اید صحیح 

ید ید و یقین داشتاست و اعاده الزم نیست و اگر در اوّل وقت قادر بر نماز ایستاده نبود

که ناتوانی شما از نماز تا آخر وقت ادامه خواهد یافت ، ولی قبل از آخر وقت عذر شما 

 بر طرف شد و توانستید ایستاده نماز بخوانید باید نماز را به طور ایستاده اعاده کنید.

 واجبات نماز

 ]واجبات نماز از رساله حضرت امام [

 واجبات نماز یازده چیز است :

  هراشا

اول : نیت ، دوّم : قیام یعنی ایستادن ، سوّم : تکبِیرَهُ االحرام یعنی گفتن اللّه أکبر در اول 

(، هشتم : تشهد، نهم 6نماز، چهارم : رکوع ، پنجم : سجود، ششم : قرائت ، هفتم : ذکر )

م ، ( )مکار6: سالم ، دهم : ترتیب ، یازدهم : مواالت یعنی پی در پی بودن اجزاء نماز. )

 زنجانی :( ذکر رکوع و سجود ..

 123ص: 

  [بعضی از واجبات نماز رکن است  792]مسأله 
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بعضی از واجبات نماز رکن است ، یعنی اگر انسان آنها را به جا نیاورد، ) یا  792مسأله 

(( عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز باطل می شود. و بعضی دیگر رکن 6در نماز اضافه کند )

یعنی اگر عمداً کم یا زیاد شود، نماز باطل می شود و چنانچه اشتباهاً کم یا ( 2نیست ، )

زیاد گردد نماز باطل نمی شود و رکن نماز پنج چیز است : اول : نیت . دوم : تکبیره 

(. سوم : قیام در موقع گفتن تکبیره االحرام و قیام متصل به رکوع ، یعنی 3االحرام )

( ]قسمت داخل پرانتز 6(. )9: رکوع . پنجم : دو سجده ) ایستادن پیش از رکوع . چهارم

( )خوئی ، سیستانی 2در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی ، تبریزی و زنجانی نیست [ )

، تبریزی :( یعنی اگر اشتباهاً کم گردد نماز باطل نمی شود و رکن نماز پنج چیز است : 

قیام متصل به رکوع ، یعنی ایستادن پیش از  اوّل : نیت . دّوم : تکبیره االحرام . سوم :

رکوع . چهارم : رکوع . پنجم : دو سجده از یک رکعت ؛ و اما نسبت به زیادی در 

صورتی که عمدی باشد، مطلقاً نماز باطل می شود و در صورتی که از روی اشتباه باشد 

حتیاط نا بر ااگر زیادی در رکوع یا در دو سجده از یک رکعت باشد نماز )سیستانی : ب

 الزم ( باطل است و الّا باطل نیست .

)زنجانی :( یعنی اگر اشتباهاً کم گردد نماز باطل نمی شود. رکن نماز چهار چیز است : 

اول : نیّت . دّوم : قیام متصل به رکوع یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن . سوم : رکوع 

ورتی که عمدی باشد مطلقاً نماز باطل می . چهارم : سجده . و اما نسبت به زیادی ، در ص

[ و در 6647شود و در صورتی که از روی اشتباه باشد تفصیالتی دارد که در مسأله ]

( )صافی 3[ به بعد خواهد آمد. )6219قسمت کم و زیاد شدن اجزاء و شرایط نماز مسأله ]

احتیاط،  ا بر این ،:( ولی زیاد شدن سهوی آن بنا بر احتیاط، موجب باطل شدن نماز است بن

( )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( پنجم : دو سجده از یک 9اتمام نماز و اعاده آن است .. )

 رکعت .
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)مکارم :( پنجم : دو سجده . )البته در نیت ، زیادی تصور نمی شود و زیادی تکبیره 

اإلحرام نیز اگر از روی سهو باشد نماز را باطل نمی کند هر چند احتیاط مستحب آن 

 است که آن را اعاده کند(.

  نیّت

 انسان باید نماز را به نیت قربت انجام دهد[ 941]مسأله 

( به 6د نماز را به نیت قربت ، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم )انسان بای 793مسأله 

جا آورد، و الزم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلًا به زبان بگوید که چهار رکعت 

( )سیستانی :( برای تذلل و کرنش در پیشگاه 6(. )2نماز ظهر می خوانم قربهً إلی اللّه )

 خداوند عالم ..

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه در نماز احتیاط، احتیاط 2برای خداوند عالم .. ))زنجانی :( 

 الزم ، نگفتن به زبان است .

)مکارم :( همین اندازه که اگر سؤال کنند چه می کنی ، بتواند جواب دهد که برای خدا 

 نماز می خوانم کافی است .

 از خواندن برای خدا باشد در )بهجت :( بلکه همین قدر که انگیزه انسان از این کار نم

در احکام رکوع فرقی بین نماز واجب و مستحب ّ نیست حتّی زیادی  793)مکارم :( مسأله 

 رکوع بنا بر احتیاط واجب .

 127ص: 

تحقّق نیّت کافی است . ولی بهتر و أفضل این است که نیّت نماز را از قلب خود بگذراند 

 مگر این که نزدیک به حدّ وسوسه برسد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند[ 944]مسأله 

اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و  799مسأله 

(. و نیز کسی که مثلًا قضای نماز 2(، نماز او باطل است )6معین نکند، ظهر است یا عصر )

اهد آن نماز قضا یا نماز ظهر را ظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخو

( )بهجت :( و تصمیم هیچ 6(. )3بخواند، باید نمازی را که می خواند، در نیت معیّن کند )

( )سیستانی :( ولی کافی است نماز ظهر را به عنوان 2کدام از این دو را نداشته باشد .. )

 )بهجت :( بنا بر أحوط.( 3نماز اوّل و نماز عصر را به عنوان نماز دوّم تعیین کند .. )

)مکارم :( مسأله در موقع نیّت باید قصد کند که نماز ظهر را می خواند یا عصر، یا نمازهای 

دیگر و اگر فقط نیّت کند چهار رکعت نماز می خوانم کافی نیست ، بلکه نمازی را که 

دن بومی خواند باید در نیّت خود معیّن کند و احتیاط واجب آن است که قضاء و اداء 

 آن را نیز معیّن نماید.

)زنجانی :( مسأله در نیت نماز باید ظهر یا عصر بودن نماز را معین کند و لو به نحو اجمال 

؛ پس اگر در  "آن چه بر من اول واجب شده به جا می آورم  "، مثل آن که نیت کند: 

اجمال هم  نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و به نحو

معین نکند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است . و نیز کسی که مثلًا قضای نماز ظهر بر 

او واجب است اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر را بخواند، باید 

 نمازی را که می خواند در نیت معین کند.

 خود باقی باشد[انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت  945]مسأله 

انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد، پس اگر در بین نماز به  791مسأله 

 طوری غافل شود که اگر بپرسند چه می کنی ، نداند چه بگوید، نمازش باطل است .
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 انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند[ 946]مسأله 

( نماز بخواند، پس کسی که 6ید فقط برای انجام امر خداوند عالم )انسان با 791مسأله 

( خواه فقط 2ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است )

( )سیستانی :( برای تذلل در 6برای مردم باشد، یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد. )

 ( )بهجت :( بنا بر احوط ..2ی خداوند عالم .. )پیشگاه خداوند عالم .. )زنجانی :( برا

)مکارم :( مسأله هر کس برای ریا یعنی نشان دادن به مردم نماز یا عبادت دیگری را انجام 

دهد، عالوه بر این که عبادتش باطل است ، گناه کبیره نیز انجام داده است و اگر خدا و 

 ه کبیره است .مردم را هر دو در نظر بگیرد، باز عملش باطل و گنا

 اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا به جا آورد[ 947]مسأله 

 اشاره

اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا به جا آورد، نماز باطل است ، )چه آن  799مسأله 

((، بلکه 2( واجب باشد مثل حمد و سوره ، چه مستحب باشد مانند قنوت )6قسمت ، )

( ولی برای نشان دادن به مردم در جای 3ی خدا به جا آورد )اگر تمام نماز را برا

مخصوصی مثل مسجد، یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت ، یا به طرز مخصوصی ، 

 (.9مثلًا با جماعت نماز بخواند، نمازش باطل است )

 134ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( و لکن در مستحب ّ، 2( )فاضل :( چه آن قسمت ریایی .. )6)

 یاط الزم آن است که نماز را تمام و دوباره اعاده نماید ..احت
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)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب . هر گاه اصل نماز را برای خدا می خواند ولی به قصد ریا 

آن را در مسجد یا در اوّل وقت یا با جماعت انجام می دهد، نمازش باطل است ، ولی 

ل وقت یا در مسجد برای او راحت تر است اگر برای ریا نیست بلکه نماز خواندن در اوّ

 ، اشکالی ندارد.

)بهجت :( و چه از افعال نماز باشد یا از قبیل دعا و ذکر باشد، مگر این که از چیزهایی 

باشد که شرط صحیح بودن نماز است ولی قصد قربت در انجام آن الزم نیست مثل 

پوشاندن عورت . ]پایان مسأله ][ قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی و 

( اگر قسمتی از نماز را برای غیر خدا به جا آورد، چه آن ( )سیستانی :3تبریزی نیست [ )

قسمت ، واجب باشد مثل حمد یا مستحب ّ باشد مثل قنوت ، اگر آن قصد غیر خدائی به 

تمام نماز سرایت کند مثلًا قصد ریا در عملی باشد که مشتمل بر آن جزء است یا آن که 

اطل است و اگر نماز را برای خدا از تدارک آن قسمت ، زیادی مُبطل الزم آید نمازش ب

( )خوئی :( و بنا بر احتیاط، اگر جزءِ مستحبّی را نیز مثل قنوت برای غیر 9به جا آورد .. )

 خدا به جا آورد نمازش باطل است .

)تبریزی :( و بنا بر احتیاط، اگر جزءِ مستحبّی را نیز مثل قنوت برای غیر خدا به جا آورد 

 از را اعاده کند.آن را تمام کرده بعد نم

)زنجانی :( مسأله اگر قسمتی از نماز را برای خداوند عالم انجام ندهد، چنانچه به جهت 

، یا «حمد»نشان دادن به مردم باشد نمازش باطل است ؛ خواه آن قسمت واجب باشد مثل 

، و چنانچه به جهت مباحی ؛ مانند اعالم مطلبی به غیر باشد، «قنوت »مستحب باشد مثل 

قسمت باطل است ، پس اگر آن قسمت را عمداً زیاد کرده باشد نمازش باطل است  آن

، در غیر این صورت فقط همان قسمت باطل می شود پس اگر آن قسمت را دوباره 

بخواند یا آن قسمت ، مستحبی باشد نمازش صحیح است . و اگر تمام نماز را برای خدا 
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ر جای مخصوصی مثل مسجد، یا در وقت به جا آورد ولی برای نشان دادن به مردم د

مخصوصی مثل اول وقت ، یا به طرز مخصوصی مثلًا با جماعت نماز بخواند نمازش باطل 

است ؛ ولی اگر به خاطر کار مباحی ، مثل خنک بودن مسجد یا خنک بودن هوا در اول 

 ز راوقت یا نخواندن حمد و سوره در جماعت باشد، اشکالی ندارد هم چنان که اگر نما

برای خدا بجا آورد لکن برای اعالم مطلبی به دیگری با صدای بلند بخواند نمازش صحیح 

 است .

 مسائل اختصاصی 

اگر کسی مثال خواست نماز ظهر بخواند ولی موقع شروع در نماز  939)بهجت :( مسأله 

مثلًا  راشتباهاً به جای لفظ ظهر، لفظ عصر به زبان او آمد یا این که در قلبش به جای ظه

عصر اشتباهاً خطور کرد، ولی انگیزه او از این عمل نماز ظهر بود مانعی ندارد و نماز او 

 صحیح است .

 عدول نیّت از نافله به فریضه و بالعکس جایز نیست و در صورت  931)بهجت :( مسأله 

 136ص: 

 دوّم بعضیعدول در مورد اول ، نماز نه نافله حساب می شود و نه فریضه ، ولی در مورد 

 از موارد استثناء شده است ، چنانچه در مسائل نماز جماعت خواهد آمد.

  تکبیره اإلحرام

 گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است [ 948]مسأله 

« اللّه »( حروف 6گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید ) 793مسأله 

( و نیز باید این دو کلمه 2را پشت سر هم بگوید )« اللّه اکبر»و دو کلمه « اکبر»و حروف 
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( و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثلًا ترجمه آن را به فارسی 3به عربی صحیح گفته شود )

« اللّه أکبر»( )زنجانی :( گفتن 2( )بهجت :( باید بنا بر احوط .. )6بگوید صحیح نیست . )

راً رکن نیست ، پس اگر آن را فراموش کند و در در اول هر نماز واجب است ، ولی ظاه

رکوع یا بعد از آن متوجه شود نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که نماز 

« اللّه »را دوباره بخواند و اگر قبل از رکوع متوجه شود نمازش باطل است و باید حروف 

که می تواند، این دو ( )بهجت :( باید کسی 3را پشت سر هم بگوید .. )« اکبر»و حروف 

 کلمه را به عربی صحیح بگوید ..

ویند می گ« تکبیره اإلحرام »است که آن را « اللّه أکبر»)مکارم :( مسأله اوّلین جزء نماز 

و ترک آن خواه از روی عمد باشد یا سهو، نماز را باطل می کند امّا اضافه کردن آن 

باطل  لّه اکبر بگوید( اگر عمدی باشد، موجب)یعنی به جای یک اللّه اکبر مثلًا دو مرتبه ال

 شدن نماز است .

 تکبیره االحرام [ 949]مسأله 

( آن است که تکبیره االحرام نماز را به چیزی که پیش از 6احتیاط واجب ) 797مسأله 

(. این مسأله 2آن می خواند، مثلًا به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند نچسباند )

( )تبریزی ، سیستانی :( احتیاط مستحبّ  6اله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )، در رس

 را به جهت اتصال به قبل ساقط نکند.« اللّه اکبر»( )زنجانی :( یعنی همزه 2.. )

 اگر انسان بخواهد الّله أکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند[ 951]مسأله 

بسم »را به چیزی که بعد از آن می خواند مثلًا به « أکبراللّه »اگر انسان بخواهد  714مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت 6اکبر را پیش بدهد )« ر»بچسباند باید « اللّه الرحمن الرحیم 

 ( )خوئی :( ولی احتیاط واجب آن است که در نماز واجب نچسباند.6اللّه بهجت نیست )
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اط اکبر را ضمّه بدهد هر چند احتی« راء» )فاضل ، تبریزی ، سیستانی :( بهتر است حرف

 مستحب ّ است که در نماز واجب متّصل نکند.

اکبر را پیش بدهد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل « ر»)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب 

 (.6449مسأله )

 موقع گفتن تکبیره االحرام باید بدن آرام باشد[ 953]مسأله 

( در 3( و اگر عمداً )2( باید بدن آرام باشد )6االحرام ، )موقع گفتن تکبیره  716مسأله 

( و چنانچه سهوًا 9حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیره االحرام را بگوید باطل است )

حرکت کند بنا بر احتیاط واجب باید اول ، عملی که نماز را باطل می کند انجام دهد و 

 دوباره تکبیر بگوید.

 132ص: 

( )مکارم :( و اگر در حالی که مثًلا قدم برمی دارد 2نماز واجب .. ) ( )سیستانی :( در6)

اللّه أکبر بگوید باطل است و چنانچه سهواً بگوید احتیاط واجب آن است کاری کند که 

( 3نماز باطل شود )مثلًا صورت را به طرف پشت قبله کند( و دوباره تکبیر بگوید. )

راکی ، گلپایگانی ، خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، ( )ا9)زنجانی :( اگر با علم و عمد .. )

 صافی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 )بهجت :( و هم چنین بنا بر احتیاط اگر سهواً یا از روی فراموشی باشد، نیز باطل است .

 تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند[ 952]مسأله 

( و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش بشنود 6ه )تکبیر و حمد و سور 712مسأله 

( و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش یا سر و صدای زیاد نمی شنود، باید طوری 2)
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( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. )

که اگر مانعی در کار نباشد، حدّ  )مکارم :( و سایر ذکرهای نماز را باید طوری بخواند

( 3( )سیستانی :( خودش ال اقل همهمه خود را بشنود .. )2اقل ّ خودش آن را بشنود. )

)زنجانی :( باید طوری بگوید که اگر افراد متعارف بگویند و مانعی نباشد خودشان 

 بشنوند.

 کسی که الل است یا زبان او مرضی دارد[ 951]مسأله 

را « اللّه أکبر( »2( یا زبان او مرضی دارد که نمی تواند )6کسی که الل است ) 713مسأله 

( 3درست بگوید، باید به هر طوری که می تواند بگوید و اگر هیچ نمی تواند بگوید )

( در قلب خود بگذراند و برای تکبیر اشاره کند و زبانش را هم اگر می تواند 9باید )

( )زنجانی :( 2انی :( کسی که به واسطه عارضه ای الل شده .. )( )سیست6حرکت دهد. )

( )بهجت :( برای تکبیر بنا بر أحوط 3کسی که بخاطر بیماری یا الل بودن نمی تواند .. )

 با انگشت اشاره کند و اگر می تواند زبانش را هم حرکت دهد.

)سیستانی :( باید تکبیر را در قلب خود بگذراند و برای او به طوری که مناسب حکایت 

لفظش باشد با انگشتش اشاره کند و زبان و لبش را هم اگر می تواند حرکت دهد، و امّا 

کسی که الل مادر زاد است ، باید زبان و لبش را به طوری که شبیه کسی است که تلفّظ 

( )خوئی ، 9دهد و در آن حال با انگشتش نیز اشاره نماید. ) به تکبیر می کند، حرکت

 تبریزی :( بنا بر احتیاط باید ..

)مکارم :( مسأله کسانی که به خاطر بیماری یا الل بودن نمی توانند تکبیر را درست 

بگویند باید هر طوری می توانند بگویند و اگر هیچ نمی توانند بگویند، احتیاط واجب 

ره کنند و با زبانی که در میان افراد کر و الل متعارف است ، آن را ادا آن است که اشا

 نمایند و در قلب خود نیز بگذرانند.
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 مستحب است بعد از تکبیره االحرام بگوید[ 954]مسأله 

 (:6مستحب است بعد از تکبیره االحرام بگوید ) 719مسأله 

الُمحسِن َ ان یَتَجَاوَزَ عَن ِ المُسِی ء انتَ  یا مُحسِن ُ قَد اتَاک َ المُسِی ءُ وَ قَد امَرت َ »

الُمحسِن ُ وَ أَنَا المُسی ءُ بِحَق   مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ صَل   عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ تَجاوَز 

 «.عَن قَبیح ِ ما تَعلَم ُ مِنّی 

تو امر  در خانه تو آمده ویعنی ای خدایی که به بندگان احسان می کنی بنده گنه کار به 

کرده ای که نیکوکار از گنه کار بگذرد، تو نیکوکاری و من گناه کار، به حق محمّد و 

آل محمدصلی اللّه علیه و آله و سلم رحمت خود را بر محمّد و آل محمّد صلی اللّه علیه 

ر رساله د و آله و سلم بفرست و از بدیهایی که می دانی از من سر زده بگذر. این مسأله ،

 آیت اللّه بهجت نیست 

 133ص: 

 ( )فاضل ، زنجانی :( مستحب است قبل از تکبیره اإلحرام بگوید: ..6)

 )مکارم :( مستحب است بعد از تکبیره االحرام به قصد رجاء این دعا را بخوانند: ..

 )سیستانی :( خوب است قبل از تکبیره االحرام به قصد رجاء بگوید: ..

 تحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز[مس 955]مسأله 

مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز، دستها را تا  711مسأله 

( )بهجت :( دستها را تا مقابل گوشها یا مقابل صورت یا 6(. )6مقابل گوشها باال ببرد )

باالتر ببرد؛  ل گوشها و سرگونه ها یا مقابل پایین گردن باال ببرد. و نباید دستها را از مقاب

 و مستحب است در نماز جماعت امام تکبیر را بلند و مأموم آهسته بگوید.
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 اگر شک کند که تکبیره االحرام را گفته یا نه [ 956]مسأله 

اگر شک کند که تکبیره االحرام را گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی  711مسأله 

 و اگر چیزی نخوانده ، باید تکبیر را بگوید. این مسأله ( شده ، به شک خود اعتنا نکند6)

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( چیزی از 6، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 قرائت ..

 )فاضل :( چیزی از قرائت یا ذکرهای مستحب قبل از آن مثل استعاذه ..

 اگر بعد از گفتن تکبیره االحرام شک کند[ 957]مسأله 

اگر بعد از گفتن تکبیره االحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه ، باید  719مسأله 

( )فاضل :( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6به شک خود اعتنا نکند )

 ولی مستحب ّ است نماز را تمام کند و دوباره بخواند.

 و دوباره بخواند.)اراکی :( بنا بر احتیاط واجب نماز را تمام کند 

)گلپایگانی ، صافی :( چنانچه مشغول خواندن چیزی شده به شک خود اعتنا نکند و هم 

چنین است اگر چیزی نخوانده و لکن احتیاط مستحب ّ آن است که در این صورت نماز 

 را تمام کند و دوباره بخواند.

خود  نه ، به شک )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا

 اعتنا نکند.

)زنجانی :( چه مشغول چیزی شده باشد یا نه ، به احتیاط واجب تکبیره االحرام او محکوم 

به بطالن است و احتیاط مستحب آن است که نماز را تمام کرده ، و دوباره اعاده کند؛ 

 ولی می تواند آن را قطع کرده ، اعاده کند.
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  (قیام )ایستادن 

 قیام در موقع گفتن تکبیره االحرام [ 958]مسأله 

( و قیام پیش از رکوع که آن را قیام 6قیام در موقع گفتن تکبیره االحرام ) 713مسأله 

متصل به رکوع می گویند رکن است ، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام 

( و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند، نمازش 2بعد از رکوع رکن نیست )

( )مکارم :( واجب است امّا رکن نیست . 2ظاهر .. )( )بهجت :( بنا بر 6صحیح است . )

]پایان مسأله [ )زنجانی :( مسأله قیام پیش از رکوع ، که آن را قیام متصل به رکوع می 

 گویند، رکن است ،

 139ص: 

و مراد از آن ، از حالت ایستاده به رکوع رفتن است و الزم نیست پس از اتمام قرائت ، 

 رکوع برود.مقداری صبر کند و سپس به 

 واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد[ 959]مسأله 

واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین کند که  717مسأله 

در حال ایستادن تکبیر گفته است . این مسأله ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت 

ام در موقع تکبیره االحرام مانند خود تکبیره االحرام واجب نیست )زنجانی :( مسأله قی

است و ظاهراً رکن نیست و قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع واجب 

است ولی بی تردید رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند نمازش 

 صحیح است .

 اگر رکوع را فراموش کند[ 961]مسأله 
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( و یادش بیاید که 6اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند ) 714ه مسأل

رکوع نکرده ، باید بایستد و به رکوع رود و اگر بدون این که بایستد، به حال خمیدگی 

(، نماز او باطل است 3(، چون قیام متّصل به رکوع را به جا نیاورده )2به رکوع برگردد )

( )زنجانی :( کفایت نمی 2از حمد و سوره به نیت سجده خم شود .. )( )فاضل :( بعد 6. )

کند، بلکه باید بایستد و دوباره رکوع کند و اگر این کار را نکند نمازش باطل است . 

 ( )سیستانی :( کفایت نمی کند.3)

 موقعی که ایستاده است [ 963]مسأله 

( و به طرفی خم نشود 2ندهد ) ( باید بدن را حرکت6موقعی که ایستاده است ) 716مسأله 

و به جایی تکیه نکند ولی اگر از روی ناچاری باشد، یا در حال خم شدن برای رکوع 

( )صافی :( موقعی که برای تکبیره االحرام یا قرائت 6پاها را حرکت دهد اشکال ندارد. )

 ( )بهجت :( عمداً حرکت ندهد ..2ایستاده است .. )

وقعی که برای تکبیره االحرام یا قرائت ایستاده است ، باید )خوئی ، زنجانی :( مسأله م

بدن را حرکت ندهد و به طرفی خم نشود، و بنا بر احتیاط در حال اختیار به جایی تکیه 

 نکند ولی اگر از روی ناچاری باشد اشکالی ندارد.

ندهد  ت)سیستانی :( باید راه نرود و به طرفی خم نشود و بنا بر احتیاط الزم بدن را حرک

 و در حال اختیار به جایی تکیه نکند ..

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط به جایی تکیه نکند ..

)مکارم :( مسأله در موقع قیام نباید بدن و پاها را حرکت دهد و به طرفی خم شود یا به 

 جایی تکیه کند، ولی اگر از روی ناچاری باشد، مانعی ندارد.

 ده [اگر موقعی که ایستا 962]مسأله 
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(، یا به طرفی 6اگر موقعی که ایستاده ، از روی فراموشی بدن را حرکت دهد ) 712مسأله 

( ولی در قیام ِ موقع ِ گفتن تکبیره االحرام 2خم شود، یا به جایی تکیه کند، اشکال ندارد )

(، باید نماز 3و قیام ِ متصل به رکوع اگر از روی فراموشی هم باشد، بنا بر احتیاط واجب )

 ( )سیستانی :( از روی فراموشی قدری راه برود ..6(. )9ا تمام کند و دوباره بخواند )ر

 131ص: 

بنا بر »( ]عبارت 3( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2)

( )صافی :( بنا بر احتیاط مستحب 9در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )« احتیاط واجب 

 تمام کند و دوباره بخواند.نماز را 

 )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.

)مکارم :( مسأله هر گاه در حال قیام برای حمد و سوره از روی فراموشی بدن و پاها را 

حرکت دهد یا به طرفی خم شود نماز باطل نیست امّا اگر در موقع تکبیره االحرام و قیام 

 باشد، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را تمام کند و اعاده نماید. متّصل به رکوع

 باید در موقع ایستادن ، هر دو پا روی زمین باشد[ 961]مسأله 

( در موقع ایستادن ، هر دو پا روی زمین باشد، ولی الزم نیست سنگینی 6باید ) 713مسأله 

( )گلپایگانی ، 6( )2بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی یک پا هم باشد اشکال ندارد. )

 سیستانی ، بهجت ، صافی ، نوری :( احتیاط واجب آن است که ..

( )بهجت :( و اگر ایستادن 2حب آن است که .. ))خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( احتیاط مست

صدق کرد و از روی فراموشی روی یک پا قرار گرفت نمازش باطل نیست ، گر چه 

 محل ّ احتیاط است .
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)مکارم :( مسأله هر گاه در موقع قیام روی یک پا بایستد نمازش اشکال دارد، ولی الزم 

 قرار دهد.نیست سنگینی بدن را به طور مساوی روی هر دو پا 

 کسی که می تواند درست بایستد[ 964]مسأله 

کسی که می تواند درست بایستد، اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که به حال  719مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 6( )2( نمازش باطل است . )6ایستادن معمولی نباشد )

 زنجانی :( که ایستادن بر او صدق نکند ..

 صافی :( اگر پاها را خیلی باز بگذارد به حدّی که به او ایستاده نگویند .. )گلپایگانی ،

( )سیستانی :( بلکه بنا بر احتیاط الزم نباید 2)فاضل :( که عرفًا قیام بر آن صدق نکند .. )

 پاها را خیلی گشاد بگذارد هر چند ایستادن صدق کند.

)بهجت :( مسأله کسی که می تواند درست بایستد، الزم است پاها را طوری گشاد نگذارد 

که به حال ایستادن معمولی نباشد ولی اگر بگویند ایستاده است و یا از روی فراموشی 

 پاها را بیش از متعارف باز کرد، نمازش باطل نمی شود گر چه محل ّ احتیاط است .

را بیش از اندازه گشاد بگذارد به طوری که از شکل ایستادن )مکارم :( مسأله اگر پاها 

 بیرون رود نمازش باطل است مگر این که ناچار باشد.

 موقعی که انسان در نماز می خواهد[ 965]مسأله 

موقعی که انسان در نماز می خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را  711مسأله 

 بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ أَقُوم ُ وَ »چیزی نگوید ولی به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید 

را باید در حال برخاستن بگوید و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن باید بی « أَقعُدُ
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(( در موقع گفتن ذکرهای مستحبی 6حرکت باشد بلکه )احتیاط واجب آن است که )

 آیت اللّه بهجت نیست  نماز، باید بدنش آرام باشد. این مسأله ، در رساله

 131ص: 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی 6)

:( مسأله موقعی که انسان در نماز مشغول خواندن چیزی است ، حتی )زنجانی : بنا بر 

ر موقعی داحتیاط واجب در ( موقع گفتن ذکرهای مستحبی نماز، باید بدنش آرام باشد و 

که می خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت 

را باید در حال برخاستن « بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد»دهد باید چیزی نگوید ولی 

 بگوید.

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( مسأله موقعی که انسان در نماز مشغول خواندن چیزی از 

باید بدنش آرام باشد )سیستانی : و هم چنین بنا بر احتیاط الزم وقتی  اذکار واجب است

که مشغول چیزی از اذکار مستحب ّ می باشد( و در موقعی که می خواهد کمی جلو یا 

 عقب رود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید.

 اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید[ 966]مسأله 

( مثلًا موقع رفتن به رکوع یا رفتن 2( در حال حرکت بدن ذکر بگوید )6اگر ) 711مسأله 

( در نماز دستور داده اند 9(، چنانچه آن را به قصد ذکری که )3به سجده تکبیر بگوید )

( و اگر به این قصد نگوید، بلکه بخواهد 9( نماز را دوباره بخواند )1(، باید )1بگوید )

( 6صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )ذکری گفته باشد نماز 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( ذکر مستحبی بگوید .. 2)زنجانی :( اگر با علم و عمد .. )

اید را ب« بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ اقُوم ُ وَ أَقعُدُ»( )خوئی ، تبریزی :( نمازش صحیح است و 3)

ید. ]پایان مسأله [ )مکارم :( احتیاط آن است که نماز را دوباره در حال برخاستن بگو
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بخواند مگر آن که قصدش مطلق ذکر باشد، یعنی نه آن تکبیر مخصوصی که مثلًا قبل از 

سجده در حال ایستادن گفته می شود، بلکه از آنجا که ذکر خدا در هر جای نماز خوب 

( )سیستانی :( آن ذکر صحیح 1که .. ) ( )زنجانی :( ذکر خاصی9است تکبیر می گوید. )

را باید در حال « بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ اقُوم ُ وَ أَقعُدُ»نیست ولی نمازش صحیح است و 

( )گلپایگانی ، صافی ، فاضل ، نوری :( باید احتیاطاً .. 1برخاستن بگوید. ]پایان مسأله [ )

 مطابق احتیاط وجوبی است .. ( )زنجانی :( و این امر در ذکرهای مستحب ،9)

)اراکی :( چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند بگوید، صحیح بودن 

 نمازش مورد اشکال است ..

 حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد[ 967]مسأله 

کال ندارد، اگر (، اش6حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد ) 719مسأله 

چه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

 ( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( و سوره )زنجانی : و تسبیحات اربعه ( ..6مکارم نیست )

 )بهجت :( و سایر حاالت اشکال ندارد. ]پایان مسأله [

 139ص: 

 اندن حمد و سوره [اگر موقع خو 968]مسأله 

( بی اختیار به قدری 6اگر موقع خواندن حمد و سوره ، یا خواندن تسبیحات ) 713مسأله 

( آن است که بعد 3(، احتیاط واجب )2حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود )

از آرام گرفتن بدن ، آن چه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند. این مسأله ، در 

( )فاضل :( اگر موقع خواندن حمد و سوره یا ذکر واجب 6ت اللّه بهجت نیست )رساله آی
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( )مکارم :( و یا مثلًا در میان جمعیّت باشد و به او تنه بزنند و او را حرکت دهند .. 2.. )

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( احتیاط مستحب ..3)

 اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود[ 969]مسأله 

( 2( و اگر از نشستن هم )6اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند ) 717له مسأ

( )اراکی :( 6(. )3عاجز شود باید بخوابد ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند )

مگر بداند که بعد از آن قبل از گذشتن وقت توانایی بر ایستاده خواندن نماز را پیدا می 

( )بهجت :( به همه 2ن صورت باید نماز را قطع کند و بعداً بخواند .. )کند که در ای

( )اراکی :( تا بدنش آرام نگرفته ، بنا بر احتیاط واجب قرائت و ذکر را تنها 3اقسامش .. )

 به قصد قربت بخواند نه به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند.

 های واجب را نگوید.)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( باید چیزی از ذکر

 )فاضل :( باید چیزی از واجبات نماز را نخواند.

)زنجانی :( نباید ذکر واجب بلکه به احتیاط واجب چیزی از ذکر مستحب را به قصد 

 ورود بخواند.

 تا انسان می تواند ایستاده نماز بخواند[ 971]مسأله 

 اشاره

ع نباید بنشیند مثلًا کسی که در موقتا انسان می تواند ایستاده نماز بخواند،  794مسأله 

ایستادن ، بدنش حرکت می کند یا مجبور است به چیزی تکیه دهد، یا بدنش را کج کند 

(( باید به هر طور که می تواند 2( ) یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد )6)

( باید 3د، )تواند بایستایستاده نماز بخواند ولی اگر به هیچ قسم حتی مثل حال رکوع هم ن
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( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مختصری 6راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بیشتر از معمول باز بگذارد ..2کج کند .. )

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، زنجانی ، سیستانی و تبریزی نیست [ 

 ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( اگر به هیچ قسم نتواند بایستد .. ( )خوئی3)

)مکارم :( مسأله کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند باید بنشیند ولی اگر بتواند بایستد 

و به عصا یا دیوار و مانند آن تکیه کند، یا پاهایش را از هم دور بگذارد باید ایستاده نماز 

 بخواند مگر این که فوق العاده برای او زحمت داشته باشد.

 مسأله اختصاصی 

اگر کسی نمی تواند هم بایستد و هم رکوع و سجود را انجام دهد،  971ه )بهجت :( مسأل

بلکه یا باید بایستد و برای رکوع و سجود اشاره کند و یا بنشیند و رکوع و سجود را بدون 

 اشاره انجام دهد، بنا بر أظهر باید صورت اول را اختیار کند.

 133ص: 

 وابیده نماز بخواند[تا انسان می تواند بنشیند نباید خ 973]مسأله 

تا انسان می تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشیند،  796مسأله 

( ) به طوری 6باید هر طور که می تواند بنشیند و اگر به هیچ قسم نمی تواند بنشیند، باید )

(، به پهلوی 3ند )(( به پهلوی راست بخوابد و اگر نمی توا2که در احکام قبله گفته شد )

(، به طوری که کف پاهای او رو 1( به پشت بخوابد )9چپ و اگر آن هم ممکن نیست )

( )اراکی :( به طوری که روی او بطرف 2( )زنجانی :( بنا بر احتیاط .. )6(. )1به قبله باشد )

 قبله باشد ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 [ گفته شد ..997)زنجانی :( به طوری که در احکام قبله مسأله ]

( )بهجت :( بنا بر أحوط .. 3داخل پرانتز در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )]قسمت 

( )سیستانی :( باید به طوری که در احکام قبله گفته شد به 9)زنجانی :( بنا بر احتیاط .. )

پهلو بخوابد، به طوری که جلوی بدنش رو به قبله باشد و تا وقتی که ممکن است به 

بنا بر احتیاط الزم به پهلوی چپ بخوابد و اگر این دو ممکن پهلوی راست بخوابد، نباید 

( )بهجت :( و اگر آن هم 1( )زنجانی :( بنا بر احتیاط. ]پایان مسأله [ )1نباشد، باید .. )

ممکن نیست ، به هر صورتی که ممکن است نماز بخواند ولی تا حدّ امکان طوری باشد 

ستاده نماز می خواند باشد و گر نه باید که نزدیکتر به نماز کسی که به طور عادی ای

 نزدیکتر به نماز کسی که ایستاده نمی خواند با رعایت مراتبی که گفته شد باشد.

)مکارم :( مسأله ما دام که می تواند نشسته نماز بخواند هر چند به چیزی تکیه کند باید 

لوی بدن به طوری که جخوابیده نماز نخواند و هر گاه نتواند باید به پهلوی راست بخوابد 

او رو به قبله باشد و اگر نتواند به پهلوی چپ و اگر آن هم ممکن نیست ، به پشت بخوابد 

 به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.

 کسی که نشسته نماز می خواند[ 972]مسأله 

یستد اکسی که نشسته نماز می خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند ب 792مسأله 

و رکوع را ایستاده به جا آورد، باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود و اگر نتواند، 

باید رکوع را هم نشسته بجا آورد. )مکارم :( مسأله کسی که می تواند قسمتی از نماز را 

 ایستاده بخواند واجب است آن مقدار را بایستد و بقیه را بنشیند و اگر نتوانست بخوابد.

 کسی که خوابیده نماز می خواند[ 971سأله ]م
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کسی که خوابیده نماز می خواند، اگر در بین نماز بتواند بنشیند، باید مقداری  793مسأله 

را که می تواند، نشسته بخواند. و نیز اگر می تواند بایستد، باید مقداری را که می تواند، 

( )زنجانی :( هم چنان 6(. )6نخواند ) ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی

 [ گذشت .717که در مسأله ]

خوئی ، )سیستانی ، تبریزی :( باید چیزی از اذکار واجب را نخواند )سیستانی : امّا اگر 

 بداند مقدار کمی می تواند بایستد باید آن را به قیام متصل به رکوع اختصاص دهد(.

 نخواند. )فاضل :( باید چیزی از واجبات نماز را

 137ص: 

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی بر اثر ناتوانی نماز را خوابیده بخواند، اگر در بین نماز بتواند 

 بنشیند باید آن مقدار را که می تواند بنشیند و یا اگر می تواند برخیزد.

 کسی که نشسته نماز می خواند[ 974]مسأله 

( اگر در بین نماز بتواند بایستد باید مقداری 6کسی که نشسته نماز می خواند ) 799مسأله 

( این 2را که می تواند، ایستاده بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته ، باید چیزی نخواند. )

( )مکارم :( و در اثناءِ نماز توانایی ایستادن پیدا 6مسأله ، در رساله آیت اللّه فاضل نیست )

( )زنجانی :( چنانچه 2ی کند باید بایستد، ولی تا بدن آرام نگرفته است ، چیزی نخواند. )م

 گذشت .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( باید چیزی از ذکرهای واجب را نخواند ) )سیستانی :( امّا 

 اگر بداند مقدار کمی می تواند بایستد باید آن را به قیام متصل به رکوع اختصاص دهد.(

 کسی که می تواند بایستد[ 975أله ]مس
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کسی که می تواند بایستد اگر بترسد که به واسطه ایستادن مریض شود یا  791مسأله 

ضرری به او برسد، می تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد، می تواند 

ا احتمال ا می داند یخوابیده نماز بخواند. )مکارم :( مسأله هر گاه توانایی بر ایستادن دارد امّ

عقالیی می دهد که برای او ضرر داشته باشد یا بیماریش طوالنی می شود یا مثلًا زخم یا 

شکستگی استخوان او دیر التیام پیدا می کند باید نشسته نماز بخواند و اگر آن هم ضرر 

 دارد خوابیده نماز بخواند.

 واند ایستاده نماز بخواند[اگر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بت 976]مسأله 

اگر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند می تواند  791مسأله 

(. این مسأله ، 6اول وقت نماز بخواند اگر چه احتیاط آن است که نماز را تأخیر بیندازد )

 بیندازد. ( )اراکی :( واجب است نماز را تأخیر6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( بنا بر احتیاط الزم باید نماز را تأخیر بیندازد، پس اگر 

 نتوانست بایستد، در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز به جا آورد.

)خوئی ، تبریزی :( بهتر است نماز را تأخیر بیندازد، پس اگر نتوانست بایستد، در آخر 

ا به جا آورد و در صورتی که اوّل وقت نماز را خواند و در وقت مطابق وظیفه اش نماز ر

 آخر وقت قدرت بر ایستادن حاصل نمود باید نماز را دوباره به جا آورد.

 )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب در اّول وقت نماز نخواند.

)سیستانی :( مسأله اگر انسان مأیوس نباشد که در آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند، 

چنانچه اوّل وقت نماز را بخواند و در آخر وقت قدرت بر ایستادن حاصل نماید، باید 

نماز را دوباره به جا آورد ولی اگر مأیوس از آن باشد که بتواند نماز را ایستاده بخواند 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

قت نماز را بخواند و سپس قدرت بر ایستادن پیدا کند الزم نیست نماز را اگر در اّول و

 اعاده کند.

)زنجانی :( مسأله اگر انسان در اول وقت به اعتقاد این که تا آخر وقت از ایستادن عاجز 

 است ،

 194ص: 

نشسته یا خوابیده نماز خواند ولی در وقت بر نماز ایستاده قدرت پیدا کرد، باید نماز را 

دوباره بخواند؛ و اگر احتمال می داد که تا آخر وقت قدرت پیدا می کند و در اول وقت 

رجاءً نشسته یا خوابیده بر طبق حال خود نماز بخواند، چنانچه عذرش تا آخر وقت باقی 

نباشد، نمازش را باید دوباره بخواند و اگر باقی باشد، نمازش صحیح است ؛ بلکه اگر با 

آخر وقت قدرت پیدا می کند در اول وقت ، مثلًا به جهت ندانستن  یقین به این که تا

مسأله با قصد قربت نماز بخواند و اتفاقاً تا آخر وقت قدرت نیافت ، نماز خوانده شده 

 صحیح است .

)فاضل :( مسأله اگر اطمینان دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شده و می تواند ایستاده 

اجب باید صبر کند تا آخر وقت که اگر توانست ایستاده نماز نماز بخواند به احتیاط و

بخواند و اگر ممکن نشد نشسته بخواند به احتیاط واجب باید صبر کند، تا آخر وقت که 

اگر توانست ایستاده نماز بخواند و اگر ممکن نشد نشسته بخواند، امّا اگر احتمال بدهد 

 تا آخر وقت صبر کند. که تا آخر وقت عذر او برطرف می شود بهتر است

 مستحب است در حال ایستادن بدن را راست نگهدارد[ 977]مسأله 

( در حال ایستادن ، بدن را راست نگهدارد، شانه ها را پایین 6مستحب است ) 799مسأله 

بیندازد، دستها را روی رانها بگذارد، انگشتها را به هم بچسباند، جای سجده را نگاه کند، 
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( پاها را 2ه طور مساوی روی دو پا بیندازد، با خضوع و خشوع باشد، )سنگینی بدن را ب

(، اگر مرد است پاها را از سه انگشت ِ باز، تا یک وجب فاصله 3پس و پیش نگذارد )

( )مکارم :( 2( )مکارم :( شایسته است .. )6دهد و اگر زن است پاها را به هم بچسباند. )

( )اراکی :( 3و زنان به هم بچسبانند. ]پایان مسأله [ )]و[ مردان کمی پاها را باز بگذارند 

]و[ پاها را از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله دهد. ]پایان مسأله [ )بهجت :( رجوع 

 (.141(، صفحه )721کنید به مسأله اختصاصی )

  قرائت

 در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه [ 978]مسأله 

نمازهای واجب یومیه ، انسان باید اول حمد و بعد از آن در رکعت اول و دوم  793مسأله 

( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط .. )سیستانی :( بعد 6(. )2( یک سوره تمام بخواند )6)

ضّحی و ال»( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، صافی :( و سوره 2از آن سوره و بنا بر احتیاط .. )

در نماز )سیستانی : بنا بر احتیاط( « إلیالف »و « یل ف»و هم چنین سوره « أ لم نشرح »و « 

 یک سوره حساب می شود.

)بهجت :( مسأله در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه ، انسان باید اول سوره حمد 

و بعد از آن بنا بر احتیاط در صورتی که می داند یا می تواند یاد بگیرد، یک سوره تمام 

دنبال را هم ب« أ لم نشرح »را می خواند باید سوره « ضحی »سوره  بخواند و بنا بر اظهر اگر

 را هم بخواند.« قریش »را خواند سوره « فیل »آن بخواند و اگر سوره 

)زنجانی :( مسأله در رکعت اول و دوم نمازهای واجب انسان باید اول حمد بخواند و 

احتیاط  وره مطابقسپس مستحب مؤکد است که یک سوره تمام بخواند بلکه خواندن س

 استحبابی نیز می باشد.
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 196ص: 

)مکارم :( مسأله در رکعت اول و دوم نمازهای واجب روزانه باید بعد از تکبیره االحرام 

سوره حمد را قرائت کند و بعد از آن بنا بر احتیاط واجب یک سوره تمام از قرآن مجید 

ایالف »و  «فیل »ه داشت که سوره را ؛ و خواندن یک یا چند آیه کافی نیست . و باید توجّ

 «.أ لم نشرح »و « و الضحی »یک سوره حساب می شود و هم چنین سوره « 

 اگر وقت نماز تنگ باشد[ 979]مسأله 

اگر وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثلًا بترسد  797مسأله 

(، نباید سوره 6دیگری به او صدمه بزند ) که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده ، یا چیز

( 6( می تواند سوره را نخواند. )3( و اگر در کاری عجله داشته باشد )2را بخواند )

)سیستانی :( یا آن که کار ضروری داشته باشد، می تواند سوره را نخواند بلکه در صورت 

ئی ، گلپایگانی ، ( )خو2تنگی وقت و در بعض از موارد ترس نباید سوره را بخواند. )

 تبریزی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)زنجانی :( بی اشکال ، سوره الزم نیست ، بلکه اگر مستلزم ضرر اساسی به بدن باشد، 

 ( )بهجت :( به طوری که اگر سوره را بخواند ضرری به او می رسد ..3جایز نیست . )

از دزد یا درنده ای باشد می توان )مکارم :( مسأله در تنگی وقت یا در جایی که ترس 

 سوره را ترک کرد و هم چنین در جایی که عجله برای کار مهمّی داشته باشد.

 اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند[ 981]مسأله 

( و اگر 2( نمازش باطل است )6اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند ) 734مسأله 

اند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند و اشتباهاً سوره را پیش از حمد، بخو
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( )گلپایگانی :( و بعد حمد را بخواند و به 6بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند. )

 رکوع رود ..

( )گلپایگانی :( ولی اگر بعد 2)بهجت :( و قصد او این باشد که سوره جزءِ نماز باشد .. )

ند، احتیاط آن است که نماز را تمام کند و دوباره اعاده از حمد سوره را دوباره بخوا

 نماید ..

)بهجت :( ولی اگر قصد او قرآن خواندن باشد، مانعی ندارد و بعد از حمد یک سوره بنا 

 [ ذکر شد، می خواند ..793بر احتیاطی که قبلًا ] در مسأله 

مداً بر خالف این )مکارم :( مسأله واجب است قرائت حمد قبل از سوره باشد و اگر ع

انجام دهد نمازش باطل است و اگر از روی اشتباه باشد، چنانچه قبل از رکوع یادش 

بیاید، باید برگردد و درست بخواند امّا اگر بعد از رسیدن به حدّ رکوع یادش بیاید نمازش 

 صحیح است .

ل است و )زنجانی :( مسأله اگر با علم و عمد سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باط

اگر اشتباهاً سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند 

 و حمد را بخواند و بعد از حمد، مستحب است سوره را دوباره بخواند.

 اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند[ 983]مسأله 

( و بعد از رسیدن به رکوع 6اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند ) 736مسأله 

 (.2بفهمد نمازش صحیح است )

 192ص: 
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( )اراکی :( ولی بعد از نماز باید برای هر 2( )زنجانی :( اگر حمد را فراموش کند، .. )6)

 یک از آنها دو سجده سهو به جا آورد.

 ده سهو به خاطر فراموش کردن قرائت به جا آورد.)بهجت :( ولی باید دو سج

 اگر پیش از آن که برای رکوع خم شود[ 982]مسأله 

اگر پیش از آن که برای رکوع خم شود، بفهمد که حمد و سوره را نخوانده  732مسأله 

( ولی اگر بفهمد 6باید بخواند. و اگر بفهمد سوره را نخوانده ، باید فقط سوره را بخواند )

( و نیز اگر 2حمد تنها را نخوانده ، باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند )

از آن که به رکوع برسد، بفهمد حمد و سوره ، یا سوره تنها، یا حمد  خم شود و پیش

( )بهجت :( بنا بر احتیاطی 6تنها را نخوانده ، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید. )

( )بهجت :( و بعد از نماز دو سجده سهو به خاطر زیاد 2[ گذشت .. )793که ] در مسأله 

 شدن سوره به جا آورد ..

 .734م :( رجوع کنید به ذیل مسأله )مکار

)زنجانی :( مسأله اگر پیش از آن که برای رکوع خم شود بفهمد که حمد را نخوانده باید 

بخواند و نیز اگر خم شده و پیش از آن که به حدّ رکوع برسد بفهمد حمد را نخوانده 

 باید بایستد و آن را بخواند.

 سور عزائم [ 981]مسأله 

 311( یکی از چهار سوره ای را که آیه سجده دارد و در مسأله 6ر نماز )اگر د 733مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی ، سیستانی :( اگر 6(. )2گفته شد، عمداً بخواند نمازش باطل است )

( )خوئی ، تبریزی ، بهجت :( نمازش بنا بر احتیاط باطل است . )بهجت 2در نماز فریضه .. )

 اندن یکی از آنها جایز است و در بین نماز سجده می کند(.: ولی در نماز مستحبّی ، خو
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)سیستانی :( واجب است که پس از خواندن آیه سجده ، سجده نماید، ولی اگر سجده 

را به جا آورد نمازش بنا بر احتیاط باطل می شود و الزم است که آن را دوباره بخواند 

ورد، می تواند نماز را ادامه دهد مگر این که سهواً سجده کند و اگر سجده را به جا نیا

 اگر چه در ترک سجده گناه کرده است .

)زنجانی :( مسأله در نماز واجب به احتیاط واجب نباید یکی از آیه های سجده را که در 

([ گفته شد بخواند بلکه به احتیاط مستحب سوره هایی را که آیه سجده 311مسأله ] )

 دارد نیز شروع نکند.

له هر گاه در نماز واجب یکی از چهار سوره ای را که آیه سجده دارد، )مکارم :( مسأ

عمداً بخواند، بنا بر احتیاط واجب باید سجده را به جا آورد سپس برخیزد و حمد و سوره 

 دیگری بخواند و نماز را تمام کند و بعد اعاده نماید.

 ب دارد[اگر اشتباهاً مشغول خواندن سوره ای شود که سجده واج 984]مسأله 

 اشاره

(، چنانچه 6اگر اشتباهاً مشغول خواندن سوره ای شود که سجده واجب دارد ) 739مسأله 

( آن سوره را رها کند و سوره دیگر بخواند 2پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد، باید )

( در بین نماز با اشاره ، سجده آن 1( باید )9( و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد )3)

 ( و به همان سوره که خوانده اکتفا نماید.1به جا آورد ) را

 193ص: 

( )سیستانی :( اگر مشغول خواندن سوره ای شود که سجده واجب دارد چه عمدًا 6)

( )مکارم :( و اگر از نصف گذشته 3( )سیستانی :( می تواند .. )2خوانده باشد چه سهواً .. )

 باشد، احتیاطاً نماز را اعاده کند ..
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( )خویی ، تبریزی :( احتیاطاً به سجده 9هجت :( بنا بر احتیاط سوره دیگر بخواند .. ))ب

 اشاره نموده و سوره را تمام کند و بعد از نماز باید سجده آن را به جا آورد.

)گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط برای سجده واجب اشاره کند و سوره را تمام کند و 

طاً به قصد قربت مطلقه بخواند و به رکوع رود و نماز را تمام بعد یک سوره دیگر احتیا

 کند و بعد از نماز بنا بر احتیاط سجده آن را به جا آورد.

 )سیستانی :( باید آن طوری که در مسأله پیش گفته شد عمل کند.

 )مکارم :( باید به ترتیب باال عمل کند.

 بعد از نماز، سجده آن را به جا آورد. )نوری :( به همان سوره که خوانده ، اکتفا نماید و

)بهجت :( باید بنا بر احتیاط سوره دیگری بخواند و بعد از نماز سجده آن آیه ای که 

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )فاضل 1سجده واجب داشته است به جا آورد. )

و سوره دیگری هم به  ( )اراکی :( و سپس سوره را تمام کرده1:( باید بنا بر احتیاط .. )

 قصد قربت بخواند و پس از خاتمه ، نماز را اعاده کند.

)زنجانی :( مسأله اگر عمداً یا به جهت فراموشی سوره هایی را که آیه سجده دارد شروع 

کند، می تواند آن را رها کرده و سوره دیگری بخواند و می تواند همان سوره را ادامه 

ه سجده را نخواند و اگر سوره ادامه دارد ادامه آن را بخواند دهد؛ ولی به احتیاط واجب آی

و به رکوع رود، و اگر آیه سجده را خواند، باید سجده کند و برخیزد و حمد را خوانده 

، سپس به رکوع رفته ، نمازش را تمام کند، و چنانچه عمداً آیه سجده را خوانده باشد و 

را دوباره بخواند، ولی اگر سهواً آیه سجده  در نماز سجده کند، به احتیاط واجب نمازش

را خوانده و سجده کند، به احتیاط مستحب نمازش را دوباره بخواند، ولی اگر آیه سجده 
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را بخواند و سجده نکند، نمازش باطل نمی شود؛ هر چند اگر عمداً سجده نکرده باشد 

 گناه کار است .

 مسأله اختصاصی 

خواندن سوره های سجده در نمازهای مستحب مانعی ندارد و باید  744)مکارم :( مسأله 

 به دنبال آیه سجده ، سجده کند سپس برخیزد و نماز را ادامه دهد.

 اگر در نماز آیه سجده را بشنود[ 985]مسأله 

 اگر در نماز آیه سجده را بشنود و به اشاره ، سجده کند نمازش صحیح است 731مسأله 

. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )اراکی :( مسأله اگر در نماز آیه سجده را 

بشنود احتیاط واجب آن است که به اشاره یا به طور عادی سجده کند و نماز را تمام کند 

 و اعاده نماید.

 199ص: 

ت و بنا بر س)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر در نماز آیه سجده را بشنود نمازش صحیح ا

 احتیاط برای سجده واجب اشاره کند و بعد از نماز هم سجده را به جا آورد.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر در نماز آیه سجده را گوش دهد، نمازش صحیح 

است و )سیستانی : اگر در نماز واجب باشد( بنا بر احتیاط به سجده اشاره نماید و بعد از 

 ا به جا آورد.نماز سجده آن ر

)بهجت :( مسأله اگر در نماز آیه سجده را بشنود بنا بر احوط بعد از نماز سجده آن را به 

 جا می آورد و نمازش صحیح است .
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)نوری :( مسأله اگر در نماز، آیه سجده را بشنود، نماز خود را تمام کند و بعد از نماز، 

 سجده را به جا آورد.

از آیه سجده را گوش دهد، الزم است سجده نموده و چنانچه )زنجانی :( مسأله اگر در نم

قبل از رکوع باشد برخاسته و پس از خواندن حمد، رکوع کرده نماز را ادامه دهد و اگر 

سجده نکند معصیت کرده ولی نمازش صحیح است و اگر عمداً آیه سجده را گوش 

باره بخواند و اگر سهوًا داده باشد و در نماز سجده کند، به احتیاط واجب نمازش را دو

گوش داده باشد دوباره خواندن نماز الزم نیست ؛ و چنانچه امام جماعت آیه سجده را 

بخواند، بر وی و بر مأمومین هر چند آیه سجده را نشنیده باشند الزم است سجده نموده 

 و چنانچه قبل از رکوع باشد برخاسته و پس از خواندن حمد رکوع نموده و نمازشان را

تمام کنند و اگر سجده نکنند نمازشان صحیح است ؛ هر چند اگر عمداً باشد معصیت 

 کرده اند.

 در نماز مستحبی خواندن سوره الزم نیست [ 986]مسأله 

(، اگر چه آن نماز به واسطه نذر 6در نماز مستحبی خواندن سوره الزم نیست ) 731مسأله 

ازهای مستحبی مثل نماز وحشت که ( واجب شده باشد، ولی در بعضی از نم2کردن )

سوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره 

( )زنجانی :( بی تردید الزم 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3را بخواند )

 آن نرسیده باشد. ( )فاضل :( هر چند به نصف3( )زنجانی :( و مانند آن .. )2نیست .. )

 در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است [ 987]مسأله 

( در رکعت اول بعد 6در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است ) 739مسأله 

( و 2بخواند )« منافقین »، سوره «حمد»و در رکعت دوم بعد از « جمعه »، سوره «حمد»از 
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( شود، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند آن را رها کند و سوره 3اگر مشغول یکی از اینها )

 ( )مکارم :( مستحب ّ است در رکعت اوّل نماز ظهرِ روز جمعه ..6دیگر بخواند. )

)سیستانی :( در نماز جمعه و در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه و عشای شب جمعه 

این است که بدون عذر، اینها ( )بهجت :( بلکه احتیاط مستحب ّ در 2مستحب است .. )

 ( )سیستانی :( در نمازهای روز جمعه ..3را ترک نکند .. )

 191ص: 

 اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره قل هو اللّه احد شود[ 988]مسأله 

قل یا أیها »یا سوره « قل هو اللّه احد»اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره  733مسأله 

اند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند ولی در نماز جمعه و شود، نمی تو« الکافرون 

 ، یکی«منافقین »و « جمعه »( اگر از روی فراموشی به جای سوره 6نماز ظهر روز جمعه )

(، می تواند آن را رها کند و سوره جمعه 2از این دو سوره را بخواند، تا به نصف نرسیده )

اگر به نصف نرسیده می تواند آن را رها کند و ( )بهجت :( 6(. )3و منافقین را بخواند )

 ( )اراکی :( تا از نصف نگذشته ..2سوره جمعه و منافقین را بخواند. )

در رساله آیات عظام : خوئی ، زنجانی ، سیستانی و تبریزی « تا به نصف نرسیده »]عبارت 

ه ( این است ک( )خوئی ، تبریزی :( و احتیاط ) )زنجانی :( و احتیاط مستحب 3ّنیست [ )

 بعد از تجاوز از نصف ، سوره را رها ننماید.

 )سیستانی :( و احتیاط این است که بعد از رسیدن به نصف ، سوره را رها ننماید.

ه ب« قل یا أیّها الکافرون »یا سوره « قل هو اللّه »)مکارم :( مسأله عدول کردن از سوره 

نماز جمعه که اگر به جای سوره جمعه سوره دیگری در هر نماز باشد جایز نیست جز در 
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و منافقین یکی از این دو سوره را بخواند، پیش از آن که به نصف برسد می تواند آن را 

 رها کرده سوره جمعه و منافقین را بخواند.

 اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه [ 989]مسأله 

یا « قل هو اللّه احد»عمداً سوره  (6اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه ) 737مسأله 

( بنا بر احتیاط 2بخواند، اگر چه به نصف نرسیده باشد )« قل یا أَی هَا الکافرون »سوره 

(. این مسأله ، در 3را بخواند )« منافقین »و « جمعه »واجب نمی تواند رها کند و سوره 

یا نمازهای روز جمعه ..  ( )سیستانی :( اگر در نماز جمعه6رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )زنجانی :( احتیاط مستحب این است که 3( )اراکی :( اگر چه از نصف نگذشته .. )2)

 آن را رها نکرده ، سوره جمعه و منافقون بخواند.

 .733)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر در نماز، غیر سوره قل هو اللّه احد بخواند[ 991]مسأله 

ی سوره دیگر« قل یا أیها الکافرون »و « قل هو اللّه احد»در نماز، غیر سوره اگر  774مسأله 

( 6(. )3( رها کند و سوره دیگر بخواند )2( می تواند )6بخواند، تا به نصف نرسیده )

( )خوئی :( و بنا 3( )زنجانی :( بی اشکال می تواند .. )2)اراکی :( تا از نصف نگذشته .. )

( و بنا بر احتیاط مستحب ( در ما بین نصف و دو ثلث رها نکند و بر احتیاط ) )زنجانی :

 پس از این که به دو ثلث رسید، رها کردن آن و عدول به سوره دیگر جایز نیست .

)سیستانی :( و پس از رسیدن به نصف ، بنا بر احتیاط مطلقاً رها کردن آن و عدول به 

 سوره دیگر جایز نیست .

)صافی :( و بنا بر احتیاط ما بین نصف و ثلث آن را رها نکند و پس از این که به دو ثلث 

 رسید عدول جایز نیست .
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 191ص: 

 اگر مقداری از سوره را فراموش کند[ 993]مسأله 

اگر مقداری از سوره را فراموش کند یا از روی ناچاری ، مثلًا به واسطه تنگی  776مسأله 

( می تواند آن سوره را رها کند و سوره 2( آن را تمام نماید )6ود )وقت یا جهت دیگر نش

قل هو »( یا سوره ای را که می خوانده 3دیگر بخواند، اگر چه از نصف گذشته باشد )

( 2( )بهجت :( به هیچ وجه نشود .. )6( )9باشد. )« قل یا أیها الکافرون »، یا «اللّه احد

ا فراموش کند یا از جهت تنگی وقت نتواند به سوره )مکارم :( هر گاه مقداری از سوره ر

 ادامه دهد ..

)زنجانی :( اگر مقداری از سوره را فراموش کند یا به جهتی مثل تنگی وقت نتواند آن را 

ا قل ی»یا « قل هو اللّه احد»( )بهجت :( و احتیاط در این است که به سوره 3تمام نماید .. )

د و در ظهر جمعه به سوره جمعه و منافقین ، اگر مانعی در کار عدول نمای« أَی هَا الکافرون 

 نباشد.

 )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( اگر چه از دو ثلث هم گذشته باشد ..

( )سیستانی :( و در صورت فراموشی 9)سیستانی :( اگر چه به نصف هم رسیده باشد .. )

 می تواند به همان مقدار که خوانده است اکتفا نماید.

 بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند[ 992أله ]مس

( حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند 6بر مرد واجب است ) 772مسأله 

( 6(. )3( حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند )2و بر مرد و زن واجب است )

( )بهجت :( مگر در ظهر 3( )سیستانی :( بنا بر احتیاط .. )2.. ))سیستانی :( بنا بر احتیاط 

 جمعه که مستحب ّ است دو رکعت اوّل را بلند بخوانند.
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)زنجانی :( البته مستحب است مردها حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه و بسم الّله الرحمن 

 الرحیم را در همه نمازهای ظهر و عصر بلند بخوانند.

 اید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد[مرد ب 991]مسأله 

( در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تمام کلمات حمد 6مرد باید ) 773مسأله 

و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 ( )سیستانی :( بنا بر احتیاط باید ..6)

جایی که باید حمد و سوره را بلند بخواند، اگر عمداً یک کلمه را )مکارم :( مسأله در 

آهسته بخواند نماز باطل است ، هم چنین در جایی که باید آهسته بخواند، اگر یک کلمه 

 را بلند بخواند نماز باطل می شود.

 زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند[ 994]مسأله 

 ارهاش

زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند،  779مسأله 

( 6( )2( بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخواند. )6ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود )

)سیستانی :( و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام است باید آهسته بخواند. و 

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( 2ند بخواند، بنا بر احتیاط نمازش باطل است . )اگر عمداً بل

اگر نامحرم صدایش را بشنود بنا بر احتیاط )زنجانی : بنا بر احتیاط مستحب ( آهسته 

 بخواند.

 199ص: 
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)بهجت :( اگر نامحرم صدایش را بشنود باید آهسته بخواند در صورتی که شنیدن صدای 

 ثلًا ترس فتنه و لذّت بردن در بین باشد، بنا بر اظهر.او حرام باشد م

 )مکارم :( احتیاط مستحب ّ آن است که آهسته بخواند.

 مسأله اختصاصی 

هر گاه در اثناءِ حمد و سوره متوجّه شود مقداری را بر خالف  747)مکارم :( مسأله 

ه برگردد د بهتر است کدستور باال سهواً بلند یا آهسته خوانده ، الزم نیست بر گردد هر چن

 و صحیح بخواند.

 اگر در جایی که باید نماز را بلند خواند[ 995]مسأله 

اگر در جایی که باید نماز را بلند خواند عمداً آهسته بخواند، یا در جایی که  771مسأله 

( ولی اگر از روی فراموشی یا 6باید آهسته خواند عمداً بلند بخواند، نمازش باطل است )

( و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه 2تن مسأله باشد صحیح است )ندانس

( )سیستانی :( بنا بر 6( مقداری را که خوانده دوباره بخواند. )9(، الزم نیست )3کرده )

 احتیاط ..

)زنجانی :( اگر با علم و عمد یا در حال تردید در مسأله در جایی که باید نماز را بلند 

هسته بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند بلند بخواند نمازش باطل است .. بخواند آ

( )مکارم :( مگر این که در یاد گرفتن مسأله کوتاهی کرده باشد که بنا بر احتیاط 2)

 واجب اعاده می کند.

)بهجت :( اگر از روی فراموشی باشد، یا مسأله را نداند و احتمال خالف هم ندهد و 

صحت عملش نداشته باشد، به طوری که قصد قربت از او حاصل بشود نمازش تردید در 
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( )بهجت :( بنا بر أظهر الزم 9( )زنجانی :( بفهمد فراموش کرده .. )3صحیح است .. )

 نیست ..

 اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند[ 996]مسأله 

اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند، مثل  771مسأله 

 ( )بهجت :( بنا بر احتیاط.6(. )6آن که آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است )

)زنجانی :( مسأله اگر کسی در خواندن حمد و سوره صدایش را به قدری بلند کند که 

 قرائت ، نمازش باطل است .به آن فریاد گفته شود؛ نه 

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی در قرائت و ذکر نماز صدای خود را بیش از حدّ معمول 

 بلند کند و با فریاد بخواند، نمازش باطل است .

 انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند[ 997]مسأله 

واند کسی که به هیچ قسم نمی تانسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و  779مسأله 

( آن 6صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طوری که می تواند بخواند و احتیاط مستحب )

( 2( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط الزم .. )6(. )2است که نماز را به جماعت به جا آورد )

 )گلپایگانی ، صافی :( مگر آن که بر او حرج باشد.

قرائت و ذکر نماز را صحیح بخواند و اگر نمی داند یاد بگیرد، امّا )مکارم :( مسأله باید 

کسانی که نمی توانند تلفّظ صحیح را یاد بگیرند باید همان طور که می توانند بخوانند و 

 برای چنین اشخاصی بهتر است که تا می توانند نماز خود را با جماعت به جا آورند.

 193ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

قرائت نماز را صحیح بخواند و کسی که به هیچ قسم نمی  )سیستانی :( مسأله انسان باید

تواند همه سوره حمد را صحیح بخواند، باید به همان نحو که می تواند بخواند اگر 

مقداری را که صحیح می خواند معتنی به باشد ولی اگر آن مقدار ناچیز باشد، باید بنا بر 

حیح بخواند به آن ضمیمه کند و احتیاط واجب مقداری از بقیه قرآن را که می تواند ص

اگر نمی تواند باید تسبیح را به آن ضمیمه کند و امّا کسی که نمی تواند به کلّی سوره را 

صحیح بخواند الزم نیست چیزی عوض آن بخواند و در هر صورت احتیاط مستحب ّ آن 

 است که نماز را به جماعت به جا آورد.

 ای دیگر نماز را به خوبی نمی داند[کسی که حمد و سوره و چیزه 998]مسأله 

( و می 6کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمی داند ) 773مسأله 

تواند یاد بگیرد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است بنا 

(. 3بخواند )( در صورتی که ممکن باشد، باید نمازش را به جماعت 2بر احتیاط واجب )

( )اراکی :( و نمی تواند آن را به جماعت بخواند اگر می تواند یاد بگیرد، باید یاد 6)

در رساله آیات عظام : خوئی و « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2بگیرد. ]پایان مسأله [ )

 ( )نوری :( بنا بر احتیاط واجب باید نمازش را به جماعت بخواند، مگر3تبریزی نیست [ )

 این که بر او حرج و مشقت باشد.

( اگر در یاد گرفتن کوتاهی کرده 6)بهجت :( اگر وقت تنگ است ، دو صورت دارد: )

، در صورتی که عسر و حرج نباشد بنا بر أظهر باید نمازش را به جماعت بخواند، یا کسی 

( اگر 2)بخواند و او هم همراه او بخواند یا اگر ممکن است از روی نوشته ای بخواند. 

کوتاهی نکرده بنا بر احتیاط مستحب این کارها را انجام دهد. اگر کسی از قرآن هیچ 

نمی داند به مقداری که واجب است در نماز از قرآن بخواند، تسبیح و تهلیل و تکبیر می 

 گوید.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)مکارم :( مسأله کسی که در یاد گرفتن قرائت و ذکر نماز کوتاهی کرده نمازش باطل 

وقت تنگ شده احتیاط واجب آن است که با جماعت نماز بخواند و اگر  است و اگر

 دسترسی به جماعت ندارد، نمازش در تنگی وقت صحیح است .

)سیستانی :( مسأله کسی که حمد را به خوبی می داند باید سعی کند وظیفه خود را انجام 

رد شک رار نماز در مودهد چه با یاد گرفتن یا تلقین باشد و چه با اقتدا در جماعت یا تک

باشد و اگر وقت تنگ شده است ، چنانچه نماز را به طوری که در مسأله پیش گفته شد، 

بخواند نمازش صحیح است ولی در صورتی که در یاد گرفتن کوتاهی کرده باشد اگر 

 ممکن باشد برای فرار از عقوبت ، نمازش را به جماعت بخواند.

 ت نماز مزد نگیرند[برای یاد دادن واجبا 999]مسأله 

( که برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرند ولی 6احتیاط واجب آن است ) 777مسأله 

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2برای مستحبات آن اشکال ندارد )

( )مکارم :( مگر این 2)نوری :( بهتر آن است .. )فاضل :( احتیاط مستحب آن است .. )

 ز شعائر دین باشد یا حفظ احکام الهی منوط به تعلیم آن گردد.که ا

 197ص: 

)خوئی :( مسأله مزد نگرفتن برای یاد دادن واجبات نماز بهتر است و مزد گرفتن برای یاد 

 دادن مستحبّات آن بدون اشکال جایز است .

بنا بر احتیاط  ز)گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نما

 واجب )زنجانی : بنا بر احتیاط( حرام است ولی برای مستحبات آن اشکال ندارد.

)تبریزی :( مسأله مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز اشکال دارد و مزد گرفتن برای 

 یاد دادن مستحبّات آن بدون اشکال جایز است .
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ی جبات نماز بنا بر احتیاط حرام است ول)سیستانی :( مسأله مزد گرفتن برای یاد دادن وا

 مزد گرفتن برای یاد دادن مستحبّات آن جایز است .

 اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند[ 3111]مسأله 

( یا 2( یا عمداً آن را نگوید )6اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند ) 6444مسأله 

( یا جایی که باید 3بگوید )« ظ« »ض »به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلًا به جای 

(، یا تشدید را نگوید نماز او باطل است 9بدون زیر و زبر خوانده شود، زیر و زبر بدهد )

( )سیستانی 2:( اگر یکی از کلمات حمد را نداند یا شک داشته باشد .. )( )زنجانی 6(. )1)

( 3:( اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را عمداً یا از روی جهل تقصیری نگوید .. )

)بهجت :( به طوری که در زبان عربی بگویند آن حرف را تلفّظ نکرده و موافق هیچ یک 

 بگوید یا زیر« ذ یا ز« »ض »تانی :( مثلًا به جای ( )سیس9از قرائت های هفتگانه نباشد .. )

( )بهجت :( بنا بر 1و زبر حروف را رعایت نکند به گونه ای که غلط شمرده شود .. )

 احتیاط.

)مکارم :( مسأله هر گاه یکی از کلمات حمد یا سوره یا ذکرهای دیگر نماز را نداند یا 

« ض »دیگری تبدیل کند مثلًا به جای  زیر و زبر آن را غلط بخواند یا حرفی را به حرف

 بگوید به طوری که از نظر لغت عرب غلط باشد، نماز او باطل است .« ز»

 اگر انسان کلمه ای را صحیح بداند[ 3113]مسأله 

( صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد 6اگر انسان کلمه ای را ) 6446مسأله 

( و یا اگر وقت گذشته قضا نماید. 2ه نماز را بخواند )بفهمد غلط خوانده الزم نیست دوبار

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( که یاد 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 ( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2گرفته .. )
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 )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( باید دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

 )نوری :( احتیاط واجب آن است که آن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته ، قضا نماید.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب ّ دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته ، قضا نماید.

مسأله هر گاه کلمه یا تلفّظ آیه یا ذکری را صحیح می دانسته و مدّتی در نمازها  )مکارم :(

خوانده و بعد می فهمد غلط بوده نمازش اعاده ندارد هر چند احتیاط مستحب اعاده یا 

 قضای آن است .

 114ص: 

)فاضل :( مسأله اگر اطمینان داشته باشد که حمد و سوره و اذکار واجب نماز را به صورت 

حیح می خواند و بعد متوجه شود که غلط بوده نمازهایی را که خوانده صحیح است ص

و قضا ندارد هر چند احتیاط مستحب آن است که قضا کند امّا اگر احتمال غلط بودن 

حمد و سوره و سایر اذکار واجب نماز را می داده و سهل انگاری کرده و نماز خوانده و 

تواند به نمازهایی که خوانده اکتفا کند. و اگر به جهت بعد متوجه شود که غلط بوده نمی 

لهجه خاصی که دارد نتواند نماز خود را به صورت عربی صحیح بخواند به همان مقدار 

 که قدرت دارد بخواند و صحیح است .

 اگر زیر و زبر کلمه ای را نداند[ 3112]مسأله 

یاد بگیرد )ولی اگر کلمه ای را که ( باید 6اگر زیر و زبر کلمه ای را نداند ) 6442مسأله 

وقف کردن آخر آن جایز است همیشه وقف کند یاد گرفتن زیر و زبر آن الزم نیست و 

(( و چنانچه دو 3باید یاد بگیرد )« ص »است یا به « س »( نداند مثلًا کلمه ای به 2نیز اگر )

( 1مستقیم را )« اطَ المُستَِقیم َاهدِنَا الص ر»(، مثل آن که در ما ما ال 9جور یا بیشتر بخواند )

( مگر آن که هر دو 1یک مرتبه با سین و یک مرتبه با صاد بخواند نمازش باطل است )
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( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی 6جور قرائت شده باشد و به امید رسیدن به واقع بخواند. )

( )بهجت :( ولی 2.. )« ص »است یا به « س »، صافی ، زنجانی :( یا نداند مثلًا کلمه ای به 

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ،  -( 3اگر .. )

( )فاضل :( که یکی از آن دو غلط و داخل در کالم زائد است 9صافی و تبریزی نیست [ )

کر ذ( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( بقیه مسأله 1( )خوئی :( صراط را .. )1.. )

 نشده .

)خوئی ، تبریزی :( ولی اگر آن کلمه ای را که دو جور خوانده از اذکار باشد و غلط 

 خواندنش از ذکر بودن خارجش نکند، نمازش صحیح است .

)زنجانی :( مگر کلمه به هر دو نحو عربی صحیح باشد و یکی از آنها را به قصد ذکر 

 بگوید.

 .6444)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

است یا به « ه»)سیستانی :( مسأله اگر زیر و زبر کلمه ای را نداند، یا نداند مثلًا کلمه ای به 

، باید وظیفه خود را به نحوی انجام دهد، مثلًا یاد بگیرد و یا به جماعت بخواند یا آن «ح »

را دو جور یا بیشتر بخواند که یقین کند صحیح آن را خوانده است ولی در این صورت 

 ماز او بر فرضی صحیح است که آن جمله غلط باز هم قرآن یا ذکر به حساب بیاید.ن

 اگر در کلمه ای واو باشد[ 3111]مسأله 

در آن کلمه پیش داشته « واو»باشد و حرف قبل از « واو»( در کلمه ای 6اگر ) 6443مسأله 

( آن 2هتر است )ب« سوء»باشد مثل کلمه « ء»در آن کلمه همزه « واو»باشد و حرف بعد از 

باشد )و حرف « الف »واو را ، مدّ بدهد یعنی آن را بکشد و هم چنین اگر در کلمه ای 

در آن کلمه همزه « الف »(( و حرف بعد از 3قبل از الف در آن کلمه زبر داشته باشد )
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باشد و « ی »آن را بکشد و نیز اگر در کلمه ای « الف ( »9بهتر است )« جاءَ»باشد مثل 

 یش حرف پ

 116ص: 

در آن کلمه همزه باشد مثل « ی »در آن کلمه زیر داشته باشد و حرف بعد از « ی »از 

، «ی »و « الف »و « واو»را با مدّ بخواند و اگر بعد از این « ی ( »1بهتر آن است )« جی ء»

حرفی باشد که ساکن است یعنی زیر و زبر و پیش ندارد باز هم بهتر « ء»به جای همزه 

که بعد « وَ لَا الضّال ین َ»(، مثلًا در أن أن ال 9( با مدّ بخواند )1این سه حرف را ) آن است

( 6(. )7آن را با مّد بخواند )« الف ( »3حرف الم ساکن است ، بهتر آن است )« الف »از 

 )بهجت :( رعایت مدّی که در یک کلمه واقع شده واجب است ، یعنی اگر ..

( 2گفته اند اگر .. )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب اگر .. ))سیستانی :( علمای تجوید 

 )خوئی ، گلپایگانی ، اراکی ، صافی ، بهجت ، سیستانی ، نوری :( باید ..

( 3در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )« بهتر است »)تبریزی :( بنا بر احتیاط .. ]عبارت 

( 9نی ، زنجانی و صافی نیست [ )]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگا

 )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، سیستانی ، بهجت ، صافی ، نوری :( باید ..

( )گلپایگانی ، 1در رساله آیات عظام : زنجانی و تبریزی نیست [ )« بهتر است »]عبارت 

 خوئی ، اراکی ، بهجت ، صافی ، سیستانی ، نوری :( باید ..

( )خوئی ، 1ر رساله آیات عظام : زنجانی و تبریزی نیست [ )د« بهتر آن است »]عبارت 

 گلپایگانی ، اراکی ، بهجت ، صافی ، سیستانی ، نوری :( باز هم باید این سه حرف را ..

 )زنجانی :( باز هم بنا بر احتیاط مستحب این سه حرف را ..
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ت قرائت در این ( )سیستانی :( ولی ظاهراً صحّ 9)تبریزی :( باز هم این سه حرف را .. )

چنین موارد توقّف بر مدّ ندارد پس چنانچه به دستوری که گفته شد، رفتار نکند، باز هم 

 که تحفّظ بر تشدید و الف توقّف بر« وَ لَا الضّال ین َ»نماز صحیح است . بلی ، در مثل 

، خوئی ( )اراکی ، گلپایگانی 3مقداری مدّ دارد، باید به همان مقدار الف را مدّ بدهد. )

 ، بهجت ، صافی ، تبریزی ، نوری :( باید ..

( )خوئی ، گلپایگانی ، 7در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )« بهتر آن است »]عبارت 

صافی نوری :( و چنانچه به دستوری که گفته شد، رفتار نکند احتیاط واجب )گلپایگانی 

 ه بخواند.، صافی : احتیاط( آن است که نماز را تمام کند و دوبار

 )تبریزی :( و چنانچه به دستوری که گفته شد رفتار نکند، بنا بر اظهر نماز صحیح است .

)زنجانی :( و چنانچه به دستوری که گفته شد رفتار نکند، بنا بر احتیاط مستحب نماز را 

 تمام کند و دوباره بخواند.

وانی قرآن ذکر کرده )مکارم :( مسأله الزم نیست آن چه را علمای تجوید برای بهتر خ

اند، رعایت کند بلکه الزم است طوری بخواند که بگویند عربی صحیح است هر چند 

 رعایت دستورات تجوید بهتر است .

 در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون ننماید[ 3114]مسأله 

 اشاره

( آن است که در نماز، وقف به حرکت و وصل به سکون 6احتیاط مستحب ) 6449مسأله 

( و معنی وقف به حرکت آن است که زیر یا زبر یا پیش آخر کلمه ای را بگوید 2ننماید )

 و بین 
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 112ص: 

میم  و« الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ»آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد. مثلًا بگوید علی علی ال 

 ، و معنی«مالِک ِ یَوم ِ الد ین ِ»را زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید « یم الرح»

وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه ای را نگوید و آن کلمه را به کلمه 

ورًا را زیر ندهد و ف« الرحیم »و میم « الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ»بعد بچسباند مثل آن که بگوید 

( )اراکی ، خوئی ، نوری :( احتیاط واجب .. )گلپایگانی 6را بگوید. )« یَوم ِ الد ین ِ  مالِک ِ»

( )فاضل :( أقوی این است که الزم نیست در نماز وقف به حرکت 2، صافی :( احتیاط .. )

 و وصل به سکون را مراعات نماید ..

 مدی بر حرکت)بهجت :( وصل به سکون در نماز بنا بر اظهر جایز است و وقف غیر ع

وضعاً صحیح است و اعاده ندارد و أحوط آن است که بدون ُعذر، وقف به حرکت ننماید 

.. 

)مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که در نماز وقف به حرکت ننماید و معنی وقف 

به حرکت آن است که زیر و زبر آخر کلمه را بگوید امّا بین آن کلمه و کلمه بعد فاصله 

ین که بگوید اللّه ُ اکبرُ )و آخر آن را پیش دهد( امّا مدتی سکوت کند بعد دهد مثل ا

بِسم ِ اللّه ِ را شروع نماید، ولی وصل به سکون مانعی ندارد هر چند ترک آن بهتر است 

، معنی وصل به سکون این است که آخر جمله را بدون زیر و زبر بخواند و بال فاصله آیه 

 یا کلمه بعد را بگوید.

 أله اختصاصی مس

تنوین و نون ساکن اگر به کلمه ای که با یکی از حروف )ی ، ر،  329)بهجت :( مسأله 

م ، ل ، و، ن ( شروع می شود برسد، واجب است که ادغام کند یعنی نون را به آن حرف 

 تبدیل کند و با تشدید بگوید.
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 ند[در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط یک حمد بخوا 3115]مسأله 

در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط یک حمد بخواند یا سه مرتبه  6441مسأله 

سُبحان َ اللّه ِ وَ الحَمدُ لِلّه ِ وَ ال ( »3( بگوید )2( تسبیحات اربعه بگوید یعنی سه مرتبه )6)

(( 1ت )کافی اس ( )و اگر یک مرتبه هم تسبیحات اربعه بگوید9« )إِله َ الَّا اللّه ُ وَ اللّه ُ اکبَرُ

و می تواند در یک رکعت حمد و در رکعت دیگر تسبیحات بگوید و بهتر است در هر 

( )خوئی ، گلپایگانی ، زنجانی ، صافی ، سیستانی ، 6( )1دو رکعت تسبیحات بخواند. )

( 3( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( یک مرتبه .. )2تبریزی :( یک مرتبه .. )

( )مکارم :( بلکه یک مرتبه نیز کافی است و مانعی 9صافی :( یعنی بگوید .. ) )گلپایگانی ،

( )خوئی ، سیستانی ، 1ندارد در یک رکعت حمد و در رکعت دیگر تسبیحات بگوید. )

 صافی ، تبریزی :( بهتر آن است که سه مرتبه بگوید ..

 )زنجانی :( احتیاط مستحب آن است که سه مرتبه بگوید ..

 احتیاط واجب آن است که سه مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید ..)فاضل :( 

)بهجت :( بنا بر اقوی کافی است ولی سه مرتبه فضیلت بیشتر دارد و موافق احتیاط است 

.. 

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه گلپایگانی نیست [

 113ص: 

( )خوئی ، تبریزی :( در نماز فرادی بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند و 1)

 برای مأموم در نمازهای جهریه ، أحوط لزومی ، اختیار تسبیحات است .

 در تنگی وقت [ 3116]مسأله 
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(. این مسأله ، در 6در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید ) 6441مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( و در وسعت وقت یک مرتبه 6اللّه مکارم نیست )رساله آیت 

 کافی است ، لکن سزاوار است ترک نشود سه مرتبه مگر در ضرورت .

« لّه سبحان ال»)سیستانی :( و اگر به مقدار آن هم وقت ندارد، کافی است یک مرتبه 

 بگوید.

 حات را آهسته بخوانند[در رکعت سوم و چهارم نماز حمد یا تسبی 3117]مسأله 

( واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز، حمد یا 6بر مرد و زن ) 6449مسأله 

 ( )سیستانی :( بنا بر احتیاط ..6تسبیحات را آهسته بخوانند. )

 اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند[ 3118]مسأله 

( باید بسم 6حتیاط واجب )اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنا بر ا 6443مسأله 

( )فاضل :( 2( )اراکی ، زنجانی :( بنا بر احتیاط .. )6(. )2اللّه آن را هم آهسته بگوید )

 خصوصاً برای مأموم و کسی که نمازش را فرادی می خواند.

)سیستانی :( واجب نیست بسم اللّه آن را هم آهسته بگوید مگر آن که مأموم باشد که در 

 واجب آن است که بسم اللّه را هم آهسته بگوید. این صورت احتیاط

 کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد[ 3119]مسأله 

(، باید در 6کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند ) 6447مسأله 

( 6رکعت سوم و چهارم حمد بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 )فاضل :( درست یا صحیح بخواند ..

 اگر در دو رکعت اول نماز تسبیحات بگوید[ 3131]مسأله 
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رکعت اول نماز به خیال این که دو رکعت آخر است تسبیحات اگر در دو  6464مسأله 

( و اگر در 2(، چنانچه پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند )6بگوید )

( )اراکی :( چنانچه بعد از 6(. )3رکوع یا بعد از رکوع بفهمد، نمازش صحیح است )

باید حمد و سوره را رکوع بفهمد، نمازش صحیح است و اگر پیش از رکوع بفهمد، 

( )فاضل 2بخواند و نمازش صحیح است ولی بعد از نماز باید دو سجده سهو به جا آورد. )

:( و بنا بر احتیاط مستحب ّ بعد از نماز سجده سهو برای تسبیحات زیادی انجام بدهد و 

م ( )مکار3اگر در رکوع بفهمد، نمازش صحیح است . )زنجانی :( باید حمد را بخواند .. )

 :( و احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به جا آورد.

 )بهجت ، نوری :( اگر در رکوع بفهمد، نمازش صحیح است .

 اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال این که در دو رکعت اول است حمد بخواند[ 3133]مسأله 

حمد  اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال این که در دو رکعت اول است 6466مسأله 

بخواند، یا در دو رکعت اول نماز با این که گمان می کرده در دو رکعت آخر است حمد 

بخواند، چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحیح است . این مسأله ، در 

 رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 119ص: 

 اگر در رکعت سوم یا چهارم می خواست حمد بخواند[ 3132]مسأله 

اگر در رکعت سوم یا چهارم می خواست حمد بخواند تسبیحات به زبانش  6462مسأله 

( و 2( باید آن را رها کند )6آمد، یا می خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد )

دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند. ولی اگر عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش 

اشته می تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح ( و در خزانه قلبش آن را قصد د3آمده )
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( )سیستانی :( چنانچه به کلّی خالی از قصد نماز بوده حتّی در ضمیر 6(. )9است )

 ( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید آن را رها کند ..2ناخودآگاه .. )

، تبریزی  ( )خوئی ، اراکی3)فاضل :( در چنین صورتی أقوی آن است آن را رها کند .. )

 :( می تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح است .

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر 9)زنجانی :( همان را تمام می کند و نمازش صحیح است . )

قصدش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده ، اگر چه به واسطه عادت باشد می تواند 

 همان را تمام کند و نمازش صحیح است .

ی :( اگر خالی از قصد نبوده ، مثل آن که عادتش خواندن چیزی بوده که به )سیستان

 زبانش آمده ، می تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح است .

 )مکارم :( اگر هر دو در نیّت او بوده است هر کدام به زبانش آید، کافی است .

 بخواند[کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات  3131]مسأله 

( اگر 6کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند ) 6463مسأله 

( آن را رها کند و دوباره حمد یا 3( باید )2بدون قصد مشغول خواندن حمد شود )

( )خوئی ، تبریزی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )9تسبیحات را بخواند )

عادت خود غفلت نماید و به قصد اداءِ وظیفه مشغول خواندن حمد ، سیستانی :( اگر از 

 شود، کفایت می کند و الزم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند.

)صافی :( اگر با غفلت از عادت خود به قصد ادای وظیفه ، حمد بخواند کفایت می کند. 

ش بدون قصد، حمد به زبان ( )اراکی :( کفایت می کند. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( اگر2)

( )زنجانی :( ولی اگر از عادت خود غفلت 9( )فاضل :( أقوی آن است که .. )3آمد .. )
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کند و به قصد انجام وظیفه حمد را بخواند، می تواند آن را تمام کرده و نمازش صحیح 

 است .

 در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کند[ 3134]مسأله 

در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کند، مثلًا  6469مسأله 

( )و اگر به گمان آن 6« )اللّهُم َّ اغفِر لِی »یا بگوید « استَغفِرُ اللّه َ رَبِی وَ اتُوب ُ الَیه ِ»بگوید: 

 تکه حمد یا تسبیحات را گفته مشغول گفتن استغفار شود و شک کند که حمد یا تسبیحا

( نمازگزار پیش از خم 3(( ولی اگر )2را خوانده ، یا نه ، باید به شک خود اعتنا ننماید )

شدن برای رکوع در حالی که مشغول گفتن استغفار نیست ، شک کند که حمد یا 

(. این مسأله ، در رساله 9تسبیحات را خوانده یا نه ، باید حمد یا تسبیحات را بخواند )

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .6)آیت اللّه بهجت نیست 

 )خوئی ، تبریزی :( و اگر نمازگزار پیش از خم شدن برای رکوع اگر چه مشغول 

 111ص: 

گفتن استغفار یا بعد از فراغ از آن باشد شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، 

 باید حمد یا تسبیحات را بخواند.

ش از استغفار و خم شدن برای رکوع شک کند که حمد )سیستانی :( و اگر نمازگزار پی

یا تسبیحات را خوانده یا نه ، باید حمد یا تسبیحات را بخواند؛ و اگر در حال گفتن 

استغفار یا بعد از آن شک کند، باز هم بنا بر احتیاط واجب باید حمد یا تسبیحات را 

 بخواند.

یحات گر شک کند که حمد یا تسب)زنجانی :( و کسی که مشغول گفتن استغفار است ، ا

را خوانده یا نه ، اگر به قصد ذکر خاص استغفار کرده باشد، الزم نیست حمد یا تسبیحات 
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را بخواند ولی احتیاط مستحب آن است که حمد یا تسبیحات را به قصد ذکر مطلق ، 

ین ادوباره بخواند؛ مخصوصاً اگر عادتش خواندن آن استغفار نباشد. و چنانچه به قصد 

که در هر جای نماز استغفار مستحب است ، استغفار کرده الزم است حمد یا تسبیحات 

را بخواند و نیز اگر نمازگزار استغفار نکرده باشد پیش از خم شدن به رکوع شک کند 

( ] در رساله 2که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، باید حمد یا تسبیحات را بخواند. )

انی و صافی به جای قسمت داخل پرانتز آمده است : و کسی که آیات عظام : گلپایگ

مشغول استغفار است ، اگر شک ّ کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، چنانچه خود 

را در استغفار بعد از حمد یا تسبیحات ببیند، باید به شک ّ خود اعتناء ننماید و الّا باید 

یگانی ، صافی :( و نیز اگر .. )فاضل :( و هم چنین ( )گلپا3حمد یا تسبیحات را بخواند[ )

 ( )فاضل :( ]باید[ به شک خود اعتنا نکند.9است اگر .. )

 اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم شک کند[ 3135]مسأله 

(( شک 6اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم ) یا در حال رفتن به رکوع ) 6461مسأله 

( این مسأله ، 2یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند. ) کند که حمد یا تسبیحات را خوانده

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )اراکی :( ولی چنانچه در حال رفتن به 2خوئی ، تبریزی ، مکارم و زنجانی نیست [ )

گردد ه ، بنا بر احتیاط واجب باید بررکوع شک ّ کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا ن

 و حمد و سوره را بخواند.

)خوئی ، تبریزی :( و اگر پیش از رسیدن به حدّ رکوع شک ّ کند، الزم است برگردد و 

 حمد یا تسبیحات را بخواند.

)مکارم :( امّا اگر هنوز به اندازه رکوع خم نشده ، احتیاط واجب آن است که برگردد و 

 بخواند.
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)زنجانی :( و اگر استغفار نکرده باشد و پیش از رسیدن به حد رکوع شک کند، الزم 

است برگردد و حمد یا تسبیحات را بخواند و اگر استغفار کرده باشد، حکم مسأله با 

 همان تفصیلی است که در مسأله قبل گذشت .

 هر گاه شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه [ 3136]مسأله 

هر گاه شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه اگر به چیزی که  6461سأله م

( و 2( آن آیه یا کلمه را به طور صحیح بگوید )6بعد از آن است مشغول نشده ، باید )

اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول شده ، چنانچه آن چیز رکن باشد مثل آن که در 

از سوره را درست گفته یا نه ، باید به شک خود اعتنا رکوع شک کند که فالن کلمه 

 نکند و اگر

 111ص: 

ل هُوَ اللّهُ  قُ»شک کند که « اللّه ُ الصَّمَدُ»رکن نباشد، مثلًا موقع گفتن ب کما ب کما ال 

( ولی اگر احتیاطًا 3را درست گفته یا نه ، باز هم می تواند به شک خود اعتنا نکند )« أَحَدٌ

لمه را به طور صحیح بگوید اشکال ندارد و اگر چند مرتبه هم شک کند، آن آیه یا ک

می تواند چند بار بگوید امّا اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید، بنا بر احتیاط واجب 

( )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب باید .. این مسأله ، در 6باید نمازش را دوباره بخواند. )

( )زنجانی :( و اگر در رکوع یا بعد از آن شک کند که 2رساله آیت اللّه بهجت نیست )

فالن کلمه از حمد را درست گفته یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند؛ و اگر پیش از 

رکوع باشد ولی به چیزی که بعد از آن است مشغول شده ؛ مثلًا موقع خواندن سوره شک 

ک ش« اهدِنَا الص راطَ المُستَقِیم َ»کند که حمد را صحیح خوانده یا نه ، یا موقع خواندن 

را صحیح خوانده ، بنا بر احتیاط واجب باید « إِیّاک َ نَعبُدُ َو إِیّاک َ نَستَِعین ُ»کند که 

قسمت خوانده شده را به طور صحیح به قصد قربت مطلقه تکرار کند، و اگر چند مرتبه 
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سد نباید به شک خود هم شک کند، وظیفه اش همین است ؛ اما اگر به حد وسواس بر

اعتنا کند و چنانچه بتواند به وسواس خود عمل نکند و با این حال با علم به مسأله یا شک 

( )اراکی :( ولی 3در آن ، باز هم آن قسمت را تکرار کند نمازش را باید دوباره بخواند. )

ایگانی پاحتیاط مستحب است آن آیه و کلمه را به طور صحیح بگوید. ]پایان مسأله [ )گل

، صافی :( مسأله هر گاه بعد از تمام شدن آیه یا کلمه ای شک ّ کند که آن را درست 

گفته یا نه ، تا داخل در رکن بعد نشده می تواند برگردد و احتیاطاً آن آیه یا کلمه را به 

طور صحیح بگوید ولی اگر جزءِ بعدی رکن باشد، مثلًا در رکوع شک ّ کند که سوره 

 ده یا نه ، نمی تواند برگردد و باید به شک ّ خود اعتناء نکند.را درست خوان

)خوئی ، تبریزی :( مسأله هر گاه شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه مثلًا 

را درست گفته یا نه ، می تواند به شک ّ خود اعتناء « قُل هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ»شک ّ کند که 

یا کلمه را دوباره به طور صحیح بگوید، اشکال ندارد و  نکند ولی اگر احتیاطاً آن آیه

اگر چند مرتبه هم شک ّ کند می تواند چند بار بگوید امّا اگر به وسواس برسد و باز هم 

 بگوید، بنا بر احتیاط مستحب ّ نمازش را دوباره بخواند.

 )سیستانی :( اگر به وسواس برسد بهتر است تکرار نکند.

)مکارم :( مسأله هر گاه در آیه و یا ذکری از نماز شک ّ کند، باید آن را تکرار کند تا 

صحیح بگوید، امّا اگر به حدّ وسواس برسد، باید اعتناء نکند و اگر اعتناء کند نمازش 

 اشکال دارد و بنا بر احتیاط واجب باید دوباره بخواند.

 واندن حمد[مستحب است در رکعت اول پیش از خ 3137]مسأله 

اعُوذُ بِاللّهِ  (: »6مستحب است در رکعت اول ، پیش از خواندن حمد بگوید ) 6469مسأله 

وید را بلند بگ« بسم اللّه »و در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر « مِن َ الشَّیطان ِ الرَّجیم ِ

را به آیه ( و در آخر هر آیه وقف کند یعنی آن 3( و حمد و سوره را شمرده بخواند )2)
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بعد نچسباند و در حال خواندن حمد و سوره به معنای آیه توجه داشته باشد. و اگر نماز 

را به جماعت می خواند، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادی می خواند، بعد از آن 

 که 

 119ص: 

 قل هو»بعد از خواندن سوره «. الحمد للّه رب العالمین »حمد خودش تمام شد بگوید: 

کَذَلِک َ اللّهُ  »یا سه مرتبه « کَذَلِک َ اللّه ُ ربّی ( »9، یک ، یا دو، یا سه مرتبه )«اللّه احد

(، بعد از خواندن سوره کمی صبر کند بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید 1بگوید )« رَب نا

ب است ( )زنجانی :( بر مردها مستح2( )بهجت :( آهسته بگوید: .. )6یا قنوت را بخواند. )

 را بلند بگویند ..« بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ»در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر 

را بلند بگوید و در حال فرادی آهسته بگوید « بسم اللّه »)فاضل :( اگر امام جماعت است 

.. 

ند بگوید را در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر در جماعت بل« بسم اللّه »)مکارم :( 

هم چنین مستحب است حمد و سوره و اذکار نماز را شمرده بخواند و آیات را به هم 

نچسباند و مخصوصاً به معنی آنها توجّه داشته باشد و اگر نماز را با جماعت می خواند 

و  «الحمد للّه رب ّ العالمین »بعد از تمام شدن حمد امام به امید ثواب پروردگار بگوید 

« بّی کذلک اللّه ر»، یک یا دو یا سه مرتبه بگوید: «قل هو اللّه احد»ندن سوره بعد از خوا

( )گلپایگانی ، صافی :( در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر 3«. )کذلک اللّه ربّنا»یا 

را بلند بگوید و نیز مستحب است در تمام نمازها حمد و « بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ»

 شمرده بخواند .. سوره را
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( )بهجت :( یک 9)زنجانی :( مستحب است نمازگزار حمد و سوره را شمرده بخواند .. )

ک اللّه کذل»یا « کذلک اللّه ربی »( )سیستانی :( یک یا دو یا سه مرتبه 1یا دو مرتبه .. )

 بگوید ..« ربنا

 مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول [ 3138]مسأله 

و در « إنا أنزلناه »( در تمام نمازها در رکعت اول ، سوره 6ستحب است )م 6463مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 2را بخواند )« قل هو اللّه احد»رکعت دوم ، سوره 

( )مکارم :( و هیچ سوره 2( )مکارم :( شایسته است .. )تبریزی :( بهتر است .. )6نیست )

و سزاوار نیست در تمام « قل هو اللّه »ار نکند مگر سوره ای را در هر دو رکعت تکر

را ترک کند و بهتر است سوره هایی برای نماز « قل هو اللّه »نمازهای شبانه روز سوره 

انتخاب شود که مردم را متوجّه اموری که به آن نیاز دارند و ترک گناهانی که به آن 

 آلوده اند، کند.

 در تمام نمازهای یک شبانه روز[مکروه است انسان  3139]مسأله 

« قل هو اللّه احد»مکروه است انسان در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره  6467مسأله 

را نخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 

 .6463مسأله 

 خواندن سوره قل هو اللّه احد به یک نفس [ 3121]مسأله 

(. این مسأله ، 6به یک نفس مکروه است )« قل هو اللّه احد»خواندن سوره  6424ه مسأل

( )فاضل :( چنانکه خواندن حمد هم با 6در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )

 یک نفس مکروه است .

 سوره ای را که در رکعت اول خوانده [ 3123]مسأله 
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نده مکروه است در رکعت دوم بخواند سوره ای را که در رکعت اول خوا 6426مسأله 

را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست . )مکارم :( « قل هو اللّه احد»ولی اگر سوره 

 . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 6463رجوع کنید به ذیل مسأله 

 113ص: 

  رکوع

 در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه ای خم شود[ 3122]مسأله 

( به اندازه ای خم شود که بتواند دست را 6در هر رکعت بعد از قرائت باید ) 6422مسأله 

( )زنجانی :( باید به قصد 6( )3( به زانو بگذارد و این عمل را رکوع می گویند. )2)

( )مکارم :( 3( )سیستانی :( بتواند سر همه انگشت هایش را از جمله ابهام .. )2خضوع .. )

 اجب آن است که کف دستها را بر زانو بگذارد.بلکه احتیاط و

 اگر به اندازه رکوع خم شود[ 3121]مسأله 

( اشکال 2( به زانو نگذارد )6اگر به اندازه رکوع خم شود، ولی دستها را ) 6423مسأله 

( )فاضل :( خالف احتیاط است پس 2( )سیستانی :( سر انگشتان را .. )6(. )3ندارد )

تها را به روی زانو بگذارد گر چه ظاهر این است که واجب نیست احتیاط آن است که دس

 ( )صافی :( اگر چه احتیاط مستحب این است که دستها را به زانو بگذارد.3. )

 .6422)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 هر گاه رکوع را به طور غیر معمول به جا آورد[ 3124]مسأله 

 اشاره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

به طور غیر معمول به جا آورد، مثلًا به چپ یا راست خم هر گاه رکوع را  6429مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت 2(، اگر چه دستهای او به زانو برسد، صحیح نیست )6شود )

 ( )زنجانی :( بنا بر احتیاط.2( )سیستانی :( یا زانوها را به جلو بیاورد .. )6اللّه مکارم نیست )

 مسأله اختصاصی 

قیام متصل به رکوع واجب و رکن است یعنی این که نماز گزار  6499)فاضل :( مسأله 

باید از حالت ایستاده با قصد رکوع برای رکوع خم شود لذا اگر به قصد کار دیگری خم 

شود مثلًا برای برداشتن چیزی یا به قصد سجده خم شود و متوجه شود که رکوع نکرده 

به جا  رود و اگر قبل از ایستادن رکوعدر این صورت باید مستقیم بایستد و بعد رکوع ب

 آورد چون قیام متصل به رکوع را مراعات نکرده نمازش باطل است .

 خم شدن باید به قصد رکوع باشد[ 3125]مسأله 

(، پس اگر به قصد کار دیگر مثلًا برای 6خم شدن باید به قصد رکوع باشد ) 6421مسأله 

( بلکه باید بایستد دوباره 3کوع حساب کند )( نمی تواند آن را ر2کشتن جانور خم شود )

( 6برای رکوع خم شود و به واسطه این عمل ، رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی شود. )

 )بهجت :( رکوع باید با قصد باشد اگر چه بعد از خم شدن پدید آید ..

خم ( )بهجت :( و قصد رکوع بعد از 2)زنجانی :( خم شدن باید به قصد خضوع باشد .. )

( )مکارم :( بنا بر این اگر بدون 3شدن بوجود آمد بنا بر اظهر کافی است . ]پایان مسأله [ )

این قصد خم شود، نمی تواند آن را رکوع حساب کند بلکه باید بایستد و به قصد رکوع 

 خم شود.

 کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد[ 3126]مسأله 
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که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد، مثلًا دستش کسی  6421مسأله 

خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می رسد یا زانوی او پایین تر از مردم دیگر 

 است که باید خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد، باید به اندازه معمول خم شود.

 کسی که نشسته رکوع می کند[ 3127]مسأله 

 کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش  6429مسأله 

 117ص: 

( و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده 6مقابل زانوها برسد )

( )مکارم :( باید به قدری خم 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2برسد )

]پایان مسأله [ )زنجانی :( باید به قدری خم شود که شود که بگویند رکوع کرده است . 

( )تبریزی ، سیستانی 2اگر ایستاده رکوع می کرد کمرش را خم می نمود. ]پایان مسأله [ )

 :( صورت مقابل جای سجده باشد.

 انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است [ 3128]مسأله 

ت ولی احتیاط واجب آن است انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی اس 6423مسأله 

 «سُبحان َ رَبِی َ العَظِیم ِ وَ بِحمدِه ِ»یا یک مرتبه « سُبحان َ اللّه ِ( »2( به قدر سه مرتبه )6که )

( )فاضل :( ولی باید از سه 2( )اراکی :( کافی است به شرط آن که .. )6کمتر نباشد. )

 مرتبه ..

ا یک مرتبه ی« سبحان الّله »وع سه مرتبه )گلپایگانی :( مسأله احتیاط آن است که در رک

بگوید و سزاوار است به قدر امکان ، مراعات این احتیاط « سبحان ربّی العظیم و بحمده »

بشود اگر چه مطلق ذکر از تحمید و تسبیح و تهلیل کافی است به شرط آن که به قدر سه 
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« حان اللّه سب»، گفتن یک مثلًا باشد ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری « سبحان اللّه »

 کافی است .

سبحان اللّه »)خوئی ، تبریزی :( مسأله بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع سه مرتبه 

ری بگوید و ظاهر این است که گفتن هر ذک« سبحان ربّی العظیم و بحمده »یا یک مرتبه « 

ن یک ل ناچاری گفتکه به این مقدار باشد کفایت می کند ولی در تنگی وقت و در حا

 کافی است .« سبحان اللّه »

)سیستانی :( گر چه گفتن هر ذکری کفایت می کند و بنا بر احتیاط واجب باید به همین 

ی است کاف« سبحان اللّه »مقدار باشد، ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن یک 

انند سه د ذکری دیگر مرا خوب ادا کند بای« سبحان ربی العظیم ». و کسی که نمی تواند 

 را بگوید.« سبحان اللّه »بار 

)مکارم :( مسأله در رکوع ، واجب است ذکر بگوید؛ ذکر رکوع بنا بر احتیاط واجب سه 

به عربی  است که باید« سبحان ربّی العظیم و بحمده »یا یک مرتبه « سبحان اللّه »مرتبه 

 هفت مرتبه تکرار کند.صحیح گفته شود و مستحب ّ است آن را سه یا پنج یا 

)بهجت :( مسأله کافی بودن هر ذکری که خواست بگوید در رکوع خالی از وجه نیست 

حان ربّی سب»یا یک مرتبه « سبحان اللّه »ولی احتیاط مستحب ّ آن است که سه مرتبه 

 بگوید.« العظیم و بحمده 

یا یک  «سبحان اللّه »)صافی :( مسأله احتیاط مستحب آن است که در رکوع ، سه مرتبه 

بگوید، هر چند ظاهر این است که گفتن هر ذکری « سبحان ربی العظیم و بحمده »مرتبه 

و در  کفایت می کند ولی در تنگی وقت« اللّه أکبر»که به این مقدار باشد مثل سه مرتبه 

 کافی است .« سبحان اللّه »حال ناچاری گفتن یک 
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مرتبه  یا یک "سُبحان َ الّله ِ  " ")زنجانی :( مسأله الزم است که در حال اختیار سه مرتبه 

یا ذکر دیگری به این مقدار بگوید؛ ولی به احتیاط  "سُبحان َ رَب ی َ العَظیم ِ وَ بِحَمدِه ِ  "

 و در حال نگوید و در تنگی وقت "سُبحان َ رَب ی َ األَعلی وَ بِحَمدِه ِ  "واجب در رکوع 

 کافی است . "سُبحان َ اللّه ِ  "ناچاری گفتن یک 

 114ص: 

 ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود[ 3129]مسأله 

( و مستحب است 6ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود ) 6427مسأله 

ت اللّه بهجت ، در رساله آیآن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند. این مسأله 

 ( )گلپایگانی ، صافی :( ذکر رکوع باید به عربی صحیح گفته شود ..6نیست )

 .6423)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 در رکوع باید به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد[ 3111]مسأله 

در ذکر مستحب ( و 6در رکوع باید به مقدار ذکر واجب ، بدن آرام باشد ) 6434مسأله 

هم اگر آن را به قصد ذکری که برای رکوع دستور داده اند بگوید بنا بر احتیاط واجب 

( )خوئی :( و در ذکر مستحب هم آرام بودن بدن 6(. )3(، آرام بودن بدن الزم است )2)

در صورتی که قصد خصوصیّت نماید أحوط است . )تبریزی :( و در ذکر مستحب هم 

 ر است .آرام بودن بدن بهت

)بهجت :( و آرام گرفتن بدن در حدّی که بگویند آرام گرفت ، داخل در رکن رکوعی 

 است و زائد بر آن مثل خود ذکر رکوع ، داخل در رکن نیست ، اگر چه واجب است .
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)زنجانی :( برای تحقق رکوع باید بعد از خم شدن بدن آرام بگیرد و در حال ذکر واجب 

در رساله آیت اللّه مکارم « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2شد .. )آن نیز باید بدن آرام با

 ( )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب باید بدن آرام باشد.3نیست [ )

)سیستانی :( مسأله در حال رکوع باید بدن نمازگزار آرام باشد و نباید بدن خود را به 

حتّی بنا بر احتیاط زمانی اختیار به طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود 

که مشغول به ذکر واجب نیست ، و اگر عمداً این استقرار را رعایت نکند، نماز بنا بر 

 احتیاط باطل است حتی اگر ذکر را در حال استقرار اعاده کند.

 اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می گوید[ 3113]مسأله 

( به قدری 6گوید، بی اختیار )اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می  6436مسأله 

حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود باید بعد از آرام گرفتن بدن ، بنا بر 

(، ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام 3( دوباره ذکر را بگوید )2احتیاط واجب )

انی :( ( )سیست6(. )1( حرکت دهد اشکال ندارد )9بودن بدن خارج نشود، یا انگشتان را )

در رساله آیات عظام : اراکی ، « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2سهواً یا بی اختیار .. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بهتر این است که 3گلپایگانی ، بهجت و صافی نیست [ )

( 1( )زنجانی :( دستها و انگشتان را .. )9بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید .. )

 )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( ضرری ندارد.

)مکارم :( مسأله هر گاه در موقعی که مشغول ذکر واجب است کسی به او تنه بزند، یا به 

علّت دیگری بدن از آرامش بیرون رود، باید بعد از آرام گرفتن دوباره ذکر را بگوید، 

 ولی حرکات مختصر اشکال ندارد.

 به مقدار رکوع خم شود[ اگر پیش از آن که 3112]مسأله 
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( ذکر 6اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام بگیرد عمداً ) 6432مسأله 

 (. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 2رکوع را بگوید، نمازش باطل است )

 116ص: 

رار را در حال استق( )سیستانی :( مگر این که دوباره ذکر 2( )زنجانی :( با علم و عمد .. )6)

 در رکوع بگوید و اگر سهواً باشد الزم نیست آن را دوباره بگوید.

)گلپایگانی ، صافی :( باید بعد از رسیدن به رکوع و آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را 

بگوید و بنا بر احتیاط الزم نماز را پس از اتمام اعاده نماید و اگر به همان ذکر اوّل اکتفا 

 باطل است .نماید نماز 

)تبریزی :( بنا بر احتیاط، الزم است دوباره ذکر را بعد از آرام گرفتن بدن بگوید و نماز 

 را اعاده کند.

)مکارم :( مسأله هر گاه ذکر را قبل از رسیدن به حّد رکوع و آرام گرفتن بدن بگوید 

این  د، احتیاطباید آن را بعد از آرام گرفتن اعاده کند، حتّی اگر عمداً این کار را بکن

 است که نماز را نیز بعداً اعاده نماید.

 اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب [ 3111]مسأله 

( نمازش 2( سر از رکوع بردارد )6اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب ، عمداً ) 6433مسأله 

(، چنانچه پیش از آن که از حال رکوع خارج 9( سر بردارد )3باطل است و اگر سهواً )

یادش بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده باید در حال آرامی بدن دوباره ذکر را  شود،

بگوید و اگر بعد از آن که از حال رکوع خارج شد، یادش بیاید نماز او صحیح است 

( 2( )زنجانی :( با علم و عمد .. )6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )1)

( 9( )زنجانی :( یا به جهت ندانستن مسأله .. )3ارج شود .. ))تبریزی :( که از حدّ رکوع خ
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( )زنجانی :( چنانچه پیش از آن که از حال رکوع 1)سیستانی :( اعاده ذکر الزم نیست . )

خارج شود متوجه شود، باید در حال آرامی بدن ذکر را بگوید و اگر بعد از آن که از 

 است .حال رکوع خارج شد متوجه شود، نماز او صحیح 

 اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند[ 3114]مسأله 

اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند، در صورتی که بتواند پیش از آن  6439مسأله 

( و اگر نتواند 6که از حد رکوع بیرون رود ذکر را بگوید، باید در آن حال تمام کند )

 ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .6(. )2در حال برخاستن ذکر را به قصد رجاء بگوید )

)اراکی :( و اگر آن مقدار هم نمی تواند، قبل از رسیدن به حدّ رکوع ذکر را شروع کند 

( )فاضل :( باید در آن حال ذکر را بگوید و اگر نتواند 2و یا در حال برخاستن تمام کند. )

 بنا بر احتیاط در حال بر خاستن ذکر را بگوید.

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند، 

احتیاط واجب آن است که بقیه آن را در حال برخاستن بگوید )تبریزی : و تا می تواند 

 قبل از خروج از حدّ رکوع ، ذکر را تمام کند(.

ع بماند، در حال رکو« بحان اللّه س»)سیستانی :( مسأله اگر نتواند به مقدار ذکر و لو یک 

هر چند بدون آرامش واجب نیست بگوید ولی احتیاط مستحب آن است که ذکر را 

بگوید هر چند بقیه آن را در حال برخاستن و قصد قربت مطلقه بگوید یا قبل از آن شروع 

 کند.

 112ص: 
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ت یاط واجب آن اس)زنجانی :( مسأله اگر نتواند به مقدار ذکر واجب در رکوع بماند، احت

که مقداری را در حال رفتن به رکوع یا در حال بر خاستن بگوید و آن چه را می تواند 

 در حال رکوع بگوید.

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی می تواند رکوع کند، امّا به خاطر بیماری یا علّت دیگری 

ل رکوع خارج نمی تواند به اندازه ذکر واجب توقّف کند، باید پیش از آن که از حا

شود، ذکر واجب را بگوید، هر چند بدن آرام نباشد؛ و اگر نتواند، در حال برخاستن ، 

 ذکر را تمام کند.

 اگر به واسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد[ 3115]مسأله 

( نماز صحیح است 6اگر به واسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد ) 6431مسأله 

یم سبحان ربی العظ»از آن که از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب یعنی ولی باید پیش 

( )فاضل :( اگر به واسطه مرض و 6(. )2را بگوید )« سبحان اللّه »یا سه مرتبه « و بحمده 

( )گلپایگانی ، بهجت ، صافی ، زنجانی :( ذکر 2مانند آن نتواند در رکوع آرام بگیرد .. )

 واجب را بگوید.

 زی ، سیستانی :( ذکر واجب را به نحوی که گذشت بگوید.)خوئی ، تبری

 .6439)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود[ 3116]مسأله 

هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند  6431مسأله 

( به هر اندازه می 6طور معمول رکوع کند باید ) و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به

( باید موقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع 3( و اگر هیچ نتواند خم شود )2تواند، خم شود )

( آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن با 1( و احتیاط مستحب )9کند )
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( )خوئی ، تبریزی :( و 2ید .. )( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط با6سر اشاره نماید. )

 اشاره به رکوع نیز بنماید ..

)گلپایگانی ، صافی :( و در این صورت احتیاط الزم آن است که نماز را دوباره بخواند 

و رکوع آن را نشسته بجا آورد .. )سیستانی :( باید به اندازه ای که عرفاً به آن رکوع گفته 

( )خوئی ، تبریزی 9به این مقدار نتواند خم شود .. ) ( )سیستانی :( اگر3شود خم شود .. )

، سیستانی :( باید برای رکوع با سر اشاره نماید. ]پایان مسأله [ )بهجت :( باید با سر اشاره 

نماید و اگر آن هم ممکن نشد با چشم به وسیله بستن برای رکوع و باز کردن برای 

عاجز است باید در قلب نیت رکوع کند برخاستن از رکوع اشاره نماید و اگر از این هم 

 ( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط الزم .. )نوری :( احتیاط واجب ..1و ذکر آن را بگوید. )

)مکارم :( مسأله کسی که نمی تواند به اندازه رکوع خم شود اگر بتواند باید به چیزی 

ود ه ممکن است خم شتکیه کند و رکوع نماید و اگر آن هم ممکن نشود باید به هر انداز

و اگر هیچ نتواند خم شود، باید رکوع را به صورت نشسته انجام دهد، و اگر آن هم 

ممکن نشود در حال ایستاده با سر اشاره می کند و اگر این را هم نتواند، به نّیت رکوع 

چشمها را برهم می گذارد و ذکر را می گوید و به نیّت برخاستن از رکوع چشمها را باز 

 کند.می 

)زنجانی :( مسأله هر گاه به هیچ وجه و لو به تکیه دادن به چیزی نتواند به اندازه واجب 

رکوع خم شود، باید برای رکوع با سر اشاره نماید و به احتیاط مستحب هر اندازه هم می 

 تواند، خم شود.

 113ص: 

 کسی که می تواند ایستاده نماز بخواند[ 3117]مسأله 
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می تواند ایستاده نماز بخواند اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند  کسی که 6439مسأله 

رکوع کند باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند و اگر نتواند اشاره 

( و ذکر آن را بگوید و به نیت برخاستن 6کند، باید به نیت رکوع چشمها را هم بگذارد )

( باید در قلب ، نیت رکوع 2گر از این هم عاجز است )از رکوع ، چشمها را باز کند و ا

( )زنجانی :( برای 6کند و ذکر آن را بگوید. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

رکوع با سر اشاره کند و نمازش صحیح است و اگر نتواند با سر اشاره کند بنا بر احتیاط 

نی :( به نیت ذکر رکوع ، ذکر را بگوید ( )زنجا2واجب به نیت رکوع چشمها را ببندد .. )

 و در هر دو صورت پس از وقت ، نماز را دوباره بخواند.

 .6431)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی ، تبریزی :( مسأله کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند اگر نتواند با سر 

ذکر آن را بگوید و به نیت  اشاره کند، باید به نیت رکوع چشمها را برهم بگذارد و

برخاستن از رکوع ، چشمها را باز کند و اگر از این هم عاجز است ، بنا بر احتیاط در قلب 

 ، نیت رکوع کند و ذکر آن را بگوید.

)سیستانی :( باید در قلب خود نیت رکوع کند و بنا بر احتیاط واجب ، با دست خود برای 

و در این صورت اگر ممکن است بنا بر احتیاط رکوع اشاره کند و ذکر آن را بگوید 

 واجب جمع کند بین این عمل و ایماء به رکوع در حال نشستن .

 کسی که نمی تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند[ 3118]مسأله 

 اشاره

کسی که نمی تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط می تواند  6433مسأله 

در حالی که نشسته است کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر اشاره کند، 
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( و احتیاط مستحب آن است 6باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید )

( و موقع رکوع آن بنشیند و هر قدر می تواند برای رکوع 2ند )که نماز دیگری هم بخوا

( )فاضل :( احتیاط واجب این است که 2( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )6خم شود. )

یک نماز ایستاده بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید و نماز دیگری هم بخواند .. 

 .6431)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

وئی ، سیستانی :( مسأله کسی که نمی تواند ایستاده رکوع کند ولی برای رکوع می )خ

تواند در حالی که نشسته است خم شود باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره 

نماید و احتیاط مستحب ّ آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و 

 برای رکوع خم شود.

ریزی :( و موقع رکوع بنشیند و برای رکوع خم شود و احتیاط مستحب آن است که )تب

 نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن در حال قیام با سر اشاره نماید.

 مسأله اختصاصی 

هر گاه کسی بر اثر پیری خمیده شده یا به خاطر بیماری یا به علّت  733)مکارم :( مسأله 

دیگر به حالتی شبیه رکوع در آمده باید در موقع نماز آن قدر که می تواند کمر را برای 

قرائت راست کند و اگر نمی تواند قدری کمر را قبل از رکوع راست کند، سپس به حال 

آن هم ممکن نشود برای انجام رکوع کمی بیشتر خم شود به شرط  رکوع در آید و اگر

این که از حالت رکوع خارج نگردد. و اگر آن هم ممکن نشود، احتیاط این است که 

 هم با سر اشاره کند و هم قصد کند که آن حالتش جزءِ رکوع باشد.

 119ص: 

 بردارد[ اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر 3119]مسأله 
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اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به  6437مسأله 

قصد رکوع به اندازه رکوع خم شود، نمازش باطل است و نیز اگر بعد از آن که به اندازه 

رکوع خم شد و بدنش آرام گرفت ، به قصد رکوع به قدری خم شود که از اندازه رکوع 

(، بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است و بهتر آن 6ره به رکوع برگردد )بگذرد و دوبا

است که نماز را تمام کند و از سر بخواند. این مسأله در رساله آیات عظام : بهجت و 

 ( )فاضل :( نمازش باطل است .6مکارم نیست . )

ر بردارد س )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن

 و دو مرتبه به اندازه رکوع خم شود، نمازش باطل است .

)زنجانی :( و دو مرتبه به قصد خضوع به اندازه رکوع خم شود و بدنش آرام گیرد، 

 نمازش باطل است .

)گلپایگانی ، صافی : سیستانی :( اگر )سیستانی : عمدًا( بعد از رسیدن به حد رکوع ، سر 

 بردارد ..

پایگانی ، صافی :( یا بعد از آن که به اندازه رکوع خم شود )اراکی : و بدنش )اراکی ، گل

آرام گرفت ، به قصد رکوع ( به قدری خم شود که از اندازه رکوع بگذرد و دوباره به 

 رکوع برگردد نمازش باطل است )گلپایگانی : چون رکوع زیاد شده است (.

 د راست بایستد[بعد از تمام شدن ذکر رکوع ، بای 3141]مسأله 

( بعد از آن که بدن 6بعد از تمام شدن ذکر رکوع ، باید راست بایستد و ) 6494مسأله 

( پیش از ایستادن ، یا پیش از آرام گرفتن 3( و اگر عمداً )2آرام گرفت به سجده رود )

( 2( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب .. )6(. )9بدن به سجده رود نمازش باطل است )

م :( و اگر عمداً این کار را ترک کند نمازش باطل است امّا اگر از روی سهو باشد، )مکار
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( )سیستانی :( اگر عمداً پیش از 9( )زنجانی :( اگر با علم و عمد .. )3اشکالی ندارد. )

ایستادن به سجده رود، نمازش باطل است و هم چنین بنا بر احتیاط واجب اگر عمداً پیش 

 به سجده رود.از آرام گرفتن بدن 

 اگر رکوع را فراموش کند[ 3143]مسأله 

 اشاره

(، 6اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آن که به سجده برسد، یادش بیاید ) 6496مسأله 

(، 3( و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد )2باید بایستد بعد به رکوع رود )

خم شده بود و مختصر مکثی در ( )بهجت :( اگر به قصد رکوع 6نمازش باطل است . )

رکوع کرد، فقط قیام بعد از رکوع را انجام نداده ، بنا بر این برمی گردد و آن قیام را به 

جا آورده و به سجده می رود و الّا باید ایستاده و بعد به رکوع رود؛ و احتیاط مستحبّ  

انچه ه بخواند و چناست اگر فراموش کردن ِ رکوع قبل از خم شدن باشد، نماز را دو مرتب

( )سیستانی :( و کفایت نمی 2به حالت خمیدگی به رکوع برگردد، نمازش باطل است . )

( )زنجانی :( کفایت نمی کند، بلکه باید 3کند به حالت خمیدگی به رکوع برگردد. )

 بایستد بعد به رکوع رود.

 111ص: 

اوّل یا میان دو سجده ، )مکارم :( مسأله هر گاه رکوع را فراموش کند و پیش از سجده 

یا قبل از آن که پیشانی برای سجده دوّم به زمین رسد متوجّه شود، باید برگردد و بایستد 

 و بعد به رکوع رود.

 مسأله اختصاصی 
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رکوع از واجبات رکنی است که اگر ترک شود یا در یک رکعت  737)مکارم :( مسأله 

واه عمداً باشد یا از روی سهو و فراموشی دو رکوع یا بیشتر به جا آورد نماز باطل است خ

. 

 اگر بعد از آن که پیشانی به زمین برسد[ 3142]مسأله 

( بنا 6اگر بعد از آن که پیشانی به زمین برسد، یادش بیاید که رکوع نکرده ) 6492مسأله 

بر احتیاط واجب باید بایستد و رکوع را به جا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند 

( )اراکی :( باید بایستد و رکوع را به 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2)

 جا آورد و نماز را تمام کند و بنا بر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( الزم است برگردد و رکوع را بعد از ایستادن به 

که در سجده دوّم یادش بیاید نمازش )سیستانی : بنا بر احتیاط جا آورد و در صورتی 

 الزم ( باطل است .

)زنجانی :( به احتیاط واجب دو سجده را نادیده گرفته و پس از انجام رکوع و سجود 

( )فاضل :( و اگر در سجده دوّم 2نماز را تمام کند، پس از آن نماز را دوباره بخواند. )

 است و باید آن را از سر بگیرد. یادش بیاید، نمازش باطل

 .6496)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر بعد از آن که برای سجده دّوم پیشانی به زمین رسید، 

یادش بیاید که رکوع نکرده نمازش باطل است ولی تا داخل سجده دوّم نشده اگر یادش 

د و رکوع را به جا آورد و بعد از تمام شدن نماز برای بیاید که رکوع نکرده باید بایست

زیادی سجده احتیاطاً دو سجده سهو به جا آورد و اگر احتیاطاً نماز را دوباره بخواند بهتر 

 است .
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 پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید[ 3141]مسأله 

بگوید  الی که راست ایستاده تکبیرمستحب است پیش از رفتن به رکوع در ح 6493مسأله 

و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بکشد و مساوی 

پشت نگهدارد و بین دو قدم را نگاه کند )و پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد 

سَمِع َ » (( و بعد از آن که از رکوع برخاست و راست ایستاد، در حال آرامی بدن بگوید6)

 ( )گلپایگانی :( ولی آن را به نیّت ذکر رکوع نگوید ..6(. )2« )اللّه ُ لِمَن حَمِدَه ُ

( )بهجت :( و در حال رکوع 2]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )

 بلکه در تمام احوال نماز، گذاشتن دستها در زیر همه لباسها مکروه است .

 در رکوع زنها دست را از زانو باالتر بگذارند[ 3144]مسأله 

 اشاره

( و زانوها را 6مستحب است در رکوع زنها دست را از زانو باالتر بگذارند ) 6499مسأله 

( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر 6به عقب ندهند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 نشده .

 111ص: 

  دسجو

 ر سجود[]مسائلی د

 نماز گزار باید بعد از رکوع دو سجده کند[ 3145]مسأله 

نماز گزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب ، بعد از رکوع  6491مسأله 

( و سر دو زانو و سر 2( و سجده آن است که پیشانی و کف دو دست )6دو سجده کند )
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زنجانی :( یعنی به قصد خضوع پیشانی ( )6(. )3دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد )

را به زمین بگذارد و بنا بر احتیاط مستحب مقداری از پیشانی که بر زمین قرار می گیرد 

[ بیان شد( و باید در حال سجده ذکر 393کمتر از درهم نباشد )مقدار درهم در مسأله ]

ن را بر زمی بگوید و در حال ذکر، کف دو دست و دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها

بگذارد و نهادن پشت دست کفایت نمی کند و بنا بر احتیاط واجب باید انگشتان دست 

( )خوئی ، تبریزی :( 3( )بهجت :( تمام کف دو دست .. )2نیز روی زمین قرار گیرد. )

سجده آن است که پیشانی را به قصد خضوع به زمین بگذارد و در حال سجده در نماز، 

 دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد. واجب است که کف دو

)سیستانی :( سجده محقّق می شود به این که به هیئت مخصوصی ، پیشانی را به قصد 

خضوع به زمین بگذارد و در حال سجده در نماز، واجب است که کف دو دست و دو 

واجب  یشانی بنا بر احتیاطزانو و دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد. و منظور از پ

وسط آن است و آن مستطیلی است که از کشیدن دو خط فرضی بین دو ابرو در وسط 

 پیشانی تا مرز موی سر به دست می آید.

 اختصاصی  3165تا  3146مسأله از 

 اشاره

بنا بر احتیاط مقدار پیشانی که به زمین گذاشته می شود نباید کمتر  311)بهجت :( مسأله 

ار پهنای یک ناخن باشد، گر چه کفایت مطلق گذاشتن پیشانی روی زمین بدون از مقد

تعیین مقدار، خالی از وجه نیست ؛ و در صورت رعایت احتیاط در مقدار سجده گاه یعنی 

پهنای یک ناخن ، أحوط اتصال این مقدار از زمین است به همدیگر؛ پس سجود بر دانه 

 . های تسبیح متعارف ، خالف احتیاط است

 دو سجده روی هم یک رکن است [ 3146]مسأله 
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( 2( که اگر کسی در نماز واجب )6دو سجده روی هم یک رکن است ) 6491مسأله 

( هر دو را ترک کند یا دو سجده دیگر به آنها اضافه نماید 3عمداً یا از روی فراموشی )

ت هم رکن اس ( )گلپایگانی ، صافی :( دو سجده از یک رکعت با6نمازش باطل است . )

( )خوئی ، تبریزی 3در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )« در نماز واجب » ( ]عبارت 2.. )

 :( در یک رکعت ..

)زنجانی :( مسأله سجده در هر رکعت رکن است که اگر کسی در یک رکعت از نماز 

 واجب عمداً یا از روی فراموشی هر دو را ترک کند، نمازش باطل می شود.

:( مسأله دو سجده روی هم یک رکن است که اگر کسی در نماز واجب هر  )سیستانی

چند از روی فراموشی یا جهل به مسأله در یک رکعت هر دو را ترک کند نمازش باطل 

 است و هم چنین 

 119ص: 

است بنا بر احتیاط الزم اگر دو سجده در یک رکعت از روی فراموشی اضافه کند )جهل 

 قصوری این است که جاهل در جهل خود معذور باشد(.

 اگر عمداً یک سجده کم یا زیاد کند[ 3147]مسأله 

اگر عمداً یک سجده کم یا زیاد کند، نماز باطل می شود و اگر سهواً یک  6499مسأله 

 ( )خوئی :( کم یا زیاد کند ..6( گفته خواهد شد. )2( حکم آن بعداً )6) سجده کم کند

)سیستانی :( کم یا زیاد کند نمازش باطل نمی شود و در صورت کم شدن ، حکم آن در 

([ 6212( تا )6216( )گلپایگانی ، صافی :( در مسائل ] )2احکام سجده سهو خواهد آمد. )

.. 
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ک سجده به شرط این که از روی سهو باشد نماز را )مکارم :( مسأله زیادی یا کمی ی

 باطل نمی کند.

)زنجانی :( مسأله اگر با علم و عمد یک سجده کم یا زیاد کند نماز باطل می شود، و 

اگر سهواً یک سجده زیاد کند نماز صحیح است و اگر سهواً یک سجده کم کند حکم 

 [ گفته خواهد شد.6647آن در مسأله ]

 ر پیشانی را عمداً یا سهواً به زمین نگذارد[اگ 3148]مسأله 

( یا سهواً به زمین نگذارد، سجده نکرده است . اگر 6اگر پیشانی را عمداً ) 6493مسأله 

( به زمین بگذارد و سهواً جاهای 2چه جاهای دیگر به زمین برسد ولی اگر پیشانی را )

( )سیستانی :( کسی 6دیگر را به زمین نرساند، یا سهواً ذکر نگوید سجده صحیح است . )

( )زنجانی :( به قصد خضوع 2را به زمین بگذارد اگر آن را عمداً .. ) که می تواند پیشانی

.. 

[ را عمداً بر زمین 6491)مکارم :( مسأله هر گاه یکی از این اعضاءِ ]مذکور در مسأله 

نگذارد، سجده اش باطل است و اگر سهواً پیشانی را به زمین نگذارد باز سجده باطل 

شد و بعضی دیگر از اعضاء را سهواً به زمین نگذارد است ، امّا اگر پیشانی به زمین با

 سجده صحیح است .

 در سجده هر ذکری بگوید کافی است [ 3149]مسأله 

( 6در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که ) 6497مسأله 

کمتر « دِه ِبِحَم سُبحان َ رَب ی األَعلی وَ»یا یک مرتبه « سبحان اللّه »مقدار ذکر از سه مرتبه 

( 3را سه یا پنج یا هفت مرتبه )« سُبحان َ رب ی األَعلی وَ بِحَمدِه ِ»( و مستحب است 2نباشد )

( )اراکی ، فاضل :( در سجده هر ذکری بگوید کافی است به شرط آن که .. 6بگوید. )
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یا یک  «سبحان اللّه »( )گلپایگانی :( احتیاط واجب آن است که در سجده سه مرتبه 2)

« سبحان اللّه »بگوید، یا ذکر دیگری که به قدر سه « سبحان ربّی األعلی و بحمده »مرتبه 

 باشد، چنانچه در رکوع گفته شد و باید این کلمات به عربی صحیح گفته شود ..

یا « للّه سبحان ا»)خوئی ، تبریزی :( بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه 

 بگوید و باید این کلمات دنبال هم و به عربی« ان ربی االعلی و بحمده سبح»یک مرتبه 

 گفته شود و ظاهر این است که گفتن ذکری که به این مقدار باشد کفایت می کند ..

یا یک  «سُبحان َ اللّه ِ»)سیستانی :( بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه 

بگوید و باید این کلمات دنبال هم و به عربی « وَ بِحَمدِه ِسُبحان َ رَب ی َ األَعلی »مرتبه 

صحیح گفته شود گر چه گفتن هر ذکری کفایت می کند ولی بنا بر احتیاط الزم باید به 

 این مقدار باشد ..

 113ص: 

)بهجت :( کفایت هر ذکری که در سجده بگوید، خالی از وجه نیست ولی احتیاط 

«  بِحَمدِه ِسُبحان َ رَب ی َ األَعلی وَ»یا یک مرتبه « حان اللّه سب»مستحب آن است که سه مرتبه 

 بگوید ..

سُبحان َ رَب ی َ االعلی وَ »)زنجانی :( یکی از واجبات سجده ، ذکر است ، و آن گفتن 

است و ظاهر آن است که گفتن هر « بِحَمدِه ِ یا سُبحان َ اللّه ِ، سُبحان َ اللّه ِ، سُبحان َ اللّه ِ

 "ی که به مقدار اینها باشد کفایت می کند، لکن بنا بر احتیاط واجب در سجده ذکر

نگوید؛ و باید ذکر سجده به دنبال هم و به عربی صحیح  "سُبحَان َ رَب ی َ العَظیم ِ وَ بِحَمدِه ِ 

 گفته شود ..
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 مرتبه یا یک« سبحان اللّه »)صافی :( احتیاط مستحب آن است که در سجده ، سه مرتبه 

بگوید هر چند ظاهر این است که اکتفا به گفتن هر ذکری « سبحان ربی األعلی و بحمده »

بی جایز است ، و باید این کلمات به عر« اللّه اکبر»که به این مقدار باشد، مثل سه مرتبه 

 ( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( یا بیشتر ..3صحیح گفته شود، .. )

جده نیز واجب است و احتیاط آن است که حدّ اقل ّ سه مرتبه )مکارم :( مسأله ذکر س

بگوید  بگوید و هر چه بیشتر« سبحان ربّی األعلی و بحمده »یا یک مرتبه « سبحان اللّه »

 بهتر است .

 در سجود باید به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد[ 3151]مسأله 

( و موقع گفتن ذکر 6ام باشد )در سجود باید به مقدار ذکر واجب ، بدن آر 6414مسأله 

(، اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور داده اند بگوید، آرام 2مستحب هم )

( )بهجت :( و اگر نتوانست به اندازه ذکر واجب ، آرامش 6(. )3بودن بدن الزم است )

بدن داشته باشد، اصل وجوب ذکر ساقط نمی شود؛ و اگر به هیچ وجه بدنش آرام نمی 

یرد أحوط این است که نماز دیگری هم بخواند و سجده آن را با اشاره انجام دهد و گ

 منظور از آرامش بدن ، توقف و مکث بین سر گذاشتن و برداشتن است .

)زنجانی :( برای تحقق سجده باید پس از رسیدن پیشانی به مُهر بدن آرام بگیرد و در حال 

( )زنجانی :( بنا بر 3)فاضل :( بنا بر احتیاط .. ) (2ذکر واجب آن باید بدن آرام باشد .. )

 احتیاط واجب .

)مکارم :( و امّا اگر به قصد ذکر مطلق باشد که در هر جای نماز جایز است ، حرکت 

 مانعی ندارد.
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)خوئی :( موقع گفتن ذکر مستحب هم آرام بودن بدن با قصد خصوصّیت ، أحوط است 

. 

 تحب هم آرام بودن بدن بهتر است .)تبریزی :( در موقع گفتن ذکر مس

)سیستانی :( مسأله در حال سجود باید بدن نمازگزار آرام باشد و نباید بدن خود را به 

اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتّی بنا بر احتیاط اگر 

 مشغول به ذکر واجب هم نباشد.

 برسد و بدن آرام بگیرد[ اگر پیش از آن که پیشانی به زمین 3153]مسأله 

( عمداً ذکر 6اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد ) 6416مسأله 

(، یا پیش از تمام شدن ذکر عمداً سر از سجده بردارد، نماز باطل است 2سجده را بگوید )

دن آن ام ش( )زنجانی :( با علم و عمد ذکر سجده را بگوید یا بدون ذکر یا قبل از تم6. )

 سر از 

 117ص: 

سجده بردارد یا در حال ذکر واجب یا ذکر مستحبی که به قصد ورود می گوید بدن را 

حرکت دهد، نمازش باطل است و این امر در ذکر مستحب بنا بر احتیاط وجوبی است . 

( )سیستانی :( نماز باطل است ، مگر این که ذکر را دوباره در حال آرامش بگوید و 2)

 یش از تمام شدن ذکر عمداً سر از سجده بردارد، نماز باطل است .اگر پ

)تبریزی :( باید دوباره ذکر را بعد از گذاشتن پیشانی و آرام شدن تکرار کند و بنا بر 

احتیاط نماز را نیز اعاده نماید و اگر پیش از تمام شدن ذکر عمداً سر از سجده بردارد، 

 نماز باطل است .
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:( مسأله اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد یا پیش از آن که  )گلپایگانی ، صافی

بدن آرام بگیرد عمدًا ذکر سجده را بگوید، باید بعد از رسیدن پیشانی به زمین و آرام 

گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید و بنا بر احتیاط الزم نماز را پس از اتمام ، اعاده نماید و 

نماید نماز باطل است و هم چنین اگر پیش از تمام شدن ذکر  اگر به همان ذکر اّول اکتفا

 عمداً سر از سجده بردارد، نماز باطل است .

)مکارم :( مسأله هر گاه پیش از آن که بدن آرام بگیرد، ذکر سجده را شروع کند، نماز 

 باطل است ، هم چنین اگر قسمتی از آن را هنگام بلند شدن از سجده بگوید، امّا اگر سهواً

 باشد مانعی ندارد و اگر قبل از برداشتن سر از سجده متوجّه شود باید ذکر را اعاده کند.

 اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد[ 3152]مسأله 

( 2(، سهواً )6اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و بدن آرام گیرد ) 6412مسأله 

ذکر سجده را بگوید و پیش از آن که سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه کرده باید دوباره 

در رساله آیات « و بدن آرام گیرد»( ]عبارت 6(. )3در حال آرام بودن ، ذکر را بگوید )

( 3( )زنجانی :( یا به جهت ندانستن مسأله .. )2یستانی و تبریزی نیست [ )عظام : خوئی ، س

)سیستانی :( باید آرام بگیرد و دوباره ذکر را بگوید ولی اگر پیشانی به زمین رسیده باشد 

و سهواً پیش از آرامش ذکر را بگوید تکرار الزم نیست . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 

 (.6416مسأله )

 اگر بعد از آن که سر از سجده برداشت [ 3151]مسأله 

اگر بعد از آن که سر از سجده برداشت ، بفهمد ) که پیش از آرام گرفتن  6413مسأله 

(( پیش از آن که ذکر سجده تمام شود سر برداشته نمازش 2( یا )6بدن ، ذکر را گفته )

نی :( بفهمد که ذکر ( )زنجا6صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )
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( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات 2نگفته یا در حال گفتن ذکر، بدنش آرام نبوده .. )

 عظام : خوئی ، تبریزی و سیستانی نیست [

 اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید[ 3154]مسأله 

ن زمیاگر موقعی که ذکر سجده را می گوید، یکی از هفت عضو را عمداً از  6419مسأله 

( ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست ، اگر غیر 2(، نماز باطل می شود )6بردارد )

( )سیستانی :( 6پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد. )

 اگر با استقراری که در سجود معتبر است منافات داشته باشد ..

ه را می گوید، یکی از هفت عضو را با علم )زنجانی :( اگر موقعی که ذکر واجب سجد

 و عمد از زمین بردارد ..

 194ص: 

 ( )سیستانی :( و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب در موقعی که مشغول ذکر نیست .2)

)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط الزم آن است که بعد از آرام گرفتن همه اعضاء دوباره 

 ام کند و اعاده نماید ..ذکر واجب را بگوید و نماز را تم

)تبریزی :( باید ذکر را دوباره بعد از گذاشتن تمام اعضاء تکرار و بعد نماز را اعاده کند 

.. 

)بهجت :( موقعی که ذکر سجده را می گوید باید تمام هفت عضو روی زمین باشند و از 

 زمین برداشته نشوند ..

ا اند بعضی از اعضای هفت گانه ر)مکارم :( مسأله هنگامی که مشغول ذکر نیست می تو

 جز پیشانی از زمین بردارد یا جابجا کند ولی در موقع ذکر جایز نیست .
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 اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهواً پیشانی را از زمین بردارد[ 3155]مسأله 

( سهواً پیشانی را از زمین بردارد نمی 6اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده ) 6411مسأله 

تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر 

( از زمین بردارد، باید دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید. این مسأله ، 2را سهواً )

( )زنجانی :( اگر قبل از شروع ذکر سجده یا پیش از 6اللّه مکارم نیست )در رساله آیت 

 در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [« سهواً»( ]کلمه 2تمام شدن آن .. )

 بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند[ 3156]مسأله 

اره به و دوببعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد  6411مسأله 

 سجده رود.

 جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر[ 3157]مسأله 

( پست تر و بلندتر از چهار 6جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش ) 6419مسأله 

(، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای 2انگشت بسته نباشد )

( )اراکی :( زانوها و سر 6لندتر از چهار انگشت بسته نباشد. )انگشتانش پست تر و ب

( )اراکی ، فاضل :( بقیه مسأله 2انگشتان پای او .. )فاضل :( زانوها و از جای انگشتانش .. )

 ذکر نشده .

خوئی ، )تبریزی :( مسأله جای پیشانی نمازگزار باید از جای سر انگشتان پای او بلندتر از 

نباشد. بلکه واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتان پایش چهار انگشت بسته 

 پست تر از چهار انگشت بسته نیز نباشد.
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سر انگشتان پای 

از  واو بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی ا

 جای انگشتان و سر زانوهایش از چهار انگشت بسته پست تر نیز نباشد.

)سیستانی :( مسأله جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سر انگشتان پای او بیش 

از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست تر نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که جای 

 چهار انگشت بسته بلندتر یا پست تر نباشد.پیشانی او از جای ایستادنش بیش از 

)زنجانی :( مسأله جای پیشانی سجده کننده باید از جای پای او عرفاً بلندتر و پست تر از 

 چهار انگشت بسته نباشد و در این حکم فرقی بین زمین شیب دار و غیر آن نیست .

 196ص: 

ش ر باید از جای زانوهایش بی)مکارم :( مسأله بنا بر احتیاط واجب جای پیشانی نمازگزا

از چهار انگشت بسته باالتر و پایین تر نباشد، هم چنین جای پیشانی نسبت به جای انگشتان 

 پای او، خواه زمین سراشیبی باشد یا نباشد.

)بهجت :( مسأله جای پیشانی نمازگزار از محل ّ ایستادن او در قیام و محل ّ دو انگشت 

ندازه یک خشت که چهار انگشت بسته است باید بلندتر بزرگ پا در موقع سجده به ا

 نباشد و احتیاط در این است که پایین تر از چهار انگشت بسته هم نباشد.

 در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست [ 3158]مسأله 

( 6در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست احتیاط واجب ) 6413مسأله 

آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتهای پا و سر زانوهای او بیش از چهار 

( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( 2( )فاضل :( احتیاط .. )6(. )2انگشت بسته بلندتر نباشد )
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ر از جای انگشتان پا و سر زانوهای او مختصری بیش از چهار اگر جای پیشانی نمازگزا

 انگشت بسته بلندتر باشد، اشکال ندارد.

)خوئی ، تبریزی :( اگر جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتهای پای او )تبریزی : و سر 

 زانوهای او( بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد اشکال ندارد.

نمازگزار از جای انگشتهای پا بیش از چهار انگشت بسته  )بهجت :( باید جای پیشانی

بلندتر نباشد و بنا بر احتیاط باید پایین تر نیز نباشد. )فاضل :( و سزاوار نیست این احتیاط 

 ترک شود.

 .6419)مکارم ، زنجانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

شد اگر معلوم نبا)سیستانی :( مسأله در زمین سراشیب هر چند که سراشیبی آن درست 

جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و انگشتهای پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر 

 یا پست تر باشد نماز او محل ّ اشکال است .

 اگر پیشانی را سهواً به چیزی بگذارد[ 3159]مسأله 

پا و سر ( که از جای انگشتهای 6اگر پیشانی را سهواً به چیزی بگذارد ) 6417مسأله 

زانوهای او بلندتر از چهار انگشت بسته است ، چنانچه بلندی آن به قدری است که نمی 

( سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن به اندازه 2گویند در حال سجده است ، می تواند )

چهار انگشت بسته یا کمتر است بگذارد )و می تواند سر را به روی آن ، که به اندازه 

(( و اگر بلندی آن به قدری است که می گویند در 3یا کمتر است بکشد ) چهار انگشت

حال سجده است احتیاط واجب آن است که پیشانی را از روی آن به روی چیزی که 

بلندی آن به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و اگر کشیدن پیشانی ممکن 

ایدی ندارد د کند و بر موضعی که بلندی زنیست ، بنا بر احتیاط واجب باید )پیشانی را بلن
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( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( اگر 6(( نماز را تمام کند و دوباره بخواند. )9بگذارد و )

( )بهجت :( کم کم 3( )گلپایگانی ، صافی :( باید .. )2پیشانی را به چیزی بگذارد .. )

 انی و صافی نیست [بکشد .. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگ

 192ص: 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، نوری ، 9)

بهجت و صافی نیست )خوئی :( مسأله اگر پیشانی را اشتباهاً بر چیزی بگذارد که از جای 

که بلند  یانگشتهای پای او بلندتر از چهار انگشت بسته است ، باید سر را بردارد و بر چیز

نیست یا بلندیش به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بگذارد و بنا بر احتیاط باید 

 نماز را بعد از تمام نمودن دوباره بخواند.

)زنجانی :( مسأله اگر پیشانی را اشتباهاً بر جایی بگذارد که از جای پای او بلندتر از چهار 

 دری است که نمی گویند در حال سجده استانگشت بسته است ، چنانچه بلندی آن به ق

می تواند سر را بردارد و می تواند سر را به جایی که سجده بر آن صحیح است بکشاند 

و اگر بلندی آن به قدری کم است که می گویند در حال سجده است ، بنا بر احتیاط 

تیاط حواجب سر را به جایی که سجده بر آن صحیح است بکشاند و کفایت می کند؛ و ا

مستحب آن است که پس از تمام کردن نماز را اعاده کند، و اگر نمی تواند سر را بکشاند، 

باید سر را بردارد و برجایی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و نمازش صحیح است 

. اگر پیشانی را اشتباهاً بر جایی بگذارد که از جای پای او بیش از چهار انگشت بسته 

نا بر احتیاط واجب پیشانی را به جایی که سجده بر آن صحیح است کوتاهتر است ، ب

 بگذارد و نمازش صحیح است .

)تبریزی :( مسأله اگر پیشانی را اشتباهاً به چیزی بگذارد که از جای انگشتهای پا و سر 

زانوهای او بلندتر از چهار انگشت بسته است ، باید سر را به چیزی که بلند نیست یا 
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ندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بگذارد و بنا بر احتیاط باید پیشانی را بلندیش به ا

 بر جایی که بلند نیست یا بر چیزی که سجده به آن جایز است بکشد.

)سیستانی :( مسأله اگر پیشانی را اشتباهاً بر چیزی بگذارد که از جای زانوها و انگشتهای 

می شد، چنانچه بلندی آن به قدری است که نپای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر با

گویند در حال سجده است باید سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن بیش از چهار 

انگشت بسته نیست بگذارد و اگر بلندی آن به قدری است که می گویند در حال سجده 

نماز  د واست ، چنانچه پس از انجام ذکر واجب ملتفت شود می تواند سر از سجده بردار

را تمام کند و اگر قبل از انجام ذکر واجب ملتفت شد، باید پیشانی را از روی آن بر روی 

چیزی که بلندی آن به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و ذکر واجب را به 

جا آورد و اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد، می تواند ذکر واجب را در همان حال به جا 

 ز را تمام کند و الزم نیست نماز را دوباره بخواند.آورد و نما

)مکارم :( مسأله هر گاه پیشانی را سهواً بر جایی بگذارد که از محل ّ زانوها یا انگشتان پا 

بیش از چهار انگشت بسته پست تر و بلندتر باشد، اگر بلندی به حدّی است که به آن 

بگذارد که بلندی آن از چهار انگشت سجده نمی گویند باید سر را بردارد و روی چیزی 

بسته کمتر است ، امّا اگر به قدری است که سجده به آن می گویند واجب است پیشانی 

را از روی آن به روی چیزی بکشد که به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است و اگر 

 د.نکشیدن پیشانی ممکن نیست احتیاط آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخوا

 193ص: 

 باید بین پیشانی و آن چه بر آن سجده می کند چیزی نباشد[ 3161]مسأله 
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( پس اگر مهر 6باید بین پیشانی و آن چه بر آن سجده می کند چیزی نباشد ) 6414مسأله 

( سجده باطل است ولی اگر 3( به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد )2)

 ( )خوئی :( چیزی فاصله نباشد ..6شد اشکال ندارد. )مثلًا رنگ مهر تغییر کرده با

)سیستانی :( باید بین پیشانی و آن چه بر آن سجده صحیح است ، چیز دیگری فاصله 

( )مکارم :( پیشانی باید روی چیزی قرار گیرد 3( )زنجانی :( تمام سطح مهر .. )2نباشد .. )

مسائل آینده ذکر می شود که سجده بر آن صحیح است و شرح آن به خواست خدا در 

و اگر حائلی در این وسط باشد مانند موی سر یا چرک بودن مهر به حدّی که پیشانی به 

 خود مهر نرسد ..

 در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد[ 3163]مسأله 

( ولی در حال ناچاری 2( را بر زمین بگذارد )6در سجده باید کف دست ) 6416مسأله 

( مچ دست را بگذارد 3نعی ندارد و اگر پشت دست ممکن نباشد، باید )پشت دست هم ما

( تا آرنج هر جا که می تواند بر زمین بگذارد و اگر آن 9و چنانچه آن را هم نتواند باید )

( )بهجت :( تمام کف دست .. )صافی :( 6هم ممکن نیست ، گذاشتن بازو کافی است . )

سجده باید دو کف دست را بر زمین بگذارد و ( )سیستانی :( در 2کف هر دو دست .. )

( )خوئی ، تبریزی 3بنا بر احتیاط واجب در صورت امکان ، همه کف دست را بگذارد .. )

در رساله آیات « باید»( ]کلمه 9:( بنا بر احتیاط ) )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب ( باید .. )

ها را مسأله هر گاه نتواند کف دست عظام : خوئی ، تبریزی و سیستانی نیست [ )مکارم :(

بر زمین بگذارد باید پشت دستها را به زمین بگذارد و اگر آن هم ممکن نیست مچ دستها 

را بر زمین بگذارد و چنانچه آن هم ممکن نباشد بنا بر احتیاط واجب هر جای دست تا 

 د.آرنج ممکن شود روی زمین می گذارد و در صورتی که نتواند، بازو را بگذار
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)زنجانی :( مسأله برای سجده اگر گذاشتن تمام دست ممکن نباشد باید هر مقداری از 

دست را که ممکن است و لو انگشتان دست به زمین بگذارد، و بنا بر احتیاط اگر هیچ 

ممکن نباشد پشت دست را بر زمین بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند، مچ دست را بر 

اشد، تا آرنج هر جا را که می تواند بر زمین بگذارد و اگر زمین بگذارد و اگر ممکن نب

 آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است .

 در سجده باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد[ 3162]مسأله 

در سجده بنا بر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین  6412مسأله 

( یا به واسطه 9( یا روی پا را به زمین بگذارد )3انگشتهای دیگر پا ) (2( و اگر )6بگذارد )

( )گلپایگانی ، 6(. )1( نمازش باطل است )1بلند بودن ناخن ، سر شست به زمین نرسد )

صافی ، زنجانی ، بهجت :( در سجده باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد 

ی طرف ناخن و یا پشت آن را هم به زمین )بهجت : و اگر روی انگشت بزرگ پا یعن

 بگذارد کافی بودنش خالی از وجه نیست ولی خالف احتیاط است ( ..

 199ص: 

)فاضل :( در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد و احتیاط واجب این 

( )زنجانی :( و اگر به جای آن .. 2است که سر دو انگشت بر زمین گذاشته شود .. )

( )اراکی :( اگر انگشتهای دیگر پا بدون آن که انگشت بزرگ 3)بهجت :( و اگر فقط .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( و سر دو انگشت بزرگ را به زمین نگذارد .. 9بر زمین باشد .. )

( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( و کسی که به 1( )مکارم :( اشکال دارد. )1)

له نمازهای خود را این طور خوانده باید بنا بر احتیاط الزم )زنجانی ، واسطه ندانستن مسأ

 نوری : بنا بر احتیاط واجب ( دوباره بخواند.
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)خوئی :( مسأله در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد و اگر انگشت 

ه زمین شست بهای دیگر پا یا روی پا را به زمین بگذارد یا به واسطه بلند بودن ناخن ، 

نرسد نمازش باطل است ، و کسی که از روی تقصیر و ندانستن مسأله نمازهای خود را 

 این طور خوانده ، باید دوباره بخواند.

)سیستانی :( ولی الزم نیست که سر دو انگشت را بر زمین بگذارد بلکه گذاشتن پشت یا 

 روی آنها نیز کفایت می کند ..

 )سیستانی :( و اگر انگشت بزرگ را نگذارد و ..

 )تبریزی :( از روی تقصیر به واسطه ندانستن مسأله ..

 )تبریزی :( و اگر روی شست یا باطن آن را به زمین بگذارد، کافی است .

 کسی که مقداری از شست پایش بریده [ 3161]مسأله 

د، و بقیه آن را به زمین بگذارکسی که مقداری از شست پایش بریده ، باید  6413مسأله 

( بقیه انگشتان را 3( باید )2(، یا اگر مانده خیلی کوتاه است )6اگر چیزی از آن نمانده )

( هر مقداری از پا باقی مانده به زمین بگذارد. 1( و اگر هیچ انگشت ندارد، باید )9بگذارد )

ر را بگذارد بعضی از انگشتان دیگ( )زنجانی :( یا نمی تواند بقیه را بر زمین بگذارد، باید 6)

( 2و اگر هیچ انگشت ندارد، باید سر هر مقداری از پا را که باقی مانده به زمین بگذارد. )

( )خوئی 3)سیستانی :( که نمی توان آن را به هیچ وجه بر زمین یا چیز دیگری گذاشت .. )

( )گلپایگانی ، 9واجب باید .. )، تبریزی :( بنا بر احتیاط باید .. )سیستانی :( بنا بر احتیاط 

صافی :( اگر چیزی از آن نمانده یا اگر مانده خیلی کوتاه است احتیاط الزم آن است که 

همان را به زمین گذارد و ذکر سجده را بگوید و باز بقیه انگشتان را به زمین بگذارد و 
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( ]کلمه 1.. ) ا بگذارددو مرتبه ذکر را بگوید .. )مکارم :( اگر چیزی نمانده بقیه انگشتان ر

 در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست [« باید»

 اگر به طور غیر معمول سجده کند[ 3164]مسأله 

(، 6اگر به طور غیر معمول سجده کند، مثلًا سینه و شکم را به زمین بچسباند ) 6419مسأله 

( پاها را دراز کند، 9(، ولی اگر )3( باید نماز را دوباره بخواند )2بنا بر احتیاط مستحب )

(، باید نماز را 1اگر چه هفت عضوی که گفته شد به زمین برسد، بنا بر احتیاط واجب )

 واند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست دوباره بخ

 191ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( یا پاها را دراز کند، ولی هفت عضوی که گفته شد به زمین 6)

 برسد اگر طوری است که عرفاً می گویند: سجده کرده صحیح است و الّا باطل است .

ئی ، تبریزی : اگر چه هفت عضوی )اراکی ، خوئی ، تبریزی :( یا پاها را دراز کند )خو

 که گفته شد به زمین برسد( ..

)سیستانی :( یا پاها را مقداری دراز کند چنانچه بگویند سجده کرده نمازش صحیح است 

 ولی اگر بگویند دراز کشیده و سجده صدق ننماید نماز او باطل است .

اید بنا به زمین برسد، ب )فاضل :( و یا پاها را دراز کند اگر چه هفت عضوی که گفته شد

( )اراکی 3( )نوری :( بنا بر احتیاط واجب .. )2بر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند. )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)خوئی ، تبریزی :( ولی اگر طوری دراز بکشد که سجده صدق ننماید نماز او باطل است 

در رساله آیت اللّه نوری نیست « یاط واجب بنا بر احت»( ]عبارت 1( )نوری :( و اگر .. )9. )
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[ )زنجانی :( مسأله اگر به طور غیر معمول سجده کند، مثلًا در حال سجده سینه و شکم 

را به زمین بچسباند یا پاها را دراز کند، اگر هفت عضوی که گفته شد به زمین برسد 

 کفایت می کند، لکن بنا بر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند.

)مکارم :( مسأله هر گاه به طور غیر معمول سجده کند، مثلًا بخوابد و هفت عضو بدن را 

 بر زمین بچسباند، سجده اش باطل است .

 مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می کند[ 3165]مسأله 

(، باید پاک باشد، ولی 2( یا چیز دیگری که بر آن سجده می کند )6مهر ) 6411مسأله 

(، یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را 3هر را روی فرش نجس بگذارد )اگر مثلًا م

( اشکال ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 9به طرف پاک آن بگذارد )

( )سیستانی :( به مقداری که سجده بر آن صحیح 2( )زنجانی :( مقداری از سطح مهر .. )6)

هر نجس باشد، سجده بر آن مانعی ندارد؛ مگر آن که ( )زنجانی :( یا پشت م3است .. )

( )سیستانی :( 9موجب نجس شدن پیشانی شود به طوری که موجب بطالن نماز گردد. )

یا قسمتی از روی مهر پاک باشد و قسمتی نجس باشد اگر پیشانی را نجس نکند اشکال 

 ندارد.

 اختصاصی  3168تا  3166مسائل از 

 اشاره

کسی که فراموش کرده که موضع سجده او نجس بوده و یا نمی  391)بهجت :( مسأله 

دانسته و بعد از نماز فهمیده ، در صورتی که قصد قربت داشته ، نمازش صحیح است ؛ و 

اگر در بین نماز فهمید، اگر در حال سجده است پیشانی را از موضع نجس کم کم بکشد 

 ده های گذشته صحیح است .تا به موضع پاک برسد و اگر بعد از سجده فهمید، سج
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اگر محل سجده منحصر در نجس شد، سقوط شرطیّت طهارت  391)بهجت :( مسأله 

خالی از وجه نیست ؛ و اگر امر دائر است که به محل نجس سجده کند یا بر لباس پاک 

، تخییر خالی از وجه نیست و در صورتی که امید برطرف شدن عذر را دارد، أحوط 

 خر وقت است .تأخیر نماز برای آ

 191ص: 

اگر موضعی که پیشانی بر آن گذاشته می شود نجس باشد و حالت  399)بهجت :( مسأله 

سرایت هم نداشته باشد ولی قسمتی از آن به مقداری که برای سجده الزم است پاک 

 باشد، سجده بر آن کفایت می کند.

 اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد[ 3166]مسأله 

اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد، چنانچه ممکن است باید با جای سالم  6411مسأله 

پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای 

سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر زمین بگذارد. )مکارم :( مسأله هر گاه 

و نتواند آن را بر مهر و مانند آن بگذارد می تواند مهر را در پیشانی دمل و مانند آن باشد 

در کنار پیشانی یا در هر دو طرف قرار دهد و مهر را در هر دو طرف آن قدر از زمین 

بلند کند که دمل در وسط آن قرار گیرد به شرط این که از چهار انگشت بسته بلندتر 

رون باشد باید به یکی از دو طرف بینباشد و هر گاه دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته 

پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست چانه را بر مهر می گذارد و اگر آن هم ممکن 

نیست هر جای از صورت که ممکن شود بر مهر بگذارد و اگر به هیچ جای از صورت 

 ممکن نشود باید به اندازه ای که می تواند خم شود.

دمل و مانند آن باشد، که نتواند با آن سجده کند باید با )زنجانی :( مسأله اگر در پیشانی 

جای سالم پیشانی سجده کند؛ و لو به این شکل که مهر بلندی بردارد و دمل را در کنار 
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مهر قرار داده با قسمت سالم پیشانی سجده کند، یا زمین را گود کند و دمل را در گودال 

 و جای سالم پیشانی را بر زمین بگذارد.

انی :( مسأله اگر در پیشانی دمل یا زخم و مانند آن باشد که نتواند آن را هر چند )سیست

بدون فشار بر زمین بگذارد چنانچه آن دمل مثلًا همه پیشانی را فرا نگرفته باشد باید با 

جای سالم پیشانی سجده کند و اگر سجده کردن با جای سالم پیشانی توقّف بر آن داشته 

د کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده باشد که زمین را گو

کافی باشد بر زمین بگذارد باید این کار را انجام دهد )منظور از پیشانی در اوّل فصل 

 [ ذکر شد(.6491سجود ]مسأله 

 اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته باشد[ 3167]مسأله 

اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته باشد باید به یکی از دو طرف پیشانی  6419مسأله 

( به هر 2( و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست باید )6سجده کند )

( و اگر به هیچ جای از صورت ممکن 3جای از صورت که ممکن است سجده کند )

( )بهجت :( و احتیاط در این است که اگر 6نماید. )( باید با جلو سر سجده 9نیست )

طرف راست ممکن است آن را برطرف چپ پیشانی مقدّم بدارد و اگر ممکن نیست به 

چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست باید با سر اشاره کند و اگر آن هم نشد با بستن و باز 

 کردن چشمها سجده را انجام می دهد.

تیاط مستحب طرف راست را مقدم بدارد و اگر نتواند، بر ابرو سجده )زنجانی :( و بنا بر اح

کند و بنا بر احتیاط واجب ابروی راست را مقدم بدارد و اگر نمی تواند، به چانه سجده 

( )فاضل :( بنا بر احتیاط 2نماید و اگر ممکن نیست ، باید برای سجده کردن اشاره کند. )

 ی :( رجاءً سجده کند ..( )گلپایگانی ، صاف3واجب باید .. )

 199ص: 
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( )گلپایگانی ، صافی :( با جلوی سر سجده نماید رجاءً و در این دو صورت با اشاره 9)

 .6411نیز رجاءً سجده نماید. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته باشد بنا بر احتیاط باید 

یکی از دو طرف پیشانی و چانه اگر چه به تکرار نماز باشد، سجده کند و اگر ممکن  به

نیست فقط به چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست باید برای سجده اشاره کند )تبریزی : 

 و موی چانه حائل حساب نمی شود(.

ا گرفته باشد ر)سیستانی :( مسأله اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را به معنایی که گفته شد ف

باید بنا بر احتیاط واجب دو طرف آن را که ما بقی پیشانی است یا یکی از آنها را به هر 

نحو که می تواند بر زمین بگذارد و اگر نتواند باید به بعضی از اجزاءِ صورت خود سجده 

کند و احتیاط الزم آن است که اگر می تواند به چانه سجده کند؛ و اگر نمی تواند به 

کی از دو طرف پیشانی سجده کند و اگر سجده کردن به صورت به هیچ وجه ممکن ی

 نبود، باید برای سجده اشاره کند.

 کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند[ 3168]مسأله 

کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می تواند خم  6413مسأله 

ز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته ( و مهر یا چی6شود )

( کف 3( و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است ، ولی باید )2)

( )بهجت :( باید به اندازه 6دستها و زانوها و انگشتان پا را بطور معمول به زمین بگذارد. )

( )زنجانی :( روی جای بلندی 2د .. )ای که اولین مرتبه سجود صدق می کند خم شو

بگذارد و پیشانی را بر آن قرار دهد، به طوری که بگویند سجده کرده است و در صورت 

 امکان باید بقیه مواضع سجده را بطور معمول بر زمین بگذارد.
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)مکارم :( بر محل ّ بلندتری قرار دهد، که پیشانی به آن برسد و کف دستها و زانوها و 

( )فاضل :( ولی اگر مهر را باال بیاورد و به 3را بطور معمول بر زمین بگذارد. )انگشتان 

 پیشانی بچسباند سجده صحیح نیست امّا ..

 )بهجت :( ولی بنا بر احتیاط ..

)سیستانی :( مسأله کسی که می تواند بنشیند ولی نمی تواند پیشانی را بر زمین برساند، 

اً سجده بر آن صدق کند باید به آن مقدار خم شود اگر بتواند به قدری خم شود که عرف

و مُهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است ، روی چیز بلندی گذاشته و پیشانی 

را بر آن بگذارد ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را در صورت امکان به طور 

 معمول بر زمین بگذارد.

 اختصاصی  3196تا  3169مسائل از 

 اشاره

اگر چیز بلندی نباشد که مهر یا چیز دیگری را  6493)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

که سجده بر آن صحیح است بر آن بگذارد، الزم است که مهر یا چیز دیگر را با دست 

 بلند کرده و بر آن سجده نماید.

 )سیستانی :( در فرض مذکور اگر ..

ده ثلًا مهر را بلند کند و بگیرد تا آن شخص بر آن سج)سیستانی :( و کسی هم نباشد که م

 کند باید مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده نماید.

 193ص: 

 کسی که هیچ نمی تواند خم شود[ 3169]مسأله 
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کسی که هیچ نمی تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره کند  6417مسأله 

اید با چشمها اشاره نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که و اگر نتواند ب

( )و اگر نمی تواند 6اگر می تواند به قدری مهر را بلند کند که پیشانی را بر آن بگذارد )

(( و اگر با سر یا 2احتیاط مستحب آن است که مهر را بلند کند و به پیشانی بگذارد )

ید در قلب نیت سجده کند و بنا بر احتیاط واجب با چشمها هم نمی تواند اشاره کند با

( )فاضل :( در هر دو صورت احتیاط آن 6دست و مانند آن برای سجده اشاره نماید. )

( )گلپایگانی ، صافی :( 2است که اگر می تواند مهر را بلند کند و بر پیشانی بگذارد .. )

ر را بلند کند و پیشانی را در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که اگر می تواند مه

 بر آن بگذارد و اگر ممکن نیست مهر را به پیشانی بگذارد ..

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : اراکی و فاضل نیست [ )خوئی ، تبریزی :( 

مسأله کسی که هیچ نمی تواند سجده نماید باید برای سجده با سر اشاره کند و اگر نتواند 

شاره نماید و اگر با چشمها هم نمی تواند اشاره کند بنا بر احتیاط مستحب باید با چشمها ا

 با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند و در قلب نیز نیّت سجده نماید.

 )سیستانی :( و مقداری که می تواند خم شود بر آن سجده صدق نمی کند ..

ن برای الزم با دست و مانند آ)سیستانی :( باید در قلب نیت سجده کند و بنا بر احتیاط 

 سجده اشاره کند و ذکر واجب را بگوید.

)بهجت :( مسأله کسی که هیچ نمی تواند خم شود برای سجده باید سر را به قصد سجده 

خم کند و برای برخاستن از سجده ، سر را بلند کند و اگر این هم ممکن نشد، به قصد 

چشم را باز می کند و الزم نیست در این سجده چشم را می بندد و به قصد برخاستن ، 

صورت بقیه اعضاء یعنی کف دست و زانو و انگشت بزرگ پا روی زمین باشد. گر چه 

 این کار در صورت امکان موافق احتیاط است .
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)زنجانی :( مسأله کسی که هیچ نمی تواند سجده کند باید در حالی که در قلب نیت 

 فی است و اگر ممکن نباشد بنا بر احتیاط با چشمهاسجده می کند با سر اشاره کند و کا

اشاره کند و پس از برطرف شدن عذر نماز را دوباره بخواند؛ و اگر اشاره نیز ممکن 

نباشد، سجده واجب نیست و بنا بر احتیاط واجب نماز را بدون سجده بخواند و بعد از 

 نماز به نیت سجدهبرطرف شدن عذر اعاده کند و احتیاط مستحب آن است که در حال 

 با دست اشاره کند و ذکر نیز بگوید.

)مکارم :( مسأله هر گاه نتواند خم شود باید با سر اشاره کند و الّا با چشمها اشاره می 

نماید یعنی آن را به قصد سجده می بندد و به نیّت سر برداشتن باز می کند و در هر 

صورت احتیاط واجب آن است که مهر را بلند کند و بر پیشانی بگذارد، اگر هیچ یک 

 یاط این است که در قلبش نّیت سجده کند.از اینها را نتواند احت

 کسی که نمی تواند بنشیند، باید ایستاده نیت سجده کند[ 3171]مسأله 

کسی که نمی تواند بنشیند، باید ایستاده نیت سجده کند و چنانچه می تواند،  6494مسأله 

 ( و اگر6برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمی تواند، با چشمها اشاره نماید )

 197ص: 

این را هم نمی تواند، در قلب نیت سجده کند و بنا بر احتیاط واجب با دست و مانند آن 

( )فاضل :( یعنی آن را به قصد سجده می بندد و به نیّت سر 6برای سجده اشاره نماید. )

 برداشتن باز می کند ..

 .6417أله یل مس)خوئی ، بهجت ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی ، مکارم :( رجوع کنید به ذ

 اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود[ 3173]مسأله 
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( 2( پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد )6اگر ) 6496مسأله 

باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یک سجده حساب می شود، چه ذکر 

سر را نگهدارد و بی اختیار دوباره به جای سجده سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند 

(. 9(، روی هم یک سجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید )3برسد )

( )بهجت 2( )زنجانی :( اگر پس از آن که پیشانی به زمین رسید و بدن آرام گرفت .. )6)

اند خود را نگه دارد و به :( چنانچه در موقع سجده استقرار پیدا کرده بود و حاال می تو

( )سیستانی :( همان یک سجده حساب می شود ولی اگر ذکر نگفته 3سجده برنگردد .. )

باشد احتیاط مستحب ّ آن است که آن را بگوید ولی باید به قصد قربت مطلقه باشد و 

 ( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط.9قصد جزئیت نکند. )

نکرده بود حتی اگر می تواند خود را نگه دارد، باید به  )بهجت :( و اگر استقرار پیدا

سجده برگردد و روی هم یک سجده حساب می شود و باید ذکر را بگوید و اگر سجده 

 اول است ، یک سجده دیگر به جا آورد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر پیشانی بی اختیار به جای سجده بخورد و بلند شود سجده 

است و باید سجده را به طور صحیح به جا آورد و بعد از تمام شدن احتیاط به عمل نیامده 

 مستحب ّ آن است که دو مرتبه نماز را بخواند.

)مکارم :( مسأله هر گاه پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود و برگردد، یک سجده 

اگر  ا برداردحساب می شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه ، ولی اگر اختیاراً آن ر

 قبل از ذکر و از روی عمد باشد نمازش باطل است و الّا اشکال ندارد.

 جایی که انسان باید تقیه کند[ 3172]مسأله 

جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و  6492مسأله 

اله آیت اللّه بهجت نیست (. این مسأله ، در رس6الزم نیست برای نماز به جای دیگر برود )
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( )خوئی ، تبریزی :( ولی اگر بتواند بر حصیر یا چیزی که سجده بر آن صحیح می 6)

 باشد، طوری سجده کند که به زحمت نیفتد نباید بر فرش و مانند آن سجده نماید.

)فاضل :( ولی اگر در آن مکان حصیر یا سنگ یا چیزی که سجده بر آن صحیح است ، 

بتواند طوری بر آن سجده کند که خالف تقیه نباشد باید بر آن سجده  وجود دارد و

 نماید.

)سیستانی :( یا نماز را تأخیر بیندازد تا در همان جا بعد از رفع سبب تقیه به جا آورد؛ ولی 

اگر بتواند در همان مکان بر حصیر یا چیزی که سجده بر آن صحیح می باشد، طوری 

 رده باشد نباید بر فرش و مانند آن سجده نماید.سجده کند که مخالفت تقیه نک

 134ص: 

)مکارم :( تا روی مهر سجده کند، ولی اگر در همان جا بتواند روی سنگ یا بوریا و 

 مانند آن سجده کند واجب است .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله جایی که انسان باید تقیه کند اگر بتواند بر حصیر یا چیزی 

ح می باشد، طوری سجده کند که به زحمت نیفتد، نباید بر فرش که سجده بر آن صحی

و مانند آن سجده نماید و اگر نمی تواند احتیاط الزم )صافی : احتیاط( آن است که در 

صورت امکان برای نماز به جای دیگر برود و الّا در همان جا نماز بخواند و بر فرش و 

 مانند آن سجده نماید.

این است که در مورد تقیه به جهت تحبیب و تألیف قلوب الزم )صافی :( هر چند ظاهر 

 نیست که برای نماز به جای دیگر برود.

)زنجانی :( مسأله جایی که انسان می تواند تقیه کند تا می تواند نباید بر فرش و مانند آن 

سجده نماید؛ بلکه اگر بتواند بر حصیر یا چیزی که سجده بر آن صحیح می باشد طوری 
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کند که به زحمت نیفتد، نباید بر فرش و مانند آن سجده کند؛ بلکه اگر الزم باشد  سجده

باید برای نماز به جای دیگر برود؛ بلکه اگر در صورت ناچاری هم بر فرش و مانند آن 

 سجده نماید، باید نماز را دوباره بخواند.

 اگر روی چیزی که بدن روی آن آرام نمی گیرد[ 3171]مسأله 

( بدن روی آن آرام نمی گیرد سجده کند باطل است 6اگر روی چیزی که ) 6493مسأله 

(، یا چیز دیگری که بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین رفتن 3( ولی روی تشک پَر )2)

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر روی تشک پَر یا 6آرام می گیرد سجده کند اشکال ندارد. )

 چیز دیگری که ..

 سیستانی :( اگر روی تشک پَر و مانند آن در صورتی که ..)خوئی ، تبریزی ، 

( )اراکی ، خوئی ، تبریزی ، 2)زنجانی :( اگر روی تشک فنری یا چیز دیگری که .. )

 سیستانی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)گلپایگانی ، صافی :( ولی چنانچه بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین رفتن ، بدن آرام 

 اشکال ندارد. بگیرد

)مکارم :( اشکال دارد، ولی چنانکه قبلًا نیز گفتیم ، اگر در کشتی و قطار و مانند آن بتواند 

واجبات نماز را در حال حرکت رعایت کند نمازش صحیح است . اگر انسان روی تشک 

یا چیز دیگری سجده کند که بدن در اّول آرام نیست و بعد آرام می گیرد مانعی ندارد. 

 )بهجت :( روی تشک .. (3)

 اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند[ 3174]مسأله 
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( بنا بر احتیاط واجب 6اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند ) 6499مسأله 

باید در حالی که ایستاده است برای سجده با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند. 

( )اراکی :( می تواند ایستاده نماز بخواند 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند.و برای سجده 

)خوئی ، گلپایگانی ، فاضل ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، نوری ، زنجانی :( مسأله اگر 

انسان ناچار شود که در زمین گِل نماز بخواند، چنانچه آلوده شدن بدون لباس برای او 

 مشقّت 

 136ص: 

به جا آورد و اگر مشّقت دارد، می تواند در ندارد، باید سجده و تشّهد را به طور معمول 

حالی که ایستاده برای سجده با سر اشاره کند و تشهّد را ایستاده بخواند و اگر سجده و 

 تشهّد را به طور معمول هم به جا آورد، نمازش صحیح است .

 )زنجانی :( گِل آلود ..

 )فاضل :( مشقّتی که معمولًا تحمّل نمی شود ..

 صافی :( باید بنا بر احتیاط الزم ..)گلپایگانی ، 

 )زنجانی :( اگر مشقّت زیاد دارد ..

]کلمه می تواند در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و 

 نمازش صحیح است .

 )گلپایگانی ، صافی :( و اگر در عین مشقّت ..
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د سجده کند بدن و لباس او آلوده )مکارم :( مسأله هر گاه زمین گل باشد که اگر بخواه

 می شود می تواند ایستاده نماز بخواند و برای سجده با سر اشاره کند.

 در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد[ 3175]مسأله 

در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد، مثل رکعت سوم نماز ظهر  6491مسأله 

دون آن که مقداری بنشیند برای رکعت بعد ( اگر بعد از سجده دوم ب6و عصر و عشا )

( باید بعد از سجده دوم 3( ولی بنا بر احتیاط واجب )2برخیزد نمازش صحیح است )

( )اراکی :( باید بعد از سجده دوّم قدری بی 6قدری بی حرکت بنشیند و بعد برخیزد. )

 حرکت بنشیند و بعد برخیزد.

کت ط واجب باید بعد از سجده دوم قدری بی حر)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( بنا بر احتیا

 بنشیند و بعد برخیزد )گلپایگانی ، صافی : و این عمل را جلسه استراحت می گویند(.

)خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( احتیاط مستحب ) )سیستانی :( احتیاط واجب ( این است که 

( 3:( بنا بر أظهر .. ) ( )بهجت2بعد از سجده دوم قدری بی حرکت بنشیند و بعد برخیزد. )

 )بهجت :( بنا بر احتیاط مستحب ..

)فاضل ، مکارم :( مسأله بعد از سجده دوم در جایی که تشهّد واجب نیست )فاضل : مثل 

رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا( بهتر است لحظه ای بنشیند، سپس برای رکعت بعد 

 (.برخیزد )فاضل : و این عمل را جلسه استراحت می گویند

 چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 

 باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید[ 3176]مسأله 
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باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید، مانند چوب و  6491مسأله 

( صحیح نیست و 6برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی )

( اما 2نیز سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طال و نقره و عقیق و فیروزه باطل است )

( 6نگ مرمر و سنگهای سیاه اشکال ندارد. )سجده کردن بر سنگهای معدنی مانند س

 )گلپایگانی ، صافی :( و معدنی مانند عقیق صحیح نیست . ]پایان مسأله [

 132ص: 

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2)

)خوئی :( مسأله باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید 

سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی مانند  مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و

گندم و جو و پنبه و آن چه که از اجزاء زمین شمرده نشود مانند طال و نقره و قیر و زفت 

 و امثال اینها صحیح نیست .

 )تبریزی :( قیر و نفت ..

)سیستانی :( ولی قیر و زفت که نوع پستی از قیر است در موقع ناچاری ، بر چیزهای 

 جود بر آنها صحیح نیست مقدم می باشند.دیگری که س

)مکارم :( مسأله هنگام سجده باید پیشانی بر زمین یا چیزهایی که از زمین می روید، مانند 

چوب و برگ درختان باشد، ولی سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی هر چند از زمین 

اّما  باطل است ، بروید جایز نیست و هم چنین سجده کردن بر فلزّات مانند طال و نقره

سجده بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سفید و سیاه و حتّی عقیق اشکال 

 ندارد.
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)زنجانی :( مسأله باید بر زمین یا روییدنی هایی که خوراکی و پوشاکی نیست ، مانند 

چوب و برگ درخت ، سجده کرد و سجده بر چیزهای دیگر مانند: روییدنی های 

شاکی )گندم ، جو، پنبه ( و آن چه از اجزاء زمین شمرده نمی شود و خوراکی یا پو

 روییدنی هم نیست مانند: طال و نقره و قیر و زفت ، صحیح نیست .

)بهجت :( مسأله باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید 

سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست ، و منظور از خوراکی 

چیزهایی است که خام یا پخته آن ، عادتاً خورده می شود؛ پس سجده بر گندم و جو و 

د، صحیح نیست ولی سجده بر پوست برنج و خربزه نخاله آنها که در ضمن خورده می شو

و هندوانه و انار حتّی در حال اتّصال مانعی ندارد؛ و هم چنین سجده بر گیاهان دارویی 

که اختصاص به مریض دارد و به هیچ وجه از آن در حال سالمت استفاده نمی شود جایز 

قهوه  ت ، به خالف مثلاست ؛ و سجده بر تنباکو و مانند آن که خوراکی نیست جایز اس

و چای ؛ و منظور از پوشاکی چیزی است که عادتاً پوشیده می شود و لو بعد از ریسیدن 

و بافتن ، مثل پنبه و کتان و کنف ؛ ولی سجده بر برگ درختان و چوبها و آن چه که از 

چوب ساخته می شود و حصیر و بادبزن و امثال آن ، جایز است و نیز سجده کردن بر 

ای معدنی مانند طال و نقره و عقیق و فیروزه و مرمر اصیل باطل است ، امّا سجده چیزه

کردن بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر معمولی و سنگهای معمولی و سنگهای سیاه 

 بنا بر اظهر اشکال ندارد.

 احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو[ 3177]مسأله 

(، اگر تازه باشد سجده 6بر برگ درخت مو )احتیاط واجب آن است که  6499مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2نکنند )

:( سجده نکنند. ]پایان مسأله [ )مکارم :( که بعضی آن را در غذا مصرف می کنند سجده 

 شد مانع ندارد.( )اراکی :( و چنانچه خشک شده با2نکنند. ]پایان مسأله [ )
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 )خوئی ، تبریزی :( قبل از خشک شدنش سجده نکنند. ]پایان مسأله [

 133ص: 

)فاضل :( مسأله سجده کردن بر برگ درخت انگور، اگر تازه باشد جایز نیست ولی پس 

 از خشک شدن می توان بر آن سجده کرد.

و  است)سیستانی :( مسأله سجده کردن بر برگ درخت انگور در زمانی که لطیف 

خوردن آن معمول می باشد جایز نیست و در غیر این صورت سجده کردن بر آن اشکال 

 ندارد.

 سجده بر چیزهایی که از زمین می روید[ 3178]مسأله 

سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوان است مثل علف  6493مسأله 

هایی که پوشاک و خوراک و کاه صحیح است . )زنجانی :( مسأله سجده بر روییدنی 

 انسان نیست ولی خوراک حیوان است ؛ مانند علف و کاه ، صحیح است .

 سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند[ 3179]مسأله 

( سجده 2( ولی )6سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند، صحیح است ) 6497مسأله 

گل گاوزبان صحیح ( مانند گل بنفشه و 3بردواهای خوراکی که از زمین می روید، )

( )زنجانی :( هر چند مانند گل 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )9نیست )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بلکه .. 2بنفشه برای مداوا خورده شوند. ]پایان مسأله [ )

ئی ، ( )خو9( )سیستانی :( و آن را دم کرده یا می جوشانند و آبش را می نوشند .. )3)

 سیستانی ، تبریزی :( صحیح است . )مکارم :( بنا بر احتیاط صحیح نیست .

 سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است [ 3181]مسأله 
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( و در 6سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است ) 6434مسأله 

( )بهجت 6(. )3ه نارس صحیح نیست )( و نیز سجده بر میو2شهرهای دیگر معمول نیست )

:( در آن شهرها جایز نیست ، و بنا بر احتیاط در شهرهای دیگر نیز که خورده نمی شود، 

( )سیستانی :( در صورتی که 2سجده نکنند؛ و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست . )

 در آنجاها هم خوردنی محسوب شود، صحیح نیست ..

 ( )گلپایگانی ، صافی :( اگر چه مأکول نباشد.3ایان مسأله [ ))مکارم :( صحیح نیست . ]پ

)فاضل ، نوری :( ولی سجده بر توتون جایز است . )سیستانی :( بنا بر احتیاط صحیح نیست 

. 

)زنجانی :( مسأله سجده بر میوه نارس صحیح نیست و سجده بر گیاهی که خوردن آن 

دیگر معمول نیست صحیح نمی باشد؛ در بعضی از مناطق معمول است و در منطقه های 

بلی اگر چیزی در نوع مناطق خوردنی نباشد کسی که در آن مناطق است می تواند بر آن 

 سجده کند.

 سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است [ 3183]مسأله 

( بلکه به گچ و آهک 6سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است ) 6436مسأله 

( )مکارم :( چه قبل 6(. )2مانند آن هم می شود سجده کرد )پخته و آجر و کوزه گلی و 

از پخته شدن و چه بعد از آن صحیح است و هم چنین بر آجر و سفال و سیمان نیز جایز 

( )گلپایگانی ، اراکی :( جایز نیست که 2است . ]پایان مسأله )[ بهجت :( بنا بر أظهر .. )

زه گلی )گلپایگانی : و مانند آن ( سجده در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کو

 کنند.

 139ص: 
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)خوئی ، تبریزی :( احتیاط مستحب ) )زنجانی :( احتیاط( آن است که در حال اختیار به 

 گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند اینها سجده نکنند.

ند مان)صافی :( جواز سجده در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و 

آن مورد تأمل است . )سیستانی :( سجده بر گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گِلی نیز 

 اشکال ندارد.

 اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است [ 3182]مسأله 

( ساخته 6اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلًا از کاه ) 6432مسأله 

( و سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته 2) باشند، می شود بر آن سجده کرد

( )بهجت :( و جواز سجده بر کاغذی 2( )فاضل :( یا چوب .. )6(. )3شده اشکال ندارد )

که احتمال دارد از چیزهایی درست شده باشد که سجده بر آن جایز نیست مورد تأمّل 

:( اشکال دارد؛ و نیز سجده  ( )گلپایگانی ، صافی3است ، لذا احتیاطاً سجده ننمایند. )

کردن بر کاغذی که انسان نمی داند از چیزی که سجده بر آن صحیح است ساخته شده 

 یا از چیزی که سجده بر آن صحیح نیست اشکال دارد.

)فاضل :( سجده بر کاغذی که از پنبه تهیه می شود اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب 

 م ساخته می شود، نمی شود سجده کرد.بر کاغذی که از حریر و ابریش

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، نوری :( مسأله سجده بر کاغذ )خوئی ، زنجانی ، تبریزی : 

 اگر چه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد( صحیح است .

)سیستانی :( مسأله اگر کاغذ نوشتن را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مانند چوب 

اشند، می شود بر آن سجده کرد و هم چنین اگر از پنبه یا کتان ساخته و کاه ساخته ب

باشند؛ ولی اگر از حریر یا ابریشم و مانند اینها ساخته باشند، سجده بر آن صحیح نیست 
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. و امّا دستمال کاغذی ، فقط در صورتی می توان بر آن سجده کرد که معلوم باشد از 

 حیح است .چیزی ساخته شده است که سجده به آن ص

)مکارم :( مسأله سجده بر کاغذ جایز است مگر آن که یقین داشته باشیم از پنبه یا 

چیزهایی ساخته شده که سجده بر آنها شرعاً جایز نیست و از آنجا که غالب کاغذها را 

در حال حاضر از چوب می سازند و یا حدّ اقل شک ّ داریم از چه می سازند، سجده بر 

 آنها جایز است .

 برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداء علیه السالم می باشد[ 3181]مسأله 

(، تربت حضرت سید الشهداء علیه السالم می 6برای سجده بهتر از هر چیز ) 6433مسأله 

( )مکارم 6( بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ گیاه است . )2باشد، بعد از آن خاک ، )

حضرت سیّد الشّهداء علیه السالم است که یادآور خونهای :( خاک ، مخصوصاً تربت 

( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )زنجانی :( خاکهای 2شهیدان می باشد. ]پایان مسأله [ )

 دیگر ..

 اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد[ 3184]مسأله 

 به واسطه سرما اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد 6439مسأله 

(، باید به لباسش اگر از 2( و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند )6یا گرمای زیاد )

( و اگر از چیز دیگر است بر همان چیز سجده کند و 3کتان یا پنبه است ، سجده کند )

( و چنانچه آن هم ممکن نباشد به چیز معدنی 9اگر آن هم نیست باید بر پشت دست )

 (.1ند انگشتر عقیق سجده نماید )( مان1)

 131ص: 
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( )خوئی ، تبریزی :( باید به لباسش سجده کند و اگر فراهم 2( )فاضل :( یا تقیه .. )6)

نباشد، باید بر پشت دست یا چیز دیگر که در حال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده 

آن چیز  است برنماید ولی احتیاط مستحب ّ آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن 

 سجده نکند.

)گلپایگانی :( چنانچه لباس او از کتان یا پنبه است باید به لباسش سجده کند و اگر از 

چیز دیگر است ، باید بر پشت دست یا چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید ولی 

 احتیاط الزم آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است بر چیز معدنی سجده نکند.

)صافی :( باید به لباسش سجده کند و اگر بر آن هم نشود باید بر پشت دست .. ]بقیه مثل 

آیت اللّه گلپایگانی [ )سیستانی :( سجده بر قیر و زفت مقّدم بر سجده بر غیر آنها است 

ولی اگر سجده بر آنها ممکن نباشد، باید بر لباسش یا هر چیز دیگر که در حال اختیار 

یز نیست سجده نماید ولی احتیاط مستحب ّ آن است که تا سجده بر سجده بر او جا

( )مکارم :( و اگر از چیز دیگر است 3لباسش ممکن است بر چیز دیگر سجده نکند. )

)مثلًا از پشم است ( بر همان یا بر فرش سجده نماید و اگر آن هم ممکن نیست بر فلزّات 

، یدا نمی کند که بتوان بر آن سجده کردو اشیاء معدنی سجده کند و اگر مطلقاً چیزی پ

بر پشت دست خود سجده می کند بنا بر این پشت دست آخرین چیزی است که می 

( )اراکی ، نوری :( باید به لباسش اگر از کتان یا پنبه است 9توان بر آن سجده کرد. )

. .سجده کند و اگر آن هم نیست )نوری : اگر از چیز دیگر است ( باید بر پشت دست 

( )بهجت :( بنا بر أظهر. و اگر آن هم نشد، 1( )فاضل :( بنا بر احتیاط به چیز معدنی .. )1)

 تا نزدیک زمین خم می شود و یا این که با اشاره سر، سجده می نماید.

)زنجانی :( مسأله اگر در تمام وقت چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر 

مای زیاد نمی تواند بر آن سجده کند، چنانچه جنسی که دارد به جهتی مانند سرما یا گر
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از پنبه و کتان است در اختیار دارد باید بر آن سجده کند و اگر ندارد، باید بر پشت دست 

 سجده کند.

 سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد[ 3185]مسأله 

( اگر 6سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد ) 6431مسأله 

( )اراکی ، خوئی ، گلپایگانی 6بعد از آن که مقداری فرو رفت آرام بگیرد اشکال ندارد. )

 ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( باطل است .

 .6493)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 ر در سجده اول مهر به پیشانی بچسبد[اگ 3186]مسأله 

( و بدون این که مهر را بردارد 6اگر در سجده اول ، مهر به پیشانی بچسبد ) 6431مسأله 

( )خوئی 6(. بلکه نماز باطل است و باید اعاده کند. )2دوباره به سجده رود اشکال دارد )

و  مهر را بردارد )مکارم : ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، مکارم :( باید برای سجده دوّم

 ( )نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .2اگر به همان حال به سجده دوّم رود اشکال دارد(. )

 )گلپایگانی ، صافی :( بلکه باید مهر را از پیشانی بردارد و بعد به سجده رود.

 131ص: 

جدا  شانی)فاضل :( اشکال ندارد و دو سجده حساب می شود ولی بهتر است مهر را از پی

 کند.

 )بهجت :( اشکال ندارد اگر چه خالف احتیاط است .

 اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود[ 3187]مسأله 
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اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده  6439مسأله 

ید نماز را بشکند و (، با2( چنانچه وقت وسعت دارد )6بر آن صحیح است نداشته باشد )

(، باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر از 3اگر وقت تنگ است )

(، و اگر 1( بر همان چیز و اگر آن هم ممکن نیست بر پشت دست )9چیز دیگری است )

( )سیستانی :( می 6( مانند انگشتر عقیق سجده نماید. )1آن هم نمی شود، به چیز معدنی )

[ گفته شد، عمل نماید خواه وقت تنگ باشد یا آن 6439به ترتیبی که در مسأله ] تواند

( )فاضل 2که وسعت داشته باشد که نماز را بشکند و آن را دوباره بخواند. ]پایان مسأله [ )

 :( و در جای دیگر، چیزی که سجده بر آن صحیح است وجود داشته باشد ..

کند )زنجانی : و بعد از تهیه مهر دوباره نماز بخواند(  )زنجانی ، صافی :( باید نماز را رها

[ گفته شد عمل نماید. ]پایان 6439و اگر وقت تنگ است باید به ترتیبی که در مسأله ]

 ( )فاضل :( یا چیزی که سجده بر آن صحیح است وجود نداشته باشد ..3مسأله [ )

فته شد عمل نماید. ]پایان مسأله [ گ6439)خوئی ، تبریزی :( باید به ترتیبی که در مسأله ]

( )گلپایگانی :( بر پشت دست یا چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید و احتیاط 9[ )

( 1الزم آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است به چیز معدنی سجده نکند. )

م ممکن ه )اراکی ، نوری :( باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر آن

( )فاضل :( بنا بر احتیاط به 1نیست )نوری : اگر از چیز دیگری است ( بر پشت دست .. )

 چیز معدنی ..

)مکارم :( مسأله هر گاه در اثناءِ نماز چیزی را که سجده بر آن صحیح است از دست 

نا بر و ب بدهد مثلًا بچّه ای آن را بر دارد، چنانچه وقت نماز باقی است ، نماز را تمام کرده

احتیاط دوباره می خواند و اگر وقت تنگ است قضا ندارد؛ در هر دو صورت به ترتیبی 

 [ گفته شد عمل نماید.6439که در مسأله ]
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 هر گاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته [ 3188]مسأله 

ر آن ب هر گاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده 6433مسأله 

(، اگر ممکن باشد، باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی که سجده بر 6باطل است )

( و اگر وقت تنگ است ، به دستوری که در مسأله پیش گفته 2آن صحیح است بکشد )

( )خوئی :( باید پیشانی را از روی آن برداشته و بر چیزی که سجده بر 6شد عمل کند. )

د و اگر ممکن نباشد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید آن صحیح است سجده نمای

[ گفته شد عمل 6439نماز را بشکند و اگر وقت تنگ است ، به ترتیبی که در مسأله ]

 نماید.

)تبریزی :( باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و اگر ممکن 

نباشد، .. ]بقیه مثل آیت اللّه خوئی [ )زنجانی :( باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن 

[ گفته شد عمل 6439صحیح است بگذارد و اگر نداشته باشد به ترتیبی که در مسأله ]

 ممکن باشد، نماید، و در هر صورت اگر

 139ص: 

بنا بر احتیاط واجب سر را به روی اینها بکشد و اگر ممکن نباشد سر را بردارد و بدون 

نشستن ، در حال خمیده روی اینها بگذارد، و بنا بر احتیاط مستحب در تمام صورتها نماز 

 را دوباره بخواند.

ی انی را به روی چیز)مکارم :( اگر ممکن است و منافات با صورت نمازگزار ندارد پیش

که سجده بر آن صحیح است بکشد، و اگر دسترسی ندارد و وقت تنگ است به دستور 

 ([ عمل کند.6439مسأله پیش ] )
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)سیستانی :( چنانچه پس از به جا آوردن ذکر واجب ملتفت شود می تواند سر از سجده 

ملتفت شود باید  بردارد و نمازش را ادامه دهد و اگر قبل از به جا آوردن ذکر واجب

پیشانی خود را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و ذکر واجب را انجام دهد 

ولی اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد می تواند ذکر واجب را در همان حال به جا آورد 

( )اراکی :( و اگر ممکن نباشد ولی وقت 2و نمازش در هر دو صورت صحیح است . )

 ز را بشکند ..وسعت دارد باید نما

)گلپایگانی ، صافی :( و اگر ممکن نباشد چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید نماز را رها 

کند و اگر وقت تنگ است در صورتی که لباسش از پنبه یا کتان است ، باید پیشانی را 

از روی آن به روی لباسش بکشد و اگر از چیز دیگر است پیشانی را از روی آن به پشت 

 چیز معدنی بکشد با مراعات احتیاطی که در مسأله پیش گفته شد. دست یا

 [ گفته شد عمل نماید.6439)صافی :( به ترتیبی که در مسأله ]

 اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته [ 3189]مسأله 

اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل  6437مسأله 

( )خوئی :( باید 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6است ، اشکال ندارد )

بر چیزی که سجده بر او صحیح است سجده نماید و بنا بر احتیاط مستحب ّ نماز را از سر 

به جا آورد و اگر این کار در دو سجده از یک رکعت اتّفاق افتاد، یک سجده را تدارک 

 اجب آن است که نماز را دوباره بخواند.نماید و احتیاط و

)زنجانی :( باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید و اگر نداشته باشد 

[ گفته شد عمل نماید و در این مسأله فرقی نیست که این 6439به ترتیبی که در مسأله ]

 کار در یک سجده رخ داده باشد، یا در دو سجده از یک رکعت .
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:( عیبی ندارد و بنا بر احتیاط مستحب ّ نماز را دوباره به جا آورد و هم چنین )تبریزی 

 است اگر در دو سجده از یک رکعت اتّفاق افتاد.

)مکارم :( مسأله هر گاه بعد از نماز یا بعد از سجده متوجّه شود بر چیزی سجده کرده که 

 سجده بر آن جایز نبوده ، نمازش صحیح است .

 ه کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد[سجد 3191]مسأله 

سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد و بعضی از مردم عوام  6474مسأله 

( که مقابل قبر امامان علیهم السالم پیشانی را به زمین می گذارند، اگر برای شکر 6)

سأله ، در رساله آیات (. این م2خداوند متعال باشد، اشکال ندارد و گر نه حرام است )

( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( بعضی از مردم 6عظام : فاضل و بهجت نیست )

 ( )سیستانی :( اشکال ندارد و گر نه مشکل است .2.. )

)مکارم ( اگر به قصد سجده برای امام علیه السالم باشد فعل حرام است ؛ و اگر برای 

 شکر خدا

 133ص: 

ارد، ولی اگر در نظر بینندگان ، چنین نشان دهد که سجده برای امام علیه باشد، اشکال ند

 السالم است یا بهانه به دست دشمنان دهد اشکال دارد.

 مستحبات و مکروهات سجده 

 در سجده چند چیز مستحب است [ 3193]مسأله 

کسی که ایستاده نماز می خواند  6(: 6در سجده چند چیز مستحب است ) 6476مسأله 

عد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملًا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند، بعد ب
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موقعی که مرد می  2(. 2از آن که کاملًا نشست ، برای رفتن به سجده تکبیر بگوید )

( به 3بینی را ) 3خواهد به سجده برود، اول دستها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد. 

در حال سجده ، انگشتانِ   9(. 9سجده بر آن صحیح است بگذارد )مهر یا چیزی که 

در  1دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طوری که سر آنها رو به قبله باشد. 

یا خَیرَ المَسؤُولین َو (: »1سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند )

عنی : ی« ی وَ ارزُق عِیالی مِن فَضلِک َ فَانَّک َ ذُو الفَضل ِ العَظِیم ِ( ارزُقن1ِیا خَیرَ المُعطِین َ )

ای بهترین کسی که از او سؤال می کنند و ای بهترین عطاکنندگان ، روزی بده به من و 

بعد از سجده بر  1عیال من از فضل خودت ، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی . 

بعد از هر سجده  9(. 9ا بر کف پای چپ بگذارد )ران چپ بنشیند و روی پای راست ر

بعد از سجده اول بدنش که آرام  3(. 3وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید )

( و در موقع 64سجده را طول بدهد ) 7(. 7بگوید )« استَغفِرُ اللّه َ رَبِی وَ اتُوب ُ الَیه ِ»گرفت 

فتن به سجده دوم ، در حال آرامی بدن برای ر 64نشستن دستها را روی رانها بگذارد. 

( و اگر آن را به قصد ذکری 62در سجده ها صلوات بفرستد ) 66(. 66بگوید )« اللّه أکبر»

در موقع بلند شدن ، دستها را  62که در سجده ها دستور داده اند بگوید اشکال ندارد. 

ه زمین نچسبانند و بازوها مردها آرنجها و شکم را ب 63(. 63بعد از زانوها از زمین بردارد )

را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به 

(. 69یکدیگر بچسبانند. و مستحبات دیگر سجده در کتابهای مفصّل گفته شده است )

 6( )مکارم :( 2( )مکارم :( چند چیز در سجده به رجاء ثواب الهی مطلوب است .. )6)

بعد از سر برداشتن از رکوع در حالی که بدن آرام است برای رفتن به سجده تکبیر گوید 

( )فاضل :( عالوه بر 3و هم چنین بعد از سجده اوّل و نیز برای رفتن به سجده دوّم .. )

( 1( )زنجانی :( بلکه این امر مطابق احتیاط استحبابی مؤکد است .. )9پیشانی ، بینی را .. )

 یکی از دعاهای مناسب در سجده این است : .. )فاضل :(
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( )مکارم :( یا خَیرَ المَسئُولِین َ َو 1)مکارم :( از دعاهای خوب و مناسب این دعا است .. )

در رساله  9( ]مورد 3( )فاضل ، مکارم :( و این را تور ک گویند .. )9اوسَع َ المُعطِین َ .. )

در میان دو سجده هنگامی که بدن آرام است  9 ( )مکارم :(7آیت اللّه مکارم نیست [ )

 گوید ..« أستغفر اللّه ربّی و اتوب إلیه »

 137ص: 

در رساله آیت اللّه  64( ]مورد 66( )مکارم :( و تسبیح و حمد و ذکر خدا گوید .. )64)

( )خوئی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، زنجانی :( 62مکارم نیست [ )

[ )گلپایگانی :( ولی آن را به قصد ذکری که در سجده دستور داده اند، 66رد ]پایان مو

در موقع بلند شدن ، مرد اوّل  62( )گلپایگانی ، صافی :( 63[ )66نگوید ]پایان مورد 

 زانوها و زن اوّل دستها را از زمین بردارد ..

( 69بعد دستها را .. ) به هنگام بلند شدن ، اول زانوها را از زمین بردارد و 64)مکارم :( 

در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )بهجت :( مسأله مستحب است تکبیر گفتن  63]مورد 

در موقع رفتن به سجده و بعد از سر برداشتن از آن ؛ و مستحب است در حال تکبیر دستها 

 ارا بلند کند؛ و برای مرد مستحب است در موقع سجده رفتن ، دستها را زودتر از زانوه

بر زمین بگذارد و در موقع بلند شدن برای قیام ، زانوها را زودتر از دستها از زمین بردارد 

و زن در حال رفتن به سجده ، اول زانوها را به زمین می گذارد بعد دستها را ، و مستحب 

است در حال سجده بینی نیز به خاک و یا هر چه سجده بر آن جایز است گذاشته شود 

دعاهایی که وارد شده بخواند، مثل استغفار و مانند آن و مستحب است  و بین دو سجده

در بین دو سجده به حال تورّک بنشیند )یعنی بر ران چپ بنشیند و قدم راست را بر کف 

قدم چپ بگذارد( و بر روی دو پا نشستن مکروه است ؛ و برای زن مستحب است نشستن 

ن رانها به یکدیگر؛ و هم چنین مستحب است بر نشیمنگاه و باال آوردن زانوها و چسباند
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. ]و «بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ اقوم ُ وَ َأقعُدُ»نمازگزار در وقت بلند شدن برای ایستادن بگوید: 

 ([141(، صفحه )721نیز رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

 قرآن خواندن در سجده مکروه است [ 3192]مسأله 

در سجده مکروه است . و نیز مکروه است برای برطرف کردن قرآن خواندن  6472مسأله 

گرد و غبار، جای سجده را فوت کند. و اگر در اثر فوت کردن ، دو حرف از دهان بیرون 

( و غیر اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصّل گفته 2(، نماز باطل است )6آید )

( )خوئی ، تبریزی :( حرفی 6ست )شده است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نی

( )مکارم :( عمداً کلمه دو حرفی از دهان بیرون آید، نماز 4از دهان عمداً بیرون آید .. )

( تبریزی 2اشکال دارد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( دو حرف از دهان عمداً بیرون آید .. )

 ، )سیستانی :( بنا بر احتیاط ..

 سجده واجب قرآن 

 سجده واجب [ 3191]مسأله 

یک آیه « و النجم ، اقرء، الم تنزیل و حم سجده »در هر یک از چهار سوره  6473مسأله 

( که اگر انسان بخواند یا گوش به آن دهد، بعد از تمام شدن آن آیه ، 6سجده است )

. (3( و اگر فراموش کرد، هر وقت یادش آمد باید سجده نماید )2باید فوراً سجده کند )

سوره  67سوره نجم و  12سوره فصلت و  39سوره سجده و  61( )زنجانی :( آیه های : 6)

( )زنجانی :( هر چند هنگام خواندن یا گوش دادن ، 2علق آیات سجده واجب است .. )

 به قرآن بودن آن توجه نداشته باشد ..

 174ص: 
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یدن است که ( در شن ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و )خوئی ، تبریزی : ظاهر این3)

 بدون اختیار، سجده واجب نیست اگر چه بهتر سجده نمودن است .

)مکارم :( و اگر گوش ندهد بلکه آیه سجده به گوشش بخورد، بنا بر احتیاط واجب باید 

 سجده کند.

)زنجانی :( و کسی که گوش نمی دهد ولی آیه را می شنود بنا بر احتیاط مستحب سجده 

 کند.

و حم سجده (« 32» ))گلپایگانی ، صافی :( مسأله در هر یک از چهار سوره الم تنزیل 

یک آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا استماع کند « 71»و اقرأ « 13»و النجم « 96»

بعد از تمام شدن آیه باید فوراً سجده کند و اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید 

و در استماع بین این که از خود گوینده بشنود یا به وسیله بلندگ سجده نماید و فرق نیست

 و رادیو بشنود و هم چنین است حکم در سماع بنا بر احتیاط.

 13سوره های وَ النَّجم »)فاضل :( مسأله در چهار سوره از قرآن مجید آیه سجده است 

بخواند یا گوش کند  و هر گاه انسان آیه سجده را« 96و حم سجده  32الم تنزیل  71اقرَأ 

باید فوراً به سجده رود و اگر فراموش کرد هر زمان یادش آید سجده واجب است و اگر 

 گوش ندهد بلکه آیه سجده به گوشش بخورد بنا بر احتیاط واجب باید سجده کند.

 اگر انسان موقعی که آیه سجده را می خواند[ 3194]مسأله 

( 6ده را می خواند، از دیگری هم بشنود )اگر انسان موقعی که آیه سج 6479مسأله 

(. 2چنانچه گوش داده دو سجده نماید و اگر به گوشش خورده یک سجده کافی است )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب ، باید دو سجده نماید.6)
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( )بهجت :( 2)فاضل :( باید دو سجده انجام دهد. )مکارم :( یک سجده کافی است . )

ه احتیاط در دو سجده است . و اگر انسان چند دفعه آیه سجده را شنید و یا خود، اگر چ

قرائت کرد، اگر بعد از اوّلی سجده کرد، واجب است باز هم برای دفعات بعد سجده 

 کند؛ و اگر سجده نکرد، بنا بر احتیاط واجب برای هر قرائت یا شنیدن آیه ، سجده کند.

نجانی :( مسأله اگر انسان موقعی که آیه سجده را گوش )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، ز

می دهد خودش نیز بخواند، )خوئی ، تبریزی ، زنجانی : بنا بر احتیاط واجب ( باید دو 

 سجده نماید.

 در غیر نماز اگر در حال سجده آیه سجده را بخواند[ 3195]مسأله 

( یا به آن گوش 6ند )در غیر نماز اگر در حال سجده آیه سجده را بخوا 6471مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( یا بشنود ) 6بدهد باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند. )

)خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( یا گوش کند( باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند. 

( 733)زنجانی : و حکم خواندن و گوش دادن آیات سجده در حال نماز، در مسائل ] )

 ([ گذشت (.731)

 اگر آیه سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد بشنود[ 3196]مسأله 

اگر آیه سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد، بشنود، یا از مثل  6471مسأله 

( که 3(، ولی اگر از آلتی )2( آیه سجده را بشنود الزم نیست سجده نماید )6گرامافون )

 ( بشنود واجب است سجده کند.9را می رساند )صدای خود انسان 

 176ص: 
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( )اراکی :( بنا بر احتیاط 2( )اراکی :( و ضبط صوت .. )بهجت :( از ضبط صوت .. )6)

( )نوری :( در 9( )اراکی ، بهجت :( اگر از مثل بلندگو .. )3واجب باید سجده نماید .. )

 حال خواندن آیه سجده و یا ضبط کرده است ..

انی ، صافی :( مسأله اگر انسان از بچّه غیر ممیّز که خوب و بد را نمی فهمد یا از )گلپایگ

کسی که قصد خواندن قرآن ندارد، آیه سجده را بشنود، احتیاط واجب آن است که 

 سجده کند و هم چنین است اگر از مثل نوار آیه سجده را بشنود.

ر ئی : یا ضبط صوت ( یا از بچّه غی)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر انسان از گرامافون )خو

ممیّز که خوب و بد را نمی فهمد یا از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد، آیه سجده را 

بشنود یا گوش دهد سجده واجب نیست و هم چنین است رادیو اگر به طور نوار و ضبط 

 نصوت باشد ولی اگر شخصی در ایستگاه رادیو آیه سجده را به قصد این که از قرآ

 است بخواند و انسان به وسیله رادیو گوش دهد سجده واجب است .

)زنجانی :( مسأله اگر آیه سجده توسط ضبط صوت و مانند آن ، یا بچه غیر ممیز که 

خوب و بد را نمی فهمد، خوانده شود، بنا بر احتیاط واجب باید کسی که آن را گوش 

لًا تلویزیونی اگر صدای قرآن قب می کند سجده نماید و هم چنین است پخش رادیویی یا

ضبط شده و پخش گردد؛ ولی اگر شخصی در ایستگاه رادیو یا تلویزیون آیه سجده را 

بخواند و به طور مستقیم پخش شود، بر کسی که به آن گوش می دهد سجده واجب 

 است .

 م)فاضل :( مسأله اگر آیه سجده را از صدا و سیما یا ضبط صوت یا رایانه بشنود، الز

نیست سجده کند، بلی اگر به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش شود مثل این که از 

 بلندگو بشنود باید سجده کند.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی :( مسأله اگر انسان از شخص خواب یا دیوانه یا از بچّه ای که قرآن را تشخیص 

ا ینمی دهد آیه سجده را بشنود یا گوش دهد سجده واجب است ولی اگر از گرامافون 

ضبط صوت بشنود، سجده واجب نیست و هم چنین است رادیو اگر به طور نوار ضبط 

صوت باشد، ولی اگر شخصی در ایستگاه رادیو آیه سجده را بخواند و انسان به وسیله 

 رادیو گوش دهد، سجده واجب است .

ت س)مکارم :( مسأله هر گاه آیه سجده را از مثل نوار یا رادیو گوش کند، احتیاط آن ا

 که سجده کند.

 اختصاصی  3198تا  3197مسأله از 

 اشاره

در وجوب سجده برای کسی که آیه سجده را می شنود، فرق نمی  742)بهجت :( مسأله 

کند که قرائت کننده مکلّف باشد یا نباشد؛ و آن که قرائت کننده خودش هم سجده کند 

یا نکند؛ و آن که صحیح قرائت کند یا غلط، امّا به صورتی که معلوم و مشخّص باشد که 

همین طور فرق نمی کند که به صورت حرام ، مثل غنا آیه سجده را تالوت کرده ؛ و 

بخواند یا نه ؛ و آن که شنیدن ، به صورت حرام باشد، مثل التذاذ از صدای اجنبیّه یا نه ؛ 

و باز هم فرق نمی کند که وقت گوش دادن ، بداند که به آیه سجده گوش می دهد و یا 

ا اگر قرائت کننده ، طفل غیر ممیّز بعد از گوش دادن ، بفهمد آیه سجده بوده است . و امّ

باشد و یا از شخص ِ خواب بشنود، سجده واجب نمی شود؛ و هم چنین است اگر شنونده 

 ، کلمات و حروف را تشخیص ندهد و فقط همهمه ای بشنود.

 172ص: 

 در سجده واجب قرآن نمی شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد[ 3197]مسأله 
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سجده واجب قرآن نمی شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد در  6479مسأله 

( )مکارم 6(، ولی سایر شرایط سجده را که در نماز است الزم نیست مراعات کنند. )6)

:( در سجده واجب قرآن باید پیشانی را بر چیزی بگذارد که سجده نماز بر آن جایز است 

 غصبی نبودن را رعایت کند ..بنا بر احتیاط واجب ؛ و هم چنین ستر عورت و 

)گلپایگانی ، اراکی ، صافی :( مسأله در سجده واجب قرآن باید جای انسان غصبی نباشد 

)اراکی : و جای پیشانی او از جای زانوها و سر انگشتانش بیش از چهار انگشت بسته 

ه پوشاند ببلندتر نباشد( ولی الزم نیست با وضو یا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود را 

و بدن و جای پیشانی او پاک باشد و نیز چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط می باشد 

در لباس او شرط نیست امّا اگر لباس او غصبی است چنانچه سجده کردن تصرّف در آن 

 لباس باشد سجده باطل است .

بی نباشد ص)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله در سجده واجب قرآن باید جای انسان غ

و )خوئی : بنا بر احتیاط واجب ( جای پیشانی او از جای سر انگشتانش بیش از چهار 

انگشت بسته بلندتر نباشد ولی الزم نیست با وضو یا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود 

را به پوشاند و بدن و )خوئی : جای ( پیشانی او پاک باشد و نیز چیزهایی که در لباس 

 رط می باشد در لباس او شرط نیست .نمازگزار ش

)سیستانی :( در سجده واجب قرآن بنا بر احتیاط واجب باید جای انسان غصبی نباشد و 

بنا بر احتیاط مستحب ّ جای پیشانی او از جای زانوها و سر انگشتانش بیش از چهار انگشت 

 بسته بلندتر یا پست تر نباشد ..

در سجده واجب قرآن ، نمی شود بر چیزهای  )فاضل :( مسأله بنا بر احتیاط واجب

خوراکی و پوشاکی سجده کرد ولی سایر شرایطی که در سجده نماز الزم است در این 

 سجده واجب نیست .
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)زنجانی :( مسأله در سجده واجب قرآن بنا بر احتیاط مستحب ، باید جای انسان غصبی 

ر نباشد؛ بسته بلندتر یا پست ت نباشد و جای پیشانی از جای پای او بیش از چهار انگشت

لکن با وضو یا غسل بودن ، و رو به قبله بودن ، و پوشاندن بدن ، و پاک بودن جای 

پیشانی و رعایت شرائط لباس نماز گزار در سجده واجب الزم نیست ، اما اگر لباس او 

غصبی است چنانچه سجده کردن تصرف در آن لباس باشد، بنا بر احتیاط مستحب سجده 

 باطل است .

)بهجت :( مسأله در سجده واجب قرآن باید نیّت سجده کردن را داشته باشد و مکان هم 

مباح باشد و طوری باشد که اگر مردم دیدند، بگویند سجده کرد؛ ولی سایر شرایطی که 

در سجده نماز معتبر است ، الزم نیست مانند پوشانیدن عورت و پاک بودن مهر یا چیزی 

می کنند و بلندتر نبودن محل ّ سجده از محل ّ پا و گذاشتن دستها و  که بر آن سجده

زانوها و نوک انگشتان بزرگ پا بر زمین و مانند اینها، اگر چه رعایت این امور، مورد 

 احتیاط است .

 در سجده واجب قرآن [ 3198]مسأله 

(. 6در سجده واجب قرآن باید طوری عمل کند که بگویند سجده کرد ) 6473مسأله 

 این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 173ص: 

 ( )فاضل :( یعنی نیّت و صورت ظاهری سجده کفایت می کند.6)

 .6479)بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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)خوئی ، زنجانی :( مسأله احتیاط واجب آن است که در سجده واجب قرآن پیشانی را بر 

حیح است گذاشته و جاهای دیگر بدن را به مهر یا چیز دیگری که سجده بر آن ص

 دستوری که در سجده نماز گفته شد بر زمین بگذارد.

 )تبریزی :( باید در سجده واجب قرآن ..

 گلپایگانی ، )صافی ، سیستانی :( و بنا بر احتیاط مستحب ّ ..

 اختصاصی  3751تا  3199مسائل از 

 اشاره

قبله بودن شرط نیست و به هر سوی می تواند در سجده قرآن رو به  731)مکارم :( مسأله 

 سجده کند ولی بهتر رو به قبله بودن است .

سجده واجب قرآن ، تکبیره اإلحرام ، تشهّد و سالم ندارد و احتیاط  6667)فاضل :( مسأله 

 واجب آن است که پس از سر برداشتن از سجده تکبیر بگوید.

 هر گاه در سجده واجب قرآن [ 3199]مسأله 

هر گاه در سجده واجب قرآن پیشانی را به قصد سجده به زمین بگذارد، اگر  6477أله مس

ال (: »2( و بهتر است بگوید )6چه ذکر نگوید کافی است و گفتن ذکر، مستحب است )

  ُبُودِیَّهً وَ رِقًّا سَجَدتإِله َ إِلَّا اللّه ُ حَقّا حَقّا لَا إِله َ الّا اللّه ُ ایماناً وَ تَصدِیقاً لَا إِله َ إِلَّا اللّه ُ عُ

. «لَک َ یا رَب   تَعَب داً وَ رِقًّا لَا مُسَتنکِفاً وَ لَا مُستَکبِراً بَل أَنَا عَبدٌ ذَلِیل ٌ ضَِعیف ٌ خَائِف ٌ مُستَجِیرٌ

( )مکارم :( برای سجده واجب 2( )گلپایگانی ، صافی :( و مطابق با احتیاط است .. )6)

جده رود و ذکر گفتن واجب نمی باشد، امّا بهتر است ذکر بگوید قرآن کافی است به س

 و بهتر است این ذکر را انتخاب کند ..
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)زنجانی :( مسأله برای سجده واجب قرآن اگر با شرایطی که گفته شد پیشانی را بر زمین 

بگذارد کافی است هر چند ذکر نگوید و گفتن ذکر مستحب است و بهتر آن است که 

سَجَدت ُ لَک َ تَعَب داً وَ رِقَّاً، ال مُستَکبِراً عَن عِبادَتِک َ وَ ال مُستَنکِفاً َو  "بگوید: این ذکر را 

 . "ال مُتَعَظ ماً، بَل أَنَا عَبدٌ ذَلِیل ٌ خائِف ٌ مُستَجِیرٌ 

  دتَشَه 

 در رکعت دوم تمام نمازهای واجب [ 3311]مسأله 

( و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت 6در رکعت دوم تمام نمازهای واجب ) 6644مسأله 

( باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام 2چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، )

اشهَدُ ان ال إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَحدَه ُ ال شَرِیک َ لَه ُ وَ (: »3بودن بدن تشهد بخواند یعنی بگوید )

( )خوئی ، 6(. )9« )اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ اللّهُم َّ صَل   عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ

 ( )زنجانی :( و در نماز وتر ..2سیستانی ، زنجانی :( و مستحب .. )

 )مکارم :( در رکعت دوم تمام نمازها، تشهّد واجب است و هم چنین در رکعت آخر نماز

 ( )بهجت :( ذکر تشهّد بنا بر احتیاط عبارت است از : ..3مغرب و عشا و ظهر و عصر .. )

 179ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( و کمتر از این کفایت نمی کند و احتیاط واجب آن است که 9)

 به همین ترتیب بگوید.

وید گ)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( و احتیاط واجب آن است که به غیر این ترتیب ن

 )خوئی : و در نماز وتر هم تشهّد الزم است (.
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اشهَدُ ان ال إِله َ الَّا اللّه ُ وَحدَه ُ ال شَریک َ لَه ُ وَ اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً »)سیستانی :( و اگر بگوید: 

کفایت می کند و در نماز وتر هم تشهّد الزم است « صلّی اللّه ُ علیه و آله ِ عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ

. 

 کلمات تشهد باید به عربی صحیح [ 3313]مسأله 

 اشاره

کلمات تشهد باید به عربی صحیح و به طوری که معمول است پشت سر هم  6646مسأله 

 (6گفته شود. )

 مسأله اختصاصی 

کسی که تشهّد را نمی داند، واجب است یاد بگیرد و در تنگی  749)بهجت :( مسأله 

خود متابعت کند و یا از روی نوشته بخواند ترجمه آن  وقت در صورتی که نتواند از غیر

را به زبان خودش بخواند و اگر از ترجمه هم عاجز بود، ذکر یا ترجمه ذکری را به جای 

 آن بخواند.

 اگر تشهد را فراموش کند[ 3312]مسأله 

 اشاره

را  داگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشه 6642مسأله 

نخوانده ، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آن چه باید در آن رکعت 

( و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید 6خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند )

( 9(، و بنا بر احتیاط واجب )3( تمام کند و بعد از سالم نماز تشهد را قضا کند )2نماز را )

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی 6(. )1رای تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد )ب

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

، صافی :( و بنا بر احتیاط واجب ) )زنجانی ، سیستانی :( و بنا بر احتیاط مستحب ( بعد از 

 نماز برای ایستادن بی جا، دو سجده سهو به جا آورد ..

د از قیه نماز را مطابق معمول بخواند سپس بع)بهجت :( باید بنشیند و تشهد را بخواند و ب

اتمام نماز دو سجده سهو برای ایستادن بی جا و دو سجده سهو برای قرائت یا تسبیحات 

( 3( )بهجت :( مطابق معمول .. )2زیادی در صورتی که خوانده باشد نیز به جا آورد .. )

 )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط واجب تشهّد را قضا کند ..

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط مستحب تشهّد را قضا کند ..

)زنجانی :( بعد از سالم نماز، دو سجده سهو به جا آورد که با آن ، تشهد فراموش شده 

 ( )سیستانی :( و باید ..9نیز قضا می گردد. )

ی زدر رساله آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، تبری« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

( )مکارم :( اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، نمازش 1، فاضل و صافی نیست [ )

صحیح است و برگشتن واجب نیست ، ولی احتیاط آن است که بعد از نماز تشهّد را قضا 

 کند و دو سجده سهو نیز به جا آورد.

 مسأله اختصاصی 

یا نه ، در صورتی که وارد رکعت اگر شک کند که تشهّد را خوانده  733)مکارم :( مسأله 

 بعد شده اعتنا نکند و اگر هنوز برنخاسته باید آن را بخواند.

 171ص: 

 مستحب ّ است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند[ 3311]مسأله 
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مستحب ّ است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را به  6643مسأله 

لّه ِ وَ بِاللّه ِ بِسم ِ ال»یا بگوید: « الحَمدُ لِلّه ِ»ید: کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگو

و نیز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و انگشتها « وَ الحَمدُ للّه ِ وَ خَیرُ األَسماء للّه ِ

(: 6را به یک دیگر بچسباند و به دامان خود نگاه کند و بعد از تمام شدن تشهد بگوید )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( بعد از 6(. )2« )ه ُ وَ ارفَع دَرَجَتَه ُوَ تَقَبَّل شَفاعَتَ»

 صلوات در تشهد بگوید ..

خداوندا »( )مکارم :( ]یعنی :[ 2)مکارم ، صافی :( بعد از تمام شدن تشهِّد اّول بگوید .. )

 .«شفاعت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را به پذیر و درجه او را باالتر ببر

 )فاضل :( و احتیاط این است که در تشهد دّوم این جمله را به قصد قربت مطلقه بگوید.

 ها در وقت خواندن تشهد رانها را به هم بچسبانند[زن 3314]مسأله 

مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد، رانها را به هم بچسبانند. این مسأله  6649مسأله 

 ، در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست 

  زسالم نما

 بعد از تشهد رکعت آخر[ 3315]مسأله 

ب است در حالی که نشسته و بدن آرام بعد از تشهد رکعت آخر نماز مستح 6641مسأله 

( و بعد از آن باید 6« )السَّالمُ  عَلَیک َ ای هَا النَّبِی   وَ رَحمَهُ اللّه ِ َو بَرَکاُته ُ»است بگوید: 

را « وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ( »2و احوط استحبابی آن است که )« السَّالم ُ عَلیکُم »بگوید: 

( )گلپایگانی ، فاضل 6«. )السَّالم ُ عَلَینا وَ عَلَی عِبادِ اللّه الصّالِحِین َ»بگوید: اضافه نماید، یا 

یا  «الساّلم علیکم و رحمه اللّه و برکاته »، صافی :( و بعد از آن واجب است بگوید: 

اط ولی اگر این سالم را بگوید احتی« الساّلم علینا و علی عباد اللّه الصّالحین »بگوید: 
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افی را هم بگوید )ص« الساّلم علیکم و رحمه اللّه و برکاته »آن است که بعد از آن واجب 

ز بنا بر احتیاط نی« السالم علیکم » اضافه بر « و رحمه اللّه و برکاته »: چنانکه وجوب گفتن 

 است (.

و یا «  نالساّلم علینا و علی عِبادِ اللّه الصّالحی»)خوئی ، تبریزی :( و بعد از آن باید بگوید: 

و رحمه اللّه »جمله « السّالم علیکم »و مستحب ّ است که به جمله « الساّلم علیکم »بگوید: 

 را اضافه نماید و هر دو صیغه را بگوید.« و برکاته 

که  و احتیاط مستحب ّ آن است« الساّلم علیکم »)سیستانی :( و بعد از آن باید بگوید: 

نا و علی الساّلم علی»به آن اضافه کند و یا آن که بگوید: را « و رحمه اللّه و برکاته »جمله 

ولی اگر این سالم را بگوید، احتیاط واجب آن است که بعد از آن « عباد اللّه الصّالحین 

 را هم بگوید.« الساّلم علیکم »

و یا  "  َالسَّالم ُ عَلَینا وَ عَلی عِباِد اللّه ِ الصّالِحین ")زنجانی :( و بعد از آن باید بگوید: 

عبارت  "م السَّالم ُ عَلَیکُ "و احتیاط مستحب آن است که به جمله  "بگوید: السَّالم ُ عَلَیکُم 

للّهِ  السَّالم ُ عَلَینا وَ عَلی عِبادِ ا "را اضافه نماید و به صیغه اول )  "وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ  "

( )نوری :( بنا بر 2ر دو صیغه را بگوید. )( اکتفا نکند و مستحب است ه "الصّالِحین َ 

 احتیاط واجب ..

 )اراکی :( مسأله بعد از تشهّد رکعت آخر نماز در حالی که نشسته و بدن آرام است باید

 171ص: 

اد اللّه الساّلم علینا و علی عب»یا بگوید: « الساّلم علیکم و رحمه اللّه و برکاته »بگوید: 

سالم یکی از این دو است و اگر سالم اوّل را بگوید، دوّمی و مقدار واجب «. الصّالحین 

اجب و« الساّلم علیکم »بعد از « و رحمه اللّه و برکاته »مستحب ّ است و اضافه کردن 
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نیست گر چه احتیاط مستحب ّ است ، و مستحب ّ است پس از تشهّد و قبل از سالم نماز 

 «.لّه و برکاته الساّلم علیک أیّها النّبی ّ و رحمه ال»بگوید: 

)مکارم :( مسأله در رکعت آخر تمام نمازها بعد از تشهّد واجب است سالم بگوید، و 

لساّلم ا»، «الساّلم علیک أیّها الّنبی ّ و رحمه اللّه و برکاته »سالم دارای سه صیغه است : 

واجب  سالم«. الساّلم علیکم و رحمه اللّه و برکاته »، «علینا و علی عباد اللّه الصّالحین 

همان سالم سوّم است و می تواند به آن قناعت کند ولی اکتفا به سالم دوّم به تنهایی 

 مشکل است و سالم اوّل از مستحبّات است .

)بهجت :( مسأله بعد از تشهد رکعت آخر نماز در حالی که نشسته و بدن آرام است باید 

ه اللّه و م علیک أیها النبی و رحمالسال» سالم نماز را بگوید و مستحب است ابتدا بگوید: 

و یا این که  «الساّلم علینا و علی عباد اللّه الصّالحین »و بعد از آن باید بگوید: « برکاته 

 و بنا بر اظهر مستحب ّ است ، بلکه موافق احتیاط است که بعد از« الساّلم علیکم »بگوید: 

ذکر  که هر سه سالم را به ترتیبی که و بهتر آن است«. و رحمه اللّه و برکاته »آن بگوید: 

 شد، بگوید.

 اگر سالم نماز را فراموش کند[ 3316]مسأله 

اگر سالم نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم  6641مسأله 

نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن 

ید سالم را بگوید و نمازش صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه انجام نداده ، با

 بهجت نیست 

 اگر سالم نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید[ 3317]مسأله 
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اگر سالم نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم  6649مسأله 

ماز به هم بخورد کاری که عمدی و (، چنانچه پیش از آن که صورت ن6خورده است )

سهوی آن نماز را باطل می کند، مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باشد نمازش صحیح 

است و اگر پیش از آن که صورت نماز به هم بخورد، کاری که عمدی و سهوی آن 

یح ح( بنا بر احتیاط نمازش باطل است ، گر چه ص2نماز را باطل می کند انجام داده باشد )

( )اراکی 6بودن آن خالی از قوّت نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

:( و یا کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام 

داده باشد بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند و اگر پیش از آن که صورت 

رد یادش بیاید و کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام نماز به هم بخو

 نداده باشد باید سالم را بگوید و نمازش صحیح است .

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( یا آن که کاری که عمدی و سهوی آن ، نماز را 

ایان مسأله ت . ]پباطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام داده باشد، نمازش صحیح اس

 ( )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( نمازش باطل است .2[ )

 مکارم ):( احتیاط واجب آن است که نماز را اعاده کند.

 179ص: 

)فاضل :( مسأله اگر بعد از این که کاری انجام دهد که نماز را باطل می کند یادش بیاید 

که سالم نداده نمازش باطل است و اگر بعد از مدتی که صورت نماز به هم خورده یادش 

بیاید که سالم نداده در حالی که هیچ کاری که مبطل نماز باشد انجام نداده سالم بدهد 

 و مستحب است دو سجده سهو به جا آورد.و نمازش صحیح است 

  ترتیب
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 اگر عمداً ترتیب نماز را به هم بزند[ 3318]مسأله 

اگر عمداً ترتیب نماز را به هم بزند، مثلًا سوره را پیش از حمد بخواند، یا  6643مسأله 

 ( )بهجت :( بنا بر احتیاط.6(. )6سجود را پیش از رکوع به جا آورد، نماز باطل می شود )

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر عمداً ترتیب نماز را به هم بزند و جزئی را که رکن 

نیست جلوتر به جا آورد مثلًا سوره را پیش از حمد بخواند احتیاط واجب آن است که 

بعد از حمد سوره را دوباره بخواند و نماز را تمام کند و اعاده نماید ولی اگر به همان 

خوانده اکتفا کند یا آن که جزئی را که رکن است به غیر ترتیب سوره که پیش از حمد 

 به جا آورد و یا یک سجده را پیش از رکوع به جا آورد نماز باطل می شود.

)زنجانی :( مسأله اگر عمداً ترتیب نماز را بهم بزند نمازش باطل می شود؛ چه در مورد 

ورد، چه در مورد اجزاء مستحب اجزاء واجب باشد، مثلًا سجود را پیش از رکوع به جا آ

 باشد، مثلًا سوره را پیش از حمد بخواند یا قنوت را پیش از سوره بخواند.

)مکارم :( مسأله نمازگزار باید کارهای نماز را به ترتیبی که در مسائل گذشته گفته شد، 

د را انجام دهد و اگر عمداً بر خالف آن انجام دهد مثلًا سجود را قبل از رکوع ، یا تشهّ

قبل از سجده انجام دهد نمازش باطل است و اگر از روی فراموشی باشد باید تا داخل 

رکن بعد نشده برگردد و انجام دهد، به طوری که ترتیب حاصل شود و اگر وارد رکن 

بعد شده نمازش صحیح است مگر آن که جزء فراموش شده از ارکان نماز باشد مثل این 

وارد سجده دوّم شود که در این صورت نمازش باطل است که رکوع را فراموش کند تا 

. 

 اگر رکنی از نماز را فراموش کند[ 3319]مسأله 
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اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلًا پیش  6647مسأله 

ط. یا( )سیستانی :( بنا بر احت6(. )6از آن که رکوع کند دو سجده نماید، نماز باطل است )

 .6643)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله اگر رکوع را فراموش کند و قبل از سجده دوّم یادش بیاید، باید برگردد 

و رکوع را انجام دهد و نمازش صحیح است و اگر بعد از این که برای سجده دوم سر را 

 و سجده را نادیده گرفته وبه زمین و مانند آن گذاشت یادش بیاید به احتیاط واجب د

پس از انجام رکوع و سجود نماز را تمام کند و پس از آن نماز را دوباره انجام دهد. اگر 

یک سجده یا دو سجده را فراموش کند و قبل از رسیدن به رکوع رکعت بعد یادش 

بیاید، باید بازگشته و سجده فراموش شده را انجام دهد و نمازش صحیح است و اگر بعد 

ز رسیدن به رکوع رکعت بعد یادش بیاید که یک سجده را فراموش کرده ، نماز را ادامه ا

می دهد و صحیح است و بعد از نماز قضای سجده فراموش شده و دو سجده سهو به جا 

می آورد و اگر یادش بیاید که دو سجده از یک رکعت را فراموش کرده ، نمازش باطل 

 است .

 173ص: 

کنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا اگر ر 3331]مسأله 

 آورد[

اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به  6664مسأله 

جا آورد، مثلًا پیش از آن که دو سجده کند تشهد بخواند، باید رکن را به جا آورد و آن 

(. این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی 6دوباره بخواند )چه را اشتباهاً پیش از آن خوانده 

 ( )فاضل :( و بنا بر احتیاط مستحب برای هر زیاده ، دو سجده سهو به جا آورد.6نیست )

 .6643)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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 اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند[ 3333]مسأله 

فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد،  اگر چیزی را که رکن نیست 6666مسأله 

( )بهجت 6(. )2( نمازش صحیح است )6مثلًا حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، )

( 2:( و در رکوع یادش بیاید که حمد را نخوانده ، باید بگذرد و نمازش صحیح است . )

ع کنید به ذیل مسأله )زنجانی :( نمازش را ادامه می دهد و صحیح است . )مکارم :( رجو

(6643.) 

)فاضل :( مسأله اگر یکی از واجبات غیر رکنی فراموش شود چنانچه آن واجب ، واجب 

مستقل است مثل حمد و سوره در این صورت اگر بعد از توجه بخواهد برگردد مستلزم 

 زیادی رکن شود مثلًا سوره را فراموش کرده و در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید نمازش

صحیح است و احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به جا آورد و اگر بازگشت 

مستلزم زیادی رکن نشود باید برگردد و جزء فراموش شده را به جا آورد و اعمال بعدی 

را به جا آورد و به احتیاط مستحب برای هر جزئی که اضافه کرده دو سجده سهو به جا 

ه مستقل نباشد بلکه در ضمن واجب دیگری باشد مثل آورد، امّا اگر واجبی که ترک شد

ذکر سجده در این فرض اگر بعد از انجام واجب اصلی )سر برداشتن از سجده ( یادش 

 بیاید نمازش صحیح است و مستحب است دو سجده سهو به جا آورد.

 اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند[ 3332]مسأله 

یست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و اگر چیزی را که رکن ن 6662مسأله 

( مثلًا حمد را فراموش کند و سوره را بخواند ) ]چنانچه 6آن هم رکن نیست به جا آورد، )

مشغول رکن بعد شده باشد مثلًا در رکوع یادش بیاید که حمد را نخوانده ، باید بگذرد 

(( باید آن چه را فراموش 3شد )([ اگر مشغول رکن بعد نشده با2و نماز او صحیح است و )

( 6کرده به جا آورد و بعد از آن ، چیزی را که اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند. )
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)زنجانی :( و هنوز وارد رکن بعد نشده یادش بیاید، مثلًا تشهد را فراموش کند و تسبیحات 

فراموش کرده ، به جا اربعه را خوانده هنوز وارد رکوع نشده یادش بیاید، باید آن چه را 

آورده و بعد از آن چیزی را که اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند و نمازش صحیح 

( ]قسمت داخل 3( ]قسمت داخل کروشه در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )2است . )

پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی و سیستانی نیست [ )مکارم :( رجوع کنید به 

 .6666. )فاضل :( رجوع کنید به ذیل مسأله 6643مسأله  ذیل

 اگر سجده اول را به خیال این که سجده دوم است [ 3331]مسأله 

اگر سجده اول را به خیال این که سجده دوم است ، یا سجده دوم را به خیال  6663مسأله 

ل و این که سجده اول است به جا آورد، نماز صحیح است و سجده اول او سجده او

(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت 6سجده دوم او سجده دوم حساب می شود )

 و مکارم نیست 

 177ص: 

( )نوری :( ولی اگر بعد از نماز متوجه شود در صورت اول یک سجده جا مانده است 6)

قضای آن را به جا بیاورد و دو سجده سهو نیز به جا بیاورد و در صورت دوم چون یک 

 ه اضافه شده است دو سجده سهو برای آن الزم است .سجد

  مُواالت

 انسان باید نماز را با مواالت بخواند[ 3334]مسأله 

( نماز را با مواالت بخواند، یعنی کارهای نماز مانند رکوع و 6انسان باید ) 6669مسأله 

 به طوریسجود و تشهد را پشت سر هم به جا آورد و چیزهایی را که در نماز می خواند 

( و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که نگویند 2که معمول است پشت سر هم بخواند )
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( )تبریزی :( باید بنا بر احتیاط الزم .. )زنجانی 6(. )3نماز می خواند، نمازش باطل است )

بر ( )زنجانی :( و اگر مواالت را رعایت نکند نمازش بنا 2:( بنا بر احتیاط واجب باید .. )

( )فاضل ، نوری :( گر چه به طور سهوی باشد. )تبریزی 3احتیاط واجب باطل است .. )

 :( نمازش اشکال دارد.

 )زنجانی :( نمازش بی تردید باطل است هر چند از روی سهو یا اضطرار باشد.

را رعایت کند، یعنی در میان کارهای نماز، « مواالت »)مکارم :( مسأله نمازگزار باید 

کوع و سجود و تشّهد آن قدر فاصله نیندازد که از صورت نماز خارج شود و گر مانند ر

 نه نمازش باطل است خواه عمداً باشد یا از روی سهو.

 اگر در نماز سهواً بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد[ 3335]مسأله 

اگر در نماز سهواً بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد  6661مسأله 

( چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آن حرفها یا 6که صورت نماز از بین برود )

( و اگر مشغول رکن بعد شده باشد، نمازش صحیح 2کلمات را به طور معمول بخواند )

نوری :( اگر در نماز عمداً بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و  ( )فاضل ،6(. )3است )

فاصله به قدری نباشد که صورت نماز از بین برود )فاضل : نمازش باطل نمی شود نوری 

( )خوئی ، تبریزی ، 2: بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل می شود( و اگر سهواً باشد .. )

( 3آن خوانده شده الزم است تکرار نماید .. ) سیستانی :( و در صورتی که چیزی بعد از

)گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( مگر در تکبیره اإلحرام که اگر فاصله بین کلمات آن به 

 قدری باشد که از صورت تکبیره اإلحرام خارج شود نماز باطل است .

کند ن)بهجت :( و احتیاط در این است که بدون عذر و سهو، از پی در پی آوردن مسامحه 

 اگر چه طوری نیست که مواالت را به هم بزند.
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)زنجانی :( مسأله انسان در نماز نباید بین حروف یا کلمات فاصله بیندازد به طوری که 

صورت قرائت یا ذکر از بین برود و اگر عمداً به قدری فاصله بیندازد که نگویند که 

 قرائت یا ذکر

 144ص: 

واً فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد که می خواند نمازش باطل است و اگر سه

صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد باید آن کلمات را به طور 

معمول بخواند، و در صورتی که چیز واجبی بعد از آن خوانده شده الزم است تکرار 

 یح است .نماید، و اگر مشغول رکن بعد شده باشد، نمازش را ادامه داده و صح

)مکارم :( مسأله اگر در میان حرفها یا کلمات قرائت یا کلمات ذکر و تشهّد سهواً فاصله 

بیندازد که صورت قرائت و کلمات از بین برود، ولی صورت نماز از بین نرود باید 

برگردد و به طور صحیح بخواند، مگر آن که وارد رکن بعد شده باشد که نمازش صحیح 

 رد.است و بازگشت ندا

 طول دادن رکوع و سجود[ 3336]مسأله 

( و خواندن سوره های بزرگ ، مواالت را به 6طول دادن رکوع و سجود ) 6661مسأله 

 ( )مکارم :( بلکه أفضل است .2( )فاضل ، مکارم :( و قنوت .. )6(. )2هم نمی زند )

سوره )بهجت :( مگر آن قدر طول بدهد که وقت نماز فوت شود، مثل عمداً خواندن 

 بزرگ در نماز صبح .

 قُنوت 

  [در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم  6669]مسأله 
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در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم ، مستحب  6669مسأله 

(، و در نماز وتر با آن که یک رکعت می باشد، خواندن قنوت 6است قنوت بخواند )

(( و نماز 2است )و نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد )پیش از رکوع مستحب 

( در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دّوم 3آیات پنج قنوت و نماز عید فطر و قربان )

( )مکارم :( ولی احتیاط آن است که در نماز شفع قنوت را ترک 6چهار قنوت دارد. )

 نماید ..

 ءً آورد ..)سیستانی :( ولی در نماز شفع باید آن را رجا

( 2)بهجت :( بلکه احتیاط در این است که قنوت را در نمازهای واجب ترک نکند .. )

)گلپایگانی ، صافی :( نماز جمعه دو قنوت دارد؛ یکی پیش از رکوع رکعت اول و یکی 

 بعد از رکوع رکعت دوم ..

)فاضل ، زنجانی ، بهجت ، نوری :( یکی پیش از رکوع رکعت اوّل و یکی بعد از رکوع 

( )سیستانی :( در 3رکعت دوّم .. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست [ )

 دو رکعت چند قنوت دارد، به تفصیلی که در محل ّ خود خواهد آمد.

  [اگر بخواهد قنوت بخواند 6663]مسأله 

( دستها را بلند کند و 6اگر بخواهد قنوت بخواند به احتیاط واجب باید ) 6663سأله م

مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند نماید و کف دستها را رو به آسمان قرار 

دهد و به قصد رجاء، انگشتان دستها را به جز ابهام به هم بچسباند و هر دو کف دستها را 

( 6رار دهد و نگاهش هنگام قنوت به کف دستهایش باشد. )پهلوی هم متّصل به هم ق

 )اراکی :( مستحب ّ است ..
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گلپایگانی ، خوئی ، )تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله مستحب ّ است در 

قنوت دستها را مقابل صورت و کف آنها را رو به آسمان و پهلوی هم نگهدارد و غیر 

ه بنا بچسباند و به کف دستها نگاه کند )سیستانی : بلک شست ، انگشتهای دیگر را به هم

 بر احتیاط

 146ص: 

 واجب بدون دست بلند کردن ، قنوت صحیح نیست مگر در مورد ضرورت (.

)مکارم :( مسأله در قنوت ، ذکر و دعای مخصوصی شرط نیست ، هم چنین بلند کردن 

ت رو ند به طوری که کف دسدستها، ولی بهتر آن است دستها را تا مقابل صورت بلند ک

 به آسمان باشد و آنها را به یکدیگر بچسباند و ذکر خدا بگوید و یا دعا کند.

)بهجت :( مسأله اگر بخواهد قنوت بخواند خوب است دستها را مقابل صورت بلند کند 

بلکه احتیاط در این است که در غیر موقع تقیه ، آن را ترک نکند؛ و مستحب ّ است که 

 را رو به آسمان و پهلوی هم نگهدارد. کف آنها

)نوری :( مسأله اگر بخواهد قنوت بخواند احتیاطاً باید دستها را مقابل صورت بلند کند و 

به قصد رجاء کف آنها را رو به آسمان و پهلوی هم نگهدارد و غیر از شست ، انگشتهای 

 دیگر را به هم بچسباند و به کف دستها نگاه کند.

بخواهد قنوت بخواند باید دستها را مقابل صورت بلند کند و سزاوار نیست )فاضل :( اگر 

 که ترک بشود و مستحب است ..

  [در قنوت هر ذکری بگوید 6667]مسأله 

 اشاره
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و  باشد، کافی است« سُبحان َ اللّه »در قنوت هر ذکری بگوید، اگر چه یک  6667مسأله 

لَا إِله َ الَّا اللّه ُ الحَلِیم ُ الکَرِیم ُ لَا إِله َ إِلَّا اللّه ُ العَلِی   العَظِیم ُ سُبحانَ  (: »6بهتر است بگوید )

رَضِین َ السَّبع ِ وَ ما فِیهِن َّ وَ ما بَینَهُن َّ وَ رَب   العَرش ِ اللّه ِ رَب   السَّماوات ِ السَّبع ِ وَ رَب   األَ

( )مکارم :( بهتر است دعاهایی مانند دعای 6(. )2« )العَظِیم ِ وَ الحَمدُ للّه ِ رَب   العالَمِین َ

 ( )مکارم :( و حوائج دنیا و آخرت را از خدا طلب کند.2زیر را بخواند .. )

 مسأله اختصاصی 

أظهر، جواز قنوت به غیر عربی است ؛ و باید به هر لغتی که می  722هجت :( مسأله )ب

خواند، صحیح بخواند تا وظیفه قنوتی را انجام داده باشد؛ و هم چنین بنا بر احتیاط واجب 

 باید دعا خواندن به صورت غلط را در هر جای نماز که باشد، ترک کند.

  [ا بلند بخواندمستحب است انسان قنوت ر 6624]مسأله 

مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولی برای کسی که نماز را به  6624مسأله 

جماعت می خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب 

 ( )زنجانی :( بلکه مکروه است .6(. )6نیست )

 ولی در نماز جماعت طوری )مکارم :( مسأله مستحب است قنوت را کمی بلندتر بخواند

 نخواند که امام جماعت صدای او را بشنود.

  [اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد 6626]مسأله 

اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن که به  6626مسأله 

یادش  عاندازه رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکو

بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید، مستحب است 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )بهجت :( و احتمال دارد، هر جای نماز که یادش 6(. )6بعد از سالم نماز، قضا نماید )

 آمد بتواند قنوت را به جا آورد.

 142ص: 

 ترجمه نماز

  دترجمه سوره حم 6

، یعنی ابتدا می کنم به نام خداوندی که در دنیا بر «حمن ِ الرَّحِیم ِبِسم ِ اللّه ِ الرَّ»فی فی ال 

الحَمدُ لِلّه ِ رَب   »مؤمن و کافر رحم می کند و در آخرت بر مؤمن رحم می نماید. 

یعنی ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده همه موجودات است . « العالَمِین َ

نیا بر مؤمن و کافر و در آخرت بر مؤمن رحم می کند. یعنی در د« الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ»

إِیّاک َ نَعبُدُ َو »یعنی پادشاه و صاحب اختیار روز قیامت است . « مالِک ِ یَوم ِ الد ین ِ»

اهدِنَا »یعنی فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو کمک می خواهیم . « إِیّاک َ نَستَعِین ُ

راَط صِ»هدایت کن ما را به راه راست که آن دین اسالم است .  یعنی« الص راطَ المُستَِقیم َ

یعنی به راه کسانی که به آنان نعمت دادی که آنان پیغمبران و « الَّذِین َ أَنعَمت َ عَلَیهِم 

سانی که یعنی نه به راه ک« غَیرِ المَغضُوب ِ عَلَیهِم وَ لَا الضّال ین َ»جانشینان پیغمبران هستند 

 برایشان و نه آن کسانی که گمراهند. غضب کرده ای

  دترجمه سوره قل هو اللّه اح 2

، یعنی بگو ای محمّد «قُل هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ«: »بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ»ئ کما ئ کما ال 

ایی یعنی خد« اللّه ُ الصَّمَدُ»صلی اللّه علیه و آله و سلم که خداوند خدایی است یگانه . 

ت ، فرزند ندارد و فرزند کسی نیس«لَم یَلِد وَ لَم یُولَد»ز تمام موجودات بی نیاز است . که ا

 یعنی هیچ کس از مخلوقات ، مثل او نیست .« وَ لَم یَکُن لَه ُ کُفُواً أَحَدٌ. »
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  ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است 3

پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و ، یعنی «سبحان ربی العظیم و بحمده »

ردگار یعنی پرو« سبحان ربی االعلی و بحمده »منزّه است و من مشغول ستایش او هستم ، 

من که از همه کس باالتر می باشد از هر عیب و نقصی پاک و منزّه است و من مشغول 

ه او را د ثنای کسی کیعنی خدا بشنود و به پذیر« سمع اللّه لمن حمده »ستایش او هستم ، 

م از یعنی طلب آمرزش و مغفرت می کن« استغفر اللّه ربی و اتوب الیه »ستایش می کند، 

بحول الّله »خداوندی که پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت می نمایم ، 

 یعنی به یاری خدای متعال و قوه او برمی خیزم و می نشینم .« و قوته اقوم و اقعد

  ه قنوتترجم 9

، یعنی نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدای یکتای بی «ال إله إال اللّه الحلیم الکریم » 

ایی یعنی نیست خد« ال إله إال اللّه العلی العظیم » همتایی که صاحب حلم و کرم است ، 

سبحان اللّه »سزاوار پرستش مگر خدای یکتای بی همتایی که بلند مرتبه و بزرگ است . 

، یعنی پاک و منزه است خداوندی که «ماوات السبع و رب االرضین السبع رب الس

و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش »پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است . 

، یعنی پروردگار هر چیزی است که در آسمانها و زمینها و ما بین آنهاست و «العظیم 

 پروردگار عرش 

 143ص: 

؛ یعنی حمد و ثنا مخصوص خداوندی است «لحمد للّه رب العالمین و ا»بزرگ است . 

 که پرورش دهنده تمام موجودات است .

  ترجمه تسبیحات اربعه 1
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، یعنی پاک و منزه است خداوند «سبحان اللّه و الحمد للّه ِ و ال إله إال اللّه و اللّه اکبر»

گر خدای بی همتا و تعالی و ثنا مخصوص او است و نیست خدایی سزاوار پرستش م

 بزرگتر است از این که او را وصف کنند.

  ترجمه تشهد و سالم 1

 اشاره

یعنی ستایش مخصوص پروردگار « الحمد للّه أشهد إن ال اله إال اللّه وحده ال شریک له »

است و شهادت می دهم که خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یگانه است و 

، یعنی شهادت می دهم که محمدصلی «و اشهد إن محمداً عبده و رسوله »شریک ندارد 

 «اللهم صل علی محمّد و آل محمّد »ا و فرستاده اوست اللّه علیه و آله و سلم بنده خد

یعنی  «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته »یعنی خدایا رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد 

أیها  السالم علیک» قبول کن شفاعت پیغمبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند کن 

تو  یغمبر و رحمت و برکات خدا بر، یعنی سالم بر تو ای پ«النبی و رحمه اللّه و برکاته 

 یعنی سالم از خداوند عالم بر نمازگزاران و« السالم علینا و علی عباد اللّه الصالحین » باد. 

یعنی سالم و رحمت و « السالم علیکم و رحمه اللّه و برکاته » تمام بندگان خوب او، 

فاوت ترجمه متن اصلی ت برکات خداوند بر شما مؤمنین باد. ]ترجمه بعضی از رساله ها با

 دارد ولی ما آنها را ذکر نکردیم و در رساله آیت اللّه بهجت ترجمه ها نیامده است [

 مسأله اختصاصی 

مستحب است در حال قیام ، نگاه کردن به محل ّ سجده ؛ و نیز بعید  721)بهجت :( مسأله 

جود و ی در حال سنیست استحباب ِ نگاه کردن بین دو قدم در حال رکوع و به طرف بین

به دامن خود در حال نشسته و به کف دو دست در حال قنوت ؛ و مستحب است در حال 

قیام ، گذاشتن دستها روی رانها مقابل زانو؛ و در حال قنوت ، قرار دادن آنها مقابل 
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صورت به طوری که کف آنها رو به آسمان باشد؛ و در حال سجده ، گذاشتن دستها 

رت یا شانه ها و در حال نشسته ، روی رانها و در حال رکوع ، روی مقابل گوشها یا صو

 زانو برای مردها.

 تعقیب نماز

  [مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب شود 6622]مسأله 

مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب یعنی خواندن ذکر و  6622مسأله 

پیش از آن که از جای خود حرکت کند و وضو و غسل  دعا و قرآن شود. و بهتر است

و تیمم او باطل شود، رو به قبله تعقیب را بخواند و الزم نیست تعقیب به عربی باشد، ولی 

بهتر است چیزهایی را که در کتابهای دعا دستور داده اند بخواند و از تعقیب هایی که 

ترتیب  علیها است که باید به اینخیلی سفارش شده است ، تسبیح حضرت زهرا سالم اللّه 

( مرتبه 33بعد از آن )« الحمد للّه »( مرتبه 33، بعد )«اللّه أکبر»( مرتبه 39گفته شود: )

گفت ولی بهتر « الحمد للّه »را پیش از « سبحان اللّه ( »2( و می شود )6« )سبحان اللّه »

 گفته شود.« الحمد للّه »است بعد از 

 149ص: 

 ( )بهجت :( بنا بر اظهر ..2و فضیلت و ثواب بسیار دارد. )( )مکارم :( 6)

  [مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید 6623]مسأله 

مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانی را به  6623مسأله 

ک ی (، ولی بهتر است صد مرتبه یا سه مرتبه یا6قصد شکر بر زمین بگذارد کافی است )

( و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به 2بگوید )« عَفواً»یا « شُکراً»یا « شُکراً للّه ِ»مرتبه ، 

( )مکارم :( و اگر 6انسان می رسد یا بالیی از او دور می شود سجده شکر به جا آورد. )
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شکر خداوند را به زبان نیز آورد بهتر است و به قصد رجاء یک مرتبه یا سه مرتبه یا صد 

بگوید و مستحب است هر وقت نعمتی به انسان برسد یا بالیی از او دفع « شکراً للّه »رتبه م

 ( )خوئی ، تبریزی :( شکراً للّه یا عفواً بگوید ..2شود سجده شکر به جا آورد. )

 صلوات بر پیغمبر

  استحباب صلوات هنگام شنیدن نام مبارک حضرت رسول ص 6629مسأله 

هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مانند  6629مسأله 

محمّد و احمد، یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی و ابو القاسم بگوید یا بشنود، 

اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

صلوات بر پیغمبر و آل او بعد از نماز، یا در حال نماز و هم  بهجت نیست )مکارم :( مسأله

چنین در سایر حاالت از مستحبّات مؤکّد است و نیز مستحب ّ است هر موقع نام مبارک 

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم خواه محمّد باشد یا احمد و هم چنین لقب و 

ماز ود صلوات بفرستد، حتی اگر در نکنیه آن جناب را مانند مصطفی و ابو القاسم بشن

 باشد، هم چنین اگر خودش این نامهای مقدس را بر زبان جاری کند، صلوات بفرستد.

موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول ص مستحب است صلوات را هم  6621]مسأله 

  [بنویسد

 بموقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مستح 6621مسأله 

است صلوات را هم بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می کند صلوات 

( )مکارم :( هر چند بر زبان 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6بفرستد )

 جاری نکند؛ و صلوات از اذکار بسیار با فضیلت و پر ثواب است .

 از مقام معظم رهبری (احکام نماز؛ قرائت و احکام آن )استفتاءات 
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  []قرائت و احکام آن 

 نمازی که قرائت آن بلند خوانده نشده باشد[ 458]س 

 : نمازی که قرائت آن بلند خوانده نشده باشد، چه حکمی دارد؟913س 

ج : بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشاء بلند 

ته بخوانند نماز صحیح است ، ولی اگر از روی عمد باشد، بخوانند. اگر سهواً یا جهلًا آهس

 نماز باطل است .

 اگر قصد خواندن قضای نماز صبح نماید[ 459]س 

: آیا اگر قصد خواندن قضای نماز صبح را داشته باشیم باید آن را بلند بخوانیم یا 917س 

 آهسته ؟

و عشاء چه اداء باشد ج : واجب است که قرائت حمد و سوره در نمازهای صبح و مغرب 

و چه قضاء در هر حالی بلند باشد، حتی اگر قضای آنها در روز خوانده شود، و اگر عمدًا 

 بلند خوانده نشود، نماز باطل است .

 141ص: 

 وجوب ِ بلند خواندن در نمازهای مغرب و عشاء و صبح [ 461]س 

: می دانیم که یک رکعت از نماز متشکل از نیت ، تکبیره االحرام ، حمد، سوره 914س 

، رکوع و سجده است ، و از طرف دیگر در نماز ظهر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب 

و رکعت سوم و چهارم نماز عشاء آهسته خواندن واجب است . ولی در نماز جماعتی که 

ش می کنند، مشاهده می شود که امام جماعت ذکر از رادیو و تلویزیون مستقیماً پخ
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رکوع و سجده رکعت سوم را بلند می خواند، با توجه به این که آن رکوع و سجده دو 

 جزء رکعتی هستند که آهسته خواندن در آن واجب است . این مسأله چه حکمی دارد؟

ه خواندن ج : وجوب ِ بلند خواندن در نمازهای مغرب و عشاء و صبح و وجوب ِ آهست

در نماز ظهر و عصر، مختص به قرائت حمد و سوره است . همان گونه که وجوب آهسته 

خواندن در غیر از دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص قرائت حمد یا 

تسبیحات در رکعت سوم و چهارم است . ولی در ذکر رکوع و سجده و تشهد و سالم و 

گانه ، مکلّف بین آهسته یا بلند خواندن مخیّر است دیگر ذکرهای واجب در نمازهای پنج

. 

 نماز قضاء احتیاطی [ 463]س 

: اگر شخص بخواهد عالوه بر هفده رکعت نماز واجب روزانه ، هفده رکعت 916س 

نماز قضاء احتیاطی هم بخواند، آیا قرائت دو رکعت اول و دوم نمازهای صبح و مغرب 

 ته ؟و عشاء را باید بلند بخواند یا آهس

ج : در وجوب جهر و اخفات در نمازهای واجب فرقی بین نماز اداء و قضا وجود ندارد، 

 هر چند نماز قضا احتیاطی باشد.

 می دانیم که کلمه صاله[ 462]س 

حی علی »ختم می شود ولی در اذان « تاء»به حرف « صاله»: می دانیم که کلمه 912س 

 صحیح است ؟گفته می شود، آیا این « هاء»با « الصاله 

 ج : ختم لفظ صاله به هاء، هنگام وقف اشکال ندارد، بلکه متعیّن است .

 راجح بودن لفظ ملک بر مالک [ 461]س 
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در تفسیر سوره مبارکه حمد مبنی بر « قدس سره »: با توجه به نظر حضرت امام 913س 

ر حتیاط د، آیا هنگام قرائت این سوره مبارکه ، ا«مالک »بر « ملک »راجح بودن لفظ 

 قرائت به هر دو صورت در نمازهای واجب و غیر واجب ، صحیح است ؟

 ج : احتیاط در این مورد اشکال ندارد.

 وقف و فاصله تا مقداری که به وحدت جمله ضرر نزند[ 464]س 

آن را « غَیرِ المَغضُوب ِ عَلَیهِم »: آیا صحیح است که نمازگزار هنگام خواندن 919س 

هد را قرائت نماید؟ آیا در تش« وَ لَا الضّال ین َ»با وقف بخواندو سپس  بدون عطف فوری ،

و سپس « اللّهُم َّ صل ّ علی محمّد »در جمله « صلی اللّه علیه و آله « » محمّد » وقف بر 

 صحیح است ؟« آل محمّد »قرائت عبارت 

 ج : وقف و فاصله تا مقداری که به وحدت جمله ضرر نزند، اشکال ندارد.

 مالک در صحت قرائت ، موافقت آن با نحوه قرائت اهل لغت است [ 465س ]

شده است : با توجه به تعدد اقوال در « قدس سره »: استفتاء زیر از حضرت امام 911س 

ر پاسخ د« قدس سره »در علم تجوید، شما به کدام قول عمل می کنید؟ امام « الضاد»تلفظ 

س نظرات علمای تجوید، واجب نیست ، بلکه نوشته اند: شناخت مخارج حروف بر اسا

باید تلفظ هر حرفی به صورتی باشد که نزد عُرف عرب صدق کند که آن حرف را ادا 

 کرده است . سؤال ما این است 

 141ص: 

به چه معنی « نزد عرف عرب صدق کند که آن حرف را ادا کرده است »که اولًا: عبارت 

هم همانند قواعد علم صرف و نحو از عرف و کالم است ؟ ثانیاً: آیا قواعد علم تجوید 
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عرب استخراج نشده است ؟ در این صورت چگونه می توان قائل به جدائی آن دو از 

ریشه خود شد؟ ثالثاً: اگر برای کسی از طریق معتبر یقین حاصل شود که حروف را هنگام 

 مات را صحیحقرائت از مخارج صحیح خود ادا نمی کند و یا به طور کلی حروف و کل

تلفظ نمی نماید و زمینه مناسبی برای یادگیری از جمیع جهات دارد، مثل این که استعداد 

خوبی و یا فرصت مناسبی برای فراگیری این علم دارد، آیا واجب است در حد استعداد 

 سعی در آموختن قرائت صحیح نماید؟

د ی است که قواعد تجویج : مالک در صحت قرائت ، موافقت آن با نحوه قرائت اهل لغت

از آنها گرفته شده است . بنا بر این اگر اختالف نظرات علمای تجوید در کیفیت تلفظ 

یکی از حروف ناشی از اختالف آنان در فهم نحوه تلفظ اهل لغت باشد، مرجع حل 

اختالف ، خود عرف اهل لغت است . ولی اگر اختالف نظرات آنان ناشی از اختالف 

فیت تلفظ باشد، مکلّف در انتخاب هر یک از آن اقوال مخیّر است . خود آنان در کی

کسی که قرائت خود را صحیح نمی داند، باید در صورت تمکن برای یادگیری قرائت 

 صحیح اقدام نماید.

کسی که از ابتدا و یا بر حسب عادت قصد خواندن سوره فاتحه و اخالص را داشت  466]س 

] 

یا بر حسب عادت قصد خواندن سوره فاتحه و اخالص را : کسی که از ابتدا و 911س 

داشت و بسم اللّه الرحمن الرحیم را گفت ولی سهواً سوره را تعیین نکرد، آیا باید از اول 

 ، سوره معینی را قصد نماید و بعد بسم اللّه الرحمن الرحیم را قرائت کند؟

تواند برای خواندن هر سوره ج : اعاده بسم اللّه الرحمن الرحیم واجب نیست ، بلکه می 

 ای به آن اکتفا کند.

 آیا اداء کامل الفاظ عربی در نماز واجب است [ 467]س 
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: آیا اداء کامل الفاظ عربی در نماز واجب است ؟ آیا اگر کلمات به صورت 919س 

 عربی صحیح و کامل تلفظ نشود، نماز محکوم به صحت است ؟

از از قبیل قرائت حمد و سوره و غیر آنها به ج : واجب است که همه ذکرهای واجب نم

طور صحیح قرائت شود و اگر نمازگزار کیفیت صحیح تلفظ کلمات عربی را نمی داند، 

 واجب است که یاد بگیرد و اگر قادر به یادگیری نیست ، معذور است .

 قرائت قلبی در نماز[ 468]س 

: آیا بر قرائت قلبی در نماز یعنی گذراندن کلمات در قلب بدون تلفظ آنها، 913س 

 قرائت صدق می کند یا خیر؟

ج : عنوان قرائت بر آن صدق نمی کند و در نماز واجب است که کلمات تلفظ شوند، 

 به طوری که قرائت بر آن صدق کند.

 سوب نمی شوند[تعدادی از سوره های قرآن کریم یک سوره کامل مح 469]س 

: بنا بر نظر بعضی از مفسرین ، تعدادی از سوره های قرآن کریم مثل سوره فیل ، 917س 

قریش ، انشراح ، و ضحی یک سوره کامل محسوب نمی شوند. آنان می گویند: کسی 

که یکی از آن دو سوره مثل سوره فیل را در نماز قرائت کند، حتماً باید بعد از آن ، سوره 

م بخواند و هم چنین دو سوره انشراح وضحی باید با هم قرائت شوند. بنا بر قریش را ه

این اگر کسی بر اثر جهل به مسأله ، سوره فیل یا انشراح را به تنهائی در نماز بخواند، 

 وظیفه او چیست ؟

ج : اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده باشد، نمازهای گذشته او محکوم به صحت 

 است .
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 149ص: 

 غفلت در رکعت سوم یا چهارم نماز ظهر[ 471]س 

: اگر شخصی هنگام نماز بر اثر غفلت در رکعت سوم یا چهارم نماز ظهر، حمد 994س 

و سوره بخواندو بعد از نماز متوجه شود، آیا اعاده نماز بر او واجب است ، و اگر متوجه 

 نشود، آیا نماز وی صحیح است ؟

 است . ج : در فرض سؤال ، نمازش صحیح

 آیا بانوان می توانند، حمد و سوره نمازهای صبح [ 473]س 

: آیا بانوان می توانند، حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشاء را بلند 996س 

 بخوانند؟

ج : می توانند بلند یا آهسته بخوانند ولی اگر نامحرم صدایشان را می شنود، بهتر است 

 آهسته بخوانند.

 خواندن قرائت [ مالک آهسته 472]س 

مالک آهسته خواندن قرائت در نماز ظهر و « قدس سره »: طبق نظر امام خمینی 992س 

عصر، عدم جهر است و ما می دانیم که به استثنای ده حرف ، بقیه حروف با صدا هستند، 

بنا بر این اگر نماز ظهر و عصر را آهسته و بدون صدا بخوانیم ، هجده حرف صدا دار 

 نخواهند شد، خواهشمند است این مسأله را توضیح فرمائید.درست تلفظ 

ج : مالک اخفات )آهسته خواندن ( عدم وجود جوهر صدا نیست ، بلکه مالک آشکار 

نکردن آن است و در مقابل ، مالک جهر )بلند خواندن ( آشکار کردن جوهر صدا است 

. 
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 افراد خارجی اعم از زن و مرد که مسلمان می شوند[ 471]س 

: افراد خارجی اعم از زن و مرد که مسلمان می شوند و شناختی نسبت به کلمات 993 س

عربی ندارند، چگونه می توانند واجبات دینی خود اعم از نماز و غیره را انجام دهند؟ و 

 اصولًا نیازی به فراگیری عربی برای این کار وجود دارد؟

سالم نماز و هر چیزی که عربی  ج : یادگیری تکبیره االحرام ، حمد، سوره ، تشهد و

 بودن در آن شرط است ، واجب است .

 دلیلی بر این که نافله های شب [ 474]س 

: آیا دلیلی بر این که نافله های شب یا نافله نمازهایی که بلند خواندن قرائت در 999س 

ب جآنها واجب است ، باید بلند خوانده شوندو نافله نمازهایی که آهسته خواندن آن وا

است ، باید آهسته خوانده شوند، وجود دارد؟ اگر جواب مثبت باشد آیا اگر نافله های 

 نمازهای جهری آهسته خوانده شوند و هم چنین بر عکس ، مجزی است ؟

ج : قرائت در نافله های نمازهای جهری مستحب است که بلند باشد و در نمازهای اخفاتی 

 س هم انجام شود، مجزی است .مستحب است که آهسته باشد و اگر بر عک

 قرائت سوره حمد در نماز واجب است [ 475]س 

: آیا بعد از قرائت سوره حمد در نماز واجب است که یک سوره کامل خوانده 991س 

شود یا تالوت مقداری از قرآن کریم هم کافی است ؟ و در صورت اول آیا بعد از قرائت 

 است ؟ سوره ، خواندن بعضی از آیات قرآنی جایز

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ج : در نمازهای واجب یومیه ، قرائت آیاتی از قرآن کریم به جای سوره کامل ، مجزی 

نیست . ولی قرائت بعضی از آیات به قصد قرآن بعد از قرائت یک سوره کامل ، اشکال 

 ندارد.

 اگر بر اثر سهل انگاری و یا لهجه ای که انسان به آن تکلم می کند[ 476]س 

: اگر بر اثر سهل انگاری و یا لهجه ای که انسان به آن تکلم می کند، اشتباهی در 991س 

قرائت حمد و سوره و یا در اعراب و حرکات کلمات نماز رخ دهدمثلًا کلمه یولَد به 

 جای فتح الم ، به کسر الم خوانده شود، نماز چه حکمی دارد؟

 143ص: 

ادگیری ( باشد، نماز باطل است ، و الّا نماز صحیح ج : اگر عامد یا جاهل مقصر )قادر بر ی

است . البته اگر نمازهای گذشته را با اعتقاد به صحت ، به صورت مذکور خوانده باشد، 

 در هر صورت قضای آنها واجب نیست .

 کسی قادر بر ادای صحیح کلمات و ذکرهای نماز نیست [ 477]س 

دارد و پدر و مادرش در دوران سال سن  94یا  31: شخصی است که حدود 999س 

کودکی به او نماز یاد نداده اند و سواد هم ندارد، اما سعی کرده است که نماز را به 

صورت صحیح یاد بگیرد، ولی قادر بر ادای صحیح کلمات و ذکرهای نماز نیست و 

 بعضی از کلمات را اصلًا نمی تواند تلفظ کند، آیا نماز او صحیح است ؟

را که قادر بر تلفظ آن است ، انجام دهد، نمازش محکوم به صحت است  ج : اگر آن چه

. 

 من کلمات نماز را همان گونه که از پدر و مادرم آموخته ام [ 478]س 
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: من کلمات نماز را همان گونه که از پدر و مادرم آموخته ام و در دبیرستان 993س 

لمات را اشتباه ادا می کرده ام آموزش داده اند، تلفظ می کردم . بعداً متوجه شدم که ک

اعاده نماز بر من واجب است یا آن که همه نمازهایی « قدس سره ». آیا طبق فتوای امام 

 را که به آن صورت خوانده ام ، صحیح هستند؟

ج : در فرض سؤال ، تمامی نمازهای گذشته محکوم به صحت است و اعاده و قضاء 

 ندارد.

 به بیماری اللی قادر بر تکلم نیست [کسی که بر اثر ابتالء  479]س 

: کسی که بر اثر ابتالء به بیماری اللی قادر بر تکلم نیست ، ولی حواس سالمی 997س 

 دارد، اگر نمازش را با اشاره بخواند، آیا صحیح است ؟

 ج : نماز او در فرض مزبور صحیح و مجزی است .

  زذکر نما

 جای یکدیگر[ قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به 481]س 

 : آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟934س 

ج : اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزّ و جل ّ بگوید، اشکال ندارد و رکوع و 

 سجده و نماز همگی صحیح هستند.

 اگر شخصی سهواً در سجده ذکر رکوع را بگوید[ 483]س 

در سجده ذکر رکوع را بگوید و یا بر عکس ، در رکوع  : اگر شخصی سهوا936ًس 

ذکر سجده را بگوید و در همان حال متوجه اشتباه خود شده و آن را اصالح نماید، آیا 

 نماز او باطل است ؟
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 ج : اشکال ندارد و نمازش صحیح است .

 اگر نماز گزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود[ 482]س 

: اگر نماز گزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر 932س 

 رکوع یا سجده را اشتباه گفته است ، چه حکمی دارد؟

 ج : اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود، چیزی بر او واجب نیست .

 یک بار گفتن تسبیحات اربعه [ 481]س 

 رکعت سوم و چهارم نماز کافی است ؟: آیا یک بار گفتن تسبیحات اربعه در 933س 

 ج : کافی است ، هر چند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود.

 تعداد تسبیحات اربعه در نماز سه مرتبه است [ 484]س 

: تعداد تسبیحات اربعه در نماز سه مرتبه است ، ولی فردی سهواً چهار بار گفته 939س 

 داوند مقبول است ؟است ، آیا نماز او در پیشگاه خ

 ج : اشکال ندارد.

 کسی که نمی داند تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم [ 485]س 

: کسی که نمی داند تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه 931س 

 گفته یا بیشتر و یا کمتر، چه حکمی دارد؟

 147ص: 
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ی او واجب نیست ، و تا به رکوع نرفته م ج : یک مرتبه نیز کفایت می کند و چیزی بر

تواند بنا را بر اقل گذاشته و تسبیحات را تکرار نماید تا یقین کند که آن را سه مرتبه گفته 

 است .

 قرائت بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد[ 486]س 

هنگام نماز در حال حرکت جایز است « بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد»: آیا قرائت 931س 

 و آیا گفتن آن در حال قیام صحیح است ؟

 ج : اشکال ندارد و اصولًا این ذکر در حالت قیام برای رکعت بعدی گفته می شود.

 مراد از ذکر چیست [ 487]س 

و  «صلی اللّه علیه و آله » : مراد از ذکر چیست ؟ آیا شامل صلوات بر پیامبر 939س 

 خاندان آن حضرت می شود؟

تضمّن ذکر خداوند عزّ و جل ّ باشد، ذکر محسوب می شود و صلوات ج : هر عبارتی که م

 از بهترین ذکرهاست .« علیهم افضل صلوات اللّه »بر محمّد و آل محمّد 

 هنگامی که در نماز وتر که یک رکعت است [ 488]س 

: هنگامی که در نماز وتر که یک رکعت است دستها را برای قنوت بلند کرده و 933س 

را از خداوند عزّ و جل ّ طلب می کنیم ، آیا طلب حاجات به زبان فارسی حاجات خود 

 اشکال دارد؟

ج : دعا در قنوت به زبان فارسی اشکال ندارد، بلکه هر دعایی را در قنوت می توان به هر 

 زبانی خواند.

  سجده و احکام آن
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 سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک [ 489]س 

 ن و موزائیک چه حکمی دارد؟: سجده و تیمم بر سیما937س 

ج : سجده و تیمم بر آن دو اشکال ندارد. اگر چه احوط ترک تیمم بر سیمان و موزائیک 

 است .

 گذاشتن دستها هنگام نماز بر موزائیک [ 491]س 

: آیا گذاشتن دستها هنگام نماز بر موزائیکی که دارای سوراخهای ریزی است ، 974س 

 اشکال دارد؟

 د.ج : اشکال ندار

 سجده بر مهر که سیاه و چرک شده [ 493]س 

: آیا سجده بر مهر که سیاه و چرک شده ، به طوری که الیه ای از چرک روی 976س 

 آن را پوشانده و مانع چسبیدن پیشانی روی مهر است ، اشکال دارد؟

ج : اگر چرک روی مهر به مقداری باشد که حائل بین پیشانی و مهر شود، سجده و نماز 

 باطل است .

 زنی که هنگام سجده بر مهر[ 492]س 

: آیا بر زنی که هنگام سجده بر مهر، پیشانی وی بخصوص جای سجده با حجاب 972س 

 پوشیده شده است ، اعاده نمازهایش واجب است ؟

 متوجه وجود حائل نبوده ، اعاده بر او واجب نیست .ج : اگر هنگام سجده 

 زنی هنگام سجده سر خود را روی مهر گذاشته [ 491]س 
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: زنی هنگام سجده ، سر خود را روی مهر گذاشته ، متوجه می شود که پیشانی 973س 

وی به طور کامل با مهر تماس ندارد، زیرا چادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی 

هر است ، لذا سرش را از روی آن بلند کرده و بعد از رفع مانع دوباره روی مهر با م

گذاشته است ، نماز او چه حکمی دارد؟ اگر عمل وی سجده مستقلی محسوب شود، 

 نمازهایی که خوانده است ، چه حکمی دارد؟

ج : واجب است بدون این که سر خود را از زمین بلند کند، پیشانی اش را حرکت دهد 

تا روی مهر قرار بگیرد. اگر بلند کردن پیشانی از زمین برای سجده روی مهر بر اثر جهل 

یا فراموشی بوده و این عمل را فقط در یکی از دو سجده یک رکعت انجام می داده ، 

 نمازش 

 164ص: 

صحیح است و اعاده واجب نیست . ولی اگر این کار با علم و عمد بوده و یا در هر دو 

 کعت آن را انجام داده ، نمازش باطل و اعاده آن واجب است .سجده یک ر

 در سجده باید هفت عضو از بدن روی زمین باشد[ 494]س 

: در سجده باید هفت عضو از بدن روی زمین باشد، ولی ما به خاطر وضعیت 979س 

خاص جسمی که داریم ، قادر به انجام این کار نیستیم ، زیرا از معلولین جنگی که از 

ندلی چرخدار استفاده می کنند، هستیم و برای نماز یا مهر را به طرف پیشانی بلند می ص

کنیم و یا آن را روی دسته صندلی چرخدار گذاشته و بر آن سجده می کنیم ، آیا این 

 کار صحیح است یا خیر؟

ج : اگر قادر به گذاشتن مهر روی دسته صندلی چرخدار یا چیز دیگر مانند بالشت یا 

پایه و سجده بر آن هستید، باید سجده را بدین نحو انجام دهید و نماز شما صحیح  چهار
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است . در غیر این صورت به هر نحو که می توانید هر چند با ایماء و اشاره ، سجده و 

 رکوع را انجام دهید و نماز شما صحیح است . إن شاء اللّه موفق باشید.

 فه [سجده بر سنگ فرش مرمر مشاهد مشر 495]س 

 : سجده بر سنگ فرش مرمر مشاهد مشرفه چه حکمی دارد؟971س 

 ج : سجده بر سنگ مرمر اشکال ندارد.

 هنگام سجده بر انگشت بزرگ پا[ 496]س 

: آیا جایز است هنگام سجده عالوه بر انگشت بزرگ پا، بعضی از انگشتان دیگر 971س 

 آن را هم بر زمین بگذاریم ؟

 ج : اشکال ندارد.

 مهری برای نماز ساخته شده [ 497]س 

: امروزه مهری برای نماز ساخته شده که با شمارش رکعت ها و سجده های 979س 

نمازگزار باعث می شود تا حدی شک او بر طرف گردد. با توجه به این که هنگام 

گذاشتن پیشانی روی آن ، مهر به خاطر دستگاه فلزی که زیر آن نصب شده است ، به 

می کند، آیا با این توصیف سجده بر آن صحیح است ؟ امیدواریم  سمت پائین حرکت

 نظر شریف خود را بیان فرمائید.

ج : اگر محل گذاشتن پیشانی از چیزهائی باشد که سجده بر آن صحیح است و پس از 

 گذاشتن پیشانی ثابت و بی حرکت بماند، سجده بر روی آن اشکال ندارد.

 هنگام نشستن بعد از سجده [ 498]س 
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 : هنگام نشستن بعد از سجده کدام پا روی دیگری گذاشته می شود؟973س 

 ج : مستحب است که بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.

 در سجده و رکوع بعد از قرائت ذکر واجب [ 499]س 

 اجب ، گفتن چه ذکری افضل است ؟: در سجده و رکوع بعد از قرائت ذکر و977س 

ج : تکرار همان ذکر واجب و بهتر است که به عدد فرد ختم شود، و در سجده عالوه بر 

 آن چه گفته شد، صلوات و دعا برای حاجت های دنیا و آخرت مستحب است .

 شنیدن آیاتی که سجده در اثر شنیدن آنها واجب می شود[ 511]س 

: شنیدن آیاتی که سجده در اثر شنیدن آنها واجب می شود از نوارهای قرآن که 144س 

 از ضبط صوت یا صدا و سیما پخش می شود چه حکمی دارد؟

 ج : در فرض مرقوم ، سجده واجب است .

  سالم

 ردّ تحیت [ 531]س 

 : نظر جناب عالی در باره ردّ تحیتی که به صیغه سالم نباشد، چیست ؟164س 

: اگر در حال نماز باشد، جواب دادن جایز نیست ، ولی اگر در حال نماز نباشد، اگر ج 

 کالمی است که عرف آن را تحیت محسوب می کند، احتیاط، جواب گفتن آن است .

 166ص: 

 جواب سالم کودکان [ 533]س 
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 : آیا جواب سالم کودکان اعم از دختر و پسر واجب است ؟166س 

 ممیز، اعم از پسر و دختر، مانند جواب سالم زنان و مردان  ِج : جواب سالم کودکان

 واجب است .

 اگر کسی سالم را بشنود[ 532]س 

: اگر کسی سالم را بشنود، ولی به دلیل غفلت یا هر سبب دیگر جواب سالم را 162س 

ندهد، به طوری که زمان کمی فاصله شود، آیا بعد از آن گفتن جواب سالم واجب است 

 ؟

ر تأخیر به مقداری باشد که جواب سالم و ردّ تحیت بر آن صدق نکند، واجب ج : اگ

 نیست .

 اگر شخصی به گروهی سالم کند[ 531]س 

کی از ، و ی«السالم علیکم جمیعاً» : اگر شخصی به گروهی سالم کند و بگوید: 163س 

ب جوا آنان مشغول نماز باشد، آیا بر او هم جواب سالم واجب است ، حتی اگر دیگران

 سالم را داده باشند؟

 ج : اگر کس دیگری جواب آن را بدهد، نماز گزار اقدام به جواب گفتن نکند.

 اگر شخصی در یک زمان چند بار سالم کند[ 534]س 

: اگر شخصی در یک زمان چند بار سالم کند و یا چند نفر سالم دهند، آیا یک 169س 

 بار جواب دادن از همه آنها کفایت می کند؟

: در صورت اول یک جواب کافی است ، و در حالت دوم یک جواب به صیغه ای  ج

 که شامل همه آنها گردد و به قصد جواب سالم آنان باشد، کفایت می کند.
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 شخصی هنگام سالم دادن به جای سالم علیکم [ 535]س 

ی استفاده م« سالم »از لفظ « سالم علیکم »: شخصی هنگام سالم دادن به جای 161س 

 کند، آیا جواب سالم او واجب است ؟

 ج : اگر عرفاً بر آن تحیت و سالم صدق نماید، جواب دادن واجب است .

 مُبِطالت نماز

  []مُبطاِلت نماز از رساله حضرت امام 

 دوازده چیز نماز را باطل می کند[ 3326]مسأله 

 اشاره

( 6( نماز را باطل می کند و آنها را مبطالت می گویند: )6دوازده چیز ) 6621مسأله 

 )زنجانی :( ده چیز ..

( از 6)بهجت :( مسأله دوازده چیز نماز را باطل می کند و آنها را مبطالت می گویند: )

یا  ( باطل شدن وضو یا غسل در اثناء نماز عمدا2ًبین رفتن یکی از شروط در اثناء نماز. )

آمین »( گفتن 9( گذاشتن دستها روی هم عمداً با قصد این که جزء نماز است . )3سهواً. )

( برگرداندن عمدی تمام بدن به پشت سر ) روی برگرداندن از 1عمداً بعد از حمد. )« 

( برای امور دنیا با 3( خندیدن عمدی )قهقهه کردن (. )9( حرف زدن عمدی . )1قبله (. )

( خوردن 64( کار زیادی که صورت نماز را بهم بزند. )7اً گریه کردن . )صدای بلند عمد

( کم و زیاد 62( شک در رکعتهای نماز دو یا سه رکعتی . )66و آشامیدن در بین نماز. )

کردن رکن نماز عمداً یا سهواً. و تفصیل موارد ذکر شده به ترتیب در مسائل بعدی ذکر 

 می شود.
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 اوّل :

( 6یکی از شرطهای آن از بین برود، مثلًا در بین نماز بفهمد مکانش ) آن که در بین نماز

 (،2غصبی است )

 دوم :

 اشاره

آن که در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری ، چیزی که وضو یا غسل را باطل می 

(، ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول 3کند پیش آید، مثلًا بول از او بیرون آید )

 و غایط خودداری کند، اگر در بین نماز بول یا غایط از او

 162ص: 

خارج شود چنانچه به دستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمی 

شود و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به دستور 

( )خوئی ، تبریزی :( لباسش که 6استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است . )

( )گلپایگانی ، صافی :( و وقت وسعت داشته باشد و بتواند از آن مکان 2ساتر است .. )

غصبی بیرون برود ولی اگر وقت تنگ باشد به طوری که اگر بخواهد بعد از بیرون رفتن 

ن تمام ن رفتنماز را بخواند قضا می شود نماز باطل نمی شود ولی باید آن را در حال بیرو

کند و هم چنین اگر نتواند بیرون برود مثل محبوس )زندانی ( باید در همان جا نماز را 

 تمام کند و صحیح است ..

)زنجانی :( مثلًا در بین نماز لباس وی نجس شده و نمازگزار با توجّه به آن ، عمداً یا به 

( )سیستانی :( هر چند بنا بر 3)علّت ندانستن مسأله با همان حال نماز خود را ادامه دهد .. 

 احتیاط پیش آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز از روی سهو یا ناچاری باشد ..
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 کسی که بی اختیار خوابش برده [ 3327]مسأله 

(، اگر نداند که در بین نماز خوابش برده 6کسی که بی اختیار خوابش برده ) 6629مسأله 

(، ولی اگر تمام 3( باید نمازش را دوباره بخواند )2ط واجب )یا بعد از آن ، بنا بر احتیا

شدن نماز را بداند و شک کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد ، نمازش صحیح است 

( )مکارم :( )مثلًا در حال سجده خوابش 6. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

بعد از آن در سجده شکر، باید نماز را اعاده  برده ( امّا نمی داند در سجده نماز بوده یا

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط الزم ..2کند. )

در رساله آیات عظام : اراکی ، خوئی ، فاضل ، تبریزی و « بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

ه ل( )خوئی ، اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی :( بقیه مسأ3زنجانی نیست [ )

 ذکر نشده .

)سیستانی :( الزم نیست نمازش را دوباره بخواند، به شرط آن که بداند آن چه از نماز به 

 جا آورده به اندازه ای که عرفاً آن را نماز بگویند بوده است .

 اگر بداند به اختیار خودش خوابیده [ 3328]مسأله 

اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده یا در  6623مسأله 

(. این مسأله 6بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است )

( )تبریزی :( و اگر احتمال دهد خوابش 6، در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

و با التفات به نماز بوده باید دوباره بخواند. )سیستانی :( با شرطی که در اثناءِ نماز عمداً 

 در مسأله پیش گفته شد صحیح است .

 اگر در حال سجده از خواب بیدار شود[ 3329]مسأله 
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اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز  6627مسأله 

 است ،

 163ص: 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 2ید آن نماز را دوباره بخواند )(، با6یا در سجده شکر )

 ( )خوئی ، تبریزی ، صافی :( چنانچه بداند که بی اختیار خوابش برده ..6بهجت نیست )

)سیستانی :( چه بداند به اختیار خوابیده یا بی اختیار خوابش برده است حکم به صحت 

خوئی ، تبریزی :( و اگر بداند به اختیار خودش ( )2آن می شود و اعاده الزم نیست . )

خوابیده و احتمال دهد که از روی غفلت در سجده نماز خوابیده نمازش صحیح است . 

 .6629)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 سوم :

 اشاره

از مبطالت نماز آن است که مثل بعض کسانی که شیعه نیستند دستها را روی هم بگذارد 

( )بهجت :( و قصدش این باشد که این کار، جزءِ نماز است یا انجام دادن آن 6(. )6)

الزم است . در غیر این صورت ، اگر عمداً این کار را بکند، از روی احتیاط نمازش را 

 باید دوباره بخواند.

ئی :( سوّم : از مبطالت نماز آن است که دستها را به قصد این که جزءِ نماز باشد )خو

روی هم بگذارد و اگر به این قصد نباشد بلکه به عنوان ادب باشد بنا بر احتیاط واجب 

 نماز را دوباره بخواند.
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 ت)تبریزی :( اگر به این قصد نباشد، بلکه به عنوان ادب در نماز باشد، نمازش صحیح اس

 و لکن کار حرام کرده است .

)سیستانی :( سّوم : از مبطالت نماز آن است که دستها را به قصد خضوع و ادب روی هم 

بگذارد ولی باطل شدن نماز به این کار بنا بر احتیاط است هر چند در حرام بودنش اگر 

 به قصد مشروعّیت آورده شود اشکالی نیست .

خواندن . اگر دست بسته نماز بخواند آن گونه که بعضی )مکارم :( سوّم : دست بسته نماز 

از فرق اسالمی انجام می دهند، حتی ّ اگر به قصد ادب دستها را روی هم بگذارد، یا 

دست به سینه نماز بخواند، هر چند شبیه آنها نباشد احتیاط آن است که نماز را اعاده کند، 

دیگری مثل خاراندن دست و مانند آن امّا اگر از روی فراموشی و ناچاری یا برای کار 

 باشد اشکال ندارد.

 )نوری :( سوم : از مبطالت نماز آن است که دستها را روی هم بگذارد.

 هر گاه برای ادب دستها را روی هم بگذارد[ 3311]مسأله 

(، 6هر گاه )برای ادب دستها را روی هم بگذارد، اگر چه مثل آنها نباشد ) 6634مسأله 

(( از روی فراموشی یا ناچاری 2یاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولی اگر )بنا بر احت

(، دستها را روی هم بگذارد 9( یا برای کار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن )3)

در رساله آیات عظام : )نوری ( « اگر چه مثل آنها نباشد»( ]عبارت 6(. )1اشکال ندارد )

داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی و ( ]قسمت 2و بهجت نیست [ )

( )زنجانی :( یا بر حسب 9( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( یا تقیه .. )3تبریزی نیست [ )

 ( )بهجت :( بنا بر أظهر اشکال ندارد.1عادت .. )

 )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مورد سوّم از مبطالت نماز در همین صفحه .
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 169ص: 

 م :چهار

( 9( ولی اگر )3(، آمین بگوید )2( آن است که بعد از خواندن حمد )6از مبطالت نماز )

( 2( )بهجت :( بنا بر احتیاط .. )6اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید، نمازش باطل نمی شود. )

)خوئی ، تبریزی :( در صورتی که قصد دعا ننماید، و یا به قصد این که جزءِ نماز باشد .. 

سیستانی :( و باطل شدن نماز به گفتن آمین در غیر مأموم بنا بر احتیاط است ، هر ( )3)

چند در حرام بودنش چنانچه به قصد مشروعیّت آورده شود شکی نیست و در هر حال 

 اگر آمین را اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید نمازش اشکال ندارد.

کند و اعاده نماید ولی اگر از روی  )مکارم :( و احتیاط واجب این است که نماز را تمام

 اشتباه یا در حال تقیه بگوید اشکال ندارد.

( )خوئی ، تبریزی :( ولی اگر فقط به قصد دعا یا 9)بهجت :( و گفتن آن حرام است .. )

.. 

 پنجم :

 اشاره

از مبطالت نماز آن است که عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله کند، یا به طرف 

( بلکه اگر عمداً به قدری برگردد که نگویند رو به قبله 6قبله برگردد ) راست یا چپ

( )زنجانی :( 6(، اگر چه به طرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل است . )2است )

پشت به قبله کند یا سر را به قدری برگرداند که بیشتر از طرف راست و چپ قبله منحرف 

 .( )مکارم :( نمازش باطل است 2گردد .. )
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)سیستانی :( پنجم : از مبطالت نماز برگشتن از قبله بدون عذر است و امّا اگر با عذر باشد 

مثل فراموشی یا به سبب امر قهری )مانند باد شدیدی که او را از قبله برگرداند( چنانچه 

به طرف راست یا چپ نرسد نماز او صحیح است ولی الزم است که بعد از برطرف شدن 

رف قبله برگردد و امّا اگر به طرف راست و یا چپ برسد یا پشت به قبله عذر فوراً به ط

شود اگر فراموش کرده باشد یا غافل باشد یا در تشخیص قبله اشتباه کرده باشد و وقتی 

متذکر یا متوجه شود که اگر نماز را قطع کند می تواند دوباره آن را رو به قبله بخواند 

واقع شود( باید نماز را از سر بگیرد و گر نه به همان )هر چند یک رکعت از آن در وقت 

نماز اکتفا می کند و قضا بر او الزم نیست و هم چنین است اگر برگشت او از قبله به 

واسطه امر قهری باشد پس چنانچه بتواند که بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت 

باید نماز را از سر بگیرد و گر نه  بخواند )هر چند یک رکعت از آن در وقت واقع شود(

 باید همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او الزم نیست .

)بهجت :( پنجم : ] از مبطالت نماز[ آن که عمداً با تمام بدن به پشت سر یعنی بیش از 

سمت راست و چپ توجّه کند و اگر فقط با صورت به طرف راست یا چپ توجّه کند 

ی شود و اگر عمداً با تمام بدن به راست یا چپ و یا فقط با صورت به نمازش باطل نم

پشت سر توجه نماید بنا بر اظهر و أحوط نمازش باطل است و اگر سهواً و یا از روی 

 فراموشی باشد مانعی ندارد در اوّلی ، و محل احتیاط است در دوّمی .

 قبله برگرداند[اگر عمداً همه صورت را به طرف راست یا چپ  3313]مسأله 

 اگر عمداً همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند 6636مسأله 

 161ص: 

( بلکه اگر سهواً هم صورت را به این مقدار بگرداند احتیاط واجب 6نمازش باطل است )

((، ولی 2آن است که نماز را دوباره بخواند )و الزم نیست که نماز اول را تمام نماید )
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( )اراکی :( اگر 6کمی بگرداند، عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود. )اگر سر را 

گردش به راست یا چپ زیاد باشد، بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است ، هر چند جلو 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )بهجت 2بدن رو به قبله باشد .. )

 جم از مُبطالت در صفحه قبل .:( رجوع کنید به ذیل پن

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر عمداً سر را به پشت بگرداند نمازش باطل است و اگر 

سهواً سر را به این مقدار بگرداند، احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره 

ش باطل اً نمازبخواند ولی اگر سر را به طرف راست یا چپ بگرداند عمداً باشد یا اشتباه

 نمی شود ولی کراهت دارد.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر عمداً یا سهواً سر را به قدری بگرداند که مواجه طرف 

راست یا چپ قبله یا بیشتر باشد نمازش باطل است ، ولی اگر سر را کمی بگرداند که 

، و اگر باطل نمی شود نگویند روی خود را از قبله برگردانده عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش

به مقداری برگرداند که بگویند روی خود را از قبله برگردانده است ، ولی به حدّ راست 

یا چپ قبله نرسیده باشد، در این صورت چنانچه رو گرداندن عمدی باشد نماز باطل 

 است و اگر سهوی باشد نماز صحیح است .

)فاضل :( مسأله اگر عمداً یا سهواً سر را به قدری برگرداند که بتواند پشت سر را ببیند 

 نماز باطل است ولی اگر سر را کمی بگرداند عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود.

)مکارم :( مسأله هر گاه عمداً یا سهواً صورت را به تنهایی کاملًا به طرف راست یا چپ 

بنا بر احتیاط واجب نمازش را اعاده کند، ولی اگر صورت را کمی بگرداند به برگرداند 

 طوری که از قبله خارج نشود نماز باطل نمی شود.
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)زنجانی :( مسأله اگر عمداً یا سهواً سر را به قدری بگرداند که بیشتر از طرف راست یا 

وی ه نگویند رچپ قبله منحرف گردد نمازش باطل ، ولی اگر سر را کمی بگرداند ک

خود را از قبله برگردانده عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود، و اگر به مقداری 

برگرداند که بگویند که روی خود را از قبله برگردانده است ولی بیشتر از طرف راست 

و چپ قبله منحرف نشده باشد، نمازش در این صورت چنانچه رو گرداندن عمدی باشد 

 و اگر سهواً باشد نمازش صحیح است .باطل است 

)سیستانی :( مسأله اگر صورت خود را فقط از قبله برگرداند ولی بدنش به طرف قبله 

باشد چنانچه به حدّی گردن را کج کند که بتواند مقداری از پشت سرش را ببیند حکم 

د نباشد ح او همان حکم برگشتن از قبله است که قبلًا ذکر شده و اگر انحراف او به این

ولی عرفاً زیاد باشد بنا بر احتیاط واجب باید اعاده کند و امّا اگر مقدار کمی گردنش را 

 کج کند نمازش باطل نمی شود هر چند این کار مکروه است .

 ششم :

 اشاره

از مبطالت نماز آن است که عمداً کلمه ای بگوید که از آن کلمه قصد معنی کند اگر 

د و یک حرف هم باشد بلکه اگر قصد هم نکند بنا بر احتیاط چه معنی هم نداشته باش

 واجب باید

 161ص: 

نماز را دوباره بخواند در صورتی که دو حرف یا بیشتر باشد، ولی اگر سهواً بگوید نماز 

باطل نمی شود. )خوئی ، تبریزی :( ششم : از مبطالت نماز آن است که عمداً کلمه ای 

 شد اگر چه معنی هم نداشته باشد.بگوید که یک حرف یا بیشتر با
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)اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( ششم : از مبطالت نماز آن است که عمداً کلمه 

ای )زنجانی : عمداً لفظی ( بگوید که دو حرف یا بیشتر باشد؛ اگر چه معنی هم نداشته 

 باشد، ولی اگر سهواً بگوید نماز باطل نمی شود.

الت نماز آن است که عمداً کلمه ای را بگوید و آن را در معنایی )فاضل :( ششم : از مبط

 استعمال کند، خواه یک حرف باشد یا بیشتر؛ و اگر سهواً بگوید نمازش باطل نمی شود.

)بهجت :( ششم : آن که عمداً کلمه ای بگوید که دو حرف یا بیشتر داشته ، ولی بی معنی 

 ، ولی معنا داشته باشد.باشد و یا این که یک حرف یا بیشتر بوده 

)سیستانی :( ششم : از مبطالت نماز آن است که عمداً تکلم کند هر چند به کلمه ای که 

بیش از یک حرف نداشته باشد؛ اگر آن حرف مُفهم معنای خودش باشد مثل )ق ِ( که 

در زبان عربی به معنای این است که )نگهداری کن ( یا مُفهم معنای دیگری مثل )ب ( 

واب کسی که از حرف دّوم الفبا سؤال کند. و چنانچه مُفهم هیچ معنایی نباشد، اگر در ج

 مرکّب از دو حرف یا بیشتر باشد باز هم بنا بر احتیاط مُبطل نماز است .

)مکارم :( ششم : حرف زدن . اگر عمداً حرف بزند حتّی یک جمله ، یا یک کلمه ، حتّی 

نماز او باطل است بلکه بنا بر احتیاط اگر دو حرف « ما» و « من » کلمه دو حرفی مانند 

معنی دار هم نباشد نماز باطل می شود )منظور از احتیاط در مبطالت نماز آن است که 

د اعاده کند(. سخن گفتن از روی سهو و فراموشی و نسیان ، نماز را نماز را تمام کرده بع

 باطل نمی کند.

 اگر کلمه ای بگوید که یک حرف دارد[ 3312]مسأله 

اگر کلمه ای بگوید که یک حرف دارد، چنانچه آن کلمه معنی داشته باشد  6632مسأله 

، چنانچه معنی آن را (6که در زبان عرب به معنای این است که نگهداری کن )« ق »مثل 
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بداند و قصد آن را نماید، نمازش باطل می شود، بلکه اگر قصد معنای آن را نکند ولی 

(. این مسأله ، 2ملتفت معنای آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند )

ت ( )مکارم :( و معنی آن را قصد کند نمازش باطل اس6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( 2و اگر قصد نکند، امّا متوجّه معنی آن باشد، احتیاط آن است که نماز را اعاده کند. )

)صافی :( ]و[ بلکه اگر کلمه یک حرفی ، معنی هم نداشته باشد احتیاط، دوباره خواندن 

 آن است .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر سهواً کلمه ای بگوید که یک حرف یا بیشتر 

گر چه آن کلمه معنی داشته باشد، نمازش باطل نمی شود ولی )سیستانی : بنا بر دارد، ا

 احتیاط( الزم است بعد از نماز سجده سهو به جا آورد چنانکه خواهد آمد.

 169ص: 

)زنجانی :( مسأله اگر با عمد لفظی بگوید که دو حرف یا بیشتر دارد، نمازش باطل می 

 که مثلًا به جهت شوخی آن لفظ را بگوید.شود؛ اگر چه به قصد جدی نباشد، بل

)فاضل :( مسأله اگر کلمه ای بگوید چنانچه آن کلمه معنی داشته باشد مثل )ق ( که در 

زبان عرب به معنای این است که )نگهداری کن ( چنانچه معنی آن را بداند و قصد آن 

آن  ملتفت معنای معنی را نماید نمازش باطل می شود، و اگر قصد معنای آن را نکند ولی

باشد نمازش باطل نمی شود و نیز اگر آن کلمه معنایی نداشته باشد و او هم آن را در 

معنایی استعمال نکند ولی اگر دو حرف یا بیشتر باشد در این دو صورت نیز بنا بر احتیاط 

 واجب نماز را باطل می کند.

 سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز[ 3311]مسأله 
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(، ولی 2( در نماز اشکال ندارد )6سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن ) 6633سأله م

( نماز را باطل می کند 3گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است اگر عمدی باشد )

( )زنجانی :( ولی اگر عمدی باشد و از آن دو 2( )تبریزی :( یا اشاره کردن .. )6(. )9)

خ و آه ، نماز را باطل می کند بلکه اگر یک حرف هم تولید حرف تولید شود مانند آ

( )خوئی ، تبریزی :( گفتن آخ و آه و 3شود به احتیاط واجب نماز را باطل می کند. )

اشکال « آه مِن ذُنُوبی »( )بهجت :( ولی اگر بگوید 9مانند اینها، اگر عمدی باشد .. )

 ندارد.

، عطسه زدن ، نماز را باطل نمی کند، هر چند )مکارم :( مسأله سرفه کردن ، آه کشیدن 

و مانند اینها که دو حرف دارد اگر عمدی باشد « آه »و « آخ »عمدی باشد، ولی گفتن 

 بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می کند.

)سیستانی :( مسأله سرفه کردن و آروغ زدن در نماز اشکال ندارد و احتیاط الزم آن است 

ر و مانند اینها، اگ« آه »و « آخ »نکشد و ناله نکند؛ و امّا گفتن « آه »اً که در نماز اختیار

 عمدی باشد نماز را باطل می کند.

 اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید[ 3314]مسأله 

و در « لّه أکبرال»اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید مثلًا به قصد ذکر بگوید:  6639مسأله 

( ولی 6لند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد )موقع گفتن آن ، صدا را ب

(، اگر چه قصد ذکر هم داشته 2چنانچه به قصد این که چیزی به کسی بفهماند بگوید )

( )خوئی ، تبریزی :( بلکه اگر به قصد ) )زنجانی :( بلکه اگر 6باشد، نماز باطل می شود. )

 د.ای را به قصد ذکر بگوید اشکال ندار به جهت ( این که چیزی به کسی بفهماند کلمه

)سیستانی :( و هم چنین اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید هر چند بداند که این کار 

سبب می شود که کسی متوجه مطلبی شود اشکال ندارد ولی اگر اصلًا قصد ذکر نکند یا 
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قصد هر دو امر را بکند به نحوی که لفظ را در هر دو معنی به کار برده باشد، نمازش 

صد ذکر کند و انگیزه اش در گفتن ذکر، متوجه کردن غیر باطل می شود و امّا اگر ق

 باشد، نمازش صحیح است .

)صافی :( بلکه چنانچه برای این که چیزی را به کسی بفهماند، به قصد ذکر آن را بگوید، 

 ( )بهجت :( کلمه ای را مناسب مقصودش بگوید ..2نماز باطل نمی شود. )

 163ص: 

ت قرآن و دعا، در هر جای نماز جایز است . اگر جمله )مکارم :( مسأله ذکر خدا، قرائ

به قصد ذکر خدا بگوید، امّا در موقع گفتن ، صدا را بلند کند که « اللّه أکبر»ای را مانند 

چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد، ولی دعا و ذکر به زبانهای غیر عربی اشکال 

 دارد.

 خواندن قرآن در نماز[ 3315]مسأله 

( سجده واجب دارد و 6خواندن قرآن در نماز، غیر از چهار سوره ای که ) 6631ه مسأل

( اگر چه به فارسی 3( و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد )2در احکام جنابت گفته شد )

( )زنجانی 2( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( غیر از چهار آیه ای که .. )6یا زبان دیگر باشد. )

( 3[ گفته شد .. )311([ گفته شد .. )نوری :( در مسأله ]6473و ) 311:( در مسأله ]

)گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، صافی :( ولی احتیاط مستحب ّ آن است که به 

 غیر عربی دعا نکند. )فاضل :( ولی احتیاط واجب این است که به عربی باشد.

 .6639)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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:( مسأله خواندن قرآن و دعا کردن در نماز اشکال ندارد ولی احتیاط مستحب  )سیستانی

آن است که به غیر عربی دعا نکند. حکم چهار آیه ای که سجده واجب دارد، در احکام 

 [ گفته شد.733قرائت مسأله ]

)بهجت :( مسأله قرآن یا دعا خواندن در نماز اشکال ندارد، مگر چهار آیه ای که سجده 

[ گذشت یا این که دعا خواندن ، به طوری که به نظم 6473دارند و در مسأله ] واجب

واجب در قرائت و یا ذکر واجب صدمه بزند و یا نفرین بر مؤمن باشد که در این صورت 

، نماز باطل خواهد بود. دعا یا ذکر خداوند متعال به هر لغتی که مخصوص نمازگزار 

نباشد، مانعی ندارد ولی خالف احتیاط است حتّی در  باشد، در بین نماز اگر چه به عربی

قنوت ولی بنا بر احتیاط واجب ذکرهای مستحبّی رکوع ، سجود و تشّهد را به غیر عربی 

 نخواند.

 اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً[ 3316]مسأله 

احتیاطاً چند مرتبه  ( یا6اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً ) 6631مسأله 

 ( )خوئی :( بدون قصد جزئیّت ..6(. )2بگوید اشکال ندارد )

)زنجانی :( بدون قصد وجوب یا استحباب ذکر خاص چند مرتبه بگوید اشکال ندارد، 

ولی اگر از روی وسواس چند مرتبه بگوید کار حرامی انجام داده ؛ بلکه اگر به مسأله 

( )اراکی ، گلپایگانی 2ل نکند نمازش هم باطل است . )آگاه باشد و بتواند به وسواس عم

 :( ولی اگر از روی وسواس چند مرتبه بگوید نماز باطل می شود.

 )بهجت :( مگر این که به نظم واجب دیگر، مثل قرائت و یا ذکر واجب صدمه بزند.

 )صافی ، فاضل :( ولی اگر از روی وسواس چند مرتبه بگوید اشکال دارد.

 167ص: 
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ارم :( مسأله تکرار کردن آیات حمد و سوره یا ذکرهای رکوع و سجود و تسبیحات )مک

 برای ثواب یا برای احتیاط مانعی ندارد، امّا اگر به خاطر وسوسه باشد اشکال دارد.

 در حال نماز انسان نباید به دیگری سالم کند[ 3317]مسأله 

د ند و اگر دیگری به او سالم کندر حال نماز، انسان نباید به دیگری سالم ک 6639مسأله 

ساَلم ٌ »ا ی« السَّالم ُ عَلَیکُم »(، باید طوری جواب دهد که سالم مقدم باشد مثلًا بگوید: 6)

( )گلپایگانی ، اراکی ، صافی :( باید همان 6بگوید. )« عَلَیکُم ُ السَّالم »و نباید « عَلَیکُم 

سالم ٌ »در جواب بگوید « سالم ٌ علیکم »طور که او سالم کرده جواب دهد مثلًا اگر گفته 

سالمٌ  »)اراکی : بنا بر احتیاط واجب ( باید بگوید « علیکم الساّلم »ولی در جواب « علیکُم 

 «.علیکم 

)خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط واجب باید همان طور که او سالم کرده ، جواب دهد 

علیکم »ولی در جواب « سالم ٌ علیکم » در جواب بگوید« سالم ٌ علیکم »مثلًا اگر گفته 

 هر صیغه ای که می خواهد می تواند بگوید.« الساّلم 

)سیستانی :( باید جواب دهد ولی جواب باید مثل سالم باشد یعنی نباید بر اصل سالم 

بلکه  «سالم ٌ علیکم و رحمه اللّه و برکاته »اضافه داشته باشد مثلًا نباید در جواب بگوید 

دارد را بر لفظ سالم در جواب مقدّم ب« علیک »یا « علیکم »حتیاط الزم نباید لفظ بنا بر ا

اگر آن کسی که سالم کرده این چنین نکرده باشد؛ بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که 

ر جواب د« سالم ٌ علیکم »جواب کاملًا همان طور که او سالم کرده ، باشد مثلًا اگر گفته 

و اگر گفته  «الساّلم علیکم »بگوید « الساّلم علیکم »و اگر گفته « سالم ٌ علیکم »بگوید 

علیکم »می تواند « علیکم الساّلم »ولی در جواب « سالم ٌ علیک »بگوید « سالم ٌ علیک »

 بگوید.« سالم علیکم »یا « الساّلم علیکم »یا « الساّلم 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ساّلم ال»ثلًا اگر گفت : )مکارم :( جواب او واجب است امّا جواب باید مانند سالم باشد م

گوید در جواب ب« سالم علیکم »و اگر بگوید « الساّلم علیک »در جواب بگوید « علیک 

 «.سالم »در جواب باید بگوید « سالم »حتّی اگر بگوید « سالم ٌ علیکم »

، جواب «سالم ٌ علیکم »)بهجت :( باید مثل سالم او جواب بدهد؛ بنا بر این اگر گفت : 

الساّلم »، باید در جواب بگوید: «الساّلم علیک »و اگر گفت : « سالم ٌ علیکم »بگوید: 

 «.علیک 

)زنجانی :( مسأله در حال نماز، انسان نباید به دیگری سالم کند ولی باید جواب سالم 

دم و مانند آن مق "علیکم  "را بر  "سالم  "مسلمان را بدهد، پس اگر سالم کننده کلمه 

گزار در جواب سالم را مقدم دارد و به احتیاط مستحب از سایر جهات داشت ، باید نماز

با الف و الم گفته ، او  "السالم  "نیز همان طور که او سالم کرده جواب دهد؛ مثال اگر 

غه جمع به صیغه جمع گفته ، او نیز به صی "علیکم  "نیز با الف و الم جواب بگوید، و اگر 

و مانند آن را بر سالم مقدم داشت ، بنا بر  "علیکم  " جواب دهد، و چنانچه سالم کننده

یا  "سالم علیک  "احتیاط واجب با صیغه های سالمی که در قرآن وارد شده است مانند 

 به قصد این که از قرآن است جواب بگوید. "سالم علیکم  "

 انسان باید جواب سالم را بگوید[ 3318]مسأله 

 را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً بگوید و اگر انسان باید جواب سالم 6633مسأله 

 124ص: 

عمداً یا از روی فراموشی جواب سالم را به قدری طول دهد، که اگر جواب بگوید 

جواب آن سالم حساب نشود، چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز 

نباشد، جواب دادن واجب نیست . )مکارم :( مسأله در غیر نماز هم جواب سالم واجب ، 
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جواب را طوری بگوید که جواب سالم محسوب  امّا سالم کردن مستحب ّ است و باید

شود، یعنی اگر زیاد فاصله بیندازد که جواب محسوب نشود کار حرامی کرده و جواب 

 دادن واجب نیست .

 باید جواب سالم را طوری بگوید که سالم کننده بشنود[ 3319]مسأله 

الم اگر س باید جواب سالم را طوری بگوید که سالم کننده بشنود، ولی 6637مسأله 

( 6(. )2( چنانچه انسان به طور معمول جواب او را بدهد کافی است )6کننده کر باشد )

 )خوئی ، تبریزی :( یا سالم داده و تند رد شود ..

)فاضل :( باید با بلند کردن صدا یا به اشاره ، طوری جواب او را بدهد که بشنود یا متوّجه 

 جواب سالم شود.

اده و تند رد شود، چنانچه ممکن باشد که جواب سالم را با اشاره )سیستانی :( یا سالم د

یا مانند آن به او بفهماند جواب دادن الزم است و در غیر این صورت جواب دادن در 

 غیر نماز الزم نیست و در نماز جایز نیست .

)مکارم :( یا در محیطی است که سر و صدا زیاد است چنانچه به طور معمول جواب دهد 

( )گلپایگانی ، صافی :( و 2ی است و احتیاط آن است که با اشاره نیز به او بفهماند. )کاف

 در صورت امکان با حرکت لب یا اشاره جواب را بفهماند.

 )تبریزی :( و چنانچه سالم را در نامه یا با سفارش شخصی بفرستد جواب واجب نیست .

)زنجانی :( مسأله باید جواب سالم را به سالم کننده بفهماند؛ اگر چه سالم کننده کر 

باشد، و الزم نیست جواب سالم را طوری بگوید که سالم کننده بشنود، و اگر فهماندن 

جواب سالم به سالم کننده ممکن نباشد؛ مثل این که شخص به انسان سالم کند و به 

 یون یا رادیو سالم بدهد، ظاهراً جواب سالم الزم نیست .سرعت رد شود، و یا از تلویز
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 نمازگزار جواب سالم را به قصد جواب بگوید[ 3341]مسأله 

(. 3( بگوید نه به قصد دعا )2( جواب سالم را به قصد جواب )6نمازگزار ) 6694مسأله 

کارم :( به ( )م3( )اراکی :( به قصد قرآن .. )2( )نوری ، فاضل :( باید نمازگزار .. )6)

 قصد جواب بگوید نه به قصد قرائت بعضی از آیات قرآن و مانند آن .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله جواب سالم را باید به قصد ردّ تحّیت بگوید، نه به قصد 

 قرآن یا دعا.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله واجب نیست که نمازگزار جواب سالم را به قصد دعا بگوید، 

عالم برای کسی که سالم کرده سالمتی بخواهد. بلکه به قصد تحیّت نیز  یعنی از خداوند

 بگوید، مانعی ندارد.

)سیستانی :( مسأله واجب است نمازگزار جواب سالم را به قصد تحیّت بگوید و مانعی 

ندارد که قصد دعا هم بکند یعنی از خداوند عالم برای کسی که سالم کرده سالمتی 

 بخواهد.

 126ص: 

ی :( مسأله جواب سالم را باید به قصد تحیت قصد احترام مخاطب بگوید و الزم )زنجان

نیست جواب سالم را به قصد دعا بگوید؛ یعنی از خداوند عالم برای کسی که سالم کرده 

 سالمتی بخواهد.

 )بهجت :( مسأله نمازگزار می تواند به جای ردّ سالم ، جواب سالم را به قصد دعا بگوید.

 اگر زن یا مرد نامحرم به نمازگزار سالم کند[ 3343]مسأله 
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اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیّز، یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد  6696مسأله 

( )بهجت :( 6(. )9( جواب او را بدهد )3(، نمازگزار باید )2( به نمازگزار سالم کند )6)

 و به معنای سالم آگاه است ..

( 2باید جواب او را بگوید؛ چه در حال نماز باشد، چه نباشد. ) )زنجانی :( سالم کند،

( )اراکی ، 3)مکارم :( به نمازگزار یا غیر نمازگزار سالم کند جواب او واجب است . )

( )گلپایگانی ، صافی :( ولی در جواب سالم زن باید 9فاضل :( نمازگزار می تواند .. )

 و پیش ندهد.و کاف را زیر و زبر « سالم علیک »بگوید: 

سالم علیک »بگوید، باید بگوید: « سالم علیک »)خوئی ، تبریزی :( ولی در سالم زن که 

و کاف را زیر و زبر و پیش ندهد. )تبریزی : و بعید نیست در صورتی که کاف را زن « 

با زبر گفته در جواب با زیر بگوید عیبی نداشته باشد(. )فاضل :( و بهتر است به قصد دعا، 

 بگوید. جواب

سالم »سالم کند، می تواند در جواب بگوید: « سالم علیک »)سیستانی :( و اگر زن به لفظ 

 یعنی کاف را زیر دهد.« علیک ِ

 اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد[ 3342]مسأله 

اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد معصیت کرده ولی نمازش صحیح است  6692مسأله 

. 

 به نمازگزار غلط سالم کند[اگر کسی  3341]مسأله 

(، به طوری که سالم حساب نشود، 6اگر کسی به نمازگزار غلط سالم کند ) 6693مسأله 

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب باید صحیح جواب 6(. )2جواب او واجب نیست )
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( )بهجت :( مگر این که احتمال بدهد که سالم کننده نمی تواند به طور صحیح 2بگوید. )

 م دهد، که در این صورت ردّ سالم واجب است .سال

)فاضل :( و اگر سالم حساب شود جواب او واجب است و بهتر است به قصد دعا جواب 

 بدهد.

)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( جواب او جایز نیست . )صافی : ولی اگر سالم حساب شود 

 جواب او واجب است (. )مکارم :( جواب او الزم نیست .

)زنجانی :( مسأله اگر کسی غلط سالم کند به طوری که سالم حساب نشود، جواب او 

 واجب نیست ، و چنانچه در حال نماز باشد جایز نیست .

 جواب سالم کسی که از روی مسخره یا شوخی سالم می کند[ 3344]مسأله 

( واجب 6جواب سالم کسی که از روی مسخره یا شوخی سالم می کند ) 6699مسأله 

( و احتیاط واجب آن است که در جواب سالم مرد و زن غیر مسلمان بگوید 2نیست )

 (.3« )علیک »یا فقط « سالم »

 122ص: 

 ( )گلپایگانی ، زنجانی :( و جواب سالم مرد و زن غیر مسلمان ..6)

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و جواب سالم مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذمّی 

اکتفا شود.  «علیک »ب نیست و اگر ذمّی باشند بنا بر احتیاط واجب به کلمه نباشند واج

( )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( و چنانچه در نماز باشد جایز نیست )صافی : و جواب 2)

 فا شود(.اکت« علیک »سالم غیر مسلمان در نماز جایز نیست و در غیر حال نماز به گفتن 
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( )فاضل :( احتیاط واجب آن است که در جواب سالم مرد و 3)مکارم :( الزم نیست .. )

 «.علیک »زن غیر مسلمان ِ اهل ذمّه بگوید 

)بهجت :( مسأله جواب سالم کسی که مسلمان نیست ، در نماز، واجب نیست بلکه جایز 

قط، ف« علیک »فقط یا « سالم »هم نیست ؛ ولی در غیر نماز، ممکن است جواب به لفظ 

ر این که مصلحتی در کار باشد که در این صورت با قصد قرآن خواندن جایز باشد؛ مگ

می گوید که در این صورت ، جایز و گاهی خوب و « سالم علیکم »یا « سالم علیک »، 

 گاهی واجب می شود.

 اگر کسی به عده ای سالم کند[ 3345]مسأله 

ان واجب است ، اگر کسی به عده ای سالم کند، جواب سالم او بر همه آن 6691مسأله 

 ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است .

 اگر کسی به عده ای سالم کند[ 3346]مسأله 

اگر کسی به عده ای سالم کند و کسی که سالم کننده قصد سالم دادن به  6691مسأله 

او را نداشته ، جواب دهد، باز هم جواب سالم او بر آن عده واجب است . این مسأله ، 

 آیات عظام : بهجت و مکارم نیست در رساله 

 اگر به عده ای سالم کند[ 3347]مسأله 

اگر به عده ای سالم کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک کند  6699مسأله 

که سالم کننده قصد سالم کردن به او را هم داشته یا نه ، نباید جواب بدهد، و هم چنین 

(. اما اگر 2ته ولی دیگری جواب سالم را بدهد )( اگر بداند قصد او را هم داش6است )

(، باید جواب او را بگوید 9( و دیگری جواب ندهد )3بداند که قصد او را هم داشته )

( )زنجانی :( ولی می داند دیگری جواب 2( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب .. )6(. )1)
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فهمد که فقط او را قصد کرده ( )بهجت :( یا این که به وسیله ای ب3سالم را می دهد .. )

 ( )زنجانی :( یا شک داشته باشد دیگری جواب سالم را می دهد یا نه ..9است .. )

( )تبریزی :( و اگر قبل از آن 1)سیستانی :( یا شک کند که جوابش را داده اند یا نه .. )

 که دیگری جواب دهد او جواب بگوید، مانعی ندارد.

ی هم جواب سالم را داد، بنا بر أظهر از نمازگزار و دیگران )بهجت :( ولی اگر بچه ممیّز

 ساقط می شود.

 سالم کردن مستحب است [ 3348]مسأله 

( که سواره به پیاده 6سالم کردن مستحب است و خیلی سفارش شده است ) 6693مسأله 

 ( )سیستانی :( در روایت است ..6و ایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگتر سالم کند. )

 123ص: 

 اگر دو نفر با هم به یکدیگر سالم کنند[ 3349]مسأله 

اگر دو نفر با هم به یکدیگر سالم کنند، بر هر یک واجب است جواب سالم  6697مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، زنجانی :( بنا بر احتیاط 6(. )6دیگری را بدهد )

 واجب باید هریک جواب سالم دیگری را بدهد.

)بهجت :( مسأله اگر دو نفر با هم در یک زمان به یکدیگر سالم کنند، بر هر یک واجب 

است جواب سالم دیگری را بدهد ولی احتمال دارد که بر هیچ کدام ردّ سالم واجب 

نباشد؛ و اگر کسی به یکی از دو نفر بدون تعیین سالم کرد، جواب سالم بر هیچ کدام 

 ز نیست .واجب نیست و در حال نماز جای

 در غیر نماز، مستحب است جواب سالم را بهتر از سالم بگوید[ 3351]مسأله 
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 اشاره

در غیر نماز، مستحب است جواب سالم را بهتر از سالم بگوید مثلًا اگر کسی  6614مسأله 

اله این مسأله ، در رس«. سالم علیکم و رحمه اللّه »در جواب بگوید « سالم علیکم »گفت 

 جت نیست آیت اللّه به

 مسأله اختصاصی 

کافی « سالم از من »این که بعضی در جواب سالم می گویند:  6427)مکارم :( مسأله 

نیست ، بلکه سالم دیگر از ناحیه شخص مقابل محسوب می شود و هر دو احتیاطاً باید 

 بعد از آن جواب دهند.

 هفتم :

 اشاره

( و چنانچه سهواً هم با صدا بخندد یا لبخند 6از مبطالت نماز خنده با صدا و عمدی است )

( )مکارم :( و هم چنین خنده ای که در آن بی اختیار 6(. )2بزند نمازش باطل نمی شود )

باشد؛ امّا تبسّم و لبخند نماز را باطل نمی کند هر چند عمدی باشد و نیز خنده سهوی به 

در حال نماز نیست ، موجب باطل شدن نماز نمی شود. )زنجانی :( هفتم از گمان این که 

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه سهواً هم با 2مبطالت نماز عمداً با صدا خندیدن است .. )

صدا بخندد به طوری که صورت نماز از بین برود نماز باطل است ولی لبخند نماز را باطل 

 نمی کند.

نجانی :( چنانچه عمداً بی صدا یا سهواً با صدا )زنجانی : یا بی صدا( )خوئی ، تبریزی ، ز

 بخندد، ظاهر این است که نمازش اشکال ندارد.
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)بهجت :( هفتم : از مبطالت نماز، عمداً قهقهه کردن )یعنی : خندیدن شدید( است ولی 

ا داگر سهواً یا از روی فراموشی قهقهه کرد، نمازش صحیح است ؛ و اگر کسی با ص

بخندد ولی به حد  قهقهه نرسد، در صورتی که مقدّمه خندیدن به اختیار و توجّه او بوده 

است ، بنا بر أظهر نمازش باطل است و گر نه باطل بودن نماز، مطابق احتیاط است که 

 نماز را تمام کرده و بعد ، از روی احتیاط دو مرتبه اعاده نماید.

ز، خنده با صدا و عمدی است هر چند بدون اختیار )سیستانی :( هفتم : از مبطالت نما

باشد اگر مقدّماتش اختیاری باشد، بلکه بنا بر احتیاط واجب هر چند هم مقدّماتش 

اختیاری نباشد در صورتی که وقت برای اعاده باشد باید آن را اعاده کند ولی اگر عمداً 

 بی صدا یا سهواً با صدا بخندد نمازش اشکال ندارد.

 129ص: 

)فاضل :( هفتم از مبطالت نماز خنده با صدا و مدّ و ترجیع است و نیز بنا بر احتیاط واجب 

هر نوع خنده با صدا اگر عمدی باشد و چنانچه سهواً هم با صدا بخندد به طوری که 

 صورت نماز از بین برود نماز باطل است ولی لبخند نماز را باطل نمی کند.

ز خنده با صدا و ترجیع است ، و بنا بر احتیاط واجب خنده )نوری :( هفتم : از مبطالت نما

با صدا اگر چه ترجیع نداشته باشد و عمدی باشد و چنانچه سهواً با صدا بخندد، اگر به 

 هم زننده صورت نماز نباشد یا لبخند بزند، نمازش باطل نمی شود.

 اگر برای جلوگیری از صدای خنده تغییر کند[ 3353]مسأله 

(، مثلًا رنگش سرخ 6اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند ) 6616مسأله 

( 6( چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود، باید نمازش را دوباره بخواند. )2شود، )

 )گلپایگانی ، صافی :( به حدّی که از صورت نمازگزار خارج شود نمازش باطل است .
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خورد به طوری که از شکل نمازگزار بیرون )مکارم :( و رنگش سرخ شود و بدن تکان ب

( )خوئی ، تبریزی :( 2رود، نماز او باطل است و اگر به این حدّ نرسد، اشکالی ندارد. )

 بهتر آن است که ) )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب ( نمازش را دوباره بخواند.

ازش را است که ( نم)اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید ) )سیستانی :( احتیاط واجب آن 

 دوباره بخواند. )بهجت :( نمازش صحیح است .

 )فاضل :( چنانچه به حدّی باشد که از صورت نمازگزار خارج شود نمازش باطل است .

 هشتم :

( آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند، ولی اگر برای 6از مبطالت نماز )

( ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه 2) کار دنیا بی صدا گریه کند اشکال ندارد

( )تبریزی :( بنا بر 6کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد، بلکه از بهترین اعمال است . )

( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، نوری :( احتیاط 2احتیاط .. )

 د ..واجب آن است که برای کار دنیا بی صدا هم گریه نکن

)مکارم :( هشتم : گریه کردن . گریه کردن با صدا نماز را باطل می کند هر چند بی 

اختیار شود، بلکه بنا بر احتیاط واجب گریه بی صدا نیز نماز را باطل می کند؛ اینها در 

صورتی است که گریه از ترس خدا و برای آخرت نباشد، و الّا نه تنها نماز را باطل نمی 

 بهترین اعمال و از کارهای اولیای خداست .کند، بلکه از 

)سیستانی :( هشتم از مبطالت نماز بنا بر احتیاط واجب آن است که برای کار دنیا عمدًا 

با صدا یا بی صدا گریه کند ولی اگر از ترس خدا یا از روی شوق به سوی او یا برای 

بلکه اگر  رین اعمال استآخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد بلکه از بهت

 برای خواستن حاجت دنیوی از خدا، از روی تذلّل در پیشگاه او گریه کند اشکال ندارد.
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)زنجانی :( مسأله گریه کردن با صدا برای کار دنیا بنا بر مشهور از مبطالت نماز است 

کند،  هولی ظاهراً گریه کردن نماز را باطل نمی کند و بنا بر احتیاط مستحب چنانچه گری

 چه با صدا باشد، چه بی صدا، نماز را تمام کرده آن را دوباره بخواند.

 121ص: 

 نهم :

 اشاره

( و 3( صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن )2( از مبطالت نماز کاری است که )6)

(( عمداً باشد یا از روی فراموشی 1(، )کم باشد یا زیاد )1( و مانند اینها )9به هوا پریدن )

(. ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند مثل اشاره کردن به دست اشکال ندارد 9)

( 3( )بهجت :( کار زیادی است که نزد افراد متشرعه .. )2( )زنجانی :( هشتم : .. )6(. )3)

( )سیستانی :( مثل 1( )صافی :( از روی بازی به هوا پریدن .. )9)فاضل :( ]و[ رقصیدن .. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی 1و مانند آن .. )به هوا پریدن 

( )زنجانی :( و مانند آن ؛ .. )فاضل :( فرقی ندارد 9، زنجانی ، مکارم و تبریزی نیست [ )

( )بهجت :( مثل کشتن عقرب ، حفظ کردن مال ، ساکت کردن و بغل کردن و شیر 3.. )

 ست ، اشکال ندارد.دادن بچه و اشاره کردن با د

 اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند[ 3352]مسأله 

( نمازش 6اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند ) 6612مسأله 

( 2( )فاضل ، مکارم :( که از صورت نمازگزار خارج شود .. )6(. )2باطل می شود )

 )تبریزی :( بنا بر احتیاط نمازش را بعد از تمام کردن اعاده کند.

 هد[اگر در بین نماز کاری انجام د 3351]مسأله 
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اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شک کند که نماز  6613مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 6به هم خورده یا نه نمازش صحیح است )

( )خوئی ، زنجانی :( جایز است نماز را قطع کرده و اعاده نماید و بهتر این است 6)

 حب این است ( که نماز را تمام کرده و دوباره بخواند.)زنجانی : احتیاط مست

)گلپایگانی ، صافی :( )صافی : احتیاط این است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند( 

بلی ، اگر از جهت ندانستن حکم مسأله باشد نماز را رجاءً تمام کند و بعد حکم مسأله را 

وباره :( بنا بر احتیاط نماز را تمام کرده و دبپرسد و مطابق وظیفه اش عمل نماید. )تبریزی 

 بخواند.

)سیستانی :( باید نماز را اعاده نماید ولی بهتر این است که آن را تمام کرده و سپس اعاده 

 نماید.

 دهم :

 اشاره

از مبطالت نماز، خوردن و آشامیدن است ، اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که 

ئی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی :( )دهم : از مبطالت نماز، نگویند نماز می خواند. )خو

خوردن و آشامیدن است که ( اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز می 

خواند عمداً باشد یا از روی فراموشی نمازش باطل می شود، ولی کسی که می خواهد 

ترسد که ند و تشنه باشد، چنانچه بروزه بگیرد، اگر پیش از اذان صبح نماز مستحبی بخوا

اگر نماز را تمام کند صبح شود، در صورتی که آب رو به روی او در دو سه قدمی باشد 

می تواند در بین نماز آب بیاشامد؛ امّا باید کاری که نماز را باطل می کند مثل رو 

 گرداندن از قبله انجام ندهد.
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ت نی نیست [ )گلپایگانی ، صافی :( مثل پش]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجا

 کردن به قبله ..

 121ص: 

)مکارم :( دهم : خوردن و آشامیدن به گونه ای که صورت نماز را به هم زند، موجب 

باطل شدن نماز است ولی اگر ذرّاتی از غذا و مانند آن در دهان باشد و موقع نماز فرو 

 برد نماز را باطل نمی کند.

: از مبطالت نماز، خوردن و آشامیدن است ، اگر در نماز طوری بخورد )فاضل :( دهم 

یا بیاشامد که صورت نماز به هم بخورد نمازش باطل می شود حتّی اگر صورت نماز به 

 هم نخورد، بنا بر احتیاط واجب نماز باطل می شود.

 احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد[ 3354]مسأله 

تیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد چه مواالت اح 6619مسأله 

نماز به هم بخورد یا نخورد و چه بگویند نماز می خواند یا نگویند. این مسأله ، در رساله 

آیت اللّه مکارم نیست )گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ، صافی :( مسأله اگر به واسطه 

از به هم بخورد، یعنی طوری شود که نگویند خوردن یا آشامیدن عمدی ، مواالت نم

نماز را پشت سر هم می خواند )خوئی ، صافی ، زنجانی : بنا بر احتیاط واجب ( باید نماز 

 را دوباره بخواند.

)اراکی :( مسأله احتیاط واجب آن است که در نماز از خوردن و آشامیدنی که مواالت 

 چند صورت نماز از بین نرود.عرفی نماز را به هم می زند اجتناب کند هر 
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)تبریزی :( مسأله اگر به واسطه عملی مواالت نماز به هم بخورد، یعنی طوری شود که 

نگویند نماز را پشت سر هم می خواند بنا بر احتیاط واجب باید نماز را بعد از تمام کردن 

 دوباره بخواند.

 را هم به هم بزند، بنا بر)سیستانی :( مسأله اگر خوردن یا آشامیدن عمدی صورت نماز 

احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند خواه مواالت نماز به هم بخورد، یعنی طوری شود 

 که نگویند نماز را پشت سر هم می خواند یا نه .

)بهجت :( مسأله اگر عمداً در نماز، چیز کمی بخورد به طوری که مواالت ، یعنی پی در 

ورد و از صورت نمازگزار هم خارج نشود، بنا بر احتیاط پی آوردن کارهای نماز به هم نخ

واجب نمازش را باید دو مرتبه بخواند ولی اگر سهواً باشد، بنا بر أظهر نماز صحیح است 

. 

 اگر در بین نماز، غذایی را که الی دندانها مانده [ 3355]مسأله 

فرو ببرد، نمازش باطل  ( مانده6اگر در بین نماز، غذایی را که الی دندانها ) 6611مسأله 

( قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم 3(. و اگر )2نمی شود )

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی 6(. )9کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا می کند )

تیاط واجب آن ( )نوری :( اح2، زنجانی ، صافی ، سیستانی :( در دهان یا الی دندانها .. )

( )گلپایگانی ، خوئی 3است که در بین نماز، غذایی را که الی دندانها مانده فرو نبرد .. )

 ، سیستانی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی :( و نیز اگر کمی ..

( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، 9)بهجت :( و هم چنین اگر .. )نوری :( ولی اگر .. )

 ، صافی :( نمازش اشکال ندارد.سیستانی ، تبریزی ، زنجانی 

 )بهجت ، نوری :( نمازش )بهجت : بنا بر اظهر( اشکال پیدا نمی کند.
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 )مکارم :( رجوع کنید به مورد دهم از مبطالت .

)فاضل :( مسأله اگر در بین نماز، ذرّاتی از غذا که در دهان یا الی دندانها باقی مانده فرو 

 ببرد

 129ص: 

نماز را باطل نمی کند ولی اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و مقصودش 

 آن باشد که در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود، نمازش اشکال پیدا می کند.

 یازدهم :

از مبطالت نماز شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو رکعت اول 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( در صورتی 6(. )6نمازهای چهار رکعتی است )

که نمازگزار در حال شک ّ باقی باشد. )تبریزی : یا مقداری از نماز را در حال شک ّ به 

 جا آورد(.

نهم : از مبطالت نماز، شکهایی است که نماز را باطل می کند و تفصیل  )زنجانی :( مسأله

 [ خواهد آمد.6611آنها در مسأله ]

 دوازدهم :

 اشاره

(، یا چیزی 6از مبطالت نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم یا زیاد کند )

نند کم و زیاد کردن ( )مکارم :( ما6(. )3( را که رکن نیست عمداً کم یا زیاد نماید )2)

رکوع ، یا دو سجده با هم ، امّا کم و زیاد کردن چیزی که رکن نیست اگر عمدی نباشد 

اشکالی ندارد و اگر از روی عمد باشد نماز را باطل می کند، مانند کم و زیاد کردن یک 
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( )صافی :( ولی زیاد شدن سهوی تکبیره االحرام 3( )بهجت :( از واجبات .. )2سجده . )

 [ گفته شد، بنا بر احتیاط، موجب باطل شدن نماز است .792چنانکه در مسأله ]

 [ گذشت که زیادی تکبیره اإلحرام سهواً مبطل نماز نیست .792)تبریزی :( و در مسأله ]

)خوئی :( دوازدهم : از مبطالت نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم کند، یا 

اً کم نماید. یا چیزی را عمداً در نماز زیاد کند یا رکنی را چیزی را که رکن نیست عمد

مثل رکوع یا دو سجده از یک رکعت سهواً زیاد کند و امّا زیاد کردن تکبیره اإلحرام 

 سهواً مبطل نماز نیست .

 )زنجانی :( دهم : ..

رکوع  ل)سیستانی :( یا چیزی از اجزاء نماز را عمداً زیاد کند. و هم چنین اگر رکنی را مث

یا دو سجده از یک رکعت سهواً زیاد کند نمازش بنا بر احتیاط واجب باطل می شود و 

 امّا زیاد کردن تکبیره اإلحرام سهواً مُبطل نماز نیست .

)زنجانی :( یا رکوع را سهواً زیاد کند و حکم زیاد کردن دو سجده از یک رکعت در 

 [ گذشت .6647مسأله ]

 ماز شک کند[اگر بعد از ن 3356]مسأله 

اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می کند  6611مسأله 

 انجام داده یا نه ، نمازش صحیح است .

 چیزهایی که در نماز مکروه است 

 مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند[ 3357]مسأله 
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ت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند و مکروه است در نماز صور 6619مسأله 

 (، یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی 6چشمها را هم بگذارد )

 123ص: 

کند و انگشتها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و به خطّ قرآن یا کتاب یا خطّ 

رای گفتن ذکر، ب انگشتری نگاه کند و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و

شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه 

( )خوئی ، تبریزی :( مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست 6می باشد. )

یا چپ بگرداند به طوری که نگویند روی خود را از قبله گردانده و الّا نماز باطل است 

 نیز مکروه است چشمها را هم بگذارد ..چنانکه گذشت و 

)سیستانی :( مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند به 

طوری که نتواند مقداری از پشت سرش را ببیند و اگر بتواند ببیند نمازش باطل است 

 چنانکه گذشت و نیز مکروه است چشمها را هم بگذارد ..

چند چیز مکروه است : گرداندن صورت به مقدار کم به طرف )بهجت :( مسأله در نماز 

راست یا چپ ، بستن چشمها، گرداندن چشم به چپ و راست ، فوت کردن محل ّ سجده 

، خمیازه کشیدن ، بازی کردن با ریش یا دست ، داخل هم کردن انگشتان ، آب دهان 

ّط یا کتاب یا خ انداختن ، گرفتن آب بینی و خلط سینه ، نگاه کردن به خطّ قرآن

 انگشتری و هر کار دیگری که خضوع و خشوع را از بین ببرد.

)مکارم :( مسأله هر کاری که خضوع و خشوع نمازگزار را از بین ببرد مکروه است ، از 

جمله نگاه کردن به چپ و راست )البتّه اگر صورت را زیاد برگرداند نماز اشکال دارد( 

ود و داخل کردن انگشتها در یکدیگر و انداختن آب و بازی کردن با ریش و با دست خ
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دهان و نگاه کردن به خطّ انگشتر و نیز مکروه است هنگامی که مشغول حمد و سوره و 

ذکر نماز است برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، هم چنین مکروه است که انسان 

ر تن س تنگ ددر موقع خواب آلودگی یا وقتی که نیاز به دفع بول و غایط دارد یا لبا

 کرده نماز بخواند.

 موقعی که انسان خوابش می آید[ 3358]مسأله 

موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و غایط،  6613مسأله 

مکروه است نماز بخواند. )و هم چنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز 

نها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصّل گفته شده (( و غیر از ای6مکروه می باشد )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه بهجت نیست )[ مکارم :( رجوع کنید 6است . )

 (.6619به ذیل مسأله )

 مواردی که می شود نماز واجب را شکست 

 شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است [ 3359]مسأله 

( 2(، ولی برای حفظ مال )6ز واجب از روی اختیار حرام است )شکستن نما 6617مسأله 

( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط 6(. )3و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد )

 واجب حرام است ..

( 3( )فاضل :( حفظ جان و مال .. )2)سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .. )

 )بهجت :( و هم چنین شکستن نماز مستحبّی از روی اختیار، مانعی ندارد.

)سیستانی :( بلکه برای هر غرضی دینی یا دنیوی که مورد اهتمام نماز گزار است مانعی 

 ندارد.
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 127ص: 

تن نماز واجب عمداً، بنا بر احتیاط جایز نیست ولی برای جلوگیری )مکارم :( مسأله شکس

 کردن از ضرر قابل توجّه مالی یا بدنی مانعی ندارد.

 اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است [ 3361]مسأله 

اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ  6614مسأله 

هداری آن واجب می باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را مالی که نگ

( )خوئی ، 6( ولی شکستن نماز برای مالی که اهمّیّت ندارد مکروه است . )6بشکند )

 تبریزی ، سیستانی ، بهجت ، صافی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد[ 3363]مسأله 

( از او مطالبه 6اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را ) 6616مسأله 

کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد و اگر بدون 

شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد، بعد نماز 

( )زنجانی :( که زمانش رسیده 6، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ) را بخواند. این مسأله

.. 

)مکارم :( مسأله هر گاه مشغول نماز باشد و طلبکاری طلب خود را مطالبه کند چنانچه 

بتواند در بین نماز طلب او را بدهد و صورت نماز به هم نخورد، بهتر است در همان حال 

ممکن نیست ، صبر کند تا نماز تمام شود و این بپردازد، ولی اگر بدون شکستن نماز 

مقدار تأخیر، منافات با فوریّت ادای دین ندارد مگر این که ضرورت خاصّی داشته باشد، 

 مثل این که همراهان و هم سفران طلبکار می روند و او به زحمت می افتد.

 اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است [ 3362]مسأله 
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(، چنانچه وقت تنگ باشد 6در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است ) اگر 6612مسأله 

( وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمی 3(، باید نماز را تمام کند و اگر وقت )2)

(، 9زند باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم می زند )

را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند. این مسأله ، در رساله آیت باید نماز را بشکند و مسجد 

( )اراکی :( باید نماز را تمام کند و بعد از آن مسجد را تطهیر نماید 6اللّه بهجت نیست )

و نباید نماز را قطع کند مگر آن که وقت وسعت داشته باشد و طوری است که بعد از 

است نماز را قطع کند و مسجد را تطهیر نماید نماز قدرت بر تطهیر آن ندارد، که واجب 

 و بعد از آن نماز را اعاده نماید.

)مکارم :( و تطهیر مسجد نماز را به هم نزند، آن را تطهیر کند، در غیر این صورت بعد 

( 2از نماز اقدام به تطهیر مسجد نماید و احتیاط آن است که نماز خود را طوالنی نکند. )

ای که نمی تواند با به هم زدن نماز و تطهیر مسجد، یا با تطهیر آن در )زنجانی :( به گونه 

( )زنجانی :( اگر وقت 3بین نماز؛ حتی یک رکعت از نماز را هم در وقت به جا آورد .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( در صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن 9به این مقدار .. )

بعد  گر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد یا تأخیر تاباشد شکستن نماز جایز نیست و ا

 از نماز هتک مسجد باشد ..

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( در صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، 

 شکستن نماز برای تطهیر جایز است و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد.

 134ص: 

 ماز را بشکند[کسی که باید ن 3361]مسأله 

کسی که باید نماز را بشکند، اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ، ولی نماز  6613مسأله 

( )بهجت :( 6( اگر چه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند. )6او صحیح است )
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صحیح بودن نمازش خالی از وجه نیست . ]پایان مسأله [ )مکارم :( نماز او نیز اشکال 

 یان مسأله [دارد. ]پا

 اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود[ 3364]مسأله 

( یادش بیاید که اذان یا اقامه 6اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود ) 6619مسأله 

( را فراموش کرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آنها 2)

ر پیش از قرائت یا پیش از آن که به اندازه رکوع ( )سیستانی :( اگ6(. )3نماز را بشکند )

 ( )خوئی ، گلپایگانی ، فاضل ، تبریزی ، صافی :( اذان و اقامه ..2خم شود .. )

( )گلپایگانی :( و امّا اگر فقط اذان را فراموش 3)سیستانی :( اذان و اقامه یا تنها اقامه .. )

 کرده جایز نیست نماز را بشکند.

صافی :( و هم چنین است اگر پیش از قرائت یادش بیاید که اقامه را  )خوئی ، تبریزی ،

 فراموش کرده است .

)سیستانی :( بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش بیاید که آنها را فراموش کرده 

مستحب ّ است برای گفتن آنها نماز را بشکند. )اراکی :( می تواند برای گفتن آنها نماز 

 را بشکند.

 (.129(، صفحه )994)بهجت :( رجوع کنید به مسأله اختصاصی )

)زنجانی :( مسأله اگر اذان و اقامه را فراموش کرده باشد و قبل از رکوع یادش بیاید 

مستحب است نماز را شکسته ، اذان و اقامه بگوید و نماز را دوباره بخواند، و اگر بعد از 

 نمازش را بشکند، و اگر تنها اذان را فراموش رکوع یادش بیاید بنا بر احتیاط نمی تواند

کرده باشد، در هیچ جای نماز نمی تواند نمازش را بشکند، و اگر تنها اقامه را فراموش 
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کرده باشد، در هر جای نماز باشد می تواند نمازش را بشکند و اقامه گفته ، نمازش را 

 دوباره بخواند.

شود اذان و اقامه را فراموش کرده چنانچه )مکارم :( مسأله اگر پیش از رکوع متوجّه 

وقت وسعت داشته باشد، بهتر است نماز را بشکند و اذان و اقامه را بگوید و دوباره شروع 

 کند.

  (مبطالت نماز )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 ذکر شهادت به والیت امیر المؤمنین علی علیه السالم در تشهد[ 513]س 

: آیا نماز با ذکر شهادت به والیت امیر المؤمنین علی علیه السالم در تشهد، باطل 146س 

 می شود؟

ج : نماز و از جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شیعه )کثر اهلل أمثالهم ( در رساله 

های عملیّه بیان نموده اند بخوانید و چیزی بر آن اضافه نکنید هر چند که کالم حق و 

 حی باشد.صحی

 شخصی در عبادات خود مبتال به ریاست [ 512]س 

: شخصی در عبادات خود مبتال به ریاست و در حال حاضر با نفس خود مبارزه 142س 

 می کند، آیا این عمل وی نیز ریا محسوب می شود؟ چگونه می توان از ریا دوری کرد؟

ا، ریا محسوب نمی شود و ج : هر عملی که برای خدا انجام گیرد از جمله مبارزه با ری

 برای 

 136ص: 
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رهایی از ریا باید در عظمت خداوند متعال و ضعف و احتیاج دیگران به خداوند تفکر 

 نماید و هم چنین در بندگی خود و دیگر مردم برای خداوند تبارک و تعالی اندیشه کند.

 هنگام شرکت در نماز جماعت برادران اهل سنت [ 511]س 

کت در نماز جماعت برادران اهل سنت ، بعد از قرائت سوره حمد : هنگام شر143س 

با صدای بلند و به صورت دسته جمعی گفته می شود، « آمین »توسط امام جماعت ، کلمه 

 این کار چه حکمی دارد؟

ج : اگر مقتضای تقیه ، گفتن آمین باشد، اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست 

. 

 اندن نماز واجب متوجه کودکی می شویم [گاهی هنگام خو 514]س 

: گاهی هنگام خواندن نماز واجب متوجه کودکی می شویم که در حال انجام 149س 

کار خطرناکی است ، آیا جایز است بعضی از کلمات سوره حمد یا سوره دیگر یا بعضی 

طر خاز ذکرها را بلند بخوانیم تا کودک یا کسانی که در خانه هستند، متوجه شوند و 

رفع گردد؟ اگر هنگام قیام نماز دست یا ابرو را برای فهماندن چیزی به کسی و یا در 

 جواب سؤال او تکان دهیم ، آن نماز چه حکمی دارد؟

ج : اگر بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران ، 

ه این که قرائت و ذکر به نیت موجب خروج از هیئت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط ب

قرائت و ذکر باشد، و حرکت دادن دست یا چشم و ابرو اگر مختصر و به نحوی باشد 

که با استقرار و آرامش و یا هیئت نماز منافات نداشته باشد، موجب بطالن نماز نمی 

 گردد.

 آیا اگر کسی هنگام نماز به خاطر یادآوری ِ حرف خنده دار[ 515]س 
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اگر کسی هنگام نماز به خاطر یادآوری ِ حرف خنده دار یا پیدایش حالت  : آیا141س 

 خنده آوری بخندد، نمازش باطل می شود یا خیر؟

 ج : اگر خنده با صدا )یعنی قهقهه ( باشد، نماز باطل است .

 آیا مالیدن دستها به صورت بعد از قنوت در حال نماز[ 516]س 

د از قنوت در حال نماز، موجب بطالن آن می : آیا مالیدن دستها به صورت بع141س 

 گردد، و در صورتی که نماز را باطل کند، آیا معصیت و گناه محسوب می شود؟

 ج : کراهت دارد ولی نماز را باطل نمی کند.

 بستن چشمها در نماز[ 517]س 

از ب : آیا بستن چشمها در نماز به این دلیل که باز بودن آنها فکر انسان را از نماز149س 

 می دارد، جایز است ؟

 ج : بستن چشم ها در نماز مانع شرعی ندارد، گر چه مکروه می باشد.

 من گاهی در هنگام نماز[ 518]س 

: من گاهی در هنگام نماز به یاد حالت های ایمانی و معنوی که در دوران جنگ 143س 

د، آیا این کار شوبا نظام کافر بعثی داشتم می افتم که باعث افزایش حالت خشوع من می 

 نماز را باطل می کند؟

 ج : به صحت نماز ضرر نمی زند.

 ادامه قهر و دشمنی بین دو نفر[ 519]س 
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: آیا ادامه قهر و دشمنی بین دو نفر، تا مدت سه روز موجب بطالن نماز و روزه 147س 

 آنها می گردد؟

ج : وقوع دشمنی و قهر بین دو نفر، نماز و روزه را باطل نمی کند، گر چه این عمل شرعاً 

 مذموم است .

 شکیّات 

  []شکیات نماز از رساله حضرت امام 

 اشاره

( شکهایی است که نماز را باطل می کند 6( قسم است : هشت قسم آن )23شکیات نماز )

( )سیستانی :( 6م دیگر آن صحیح است . )و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قس

 قسم است : هفت قسم آن .. 22شکیّات نماز 

 قسم است : ده قسم آن .. 21)زنجانی :( شکیات نماز 

 132ص: 

 شکهای باطل 

 شکهایی که نماز را باطل می کند[ 3365]مسأله 

شماره  شکهایی که نماز را باطل می کند از این قرار است : اول : شک در 6611مسأله 

(، ولی شک در شماره 2( مثل نماز صبح و نماز مسافر )6رکعتهای نماز دو رکعتی )

(. 3رکعتهای نماز مستحب دو رکعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را باطل نمی کند )

دوم : شک در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی . سوم : آن که در نماز چهار رکعتی شک 

یا بیشتر. چهارم : آن که در نماز چهار رکعتی پیش از تمام  کند که یک رکعت خوانده
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( تفصیل این مسأله در 1( شک کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر )9شدن سجده دوم )

(. پنجم : شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از 1مراجعه شود ) 6677صورت چهارم مسأله 

 از شش . هفتم : شک در رکعتهای( شک بین سه و شش یا سه و بیشتر 3(. ششم : )9پنج )

( شک بین چهار و شش یا چهار 64(. هشتم : )7نماز که نداند چند رکعت خوانده است )

(. ولی اگر 62(، چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن )66و بیشتر از شش )

حتیاط ابعد از سجده دوم شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش برای او پیش آید 

( و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو 69( آن است که بنا بر چهار بگذارد )63مستحب )

( )خوئی ، سیستانی :( دو رکعتی ِ 6سجده سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند. )

( )زنجانی :( و نیز بنا بر احتیاط واجب شک در نماز احتیاط چنانچه در مسأله 2واجب .. )

[ خواهد آمد ولی شک در شماره رکعتهای نماز مستحب نماز را باطل نمی کند 6227]

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، سیستانی :( شک در شماره 3]پایان مورد اول [. )

رکعتهای نماز مستحب )گلپایگانی ، صافی : نماز مستحب ّ دو رکعتی ( و نماز احتیاط، 

 نماز را باطل نمی کند ..

( )خوئی ، 9ارم :( شک در نمازهای مستحب دو رکعتی نماز را باطل نمی کند .. ))مک

 تبریزی :( پیش از تمام شدن ذکر )تبریزی : ذکر واجب ( سجده دوّم ..

( )خویی ، گلپایگانی ، صافی ، 1)سیستانی :( پیش از داخل شدن در سجده دوّم .. )

، نوری :( که در این صورت نمازش  سیستانی ، تبریزی :( ]پایان مورد چهارم [ )بهجت

باطل است و باید اعاده کند، و بهتر آن است که عمل به حکم شک کرده و نماز را اعاده 

( )زنجانی :( تفصیل این امر در ذیل صورت چهارم از مسأله 1نماید ]پایان مورد چهارم [ )

 [ خواهد آمد ..6677]
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پیش از تمام شدن سجده دوم در حالی )مکارم :( چهارم : شک در نمازهای چهار رکعتی 

( )زنجانی 9که یک طرف شک دو باشد )مانند شک دو و سه قبل از اتمام دو سجده ( .. )

( ]مورد هفتم 7( )زنجانی :( هفتم : .. )3:( ]و[ ششم : شک بین سه و پنج پس از رکوع .. )

ت و به زنجانی نیس در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ ]مورد هفتم در رساله آیت اللّه

 جای آن آمده است : هشتم : شک بین 

 133ص: 

چهار و پنج پس از رکوع و قبل از تمام شدن دو سجده با تفصیلی که در ذیل صورت 

( 66( )زنجانی :( نهم : .. )سیستانی :( هفتم : .. )64[ خواهد آمد[ )6677چهارم از مسأله ]

 )گلپایگانی ، خوئی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

ر و پنج [ )تبریزی :( و شک بین چها )سیستانی :( به تفصیلی که خواهد آمد. ]پایان مسأله

بعد از رکوع و قبل از تمام شدن سجدتین . ]پایان مسأله [ )زنجانی :( ]و[ دهم : شکی که 

سه طرف یا بیشتر داشته باشد، مگر شک بین دو و سه و چهار پس از تمام شدن دو سجده 

ه شک بین دو تیجه ب)البته در شک بین سه و چهار و پنج قبل از رکوع باید بنشیند و در ن

( )اراکی ، 62و سه و چهار پس از تمام شدن دو سجده باز می گردد(. ]پایان مسأله [ )

( )مکارم :( هشتم : 69( )نوری :( احتیاط واجب .. )63بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

شک ّ بین چهار و شش یا بیشتر، ولی در اینجا احتیاط واجب آن است که مانند شکّ  

 و پنج عمل کند، یعنی بنا را بر چهار بگذارد .. چهار

 اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید[ 3366]مسأله 

(، نمی تواند نماز 6اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید ) 6611مسأله 

از نم(، ولی اگر به قدری فکر کند که شک پا بر جا شود به هم زدن 2را به هم بزند )

( )گلپایگانی :( و به قدری فکر کند که از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید 6مانعی ندارد. )
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( )زنجانی :( بلکه باید قدری فکر کند 2شود می تواند نماز را به هم بزند و از سر بگیرد. )

که شکش پابرجا شود، بلکه بنا بر احتیاط واجب باید به قدری فکر کند که صورت نماز 

 خورد، یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود.بهم ب

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بهتر آن است که )سیستانی : به همین اندازه که شک ّ او 

پابرجا شد( نماز را به هم نزند بلکه به قدری فکر کند که صورت نماز به هم بخورد، یا 

 از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود.

بر احوط نمی تواند نماز را بهم بزند، بلکه باید ابتدا قدری فکر کند تا علم )بهجت :( بنا 

یا گمان به یک طرف پیدا کند، ولی اگر بعد از فکر کردن هم ، شک او از بین نرود، به 

هم زدن نماز بنا بر اظهر مانعی ندارد و الزم نیست آن قدر صبر کند تا خود، از حالت 

 نمازگزار بیرون رود.

:( باید نماز را بهم نزند و به قدری فکر کند که یا از صورت نمازگزار خارج )صافی 

 شود، یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود.

)فاضل :( مسأله هر گاه برای نمازگزار شک پیدا شود باید مقداری فکر کند تا شاید شک 

پیدا  گماناو برطرف شود لذا اگر شک او برطرف شد و نسبت به یک طرف یقین یا 

کرد و بنا بر آن گذاشته و نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است و اگر با مقداری فکر 

کردن چیزی یادش نیامد و به شک خود باقی ماند و اصطالحاً شک مستقر شد باید به 

وظیفه شاک عمل کند و اگر یکی از شکهای مبطل مستقر شد نماز را قطع کند و در 

 نیست .اینجا قطع نماز حرام 

 139ص: 

 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد
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 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد[ 3367]مسأله 

شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است : اول : شک در چیزی  6619مسأله 

( مثل آن که در رکوع شک کند که حمد 6که محل به جا آوردن آن ، گذشته است )

را خوانده یا نه . دوم : شک بعد از سالم نماز. سوم : شک بعد از گذشتن وقت نماز. 

(. پنجم : شک امام در 2که زیاد شک می کند ) چهارم : شک کثیر الشک یعنی کسی

شماره رکعتهای نماز در صورتی که مأموم شماره آنها را بداند و هم چنین شک مأموم 

(. 9(. ششم : شک در نماز مستحبی )3در صورتی که امام شماره رکعتهای نماز را بداند )

، زنجانی :( چهارم : شک ( )گلپایگانی 2( )گلپایگانی ، فاضل :( ]پایان مورد اوّل [ )6)

( 3کثیر الشک )زنجانی : یعنی کسی که در هر سه نماز ال اقل یک بار شک می کند( .. )

)گلپایگانی ، مکارم ، صافی ، فاضل :( پنجم : شک ّ امام و مأموم )صافی : به تفصیلی که 

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و نماز احتیاط.9ذکر خواهد شد( .. )

 و تفصیل هر یک از این شش مورد در مسائل بعدی بیان خواهد شد.)بهجت :( 

 شک در چیزی که محل آن گذشته است  3

 اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا نه [ 3368]مسأله 

اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا نه  6613مسأله 

ثلًا شک کند که حمد خوانده یا نه ، چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام ، م

( و اگر مشغول 2( باید آن چه را که در انجام آن شک کرده به جا آورد )6دهد نشده )

( )فاضل :( 6( به شک خود اعتنا نکند. )9( بعد از آن انجام دهد شده )3کاری که باید )

 نشده .. )نوری :( مثلًا به رکوع نرفته است ..یا مستحب است انجام دهد 

 )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده ..
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 )زنجانی :( چنانچه مشغول کاری که بعد از آن انجام می گیرد نشده ..

)سیستانی :( چنانچه مشغول کاری باشد که شرعاً نباید در صورتی که آن کار قبلی را 

رک کرده است مشغول این کار شود مثلًا در حال خواندن سوره شک کند حمد عمداً ت

خوانده یا نه ، نباید به شک خود اعتنا کند و در غیر این صورت باید آن چه را که در 

( )فاضل :( یا 3( )نوری :( یعنی حمد را بخواند .. )2انجام آن شک کرده به جا آورد. )

 در حال خواندن سوره شک کند حمد خوانده یا نه .. ( )خوئی :( مثلًا9مستحب است .. )

 )نوری :( مثلًا به رکوع رفته است ..

 )گلپایگانی ، صافی :( اگر مشغول کاری که بعد از آن است شده ..

 )زنجانی :( اگر مشغول کاری که بعد از آن انجام می گیرد شده ..

 چیزی ، شک کند آن را به جا  ّ)مکارم :( مسأله هر گاه در اثناءِ نماز بعد از گذشتن محل

 آورده یا نه ؛ مثل 

 131ص: 

این که بعد از داخل شدن در رکوع ، شک در حمد و سوره کند و یا بعد از ورود در 

سجده شک در رکوع کند، در هیچ یک از این موارد نباید به شک ّ خود اعتنا کند، خواه 

 جزء بعدی رکن باشد یا غیر رکن .

 بین خواندن آیه ای شک کند[ اگر در 3369]مسأله 

اگر در بین خواندن آیه ای شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه ، یا وقتی  6617مسأله 

( به شک خود اعتنا 6آخر آیه را می خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه ، باید )

ست [ )مکارم نی در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، صافی و تبریزی« باید»( ]کلمه 6نکند. )
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:( مسأله هر گاه در آیات حمد یا سوره شک کند، مثلًا موقعی که وارد آیه دوّم شده 

شک کند آیه اوّل را خوانده یا نه ؛ یا وارد کلمه ای از یک آیه شده ، شک کند کلمه 

قبل را خوانده ؛ باید بنا بر احتیاط برگردد و آن را به قصد قربت به جا آورد و بعد دنبال 

 ن را ادامه دهد.آ

 اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند[ 3371]مسأله 

اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانند ذکر و  6694مسأله 

آرام بودن بدن را انجام داده یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند. )مکارم :( مسأله هر گاه 

گفته امّا نمی داند با شرایط و به طور صحیح بعد از رکوع یا سجود بداند ذکر واجب را 

 انجام داده یا نه ، به شک ّ خود اعتنا نکند.

 اگر در حالی که به سجده می رود[ 3373]مسأله 

(، یا 6اگر در حالی که به سجده می رود شک کند که رکوع کرده یا نه ) 6696مسأله 

( )خوئی ، 6(. )2نکند ) شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه ، به شک خود اعتنا

تبریزی ، زنجانی ، نوری :( الزم است برگشته و بایستد و رکوع را به جا آورد و اگر 

 شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه ، )تبریزی : باید( به شک خود اعتنا نکند.

)بهجت :( بنا بر احتیاط باید برگردد و رکوع را انجام دهد و اگر شک کند که بعد از 

 کوع ایستاده یا نه باید آن را بنا بر احتیاط انجام دهد.ر

( )سیستانی 2)مکارم :( احتیاط واجب آن است که برگردد و به جا آورد. ]پایان مسأله [ )

 :( باید به شک خود اعتنا نکند.

 اگر در حال برخاستن شک کند[ 3372]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

(، باید 2( به جا آورده یا نه )6اگر در حال برخاستن شک کند که تشهد را ) 6692مسأله 

( ولی اگر شک کند که سجده را به جا آورده یا نه ، باید برگردد و به جا 3اعتنا نکند )

( )بهجت :( یا اگر شک 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( سجده یا تشهد را .. )6آورد. )

 به جا آورده یا نه ..کند که سجده را 

)نوری :( و هم چنین در حال برخاستن اگر شک کند که سجده را به جا آورده یا نه ، 

 باید برگردد و به جا آورد.

)زنجانی :( باید برگردد و به جا آورد. هم چنین است اگر در حال برخاستن از رکعت 

د عد از ایستادن شک کناول و سوم شک کند که سجده را به جا آورده یا نه . ولی اگر ب

( )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . 3که سجده را به جا آورده یا نه ، اعتنا نکند. )

 )گلپایگانی ، صافی :( احتیاطاً به قصد رجاء به جا آورد ..

 131ص: 

 )خوئی ، تبریزی :( باید برگردد و به جا آورد.

آورد. ]پایان مسأله [ )بهجت :( بنا )مکارم :( احتیاط واجب آن است که برگردد و به جا 

 بر احتیاط باید برگردد و به جا آورد بلکه در دوّمی وجوب برگشتن أظهر است .

 کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند[ 3371]مسأله 

کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند، اگر موقعی که حمد یا تسبیحات  6693مسأله 

جده یا تشهد را به جا آورده یا نه ، باید به شک خود اعتنا می خواند، شک کند که س

( و اگر پیش از آن که مشغول حمد یا تسبیحات شود، شک کند که سجده یا 6نکند )

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .6تشهد را به جا آورده یا نه باید به جا آورد. )
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 ه جا آورده یا نه [اگر شک کند که یکی از رکنهای نماز را ب 3374]مسأله 

اگر شک کند که یکی از رکنهای نماز را به جا آورده یا نه ، چنانچه مشغول  6699مسأله 

کاری که بعد از آن است نشده ، باید آن را به جا آورد، مثلًا اگر پیش از خواندن تشهد 

اید یشک کند که دو سجده را به جا آورده یا نه ، باید به جا آورد و چنانچه بعد یادش ب

( 6(. )6که آن رکن را به جا آورده بوده ، چون رکن زیاد شده نمازش باطل است )

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم .

)مکارم :( مسأله هر گاه قبل از گذشتن محل ّ، شک کند و برگردد و به جا آورد، بعد 

ل اشد نمازش باطمعلوم شود آن جزء را انجام داده بود و بار دوّم اضافه بوده ، اگر رکن ب

 می شود و اگر رکن نباشد صحیح است .

)زنجانی :( مسأله اگر قبل از سجده شک کند که رکوع نماز را به جا آورده یا نه ، و آن 

را به جا آورد و بعد یادش بیاید که رکوع کرده بود؛ چون رکوع زیاد شده ، نمازش 

ده را به جا آورده یا نه ، باطل است ، و اگر پیش از خواندن تشهد شک کند که دو سج

و آنها را به جا آورد و بعد یادش بیاید که دو سجده انجام داده بوده ، دو سجده زیاد 

 [ گذشت .6647کرده که حکم آن در مسأله ]

 اگر شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه [ 3375]مسأله 

اگر شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه ، چنانچه مشغول  6691مسأله 

کاری که بعد از آن است نشده ، باید آن را به جا آورد؛ مثلًا اگر پیش از خواندن سوره 

شک کند که حمد را خوانده یا نه ، باید حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن یادش 

ورده بوده چون رکن زیاد نشده ، نماز صحیح است . )مکارم :( بیاید که آن را به جا آ

 (.6699رجوع کنید به ذیل مسأله )
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)زنجانی :( مسأله اگر شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه ، و از آنجا که 

مشغول کار بعد از آن نشده آن را به جا بیاورد؛ مثلًا پیش از خواندن سوره شک کند که 

وانده یا نه ، و حمد را بخواند، اگر چه بعد از انجام آن یادش بیاید که آن را به حمد را خ

 جا آورده بوده ، نمازش صحیح است .

 اگر شک کند که رکنی را به جا آورده یا نه [ 3376]مسأله 

اگر شک کند که رکنی را به جا آورده یا نه ، چنانچه مشغول تشهد است  6691مسأله 

(، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر 6سجده را به جا آورده یا نه )اگر شک کند که دو 

(، در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید 2یادش بیاید که آن رکن را به جا نیاورده )

( مثلًا اگر پیش از 3آن را به جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است )

 رکوع رکعت 

 139ص: 

و سجده را به جا نیاورده ، باید به جا آورد و اگر در رکوع یا بعد از بعد یادش بیاید که د

( )فاضل :( اگر شک کند که رکنی را به جا 6(. )9آن یادش بیاید، نمازش باطل است )

آورده یا نه ، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است شده ، نباید به شک خود اعتنا کند 

( )خوئی 2که دو سجده را به جا آورده یا نه .. ) مثلًا اگر مشغول تشهد است و شک کند

، تبریزی ، سیستانی :( اگر شک کند که رکنی را به جا آورده یا نه ، مثلًا مشغول تشهد 

است اگر شک کند که دو سجده را به جا آورده یا نه و به شک خود اعتنا نکند و بعدًا 

( 9نی :( بنا بر احتیاط الزم .. )( )سیستا3یادش بیاید که آن رکن را به جا نیاورده .. )

 )سیستانی :( چنانکه گفته شد.

)مکارم :( مسأله هر گاه بعد از گذشتن محل ّ، شک کند و طبق دستور، اعتنا نکرده و 

بگذرد، بعد متوجّه شود که آن عمل مشکوک را انجام نداده ، هر گاه وارد رکن بعد 
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کن بعد شده ، نمازش صحیح است ، مگر نشده ، باید برگردد و به جا آورد و اگر وارد ر

 آن که جزءِ مشکوکی که ترک شده رکن باشد.

)زنجانی :( مسأله اگر بعد از گذشتن محل رکوع و سجده شک کند که آن را به جا 

آورده یا نه ، و به شک خود اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده ، باید به 

 [ گفته شد عمل کند.6647کوع و سجده در مسأله ]دستوری که برای فراموشی ر

 اگر شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه [ 3377]مسأله 

اگر شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه چنانچه مشغول  6699مسأله 

کاری که بعد از آن است شده ، باید به شک خود اعتنا نکند، مثلًا موقعی که مشغول 

خواندن سوره است ، اگر شک کند که حمد را خوانده یا نه ، باید به شک خود اعتنا 

نکند و اگر بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده در صورتی که مشغول رکن بعد نشده 

( و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش صحیح است . بنا بر این اگر 6، باید به جا آورد )

( و اگر در رکوع یادش 2د که حمد را نخوانده ، باید بخواند )مثلًا در قنوت یادش بیای

( )سیستانی :( باید آن را و آن چه بعد از آن است به جا 6(. )3بیاید نماز او صحیح است )

( )فاضل :( ولی بنا بر احتیاط 3( )سیستانی :( باید حمد و سوره را بخواند .. )2آورد .. )

وانده به جا آورد و اگر واجبی که نخوانده مستحب دو سجده سهو برای حمد که نخ

تشهّد یا سجده باشد قضای آن را واجب است انجام دهد و بعد از آن دو سجده سهو به 

 .6691جا آورد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله اگر شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه ، و از آنجا که 

عد از آن شده به شک خود اعتنا نکند؛ مثلًا موقعی که مشغول خواندن سوره مشغول کار ب

است ، شک کند که حمد را خوانده یا نه ، و به شک خود اعتنا نکند و بعد یادش بیاید 

که آن را به جا نیاورده ، در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید آن را به جا آورد و 
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یح است ، بنا بر این اگر مثلًا در قنوت یادش بیاید اگر مشغول رکن بعد شده نمازش صح

 که حمد را نخوانده ، باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید نمازش 

 133ص: 

صحیح است ، ولی اگر در تشهد آخر نماز متوجه شود که سجده آخر نماز را فراموش 

ا نموده و نماز را کرده ، به احتیاط واجب نماز را تمام کرده و پس از سالم سجده را قض

 نیز دوباره بخواند.

 اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه [ 3378]مسأله 

 اشاره

اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه یا شک کند درست گفته یا نه  6693مسأله 

چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا به واسطه انجام کاری که نماز را 

( و اگر پیش 6به هم می زند از حال نمازگزار بیرون رفته باید به شک خود اعتنا نکند )

د سالم را بگوید. امّا اگر در صحیح گفتن سالم شک کند در هر از اینها شک کند، بای

( )مکارم 6صورت باید به شک خود اعتنا ننماید چه مشغول کار دیگر شده باشد یا نه . )

:( چنانچه وارد نماز دیگری شده ، یا مشغول کاری است که نماز را به هم می زند، و از 

عتنا نکند و اگر پیش از اینهاست ، باید حال نمازگزار بیرون رفته باید به شک خود ا

 برگردد و سالم را بگوید.

)فاضل :( چنانچه مشغول تعقیب نماز یا نماز دیگر شده یا مشغول انجام کاری شده که 

نمازگزار را از حال نماز بیرون می برد باید به شک خود اعتنا نکند و اگر قبل از اینها در 

 کند. احتیاط واجب یک بار دیگر سالم را تکرار صحیح گفتن سالم شک کند نیز بنا بر
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه ، چنانچه مشغول 

تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا بواسطه انجام کاری که نماز را بهم می زند از 

ند باید اگر پیش از اینها شک ک حال نماز گزار بیرون رفته باید به شک خود اعتنا نکند و

سالم را بگوید و اگر شک کند سالم نماز را درست گفته یا نه به شک خود اعتنا نکند، 

 هر چند وارد عمل دیگر نشده باشد.

 )خوئی ، تبریزی :( چنانچه مشغول نماز دیگر شده ..

منافی نماز  ه)سیستانی :( چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا چیزی ک

 است انجام داده است ..

 )خوئی ، تبریزی :( اگر چه مشغول تعقیب باشد ..

 )سیستانی :( در هر جایی که باشد.

 )خوئی ، تبریزی :( هر چند مشغول تعقیب هم نشده باشد.

)بهجت :( مسأله اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه ، در صورتی که مشغول تعقیب 

سبب انجام کاری که نماز را بهم می زند از حال نمازگزار خارج شده ، به  نماز شده یا به

شک خود اعتنا نمی کند، و در صورت دوّم در بعضی از موارد احتیاط مستحب در اعاده 

است ، و اگر پیش از اینها شک کند باید سالم را بگوید، و امّا اگر در صحیح بودن سالم 

 اشد یا نه ، باید به شک خود اعتنا ننماید.شک کند، چه مشغول کار دیگر شده ب

)زنجانی :( مسأله اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه ، چنانچه مشغول کاری که 

محل آن پس از نماز است ، شده باشد؛ مثلًا مشغول تعقیبات یا نماز دیگر شده باشد، یا به 

بیرون رفته ، باید به شک جهت انجام کاری که نماز را بهم می زند از حالت نمازگزار 

خود اعتنا نکند، ولی اگر بداند سالم نماز را گفته و شک کند صحیح گفته یا نه ، بنا بر 
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احتیاط واجب سالم نماز را دوباره بگوید و اگر پیش از اینها شک کند که سالم را داده 

 یا آن را صحیح گفته یا نه ، باید سالم نماز را بخواند.

 137ص: 

 اصی مسائل اختص

اگر در صحیح بودن چیزی شک کند، مثلًا تکبیره اإلحرام گفت یا  711)بهجت :( مسأله 

حمد خواند و یا آیه ای را خواند و شک کرد صحیح گفته یا نه ، نباید به شک ّ خود 

 اعتنا کند.

اگر کسی در نماز شک کرد که ظهر را قصد کرده یا عصر را ، و  719)بهجت :( مسأله 

بلًا ظهر را نخوانده یا شک در خواندن آن دارد، پس اگر در وقت مختص می داند که ق

به ظهر یا وقت مشترک است ، قصد نماز ظهر را می کند و اگر در وقت مختص ّ به عصر 

است ، اگر تا حال ، قصد انجام تکلیف فعلی را داشته ، قصد نماز عصر می نماید و آن 

ظهر را قبلًا خوانده ، پس با قصد انجام تکلیف را تمام می کند؛ و اگر می داند که نماز 

فعلی ، قصد نماز عصر می کند و آن را تمام می کند؛ چه در وقت مشترک باشد و چه 

 در وقت مختص به عصر.

 شک بعد از سالم  2

 اگر بعد از سالم نماز شک کند[ 3379]مسأله 

 اشاره

(، مثلًا شک 6بوده یا نه )اگر بعد از سالم نماز شک کند که نمازش صحیح  6697مسأله 

کند رکوع کرده یا نه ، یا بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت 

(؛ ولی اگر هر دو طرف شک او باطل 2خوانده یا پنج رکعت ، به شک خود اعتنا نکند )
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باشد، مثلًا بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت 

( )مکارم :( خواه شک ّ مربوط به عدد رکعتهای نماز باشد، یا 6زش باطل است . )، نما

شرایط نماز مانند قبله و طهارت و یا اجزاءِ نماز مانند رکوع و سجود، به شک ّ خود اعتنا 

( )زنجانی :( ولی اگر یقین داشته باشد که نمازش کامل نیست و شک وی 2نمی کند. )

نماز، آن را باطل می کند، مثلًا بعد از سالم نماز چهار رکعتی  از شکهایی باشد که در وقت

شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت ، نمازش باطل است ، ولی اگر مثلًا بعد از 

سالم نماز چهار رکعتی قبل از آن که از حالت نمازگزار بیرون رود شک کند که دو 

ز که بنا را بر سه گذاشته و پس ارکعت خوانده یا سه رکعت ، نمازش باطل نیست ، بل

خواندن یک رکعت دیگر سالم می دهد و نماز احتیاط را که به احتیاط واجب یک 

 رکعت ایستاده است می خواند و به جهت سالم بی جا دو سجده سهو به جا می آورد.

 مسائل اختصاصی 

ار گذاشت و اگر در نماز، بین دو و چهار شک کرد و بنا را بر چه 717)بهجت :( مسأله 

بعد از سالم ، شک ّ او به شک بین سه و چهار تبدیل شد، یا آن که بین دو و سه و چهار 

شک کرد و بنا را بر چهار گذاشت و بعد از سالم ، شک ّ او به شک ّ بین سه و چهار 

تبدیل شد، أحوط این است که به وظیفه شک ّ دوّم عمل کند؛ و اگر بین دو و چهار 

بر چهار گذاشت و بعد از سالم ، شک ّ او به شک بین دو و سه تبدیل  شک کرد و بنا را

شد، عالوه بر انجام وظیفه مربوط به شک بین دو و سه ، دو سجده سهو نیز برای سالم 

 بی جا، به جا می آورد.

اگر بعد از نماز شک کند که نمازی که خوانده ، به قصد ظهر  794)بهجت :( مسأله 

سافر نیست ، یک نماز چهار رکعتی و اگر مسافر است ، یک نماز خوانده یا عصر؛ اگر م

دو رکعتی به قصد ما فی الذّمّه بخواند، کافی است ؛ و اگر شک کرد نمازی که خوانده 

 ، واجب بوده یا مستحب ّ، باید نماز واجب را بخواند.
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 194ص: 

 شک بعد از وقت  1

 اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند[ 3381]مسأله 

اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه ، یا گمان کند  6634مسأله 

(، ولی اگر پیش از گذشتن وقت ، شک کند که 6که نخوانده ، خواندن آن الزم نیست )

نماز خوانده یا نه ، یا گمان کند که نخوانده ، باید آن نماز را بخواند بلکه اگر گمان کند 

( )بهجت :( مگر گمانی که در حدّ اطمینان 6(. )2آن را به جا آورد ) که خوانده ، باید

 باشد؛ ..

( 2)زنجانی :( مگر اطمینان داشته باشد نخوانده .. )فاضل :( به شک خود اعتنا نکند .. )

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، صافی ، زنجانی :( اگر پیش از گذشتن وقت ، شک 

 ه ، اگر چه گمان کند که خوانده است ، باید آن نماز را بخواند.کند که نماز خوانده یا ن

 اگر بعد از گذشتن وقت شک کند[ 3383]مسأله 

اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه ، به شک  6636مسأله 

 خود اعتنا نکند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر[اگر بعد  3382]مسأله 

اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده  6632مسأله 

( چهار رکعت نماز قضا به نیت 6ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر باید )

( 6ت )(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیس2نمازی که بر او واجب است بخواند )

 ( )فاضل :( ) ما فی الذّمّه ( بخواند.2)خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط .. )
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)زنجانی :( مسأله اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز 

نخوانده و نمی داند که نماز ظهر است یا نماز عصر، باید چهار رکعت نماز به قصد ما فی 

ر غیر وقت اختصاصی عصر نمازی خوانده و نمی داند در آن نیت الذمه بخواند، و اگر د

ظهر کرده یا به جهت فراموشی نیت عصر نموده ، نماز خوانده شده را نماز ظهر قرار داده 

، نماز عصر را قضا می کند و احتیاط مستحب آن است که در نماز قضا، نیت خصوص 

 ظهر یا عصر را نکند.

 ن وقت نماز مغرب و عشا[اگر بعد از گذشت 3381]مسأله 

اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند یک نماز خوانده ولی  6633مسأله 

(. 6نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی ، باید قضای نماز مغرب و عشا را بخواند )

 اللّه( )زنجانی :( و هر دو نماز را به قصد رجاء به جا آورد. این مسأله ، در رساله آیت 6)

 بهجت نیست 

 «کسی که زیاد شک می کند»کَثِیرُ الشَّک  4

 اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند[ 3384]مسأله 

( در یک نماز سه مرتبه شک کند، یا در سه نماز پشت سر هم 6اگر کسی ) 6639مسأله 

مثلًا در نماز صبح و ظهر و عصر شک کند، کثیر الشک است و چنانچه زیاد شک کردن 

( )فاضل :( میزان 6او از غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد، به شک خود اعتنا نکند. )

 ت و اگر کسی ..در تشخیص کثیر الشک عُرف اس

)گلپایگانی :( مسأله اگر برای انسان حالتی پیدا شده باشد که نتواند سه نماز پشت سر هم 

 بدون شک ّ بخواند کثیر الشک است و باید به شک ّ خود اعتنا نکند.

 196ص: 
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)خوئی ، تبریزی :( مسأله کثیر الشک کسی است که عرفاً بگویند زیاد شک می کند یا 

به نحوی باشد که در هر سه نماز ال اقل ّ یک مرتبه شک کند؛ چنین  این که حال او

شخصی به شک خود اعتنا نکند. )تبریزی : و لکن معتبر است زیادی شک ّ از جهت 

عارضه موقّتی مانند پریشانی خاطر از غضب و ترس نباشد.( )صافی :( مسأله کثیر الشک 

د سه نماز نیست کسی هم که نتوان کسی است که عرفاً بگویند زیاد شک می کند و بعید

 پشت سر هم بدون شک بخواند، کثیر الشک باشد، که باید به شک خود اعتنا نکند.

)زنجانی :( مسأله کثیر الشک : کسی است که در هر سه نماز ال اقل یک مرتبه شک می 

کند، چنین شخصی به شک خود اعتنا نمی کند و کسی که عرفاً بگویند زیاد شک می 

به این اندازه نباشد، بنا بر احتیاط واجب عمل شک را مانند شخص معمولی انجام  کند و

 داده و اگر شک وی در عدد رکعات باشد نماز را دوباره نیز بخواند.

)سیستانی :( مسأله کثیر الشک کسی است که زیاد شک می کند به این معنی که بیش از 

ی که مانند او هستند از جهت بودن یا معمول شک می کند با مقایسه حال او با حال کسان

نبودن اسباب اغتشاش حواس ؛ و اختصاص ندارد کثیر الشک به کسی که زیاد شک 

 کردن عادت او باشد، بلکه کافی است که در معرض عادت به کثرت شک باشد.

یعنی کسی که زیاد شک می کند، نباید به شک خود « کثیر الشّک »)مکارم :( مسأله 

واه در عدد رکعات نماز باشد، یا در اجزای نماز، یا شرایط نماز. کثیر الشک اعتنا کند، خ

کسی است که بگویند زیاد شک می کند و اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند 

است . هر گاه به خاطر یک حالت « کثیر الشک ّ»یا در سه نماز پشت سر هم شک کند، 

ید به وقّتاً گرفتار حالت کثرت شک شود، بافوق العاده مانند بیماری ، غضب یا مصیبت م

 شک ّ خود اعتنا کرده و مطابق احکام آن رفتار کند.
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)بهجت :( مسأله کسی که زیاد شک می کند، نباید به شک ّ خود اعتنا کند و کثیر الشک 

شدن به این است که مردم بگویند تو زیاد شک ّ می کنی ؛ و زیاد شک کردن به این 

د که در یک نماز سه مرتبه شک کند، یا در سه نماز پشت سر هم صورت محقّق می شو

 مثلًا در نماز صبح و ظهر و عصر شک کند.

 کثیر الشک اگر در به جا آوردن چیزی شک کند[ 3385]مسأله 

کثیر الشک اگر در به جا آوردن چیزی شک کند، چنانچه به جا آوردن آن  6631مسأله 

ا بگذارد که آن را به جا آورده مثلًا اگر شک کند که ( باید بن6نماز را باطل نمی کند )

( و اگر به جا آوردن آن ، نماز 2رکوع کرده یا نه باید بنا بگذارد که رکوع کرده است )

را باطل می کند باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده ؛ مثلًا اگر شک کند که یک رکوع 

تر از طل می کند، باید بنا بگذارد که بیشکرده یا بیشتر، چون زیاد شدن رکوع نماز را با

( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی ، تبریزی :( کثیر الشک اگر در 6یک رکوع نکرده است . )

به جا آوردن چیزی از اجزاء نماز شک کند .. )بهجت :( چنانچه به جا نیاوردن آن نماز 

اگر در به جا آوردن  ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( و2را باطل می کند .. )

چیزی شک کند که نماز را باطل می کند، مثل این که شک کند که نماز صبح را دو 

 رکعت خوانده یا سه رکعت ، بنا را بر صحّت می گذارد.

 192ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله هر گاه کثیر الشّک در به جا آوردن چیزی شک کند، باید 

ده مگر این که اگر آن را به جا آورده باشد نماز باطل باشد بنا بگذارد که آن را به جا آور

که در این صورت ، باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده ، مثلًا اگر شک کند که یک 

رکوع کرده یا بیشتر، چون با زیاد شدن ِ رکوع ، نماز باطل است ، باید بنا بگذارد که 

 بیشتر از یک رکوع نکرده است .
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له کثیر الشک اگر در به جا آوردن چیزی شک کند باید بنا را بر این بگذارد )فاضل :( مسأ

که آن فعل را انجام داده است و نماز را ادامه دهد مثلًا اگر شک کند که سجده کرده یا 

خیر بنا بگذارد که انجام داده است و اگر شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه 

ده است و اگر بنا بر انجام آن فعل نماز باطل می رکعت بنا بگذارد که سه رکعت خوان

شود بنا بگذارد که آن را انجام نداده است مثلًا اگر در نماز صبح شک کند که دو رکعت 

 خوانده یا سه رکعت بنا بگذارد که دو رکعت خوانده و نماز را تمام کند.

اوست  که به نفع )مکارم :( مسأله منظور از اعتنا نکردن به شک این است که آن طرف را

بگیرد، مثلًا اگر شک کند سجده یا رکوع را به جا آورده ؛ بنا بگذارد که به جا آورده 

است ، هر چند از محل ّ آن نگذشته است ، یا اگر شک ّ کند نماز صبح را دو رکعت 

 خوانده یا سه رکعت ، بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است .

 از زیاد شک می کند[کسی که در یک چیز نم 3386]مسأله 

(، چنانچه در چیزهای دیگر 6کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می کند ) 6631مسأله 

(، مثلًا کسی که زیاد شک می کند 3( باید به دستور آن عمل نماید )2نماز شک کند )

سجده کرده یا نه ، اگر در به جا آوردن رکوع شک کند باید به دستور آن رفتار نماید 

( )سیستانی 6ا به جا آورد و اگر به سجده رفته ، اعتنا نکند. )( رکوع ر9یعنی اگر ایستاده )

 :( به طوری که زیادی شک از مختصّات آن چیز حساب شود ..

( )مکارم :( 3( )نوری :( بطور معمول شک کند .. )2)مکارم :( مثلًا در حمد و سوره .. )

( )خوئی ، 9أله [ )]و[ تنها در موردی که زیاد شک می کند اعتنا نخواهد کرد. ]پایان مس

 تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( اگر به سجده نرفته .. )فاضل :( اگر هنوز ایستاده ..

 کسی که در نماز مخصوصی مثلًا در نماز ظهر زیاد شک می کند[ 3387]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( 2( در نماز مخصوصی مثلًا در نماز ظهر زیاد شک می کند )6کسی که ) 6639مسأله 

مثلًا در نماز عصر شک کند، باید به دستور شک رفتار نماید. این مسأله اگر در نماز دیگر 

( )سیستانی :( به 2( )سیستانی :( کسی که همیشه .. )6، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 طوری که کثرت شک از مختصات آن شمرده می شود ..

 )مکارم :( فقط در آن باید اعتنا نکند. ]پایان مسأله [

 ( در جای مخصوصی نماز می خواند[3کسی که وقتی ) 3388]مسأله 

( در جای مخصوصی نماز می خواند زیاد شک می کند 6کسی که وقتی ) 6633مسأله 

(، اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید به دستور شک عمل نماید. 2)

سیستانی :( کسی که ( )خوئی ، زنجانی ، 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 ( )سیستانی :( به همان نحو که در مسأله قبل آمد ..2فقط وقتی .. )

 193ص: 

)مکارم :( مسأله اگر کسی در مکان مخصوصی )مثلًا وقتی در میان جمع نماز می خواند( 

 زیاد شک ّ می کند فقط در همان جا اعتنا به شک خود نمی کند.

 ثیر الشک شده یا نه [اگر انسان شک کند که ک 3389]مسأله 

(، باید به دستور شک عمل 6اگر انسان شک کند که کثیر الشک شده یا نه ) 6637مسأله 

( که به حال معمولی مردم برگشته باید به 3(. و کثیر الشک تا وقتی یقین نکند )2نماید )

( )فاضل :( یعنی چون نمی داند که آیا در سه نماز قبلی شک 6شک خود اعتنا نکند. )

( 2کرده تا کثیر الشک باشد یا فقط در دو نماز قبلی شک کرده تا کثیر الشک نباشد .. )

( )زنجانی :( تا وقتی اطمینان 3)مکارم :( بنا می گذارد بر این که کثیر الشّک نشده .. )

 نکند ..
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 کسی که زیاد شک می کند[ 3391]مسأله 

ا به جا آورده یا نه و کسی که زیاد شک می کند اگر شک کند رکنی ر 6674مسأله 

اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده ، چنانچه مشغول رکن بعد نشده ، باید 

(، مثلًا اگر شک 2( و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است )6آن را به جا آورد )

کرده ، نکند رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه پیش از سجده یادش بیاید که رکوع 

(. این مسأله ، در رساله 3باید رکوع کند و اگر در سجده یادش بیاید، نمازش باطل است )

( )سیستانی :( باید آن رکن را و آن چه بعد از آن است به جا 6آیت اللّه بهجت نیست )

( 3( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده . )سیستانی :( بنا بر احتیاط باطل است .. )2آورد .. )

وئی ، تبریزی ، سیستانی :( چنانچه پیش از سجده دوّم یادش بیاید که رکوع نکرده ، )خ

باید برگردد و رکوع کند و اگر در سجده دّوم یادش بیاید، نمازش باطل است )سیستانی 

 : بنا بر احتیاط(.

)گلپایگانی ، صافی :( چنانچه پیش از سجده دوّم یادش بیاید که رکوع نکرده ، باید 

و رکوع کند و نماز را تمام نماید و احتیاط مستحب آن است که نماز را دوباره  برگردد

 بخواند و اگر در سجده دوّم یادش بیاید، نمازش باطل است .

)زنجانی :( مسأله کسی که زیاد شک می کند، اگر شک کند دو سجده را انجام داده یا 

 نداده ، چنانچه مشغول رکوع رکعتنه ، و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آنها را انجام 

بعد نشده باید آنها را به جا آورد و چنانچه مشغول رکوع شده نمازش باطل است ، و اگر 

شک کند که رکوع را انجام داده یا نه ، و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را انجام 

ردد و ید باید برگنداده ، چنانچه قبل از سر گذاشتن به زمین برای سجده دوّم یادش بیا

آن را انجام دهد و اگر پس از سر گذاشتن به زمین برای سجده دوم یادش بیاید، به 

احتیاط واجب دو سجده را نادیده گرفته و پس از انجام رکوع و سجود نماز را تمام کند 

 و پس از آن نماز را دوباره به جا آورد.
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 زی را که رکن نیست به جا آورده [کسی که زیاد شک می کند اگر شک کند چی 3393]مسأله 

 اشاره

کسی که زیاد شک می کند، اگر شک کند چیزی را که رکن نیست به جا  6676مسأله 

آورده یا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده ، چنانچه از محل به جا 

( نمازش 2شته )( و اگر از محل آن گذ6آوردن آن نگذشته باید آن را به جا آورد )

(، مثلًا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه در قنوت 3صحیح است )

 یادش 

 199ص: 

( و اگر در رکوع یادش بیاید نماز او صحیح است 9بیاید که حمد نخوانده ، باید بخواند )

ا و آن چه بعد از ( )سیستانی :( باید آن ر6. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )مکارم :( بقیه مسأله 3( )فاضل :( یعنی وارد رکن بعد شده .. )2آن است به جا آورد .. )

 ( )سیستانی :( باید حمد و سوره را بخواند ..9ذکر نشده . )

 مسأله اختصاصی 

اشخاص وسواسی باید به یقین و شک ّ خود عمل نکنند بلکه  6413)مکارم :( مسأله 

معمولی عمل کنند خواه یقین برای آنها حاصل شود یا نه ، و الّا در بسیاری  مطابق اشخاص

 از موارد نمازشان باطل خواهد بود.

 شک امام و مأموم  5

 اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند[ 3392]مسأله 

 اشاره
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ه س اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند مثلًا شک کند که 6672مسأله 

( که چهار 2(، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد )6رکعت خوانده یا چهار رکعت )

رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است ، امام باید نماز را تمام 

( که 3کند و خواندن نماز احتیاط الزم نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد )

ده است و مأموم در شماره رکعتهای نماز شک کند، باید به شک خود چند رکعت خوان

( )مکارم :( هر گاه مأموم بداند چهار رکعت خوانده با عالمتی به امام 6(. )9اعتنا ننماید )

می فهماند و امام باید مطابق آن عمل کند و به عکس اگر امام می داند چند رکعت 

ز امام پیروی کند و به شک خود اعتنا نکند. خوانده ، ولی مأموم شک می کند، باید ا

( )تبریزی :( و 9( )اراکی :( اگر امام بداند .. )3( )اراکی :( چنانچه مأموم بداند .. )2)

رجوع هر یک از امام و مأموم به دیگری در غیر رکعات ، مادامی که موجب اطمینان 

 نشود، محل ّ اشکال است .

 )نوری :( و به آن چه که امام یقین دارد، عمل نماید.

)زنجانی :( و ظاهراً اگر امام گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده و مأموم یقین داشته 

باشد، باید به یقین مأموم عمل کند و همین طور است اگر مأموم گمان داشته باشد و امام 

 یقین ، باید به یقین امام عمل کند.

:( و همچنین است شک هر یک از آن دو در افعال نماز مانند شک در عدد  )سیستانی

 سجده .

 مسائل اختصاصی 

اگر در نماز جماعت ، هم امام و هم مأموم شک کنند و شک ّ هر  793)بهجت :( مسأله 

کدام با دیگری فرق دارد، هر کدام به وظیفه خود عمل می کند. و حکم سهو امام یا 

 همین است . مأموم یا هر دو نیز
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برای آگاه کردن امام ممکن است به عدد رکعات نماز دست بر  6494)مکارم :( مسأله 

 بگوید و یا به هر ترتیب دیگر که سخن گفتن و کاری بر خالف« اللّه أکبر»زانو بزند، یا 

 نماز انجام دادن در آن نباشد، ولی نباید قبل از امام برخیزد و نماز خود را ادامه دهد.

 191ص: 

 شک در نماز مستحبّی  6

 اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند[ 3391]مسأله 

اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک  6673مسأله 

( بنا را بر کمتر بگذارد مثلًا اگر در نافله صبح شک کند 6، نماز را باطل می کند، باید )

( بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است و 2که دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، باید )

ا باطل نمی کند، مثلًا شک کند که دو رکعت خوانده یا اگر طرف بیشتر شک ، نماز ر

« باید»( ]کلمه 2( و )6یک رکعت ، به هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است . )

در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )مکارم :( مسأله هر گاه در عدد رکعتهای نماز 

ه طرف بیشتر، گر این کمستحبی شک کند مخیّر است بنا را بر کمتر بگذارد یا بیشتر، م

نماز را باطل کند که در این صورت بنا را بر کمتر می گذارد، مثلًا اگر شک میان یک و 

دو کند مخیّر است بنا را بر یک یا دو بگذارد، امّا اگر شک در میان دو و سه کند حتماً 

 بنا را بر دو می گذارد.

 کم شدن رکن نافله را باطل می کند[ 3394]مسأله 

کم شدن رکن ، نافله را باطل می کند بنا بر احتیاط واجب ولی زیاد شدن  6679 مسأله

(، پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی 6رکن ، آن را باطل نمی کند )

یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن 
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بین رکوع یادش بیاید که سوره را نخوانده ، باید برگردد و  را به جا آورد مثلًا اگر در

( )گلپایگانی ، اراکی ، خوئی ، تبریزی ، 6( و دوباره به رکوع رود. )2سوره را بخواند )

سیستانی ، صافی ، زنجانی :( کم شدن رکن ، نافله را باطل می کند ولی زیاد شدن رکن 

زی ، سیستانی ، زنجانی :( اگر در بین رکوع ( )خوئی ، تبری2، آن را باطل نمی کند .. )

 یادش بیاید که سوره حمد را نخوانده باید برگردد و حمد را بخواند ..

)بهجت :( مسأله اگر در نماز مستحبی کاری را فراموش کرد چنانچه محل آن باقی است 

 بنا بر اظهر باید آن را به جا آورد و در این جهت مثل نماز واجب است .

 :( مسأله کم و زیاد شدن رکن در نافله نیز اشکال دارد.)مکارم 

 اگر در یکی از کارهای نافله شک کند[ 3395]مسأله 

( 6اگر در یکی از کارهای نافله شک کند، خواه رکن باشد یا غیر رکن ، ) 6671مسأله 

چنانچه محل آن نگذشته ، باید به جا آورد و اگر محل آن گذشته ، به شک خود اعتنا 

( )بهجت :( بنا بر أظهر می تواند به شک ّ خود اعتنا نکند؛ ولی چنانچه محل ّ آن 6. )نکند

نگذشته ، احتیاط مستحب ّ در این است که آن را به جا آورد و اگر محل آن گذشته ، به 

 شک خود اعتنا نکند.

 )مکارم :( شک در افعال نماز مستحب ّ با نماز واجب فرق ندارد، مثلًا اگر شک در حمد

 یا رکوع کند ..

 اگر در نماز مستحبی دو رکعتی ، گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود[ 3396]مسأله 

( یا 6اگر در نماز مستحبی دو رکعتی ، گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود ) 6671مسأله 

 گمانش به دو رکعت یا کمتر برود باید به همان گمان عمل کند، )مگر آن که موجب 
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 191ص: 

((، مثلًا اگر گمانش به یک 2باشد که در این صورت گمان ، حکم شک را دارد )بطالن 

رکعت می رود احتیاطاً باید یک رکعت دیگر بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( باید اعتنا 6بهجت نیست )

گمانش به دو رکعت یا کمتر برود، )گلپایگانی ،  نکند و نمازش صحیح است و اگر

سیستانی ، صافی : بنا بر احتیاط واجب ( باید به همان گمان عمل کند مثلًا اگر گمانش به 

یک رکعت می رود، )گلپایگانی ، سیستانی ، صافی : احتیاطاً( باید یک رکعت دیگر 

نیست [ )اراکی :( مسأله گمان ( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه نوری 2بخواند. )

در رکعات نماز مستحبّی حکم شک ّ را دارد، گر چه احتیاط مستحب ّ است که به گمان 

عمل نماید مگر آن که موجب بطالن نماز باشد، پس اگر مثلًا در نماز غفیله ، گمان دارد 

 سه رکعت خوانده بنا می گذارد که دو رکعت خوانده است .

نمازهای مستحبّی بنا بر احتیاط واجب باید به ظن ّ و گمان خود عمل )مکارم :( مسأله در 

کند، تا آنجا که نماز را باطل نمی کند، مثلًا اگر گمانش به دو رکعت می رود، بنا بر آن 

 بگذارد و اگر گمانش به سه رکعت می رود باید بنا بر همان دو بگذارد.

 اگر در نماز نافله کاری کند[ 3397]مسأله 

( سجده سهو واجب می شود، 6اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن ) 6679 مسأله

(( را فراموش نماید، الزم نیست بعد از نماز، سجده سهو یا 2یا یک سجده ) یا تشهد )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، صافی ، 6(( را به جا آورد. )3قضای سجده )و تشهد )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی 3)( و 2سیستانی :( در نماز واجب .. )

 نیست [

 اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه [ 3398]مسأله 
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اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه ، چنانچه آن نماز مثل نماز  6673مسأله 

ت اگر م چنین اسجعفر طیّار وقت معیّن نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است . و ه

مثل نافله یومیّه وقت معیّن داشته باشد و پیش از گذشتن وقت شک کند که آن را به جا 

آورده یا نه ، ولی اگر بعد از گذشت وقت شک کند که خوانده است یا نه ، به شک 

خود اعتنا نکند. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )مکارم :( مسأله هر گاه بعد 

ن وقت نماز نافله شک کند آن را به جا آورده یا نه ؛ اعتنا نکند و اگر وقت باقی از گذشت

 است به جا آورد.

 شکهای صحیح 

 اگر در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند[ 3399]مسأله 

 اشاره

در نُه صورت اگر در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند، باید فکر  6677مسأله 

(، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و 6نماید )

نماز را تمام کند، و گر نه به دستورهایی که گفته می شود عمل نماید و آن نُه صورت از 

 گانی ، صافی ، نوری :( باید فوراً فکر نماید ..( )گلپای6این قرار است : )

 199ص: 

 )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط مستحب ّ باید فوراً فکر نماید ..

 )بهجت ، زنجانی :( بنا بر احتیاط باید )زنجانی : فوراً( فکر نماید ..

 ه)مکارم :( مسأله چنانچه گفته شد شک در عدد رکعتهای نمازهای چهار رکعتی در نُ

 صورت صحیح است .
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 اول :

( شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت 6آن که بعد از سر برداشتن از سجده دوم )

(، که باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند 2)

 ( به دستوری که3و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ) یا دو رکعت نشسته )

( )گلپایگانی ، صافی :( بعد از تمام شدن ذکر 6(. )9بعداً گفته می شود به جا آورد )

 واجب سجده دوّم ..

 )خوئی ، تبریزی :( بعد از تمامی ذکر سجده دوّم ..

( )بهجت :( اوّل : شک بین دو و سه ، 2)سیستانی :( بعد از داخل شدن در سجده دوّم .. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت 3م بنا بر أظهر .. )بعد از سر برداشتن از سجده دوّ

 ( )اراکی :( و احتیاط واجب آن است که یک رکعت ایستاده بخواند.9اللّه نوری نیست [ )

 )بهجت :( ولی احتیاط در این است که یک رکعت ایستاده بخواند.

وری که بعدًا ت)گلپایگانی ، صافی :( بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به دس

 گفته می شود به جا آورد.

)خوئی ، تبریزی :( بعد از نماز، بنا بر احتیاط واجب یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به 

 جا آورد.

)سیستانی :( بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد و بنا بر احتیاط 

 واجب دو رکعت نشسته کافی نیست .

نماز، نماز احتیاط به جا آورد که بنا بر احتیاط واجب یک رکعت  )زنجانی :( بعد از

 ایستاده است .
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)مکارم :( بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به دستوری که بعداً گفته می شود 

به جا آورد و اگر در سجده دوّم بعد از ذکر واجب شک کند، بنا بر احتیاط واجب همین 

نماز را هم اعاده نماید )این حکم در تمام مواردی که شک  دستور را عمل کند، بعداً

 باید بعد از تمام کردن سجده دوّم باشد جاری است (.

 دوم :

( که باید بنا بگذارد چهار رکعت 6شک بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم )

( 6(. )2ه بخواند )خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاد

 )گلپایگانی ، صافی :( بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم ، ..

 )خوئی ، تبریزی :( بعد از تمامی ذکر از سجده دوّم ، ..

( )بهجت :( و بعید نیست استحباب 2)سیستانی :( بعد از داخل شدن در سجده دوّم ، .. )

 دو سجده سهو، بعد از نماز احتیاط.

 193ص: 

 سوم :

( که باید بنا بر چهار 6شک بین دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم )

بگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته به جا آورد 

(، ولی اگر بعد از سجده اول یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم یکی از این سه شک 2)

( )خوئی ، تبریزی :( 6( نماز را رها کند و دوباره بخواند. )3ند )برایش پیش آید می توا

 بعد از تمامی ذکر از سجده دوّم ، ..

 )گلپایگانی ، صافی :( بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم ، ..
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( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، 2)سیستانی :( بعد از داخل شدن در سجده دوّم ، .. )

( )بهجت :( باید 3تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، صافی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 در رساله آیت اللّه نوری نیست [« می تواند».. ]کلمه 

 چهارم :

( که باید بنا بر چهار بگذارد 6ن از سجده دوم )شک بین چهار و پنج بعد از سر بر داشت

( ولی اگر بعد از سجده 2و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد )

(، بنا بر 3اول ، یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم ، این شک ، برای او پیش آید )

ت و باید مازش باطل اساحتیاط استحبابی به دستوری که گفته شد عمل کند اگر چه ن

 ( )خوئی ، تبریزی :( بعد از تمام کردن ذکر از سجده دوّم ..6دوباره بخواند. )

( )اراکی ، مکارم ، 2)گلپایگانی ، صافی :( بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوّم .. )

 فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .

ز تمام از سجده اوّل ، یا پیش ا )گلپایگانی ، صافی :( ولی اگر یکی از این چهار شک بعد

 شدن ذکر واجب سجده دوّم برای او پیش آید، نماز باطل است .

)خوئی ، تبریزی :( ولی اگر بعد از سجده اوّل یا پیش از تمامی ذکر از سجده دوم ، یکی 

 از این چهار شک برای او پیش آید، نمازش باطل است .

)بهجت :( ولی اگر بعد از رکوع رکعتی که در آن شک کرده و پیش از سر برداشتن از 

سجده دوّم ، این شک برای او پیش آید، بنا بر احتیاط واجب باید به دستوری که گفته 

 شد عمل کند و نماز را دوباره هم بخواند.
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کی سجده دوم ی )زنجانی :( ولی اگر بعد از تحقق سجده اول ، و پیش از سر برداشتن از

از این چهار شک ، برای او پیش آید، بنا بر احتیاط واجب باید به دستور همان شک عمل 

 ( )نوری :( نماز باطل است .3کند و نماز را هم دوباره بخواند. )

)سیستانی :( چهارم : شک بین چهار و پنج بعد از داخل شدن در سجده دوم که باید بنا 

را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد. و هم  را بر چهار بگذارد و نماز

چنین در هر موردی که طرف کمتر شک چهار رکعت باشد مثل شک بین چهار و شش 

. و در هر موردی که شک کند بین چهار رکعت و کمتر از آن و زیادتر از آن پس از 

ظیفه در هر دو شک را داخل شدن در سجده دوّم ، می تواند بنا را بر چهار بگذارد و و

 انجام دهد یعنی نماز احتیاط بخواند از جهت احتمال آن 

 197ص: 

که از چهار رکعت کمتر خوانده باشد و بعد دو سجده سهو بیاورد از جهت احتمال آن 

که بیش از چهار رکعت آورده باشد. و در هر صورت اگر بعد از سجده اوّل و پیش از 

از چهار شک ّ گذشته برای او پیش آید، نمازش باطل  داخل شدن در سجده دوّم ، یکی

 است .

 پنجم :

شک بین سه و چهار، که در هر جای نماز باشد، باید بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام 

(. 6کند و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد )

حتیاط را که به احتیاط واجب دو رکعت نشسته است ( )زنجانی :( بعد از نماز، نماز ا6)

 بخواند.

 ششم :
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( و تشهد بخواند و نماز را 2( که باید بنشیند )6شک بین چهار و پنج در حال ایستاده )

( 6(. )3سالم دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد )

شک او تبدیل به سه و چهار شود و بنا را بر ( )مکارم :( تا 2)بهجت :( قبل از رکوع .. )

چهار می گذارد و نماز را تمام می کند بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو 

( 3رکعت نشسته به جا می آورد و احتیاط واجب آن است که نماز را نیز اعاده کند. )

ورت نین در ص)گلپایگانی ، صافی :( و احتیاط الزم آن است که در این صورت و هم چ

 هفتم و هشتم بعد از نماز احتیاط، دو سجده سهو نیز به جا آورد.

 )بهجت :( و بنا بر احتیاط دو سجده سهو نیز انجام دهد.

 )زنجانی :( نماز احتیاط را که به احتیاط واجب دو رکعت نشسته است بخواند.

 هفتم :

تشهد بخواند و نماز را سالم  ( و2( که باید بنشیند )6شک بین سه و پنج در حال ایستاده )

( 2( )بهجت :( قبل از رکوع .. )6(. )3دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد )

)مکارم :( و شک ّ او به دو و چهار بر می گردد؛ بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام 

ب اصل احتیاط واج می کند، سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا می آورد و بنا بر

( )بهجت :( و بعید نیست استحباب دو سجده سهو برای آن 3نماز را نیز اعاده می کند. )

چه زیاد شده است . و اگر این شک ، بعد از رکوع باشد، أحوط این است که آن رکعت 

را تمام کند و یک رکعت دیگر هم بخواند و بعد از سالم ، نماز را اعاده کند؛ و هم چنین 

یاط این است که در شک بین دو و پنج ، بعد از سر برداشتن از سجده دوّم نماز را احت

 تمام کند و دوباره آن را بخواند.

 هشتم :
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( و تشهد بخواند و بعد 2(، که باید بنشیند )6شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده )

( 6(. )3به جا آورد ) از سالم نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته

( )مکارم :( و شک ّ او به دو و سه و چهار برمی گردد؛ بنا 2)بهجت :( قبل از رکوع .. )

را بر چهار می گذارد و نماز را تکمیل کرده ، سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و 

ت ( )بهج3بعد دو رکعت نشسته به جا می آورد و احتیاطاً اصل نماز را اعاده می کند. )

 :( سپس دو سجده سهو برای کارهای زیادی که انجام داده ، به جا آورد.

 114ص: 

 نهم :

( و تشهد بخواند و نماز را سالم 6شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند )

( )مکارم :( و شک ّ او به چهار و پنج برمی 6(. )2دهد و دو سجده سهو به جا آورد )

رده و دو سجده سهو به جا می آورد و بنا بر احتیاط، اصل نماز را گردد؛ نماز را تمام ک

( )اراکی :( و باید دو سجده دیگر هم برای قیام بی جا به جا آورد و 2اعاده می کند. )

 هم چنین برای هر چه که اضافه به جا آورده است .

تادن بی س)گلپایگانی ، صافی :( و بنا بر احتیاط واجب دو سجده سهو دیگر هم برای ای

 جا به جا آورد.

)خوئی ، تبریزی :( و نیز بنا بر احتیاط واجب ) )زنجانی :( و نیز بنا بر احتیاط مستحب ( 

 دو سجده سهو برای ایستادن بی جا در این چهار صورت به جا آورد.

 )فاضل :( نماز را سالم دهد و سجده سهو به جا آورد.

 اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید[ 3211]مسأله 
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( نباید نماز را بشکند 6اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید ) 6244مسأله 

(، پس اگر پیش از انجام کاری که 3( و چنانچه نماز را بشکند معصیت کرده است )2)

ز را از سر گیرد نماز دومش هم (، نما9نماز را باطل می کند مثل رو گرداندن از قبله )

باطل است . و اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند، مشغول نماز شود نماز 

( )سیستانی :( چنانچه وقت نماز تنگ باشد که نتواند نماز را از 6دوّمش صحیح است . )

لی اگر وقت وسر گیرد نباید نماز را بشکند و بایستی به دستوری که گفته شد عمل نماید. 

( )خوئی ، تبریزی :( 2نماز وسعت داشته باشد می تواند نماز را بشکند و از سر بگیرد. )

بنا بر احتیاط واجب نباید نماز را بشکند و بایستی به دستوری که گفته شد عمل نماید. 

]پایان مسأله )[ زنجانی :( و بایستی به دستوری که گفته شد عمل نماید. ]پایان مسأله [ 

مکارم :( نمی تواند نماز را بشکند، بلکه باید به دستورهای باال عمل کند و در مورد تمام )

شکها باید قبلًا کمی فکر کند اگر یقین به هیچ طرف حاصل نشد و یا گمان در مواردی 

که معتبر است بر هیچ طرف قرار نگرفت ، چنانچه از شکهای باطل باشد نماز را رها می 

( )بهجت :( بقیه مسأله 3ی صحیح باشد به دستور آن عمل می نماید. )کند و اگر از شکها

 ( )گلپایگانی ، صافی :( مثل پشت کردن به قبله ..9ذکر نشده . )

 اگر یکی از شکهایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است [ 3213]مسأله 

ش از پیاگر یکی از شکهایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است در نم 6246مسأله 

( و بدون خواندن نماز احتیاط نماز را از سر 2( چنانچه انسان نماز را تمام کند )6آید، )

(. پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند 3بگیرد معصیت کرده است )

( نماز را از سر گرفته ، نماز دوّمش هم باطل است و اگر بعد از انجام کاری که نماز 9)

کند، مشغول نماز شده نماز دوّمش صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت را باطل می 

( )زنجانی :( پس از تمام شدن نماز، باید فوراً نماز احتیاط را بخواند 6اللّه مکارم نیست )
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و بدون خواندن نماز احتیاط، نماز دیگری نخواند و اگر احتیاطاً بخواهد نماز را از سر 

 دن نماز احتیاط باشد.بگیرد، باید پس از خوان

 116ص: 

( )خوئی ، تبریزی :( احتیاط واجب ) )سیستانی :( احتیاط مستحب ( آن است که نماز 2)

احتیاط را بخواند و بدون خواندن نماز احتیاط، نماز را از سر نگیرد و اگر پیش از انجام 

نا بر انی : بکاری که نماز را باطل می کند نماز را از سر بگیرد، نماز دومش هم )سیست

احتیاط واجب ( باطل است ، ولی اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند مشغول 

( )بهجت :( و در صورتی که قصد قربت حاصل 3نماز شود، نماز دومش صحیح است . )

شود مثل این که بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند، مشغول نماز شده ، نماز 

 ( )نوری :( مانند پشت کردن به قبله ..9ست . )دوّمش صحیح ا

 وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید[ 3212]مسأله 

 اشاره

وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید چنان که گفته شد باید  6242مسأله 

( ولی اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف 6فکر کند )

(، مثلًا اگر 2شک پیدا شود، از بین نمی رود، چنانچه کمی بعد فکر کند اشکال ندارد )

در سجده شک کند می تواند تا بعد از سجده ، فکر کردن را تأخیر بیندازد. این مسأله 

( )گلپایگانی 6در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی و بهجت نیست )

( )فاضل :( چنان که گفته شد باید فوراً فکر 2اید فوراً فکر کند .. )، صافی ، نوری :( ب

کند پس اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک 

پیدا شود برای او پیش نیاید شک او از بین نمی رود و چنانچه کمی بعد هم فکر کند 

 .6244أله اشکال ندارد .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مس
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 مسائل اختصاصی 

وقتی یکی از شکهای باطل برای انسان پیش آید و بداند  6266)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

که اگر به حالت بعدی منتقل شود برای او یقین یا گمان پیدا می شود جایز نیست با حالت 

ا یشک نماز را ادامه دهد مثلًا اگر در حال ایستادن شک کند که یک رکعت خوانده 

بیشتر و بداند که اگر به رکوع رود به یک طرف یقین یا گمان پیدا می کند، جایز نیست 

 با این حال رکوع کند.

)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب با حالت شک نماز را ادامه ندهد؛ مثلًا اگر در حال 

 ایستادن شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند که اگر به رکوع رود به یک

طرف یقین یا گمان پیدا می کند، بنا بر احتیاط مستحب با این حال رکوع نکند، بلکه 

صبر کند تا برای وی یقین یا گمان پیدا شود؛ ولی اگر الزم باشد به قدری صبر کند که 

 صورت نماز بهم بخورد الزم است به حالت بعد منتقل شود.

 ول نماز باشد ..)سیستانی :( در صورتی که شک باطل او در دو رکعت ا

)سیستانی :( و امّا در بقیه شکهای باطل ظاهراً می تواند نماز را ادامه دهد تا یقین یا گمان 

 برای او پیدا شود.

 اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد[ 3211]مسأله 

اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوی  6243مسأله 

(. و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و 6دستور شک عمل نماید ) شود، باید به

به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود، باید همان طرف 

 را بگیرد و نماز را تمام کند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 112ص: 
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شک داشت و بعد گمانش بیشتر به یک ( )مکارم :( و به عکس اگر نخست حالت 6)

طرف شد، باید مطابق گمان عمل کند، ولی اگر شک از شکهایی است که نماز را باطل 

 می کند و پابرجا شد باید نماز را از سر گیرد و مبدّل شدن آن به ظن ّ اثری ندارد.

 کسی که نمی داند گمانش به یک طرف بیشتر است [ 3214]مسأله 

ه نمی داند گمانش به یک طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر کسی ک 6249مسأله 

( و در هر مورد، احتیاط به طور مخصوصی است که 6او مساوی است باید احتیاط کند )

( 6در کتابهای مفصل گفته شده است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 جمع بین هر دو وظیفه ..)اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط کند در 

)گلپایگانی ، صافی :( اگر احتمال می دهد به یک طرف گمانش زیادتر باشد باید آن 

 طرف را بگیرد و الّا به دستور شک عمل کند.

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( باید به دستور شک عمل کند.

 )فاضل :( طبق وظیفه شک عمل می نماید.

ت یا اس« شک »داند حالتی که برای او پیدا شده است )مکارم :( مسأله کسی که نمی 

 باید به احکام شک عمل کند.« ظن ّ»

)زنجانی :( مسأله کسی که نمی داند عرفاً گمانش به یک طرف بیشتر است یا دو طرف 

در نظر او مساوی است ، بنا بر احتیاط واجب باید به دستور شک عمل کند و اگر عمل 

 شد، نماز را نیز به احتیاط واجب دوباره بخواند.وی بر خالف دستور گمان با

 اگر بعد از نماز بداند[ 3215]مسأله 
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( که در بین نماز حال تردیدی داشته که مثلًا دو 6اگر بعد از نماز بداند ) 6241مسأله 

رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته ولی نداند که گمانش به خواندن سه 

( به احتیاط واجب باید نماز احتیاط 2رکعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده )

)فاضل :( اگر بعد از نماز بفهمد .. این مسأله ، در رساله آیات عظام :  (6(. )3را بخواند )

( )فاضل :( بداند که این بنا از روی گمانش به خواندن سه 2بهجت و مکارم نیست )

( )گلپایگانی 3رکعت بوده یا از باب این بوده که هر دو طرف در نظر او مساوی بوده .. )

 بخواند.، صافی :( خوب است نماز احتیاط را 

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، نوری :( باید نماز احتیاط را بخواند.

 )سیستانی :( الزم نیست نماز احتیاط را بخواند.

 اگر موقعی که تشهد می خواند یا بعد از ایستادن شک کند[ 3216]مسأله 

(( بعد از ایستادن شک کند که دو 6اگر )موقعی که تشهد می خواند، یا ) 6241مسأله 

سجده را به جا آورده یا نه و در همان موقع یکی از شکهایی که اگر بعد از تمام شدن دو 

سجده اتفاق بیفتد صحیح می باشد، برای او پیش آید مثلًا شک کند که دو رکعت خوانده 

یا سه رکعت ، به احتیاط واجب باید به دستور آن شک عمل کند و نمازش را هم دو باره 

مت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ این مسأله ، در ( ]قس6(. )2بخواند )

( )اراکی :( نمازش باطل نیست ، گر چه احتیاط مستحبّ  2رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 است به دستور آن شک عمل کند و نمازش را هم دوباره بخواند.

ور آن شک نانچه به دست)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی ، صافی :( چ

عمل کند نمازش صحیح است . )سیستانی : ولی اگر موقعی که تشهّد می خواند یکی از 

آن شکها اتّفاق بیفتد، اگر شک او بین دو و سه باشد نماز باطل است و اگر بین دو و 

 چهار یا دو و سه و چهار باشد نماز صحیح است و به دستور شک باید عمل کند(.
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 113ص: 

ل ، نوری :( باید به دستور آن شک عمل کند )نوری : و بنا بر احتیاط واجب نمازش )فاض

 را هم دوباره بخواند(.

)مکارم :( باید بنا بگذارد که سجده ها را به جا آورده و به دستور شک عمل کند و 

نمازش صحیح است ، ولی اگر قبل از گذشتن از محل ّ سجده شک کند، نمازش باطل 

 است .

 اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود[ 3217 ]مسأله

اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود، یا ) در رکعتهایی که تشهد ندارد  6249مسأله 

( و در همان 3( را به جا آورده یا نه )2(( پیش از ایستادن ، شک کند که دو سجده )6)

آید  پیشموقع یکی از شکهایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است ، برایش 

( ]قسمت داخل پرانتز 6نمازش باطل است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )خوئی ، تبریزی 2در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی و صافی نیست [ )

( )سیستانی :( اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود یا 3، زنجانی :( یک یا دو سجده .. )

یستادن در رکعتهایی که تشهد ندارد شک کند که یک یا دو سجده را به جا پیش از ا

 .6241آورده یا نه .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر موقعی که ایستاده ، بین سه و چهار شک کند[ 3218]مسأله 

 اگر موقعی که ایستاده ، بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شک کند و 6243مسأله 

( از رکعت پیش به جا نیاورده نمازش باطل 6یادش بیاید که دو سجده ، یا یک سجده )

( )فاضل ، نوری :( یادش بیاید 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )2است )

 ( )بهجت :( بنا بر أظهر.2که دو سجده .. )
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 د[اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آی 3219]مسأله 

اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید، مثلًا اول شک  6247مسأله 

کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار 

 رکعت ، باید به دستور شک دوم عمل نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 شک کند[اگر بعد از نماز  3231]مسأله 

اگر بعد از نماز شک کند که در نماز مثلًا بین دو و چهار شک کرده یا بین  6264مسأله 

سه و چهار، احتیاط واجب آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز را هم دوباره 

( )خوئی :( جایز است که 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6بخواند )

 زده و دوباره بخواند.نماز را به هم 

)تبریزی :( بهتر آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز را دوباره بخواند و جایز 

 است که نماز را به هم زده و دوباره بخواند.

)سیستانی :( می تواند به دستور هر دو شک عمل کند. و نیز می تواند پس از انجام کاری 

 ره بخواند.که نماز را باطل می کند آن را دوبا

)زنجانی :( مسأله اگر بعد از نماز شک کند که در حال نماز مثلًا بین دو و چهار شک 

کرده یا بین سه و چهار، بنا بر احتیاط واجب اگر به یک شک ، گمان دارد به دستور آن 

عمل کند و گر نه ، دستور یکی از این دو شک را انجام داده ، و در هر دو حال نماز را 

خواند، و هم چنین است اگر بیشتر از دو احتمال در باره شک داشته باشد؛ مثلًا دوباره ب

 بداند شک وی از شکهای صحیح بوده و نداند از کدام قسم آن بوده است .

 اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی برای او پیش آمده [ 3233]مسأله 
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ای او پیش آمده ولی نداند از اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی بر 6266مسأله 

( و اگر از شکهای صحیح بوده کدام قسم آن 6شکهای باطل بوده یا از شکهای صحیح )

( بنا بر احتیاط واجب باید به دستور شکهایی که صحیح بوده و احتمال می 2بوده است )

 داده عمل 

 119ص: 

عظام : مکارم و بهجت  ( و نماز را هم دوباره بخواند. این مسأله در رساله آیات3کند )

( )سیستانی :( باید نماز را اعاده کند و اگر بداند از شکهای صحیح بوده ولی 6نیست )

 نداند کدام قسم آن بوده است جایز است نماز را دوباره بخواند.

)زنجانی :( چنانچه بداند یا احتمال دهد که بر فرض باطل بودن شک ، به سببی غیر از 

داده است ؛ مثلًا نماز را رجاءً ادامه داده است ، در این صورت می غفلت نماز را ادامه 

تواند بدون انجام دادن وظیفه شک نماز را از سر بگیرد، ولی اگر بداند که در فرض باطل 

بودن شک ، به جهت غفلت نماز را ادامه داده است ، بنا را بر این می گذارد که شک او 

 بر فرض صحیح بودن مشخّص است ، به وظیفه از شکهای صحیح بوده ، پس اگر شک او

همان شک عمل می کند، و اگر شک او بر فرض صحیح بودن مشّخص نیست ولی می 

تواند با احتیاط کردن نماز خود را درست کند، باید احتیاط کند؛ مثلًا اگر شک ّ صحیح 

 دو و سه  ّاو بعد از سر برداشتن از سجده دوّم بوده و مرّدد بین شک ّ دو و چهار و شک

و چهار باشد، بنا را بر چهار گذاشته و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد 

دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جا می آورد، در نتیجه به وظیفه هر دو شک عمل کرده 

است و نمازش صحیح است ، ولی اگر نتواند با به جا آوردن وظیفه شک ، نماز انجام 

درست کند و نیاز به از سر گرفتن نماز باشد، می تواند بدون انجام دادن  شده خود را

( )خوئی :( جایز است نماز را به هم زده و دوباره 2وظیفه شک ، نماز را از سر بگیرد. )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

بخواند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، صافی :( باید ) )تبریزی :( بهتر آن است که ( دو 

و یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و دو سجده سهو به رکعت نماز احتیاط ایستاده 

جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند )تبریزی : و جایز است نماز را به هم زده و دوباره 

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3بخواند(. )

 کسی که نشسته نماز می خواند[ 3232]مسأله 

 اگر شکی کند که باید برای آن یک رکعت کسی که نشسته نماز می خواند 6262مسأله 

( نشسته به جا آورد. 6نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت )

( شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، باید دو 2بلکه اگر )

( )خوئی ، 6بهجت نیست )(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3رکعت نشسته به جا آورد )

( )خوئی ، فاضل ، تبریزی ، 2فاضل ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم :( یک رکعت .. )

( )اراکی :( لیکن اگر شک کند دو رکعت خوانده یا سه 3سیستانی ، مکارم :( و اگر .. )

رکعت ، احتیاط واجب آن است که ابتداء یک رکعت نماز احتیاط بخواند و بعد از آن 

 ت دیگر بخواند و نماز را هم اعاده کند.دو رکع

 )مکارم :( ]و[ هم چنین در سایر شکّها.

)گلپایگانی :( مسأله کسی که نشسته نماز می خواند، اگر شکی کند که مختار است برای 

آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت نشسته را 

که معیّن است برای آن نماز احتیاط ایستاده بخواند بعید  به جا آورد و اگر شکّی کند

نیست که یک رکعت نشسته کافی باشد به جای یک رکعت ایستاده و هم چنین دو 

رکعت نشسته به جای دو رکعت ایستاده ، و لکن در مثل دو و سه ، احتیاط الزم ، جمع 

 بین یک رکعت نشسته و دو رکعت نشسته است .

 111ص: 
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اید یک رکعت نشسته را به جا آورد، و هم چنین اگر شکی کند که معین )صافی :( ب

است برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، یک رکعت نشسته به جای یک 

رکعت ایستاده کافی است . و هم چنین دو رکعت نشسته به جای دو رکعت ایستاده ، و 

سته رکعت نشسته و دو رکعت نش لکن در مثل دو و سه ، احتیاط مستحب ، جمع بین یک

 ، و دوباره خواندن ِ نماز است .

)زنجانی :( مسأله کسی که نشسته نماز می خواند اگر بین دو و سه شک کند، به احتیاط 

واجب باید یک رکعت نشسته نماز احتیاط بخواند و بنا بر احتیاط مستحب نماز را نیز 

واجب دو رکعت نشسته بخواند و سپس  اعاده کند و در شک بین سه و چهار، به احتیاط

نمازش را از سر بگیرد، و در شک بین دو و سه و چهار، یک نماز دو رکعتی نشسته به 

جا آورده و به احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند، و در شک بین دو و چهار، دو رکعت 

 نشسته می خواند.

 کسی که ایستاده نماز می خواند[ 3231]مسأله 

کسی که ایستاده نماز می خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن  6263مسأله 

(، باید مثل کسی که نماز را نشسته می خواند و حکم آن در مسأله پیش 6عاجز شود )

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 2گفته شد، نماز احتیاط را به جا آورد )

ه نماز بخواند باید طبق آن چه در مسأله قبل آمده به ( )فاضل :( و مجبور شود نشست6)

( )زنجانی :( مگر این که ناتوانی 2تعداد رکعاتی که باید ایستاده بخواند نشسته بخواند. )

وی از ایستادن در تمام وقت نباشد بلکه در وقت بتواند تمام نماز را ایستاده بخواند که 

 باید نماز را دوباره بخواند.

 کسی که نشسته نماز می خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط[ 3234]مسأله 
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( خواندن نماز احتیاط بتواند 6کسی که نشسته نماز می خواند، اگر موقع ) 6269مسأله 

( )زنجانی :( اگر 6بایستد باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می خواند عمل کند. )

 لّه بهجت نیست تنها موقع .. این مسأله ، در رساله آیت ال

  (شکّیات نماز )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 کسی که در رکعت سوم نماز شک کند[ 536]س 

: کسی که در رکعت سوم نماز شک کند که قنوت را به جا آورده یا خیر، چه 161س 

 حکمی دارد، آیا نمازش را تمام کند و یا از هنگام شک آن را قطع نماید؟

تنا نمی شود و نماز صحیح است ، و در این مورد چیزی بر مکلّف ج : به شک مذکور اع

 واجب نیست .

 شک در نماز نافله [ 537]س 

: آیا در نماز نافله به شک در غیر از رکعت های آن مثل شک در این که یک 169س 

 سجده انجام داده یا دو سجده ، اعتنا می شود؟

شک در اقوال و افعال نماز فریضه را ج : شک در اقوال و افعال نماز نافله همان حکم 

دارد، یعنی اگر از محل آن تجاوز نکرده است ، به آن اعتنا می شود و اگر از محل انجام 

 آن تجاوز کرده است ، به آن اعتنا نمی شود.

 111ص: 

 کثیر الشک [ 538]س 

: با توجه به این که کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند، اگر برای او در نماز 163س 

 شکی پیش آمد، وظیفه اش چیست ؟
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ج : باید بنا بر انجام کاری بگذارد که در آن شک کرده است ، مگر آن که انجام آن 

ه این ک موجب بطالن نماز شود که در این صورت بنا بر عدم انجام آن می گذارد، بدون

 در این مورد فرقی بین رکعتها و افعال و اقوال نماز باشد.

 اگر شخصی بعد از چند سال متوجه بطالن عبادت هایش شود[ 539]س 

: اگر شخصی بعد از چند سال متوجه بطالن عبادت هایش شود و یا در آن شک 167س 

 کند، وظیفه اش چیست ؟

صورت علم به بطالن ، واجب است عبادت ج : به شک بعد از عمل اعتنا نمی شود، و در 

 های قابل تدارک را قضاء نماید.

 اگر شخصی سهواً بعضی از اجزاء نماز را به جای بعضی دیگر انجام دهد[ 521]س 

: اگر شخصی سهواً بعضی از اجزاء نماز را به جای بعضی دیگر انجام دهدو یا در 124س 

هنگام نماز نگاهش به جائی بیفتد یا سهواً حرف بزند، آیا نماز او باطل است ؟ وظیفه او 

 چیست ؟

ج : عمل سهوی در نماز موجب بطالن آن نمی شود، لیکن در بعضی از موارد باعث 

ردد، مگر آن که رکنی از نماز را کم یا زیاد کند که موجب وجوب سجده سهو می گ

 بطالن نماز می شود.

 اگر فردی یک رکعت از نماز را فراموش کند[ 523]س 

: اگر فردی یک رکعت از نماز را فراموش کند و در رکعت آخر یادش بیاید، 126س 

را  چهارم مثلًا فکر می کرد که رکعت اول نمازش رکعت دوم است ، لذا رکعت سوم و
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هم به جا آورد، و در رکعت آخر متوجه شد که در رکعت سوم است ، وظیفه او چیست 

 ؟

ج : واجب است هر رکعتی را که به جا نیاورده ، قبل از سالم نماز به جا آورد و سپس 

سالم دهد و در این صورت که تشهد واجب نماز را در محل خود انجام نداده ، باید بنا 

 آن را انجام داده و دو سجده سهو برای آن به جا آورد.بر احتیاط قضای 

 تعداد رکعتهای نماز احتیاط[ 522]س 

: برای مکلّف دانستن تعداد رکعتهای نماز احتیاط، که یک رکعت است یا دو 122س 

 رکعت ، چگونه ممکن است ؟

ین در اج : تعداد رکعتهای نماز احتیاط به مقدار کمبود احتمالی در نماز است . بنا بر 

شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط، واجب است ؛ و در شک بین سه و چهار، 

 یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته ، واجب است .

 اگر از ذکرهای نماز یا آیات قرآنی سهواً غلط خوانده شود[ 521]س 

ی قنوت ، سهواً غلط : اگر کلمه ای از ذکرهای نماز یا آیات قرآنی یا دعاها123س 

 خوانده شود، آیا سجده سهو واجب می شود؟

 ج : واجب نیست .

 نماز احتیاط

  [کسی که نماز احتیاط بر او واجب است  6261]مسأله 

کسی که نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از سالم نماز باید فوراً نیت  6261مسأله 

( و به رکوع رود و دو سجده نماید، 6ند )نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخوا
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پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از دو سجده تشهد بخواند و 

( بعد از دو سجده ، یک 2سالم دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است )

بنا بر ( )بهجت :( 6رکعت دیگر مثل رکعت اول به جا آورد و بعد از تشهد سالم دهد. )

 ( )زنجانی :( بعد از رکعت دوّم تشهد خوانده و سالم دهد.2أظهر حمد را بخواند .. )

 119ص: 

  [نماز احتیاط، سوره و قنوت ندارد 6261]مسأله 

نماز احتیاط، سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورند و احتیاط  6261مسأله 

( )سیستانی 6(. )6آن را هم آهسته بگویند )« ه بسم اللّ»واجب آن است که سوره حمد و 

« سم اللّه ب»:( بنا بر احتیاط الزم ، حمد را آهسته بخوانند و احتیاط مستحب آن است که 

 آن را هم آهسته بگویند.

)گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، نوری :( مسأله نماز احتیاط، سوره و قنوت 

بخوانند و نیت آن را به زبان نیاورند، و احتیاط واجب آن است  ندارد و باید آن را آهسته

 آن را هم آهسته بگویند.« بسم اللّه الرحمن الرحیم »که 

 )زنجانی :( احتیاط ..

)بهجت :( مسأله نماز احتیاط، سوره و قنوت ندارد و باید آن را آهسته بخواند بنا بر لزومِ  

 م و نیّت آن را به زبان نیاورد.آهسته خواندن در قرائت رکعت سوم و چهار

)مکارم :( مسأله نماز احتیاط اذان و اقامه و سوره و قنوت ندارد، و حمد را باید آهسته 

 را نیز آهسته بگوید و در میان اصل« بسم اللّه »بخواند حتّی احتیاط واجب آن است که 

 نماز و نماز احتیاط، کاری که نماز را باطل می کند انجام ندهد.
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  [اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد 6269أله ]مس

اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد، نمازی که خوانده درست بوده ،  6269مسأله 

الزم نیست نماز احتیاط را بخواند. و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، الزم نیست آن را 

شود، که قطع و ادامه آن ، هر دو ( )بهجت :( بلکه مثل نماز نافله می 6(. )6تمام نماید )

 جایز است .

  [اگر پیش از خواندن نماز احتیاط 6263]مسأله 

(، 6اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نمازش کم بوده ) 6263مسأله 

چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده ، باید آن چه از نماز نخوانده بخواند 

(. و اگر کاری که نماز را باطل می کند، 3( دو سجده سهو بنماید )2و برای سالم بی جا )

لًا پشت به قبله کرده ، باید نماز را دوباره به جا آورد. این مسأله ، در رساله انجام داده ، مث

( 2( )مکارم :( مثلًا به جای چهار رکعت سه رکعت خوانده .. )6آیت اللّه بهجت نیست )

 ( )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم ..3)مکارم :( احتیاطاً .. )

  [اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد 6267]مسأله 

اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده ،  6267مسأله 

( بعد بفهمد نماز را سه 6مثلًا در شک بین سه و چهار، یک رکعت نماز احتیاط بخواند )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( ایستاده بخواند ..6رکعت خوانده ، نمازش صحیح است . )

ز احتیاط نشسته بخواند، که به منزله یک رکعت نماز ایستاده )زنجانی :( دو رکعت نما

 است ..

  [اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد 6224]مسأله 
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اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده  6224مسأله 

( بعد بفهمد نماز را 2(، مثلًا در شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط بخواند )6)

( کسری نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره 9(، باید )3سه رکعت خوانده )

 (. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 1بخواند )

 113ص: 

( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب باید کسری نماز را بال فاصله به جا آورد و اصل نماز 6)

( )خوئی ، تبریزی ، 3( )گلپایگانی ، صافی :( ایستاده بخواند .. )2کند. ) را هم اعاده

( )نوری :( بنا بر احتیاط واجب 9سیستانی ، زنجانی ، فاضل :( باید نماز را دوباره بخواند. )

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه منافی به جا نیاورده باشد، بنا بر احتیاط الزم ، 1باید .. )

 کند و نماز را دوباره بخواند تا یقین کند به تکلیف خود عمل کرده . کسری را تمام

  [اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد 6226]مسأله 

اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز احتیاط بوده  6226مسأله 

(، بعد بفهمد نماز 3ند )( یک رکعت نماز احتیاط بخوا2( مثلًا در شک بین سه و چهار )6)

را دو رکعت خوانده ، چنانچه بعد از نماز احتیاط، کاری که نماز را باطل می کند انجام 

( نماز را دوباره بخواند و اگر کاری که نماز را 9داده ، مثلًا پشت به قبله کرده ، باید )

رد و نماز را ( دو رکعت کسری نمازش را به جا آو1( باید )1باطل می کند انجام نداده )

( )مکارم :( چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می 6هم دوباره بخواند. )

کند انجام نداده ، احتیاط واجب این است کسری نماز را به جا آورد و اصل نماز را هم 

 د( )گلپایگانی ، صافی :( ایستاده بخوان3( )زنجانی :( شک بین دو و سه .. )2اعاده کند. )

( )خوئی ، تبریزی 1در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست [ )« باید»( ]کلمه 9.. )

، زنجانی :( نماز احتیاطش )زنجانی : جزء نماز او( محسوب است و یک رکعت کسری 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

نمازش را به جا آورد و نمازش صحیح است و برای زیادی هر یک از سالم )زنجانی : 

 اصل نماز و نماز احتیاط دو سجده سهو به جا آورد.هر یک از دو سالم :( در 

)سیستانی :( احتیاط الزم آن است که در این صورت نیز نمازش را دوباره بخواند و اکتفا 

 به ضمیمه کردن یک رکعت متصل به نماز نکند.

)بهجت :( باید یک رکعت دیگر نماز بخواند و بنا بر احتیاط نمازش را دو مرتبه اعاده 

 کند.

)فاضل :( باید کسری نمازش را به جا آورد و احتیاط این است که اصل نماز را هم دوباره 

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط الزم باید ..1بخواند. )

  [اگر بین دو و سه و چهار شک کند 6222]مسأله 

ط حتیااگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز ا 6222مسأله 

( دو رکعت نماز احتیاط 6ایستاده ، یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده الزم نیست )

 ( )بهجت :( بنا بر أظهر ..6نشسته را بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

  [اگر بین سه و چهار شک کند 6223]مسأله 

که دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا  اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی 6223مسأله 

( یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده باید نماز 6یک رکعت ایستاده را می خواند، )

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم 2احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است )

تیاط اح ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، بهجت :( موقعی که یک رکعت نماز6نیست )

 ایستاده را می خواند ..

 117ص: 
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( )خوئی ، تبریزی :( و برای سالم زیادی سجده سهو بنماید و اگر موقعی که دو رکعت 2)

نماز احتیاط نشسته می خواند یادش بیاید، پس اگر قبل از رکوع اوّل یادش بیاید، بایستد 

ل یادش بیاید، نمازش باط و نماز را مطابق کسری که دارد تمام نماید و اگر بعد از رکوع

 است .

)بهجت :( بنا بر أظهر. ولی اگر در اثناءِ دو رکعت نماز احتیاط نشسته یادش بیاید باید 

 احتیاطاً نمازش را اعاده کند.

)گلپایگانی ، صافی :( باید نماز احتیاط را رها کند و بنا بر احتیاط الزم کسری را به جا 

 آورد و نماز را دوباره بخواند.

سیستانی :( باید نماز احتیاط را رها کند و چنانچه پیش از داخل شدن در رکوع یادش )

آمده باشد یک رکعت به طور متّصل بخواند و نمازش صحیح است و برای سالم زیادی 

بنا بر احتیاط الزم دو سجده سهو بنماید و امّا اگر پس از داخل شدن در رکوع یادش 

ه بخواند و بنا بر احتیاط نمی تواند اکتفا به ضمیمه کردن آمده باشد، باید نماز را دوبار

 رکعت باقی مانده نماید.

)زنجانی :( مسأله اگر بین دو و سه شک کند و موقعی که یک رکعت نماز احتیاط ایستاده 

را می خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده نماز احتیاط را رکعت چهارم 

کند و نمازش صحیح است و برای سالم زیادی سجده سهو محسوب کرده ، آن را تمام 

بنماید، و به احتیاط استحبابی نماز را نیز دوباره بخواند. و اگر بین سه و چهار شک کند 

و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته می خواند یادش بیاید نماز را سه رکعت 

صد احتیاط واجب قرائت را به ق خوانده ، اگر قبل از رکوع اول یادش بیاید، بایستد و به

آن چه مطلوب شارع است دوباره بخواند و باید نماز را تمام نماید و اگر در رکوع اول 

 یا پس از آن یادش بیاید، نمازش باطل است .
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)فاضل :( مسأله اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که نماز احتیاط را می خواند 

 د نماز احتیاط را تمام کند، هر چند دو رکعت نشستهیادش بیاید که سه رکعت خوانده بای

 باشد و احتیاط در اعاده نماز در این صورت ترک نشود.

  [اگر بین دو و سه و چهار شک کند 6229]مسأله 

اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط  6229مسأله 

وم یادش بیاید که نماز را سه رکعت ( پیش از رکوع رکعت د6ایستاده را می خواند )

( و بنا بر احتیاط 3(، باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند )2خوانده )

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )9مستحب نماز را دوباره بخواند )

شته مسأله گذ)سیستانی :( یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده ، نظیر آن چه در 

( )گلپایگانی ، صافی :( باید نماز احتیاط را رها کند و 2گفته شد در اینجا جاری است . )

( )خوئی ، زنجانی 3بنا بر احتیاط الزم کسری نماز را به جا آورد و نماز را دوباره بخواند. )

عد از ب:( و برای سالم زیادی سجده سهو بنماید )زنجانی : و اگر در رکوع رکعت دوّم یا 

 آن یادش بیاید نمازش باطل است (. )بهجت :( و بنا بر اظهر نمازش صحیح است .

 114ص: 

 ( )نوری :( بنا بر احتیاط واجب نماز را هم دوباره بخواند.9)

)تبریزی :( بهتر آن است که نماز را دوباره بخواند. )فاضل :( احتیاط به اعاده نماز ترک 

 نشود.

  [اگر در بین نماز احتیاط بفهمد 6221]مسأله 

اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط  6221مسأله 

(، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند، باید آن را رها 6بوده )
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(، 3جب ، نماز را دوباره بخواند )( و کسری نماز را به جا آورد و بنا بر احتیاط وا2کند )

مثلًا در شک بین سه و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می خواند، 

یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده ، )چون نمی تواند دو رکعت نشسته را به جای 

را رها کند  (( باید نماز احتیاط نشسته9دو رکعت ایستاده حساب کند، به احتیاط واجب )

( نماز را هم دوباره به جا آورد. این مسأله 1( و دو رکعت کسری نمازش را بخواند و )1)

[ گفته شد 6223( )سیستانی :( نظیر آن چه در مسأله ]6، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

بین  ( )فاضل :( و نماز را دوباره بخواند مثلًا در شک2در اینجا می آید. ]پایان مسأله [ )

دو و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را می خواند و به رکوع رکعت 

( 3دوّم رفته یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده باید نماز را دوباره به جا آورد. )

)گلپایگانی ، صافی :( اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز 

بوده باید آن را رها کند و بنا بر احتیاط الزم کسری نماز را به جا آورد و نماز را احتیاط 

 دوباره بخواند ..

)خوئی ، تبریزی :( باید آن را رها کند و در این صورت اگر ممکن باشد، کسری نماز را 

 به جا آورد و اگر ممکن نباشد نماز را دو باره بخواند ..

( ]عبارت 9د و بنا بر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند .. ))بهجت :( باید آن را تمام کن

در رساله آیات عظام : خوئی ، بهجت ، تبریزی و نوری نیست [ « به احتیاط واجب » 

( )خوئی ، 1]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست [ )

 ادش آمده بود باید کسری نمازش راتبریزی :( پس اگر قبل از رکوع اوّل نماز احتیاط ی

 بخواند و اگر بعد از آن بوده باید نماز را دوباره به جا آورد.

)بهجت :( باید بعد از تمام کردن نماز احتیاط، نماز را احتیاطاً اعاده نماید و احتیاط بیشتر 

ت عدر این است که اگر قبل از رکوع رکعت اوّل متوجّه نقصان نماز شد، بایستد و دو رک
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( )نوری :( و احتیاطاً 1نماز احتیاط ایستاده بخواند و بعد نمازش را دو مرتبه اعاده کند. )

.. 

)اراکی :( مسأله اگر در هنگام خواندن نماز احتیاط، مقدار کمبود رکعات نماز را یادش 

بیاید، مسأله چند صورت دارد: الف : نماز احتیاطی که می خواند، با کمبود نماز هم در 

د رکعات و هم در کیفّیت ، یکنواخت است ، مثل آن که در نماز شک بین سه و تعدا

چهار برایش پیش آمده و وقتی مشغول خواندن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده است 

یادش می آید که نمازش سه رکعت بوده ، پس باید یک رکعت نماز احتیاط را تمام 

 کند و نمازش صحیح است . ب : نماز

 116ص: 

اطی که می خواند با کمبود نماز هم در تعداد رکعات و هم در کیفّیت مختلف است احتی

، مثل آن که در مثال فوق هنگامی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته می خواند متوّجه 

شود نمازش سه رکعت بوده است که باید دو رکعت نماز را به پایان ببرد و نمازش صحیح 

خواند با کمبود نماز از نظر تعداد رکعت مختلف است است . ج : نماز احتیاطی که می 

ولی از نظر کیفیّت موافق است مثل آن که در نماز شک بین دو و سه و چهار پیش آمده 

و هنگام خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده متوجّه می شود که نمازش سه رکعت 

را  را تمام نماید و نماز بوده که اگر وارد رکوع رکعت دوّم نشده باشد باید کمبود نماز

دوباره بخواند. د: نماز احتیاطی که می خواند با کمبود نماز از نظر تعداد رکعت با هم 

یکنواخت است و لی از نظر کیفیّت مختلف می باشد که در مثال فوق ، هنگام خواندن 

 (دو رکعت نماز احتیاط نشسته )بر فرض آن که مقدّم داشتن دو رکعت نشسته جایز باشد

یادش بیاید نمازش دو رکعت بوده که اگر وارد رکوع اوّل نشده است بنا بر احتیاط 

 واجب باید کمبود نمازش را تمام کرده و نماز را دوباره بخواند.
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)زنجانی :( مسأله اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر بوده ، 

دو  سری نمازش تمام کند؛ مثلًا اگر شک بینچنانچه بتواند باید نماز احتیاط را مطابق ک

و سه کرده و موقعی که یک رکعت نماز احتیاط ایستاده می خواند بفهمد نمازش را دو 

رکعتی خوانده ، باید یک رکعت نماز احتیاط را رکعت سوم خود حساب کرده آن را 

ق را مطاب تمام نماید، سپس رکعت چهارم نمازش را بخواند. و اگر نتواند نماز احتیاط

کسری نمازش تمام کند باید آن را رها کند، در این صورت اگر ممکن باشد کسری 

نماز را به جا آورد و اگر ممکن نباشد نماز را دوباره بخواند؛ مثال در شک بین سه و 

چهار، اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می خواند یادش بیاید که نماز را 

ن نمی تواند دو رکعت نشسته را به جای دو رکعت ایستاده حساب دو رکعت خوانده چو

کند باید نماز احتیاط نشسته را رها کند، پس اگر قبل از رکوع اول نماز احتیاط یادش 

آمده باید بایستد و به احتیاط واجب قرائت را به قصد آن چه مطلوب شارع است به جا 

و اگر بعد از رکوع یادش بیاید باید آورده و پس از آن باید کسری نمازش را بخواند 

نماز را دوباره بخواند. و نیز اگر در شک بین دو و چهار هنگامی که مشغول دو رکعت 

نماز احتیاط ایستاده است بفهمد نماز خود را سه رکعتی خوانده ، پس اگر در رکعت اول 

و اگر در است ، این رکعت را رکعت چهارم به حساب آورده ، نمازش را تمام می کند 

رکعت دوم قبل از رکوع باشد، باید آن رکعت را رها کرده نشسته ، تشهد و سالم بخواند 

و نماز را تمام کند و اگر پس از رکوع باشد نمازش باطل است . و در همه صورتهای 

 مسأله اگر نماز را تمام می کند، به جهت زیادی سالم باید دو سجده سهو به جا آورد.

  [شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به جا آورده یا نه  اگر 6221]مسأله 

(، 6اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به جا آورده یا نه ) 6221مسأله 

(، در صورتی که 2چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد )

( و کاری هم مثل رو گرداندن 9ز برنخاسته )( و از جای نما3مشغول کار دیگری نشده )
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( و اگر 1( که نماز را باطل می کند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند )1از قبله )

مشغول کار دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می کند به جا آورده ، یا بین نماز و 

 شک او زیاد طول 

 112ص: 

که نماز احتیاط را به جا آورد و نماز را هم دوباره  کشیده ، احتیاط استحبابی آن است

( 6(، اگر چه می تواند بنا بر انجام نماز احتیاط گذارد و بر همان اکتفا نماید. )9بخواند )

)بهجت :( بنا می گذارد که خوانده است ، اگر چه احتیاط مستحب آن است که در 

( )صافی :( و 2. ]پایان مسأله [ )صورتی که از حال نماز خارج نشده ، آن را به جا آورد

یا محل به جا آوردن نماز احتیاط بعد از وقت باشد، مثل کسی که بیشتر از یک رکعت 

( )مکارم :( باید نماز احتیاط را بخواند و اگر کاری که 3از وقت را درک نکرده باشد .. )

اند تیاط را بخونماز را باطل می کند به جا آورده است احتیاط واجب آن است که نماز اح

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( اگر وقت دارد در 9و نماز را هم اعاده کند. )

صورتی که بین شک و نماز زیاد طول نکشیده )سیستانی : و در کار دیگری وارد نشده 

( )خویی ، تبریزی ، 1( )گلپایگانی ، صافی :( مثل پشت کردن به قبله .. )1است ( .. )

:( و اگر کاری که نماز را باطل می کند به جا آورده ، یا بین نماز و شک ّ او زیاد  زنجانی

 طول کشیده اعتنا به شک ّ ننماید.

)سیستانی :( و اگر کاری که نماز را باطل می کند به جا آورده ، یا در کار دیگری وارد 

ه بخواند. ماز را دوبارشده یا بین نماز و شک او زیاد طول کشیده بنا بر احتیاط الزم باید ن

( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب ) )فاضل ، نوری :( احتیاط( آن است که نماز 9)

 احتیاط را به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند. ]پایان مسأله [

  [اگر در نماز احتیاط، رکنی را زیاد کند 6229]مسأله 
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(، یا مثلًا به جای یک رکعت دو 6اد کند )اگر در نماز احتیاط، رکنی را زی 6229مسأله 

( بنا بر احتیاط واجب ، و باید دوباره نماز 2رکعت بخواند، نماز احتیاط باطل می شود )

( )اراکی ، گلپایگانی ، 2( )بهجت :( کم یا زیاد کند .. )6احتیاط واصل نماز را بخواند. )

 را بخواند.صافی ، نوری :( و باید دوباره نماز احتیاط و اصل نماز 

 )خوئی ، تبریزی :( و باید دوباره اصل نماز را بخواند.

 )فاضل :( و بعید نیست که در این حال تنها به اعاده اصل نماز اکتفا کند.

)بهجت :( و احتیاط در جایی که سهواً نماز احتیاط را باطل کرده باشد، این است که نماز 

 احتیاط و اصل نماز را دوباره بخواند.

نی :( مسأله اگر در نماز احتیاط به جای یک رکعت دو رکعت بخواند، نماز احتیاط )سیستا

باطل می شود و باید دوباره اصل نماز را بخواند و هم چنین است بنا بر احتیاط الزم اگر 

 در نماز احتیاط رکنی را اضافه کند.

کوع در آن مثلًا ر )زنجانی :( مسأله نماز احتیاط به منزله اجزاء نماز اصلی است ، پس اگر

را زیاد کند یا به جای یک رکعت ، دو رکعت بخواند نماز احتیاط باطل می شود، و باید 

 دوباره اصل نماز را بخواند.

)مکارم :( مسأله دستور نماز احتیاط از نظر کم و زیاد کردن رکن و اجزاء غیر رکن و 

 شک در به جا آوردن اجزاء، مانند سایر نمازهای واجب است .

 113ص: 

  [موقعی که مشغول نماز احتیاط است  6223]مسأله 
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موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن شک کند،  6223مسأله 

( و اگر محلش گذشته ، باید به شک خود 6چنانچه محل آن نگذشته ، باید به جا آورد )

خواند چنانچه به رکوع نرفته باید باعتنا نکند، مثلًا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه ، 

( )بهجت :( باید به شک خود اعتنا 6و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند. )

 نکند، اگر چه محل ّ آن نگذشته باشد بنا بر أظهر.

 .6229)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند 6227]مسأله 

اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد  6227مسأله 

( و 3(، بنا بر کمتر گذارد )2( ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند )6)

احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را اعاده 

( )نوری :( باید نماز را از سر 2:( و نماز را ادامه دهد و صحیح است .. )( )فاضل 6نماید. )

( )مکارم :( و نمازش صحیح است . )فاضل 3بخواند و خواندن نماز احتیاط الزم نیست . )

 :( و نماز را تمام کند و اصل نماز را هم اعاده کند.

)اراکی :( مسأله اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند، بنا بر احتیاط واجب باید 

یا بنا را بر بیشتر بگذارد یا کمتر ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند بنا 

بر کمتر گذارد و یا در هر حال بنا را بر کمتر بگذارد و در هر دو صورت احتیاط واجب 

 احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را اعاده نماید. آن است که نماز

)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( مسأله اگر در شماره رکعتهای نماز 

احتیاط شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند، باید بنا را بر کمتر 

ارد نمی کند، باید بنا را بر بیشتر بگذبگذارد و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل 
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)گلپایگانی ، صافی : و در هر دو صورت بعد از تمام شدن نماز احتیاط، اصل نماز را نیز 

بنا بر احتیاط دوباره بخواند.( مثلًا موقعی که مشغول خواندن دو رکعت نماز احتیاط است 

اطل شک نماز را باگر شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، چون طرف بیشتر 

می کند، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده و اگر شک کند که یک رکعت خوانده 

یا دو رکعت ، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند، باید بنا بگذارد که دو 

 رکعت خوانده است )گلپایگانی ، صافی : و اصل نماز را نیز اعاده نماید(.

رکعات نماز احتیاط شک کند، به آن اعتنا نمی کند و بنا  )بهجت :( مسأله اگر در عدد

بر أظهر بنا را بر صحیح بودن نماز می گذارد. و اگر بعد از نماز شک کرد که احتیاط 

الزم ، یک رکعت است یا دو رکعت ، احتیاطاً هر دو را به جا می آورد و سپس نماز را 

 اعاده می کند.

ول نماز احتیاط است در شماره رکعتهای آن شک )زنجانی :( مسأله اگر موقعی که مشغ

کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند، به احتیاط واجب بنا را بر کمتر 

بگذارد و پس از پایان نماز احتیاط، اصل نماز را دوباره بخواند، و اگر طرف بیشتر نماز 

حتیاط، پس از پایان نماز ا را باطل نمی کند، به احتیاط واجب بنا را بر بیشتر بگذارد و

اصل نماز را دوباره بخواند؛ مثلًا موقعی که مشغول خواندن دو رکعت نماز احتیاط است 

 ، اگر شک 

 119ص: 

کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند، 

ل نماز ز احتیاط، اصبه احتیاط واجب بنا بگذارد که دو رکعت خوانده و پس از پایان نما

را دوباره بخواند، و اگر شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت ، چون طرف 
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بیشتر نماز را باطل نمی کند، به احتیاط واجب بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است و 

 پس از پایان نماز احتیاط، اصل نماز را دوباره بخواند.

  [ه رکن نیست سهواً کم یا زیاد شوداگر در نماز احتیاط چیزی ک 6234]مسأله 

اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهواً کم یا زیاد شود، سجده سهو  6234مسأله 

 ( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید دو سجده سهو به جا آورد.6(. )6ندارد )

حتیاط ا )گلپایگانی ، صافی :( ]اگر[ از چیزهایی باشد که در خود نماز سجده سهو دارد

الزم آن است که سجده سهو را به جا آورد و اگر از چیزهایی است که سجده سهو ندارد 

 در نماز احتیاط نیز الزم نیست .

)فاضل :( أقوی این است که سجده سهو ندارد. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

(6237.) 

ی سهو، سجده سهو )مکارم :( مسأله برای کم و زیاد کردن اجزاء نماز احتیاط از رو

 واجب نیست .

  [اگر بعد از سالم نماز احتیاط شک کند 6236]مسأله 

اگر بعد از سالم نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء یا شرایط آن را به  6236مسأله 

( )بهجت :( و اگر سهواً در نماز احتیاط، 6(. )6جا آورده یا نه ، به شک خود اعتنا نکند )

، بنا بر أظهر سجده سهو واجب نیست ، اگر چه احتیاط در به جا آوردن کالم بی جا گفت 

 .6231است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [اگر در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فراموش کند 6232]مسأله 
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(، احتیاط آن 6اگر در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فراموش کند ) 6232مسأله 

(. این مسأله ، در رساله 2بعد از سالم ، آن را قضا نماید، اگر چه واجب نیست )است که 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( و در جای خود 6آیت اللّه بهجت نیست )

( اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، 2تدارکش ممکن نباشد .. )

اط واجب آن است که بعد از سالم نماز، آن را )سیستانی )مکارم ، صافی ، فاضل :( احتی

 : سجده را ( قضا نماید.

 )نوری :( احتیاط مستحب ّ آن است که بعد از سالم ، آن را قضا نماید.

  [اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده بر او واجب شود 6233]مسأله 

 یا دو سجده سهو اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد 6233مسأله 

( )فاضل :( بنا بر أقوی 6(. )2( اول نماز احتیاط را به جا آورد )6بر او واجب شود، باید )

 ( )مکارم :( بعد قضای سجده یا تشهّد را و بعد سجده سهو را .2باید .. )

)اراکی :( مسأله اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد بر او واجب 

ا بخواهد می تواند اوّل به جا آورد، گر چه احتیاط مستحب است که اّول شود هر کدام ر

نماز احتیاط را بخواند ولی چنانچه سجده سهو هم بر او واجب باشد، باید سجده سهو را 

 بعد از آنها به جا آورد.

 111ص: 

)سیستانی :( مسأله اگر نماز احتیاط و دو سجده سهو بر او واجب شود، باید اّول نماز 

حتیاط را به جا آورد و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر نماز احتیاط و قضای ا

 سجده بر او واجب شود.
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)بهجت :( مسأله اگر هم نماز احتیاط و هم سجده سهو بر نمازگزار الزم شد، بنا بر اظهر 

جده سباید نماز احتیاط را بر سجده سهو، مقدّم بدارد؛ و اگر همراه با نماز احتیاط، قضای 

یا تشهّد هم بر او واجب شد، پس در لزوم تقدیم آنها بر نماز احتیاط و یا تأخیر، تأمّل 

 است ؛ و در هر صورت ، عالوه بر به جا آوردن آن دو، أحوط اعاده نماز است .

  [حکم گمان در رکعتهای نماز حکم یقین است  6239]مسأله 

( مثلًا اگر در نماز چهار 6است ، )حکم گمان در رکعتهای نماز حکم یقین  6239مسأله 

(، 2رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده ، نباید نماز احتیاط بخواند )

ولی اگر در غیر رکعتها گمان پیدا کند باید به احتیاط عمل نماید و دستور در هر موردی 

:( یعنی باید  ( )مکارم6طور مخصوصی است که در کتابهای مفصّل گفته شده است . )

بنا بر گمان بگذارد و نماز را ادامه دهد، ولی اگر در رکعت اول و دوم باشد، احتیاط 

( )فاضل :( و همین طور در غیر رکعتها 2واجب این است که نماز را بعداً نیز اعاده کند. )

 گمان معتبر است هر چند بهتر است به احتیاط عمل کند.

)بهجت :( و هم چنین اگر به افعال نماز گمان پیدا کرد، مثلًا گمان کرد که حمد خوانده 

است مثل این است که یقین کرده و الزم نیست بخواند؛ و اگر گمان کرد که نخوانده ، 

باید دو مرتبه بخواند؛ چه گمان به چیزی پیدا کند که موجب صحیح بودن نماز است یا 

طل می کند؛ به رکنی از ارکان نماز گمان پیدا کند یا به غیر رکن به چیزی که نماز را با

؛ موقع شک یا فراموشی ، گمان حاصل شود یا خودبخود گمان پیدا کند. در تمام این 

صورتها، گمان داشتن مانند یقین است و حکم یقین را دارد اگر چه احتیاط مستحب در 

کرد که رکن نیست ، دو مرتبه آن را این است که اگر گمان به انجام دادن فعلی پیدا 

 انجام بدهد.
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله حکم گمان در نماز مثل حکم یقین است مثلًا اگر انسان 

گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده ، نباید نماز احتیاط بخواند و اگر گمان دارد 

د را نخوانده ، چنانچه به رکوع رکوع کرده ، نباید آن را به جا آورد و اگر گمان دارد حم

 نرفته باید بخواند و اگر به رکوع رفته نمازش صحیح است .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله حکم گمان در نماز نسبت به رکعات مثل حکم یقین است . 

مثلًا اگر نداند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت و گمان داشته باشد که دو رکعت 

و رکعت است و اگر در نماز چهار رکعتی گمان دارد که خوانده بنا می گذارد که د

چهار رکعت خوانده ، نباید نماز احتیاط بخواند و امّا نسبت به افعال ، گمان حکم شک 

را دارد پس اگر گمان دارد رکوع کرده در صورتی که داخل سجده نشده است باید آن 

در سوره داخل شده باشد اعتنا را به جا آورد و اگر گمان دارد حمد را نخوانده ، چنانچه 

 به گمان ننماید و نمازش صحیح است .

 )زنجانی :( گمان در نماز نسبت به رکعات ، حکم یقین را دارد ..

 )سیستانی :( نماز احتیاط ندارد ..

 )زنجانی :( الزم نیست نماز احتیاط بخواند؛ و اما در مورد افعال ، چنانچه 

 111ص: 

رک کاری داشته باشد بنا بر احتیاط واجب بر طبق گمان عمل گمان به انجام کاری یا ت

 کند و اگر کار او بر خالف وظیفه شک بود، نمازش را نیز دوباره بخواند.

  [حکم شک و سهو و گمان  6231]مسأله 
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حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر  6231مسأله 

نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت ،  ( فرق ندارد، مثلًا اگر در6)

(. این مسأله ، در رساله 2چون شک او در نماز دو رکعتی است ، نمازش باطل می شود )

( )فاضل :( نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر غیر 6آیت اللّه بهجت نیست )

عت ر گمان داشته باشد که دو رک( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( و اگ2یومیه .. )

یا یک رکعت است ، بر طبق گمان خود نماز را تمام می نماید. )مکارم :( هم چنین سایر 

 احکام شک و سهو و ظن ّ.

 سجده سهو

  [برای سه چیز بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجده سهو به جا آورد 6231]مسأله 

نماز، انسان باید دو سجده سهو به دستوری که  ( بعد از سالم6برای سه چیز ) 6231مسأله 

بعداً گفته می شود به جا آورد: اول : آن که در بین نماز، سهواً حرف بزند. دوم : آن که 

یک سجده را فراموش کند. سوم : آن که در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوّم شک 

هم احتیاط واجب آن  (3( و در دو مورد )2کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت )

است که سجده سهو بنماید: اول در جایی که نباید نماز را سالم دهد مثلًا در رکعت اول 

( )اراکی :( شش چیز .. 6(. )9سهواً سالم بدهد. دوم آن که تشهد را فراموش کند )

ًلا ( )اراکی :( ]و[ چهارم : در جایی که نباید نماز را سالم دهد مث2)بهجت :( پنج چیز .. )

در رکعت اوّل سهواً سالم دهد. پنجم : آن که تشهّد را فراموش کند. ششم : در جایی که 

 باید بنشیند، اشتباهاً بایستد و یا در جایی که باید بایستد اشتباهاً بنشیند و بنا بر احتیاط

واجب باید برای هر چیزی که در نماز زیاد کند و یا کم کند و زمانی یادش بیاید که 

 آن را به جا آورد، سجده سهو به جا آورد. نتواند
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)بهجت :( ولی اگر قبل از تمام شدن سجده دوّم شک کند، عمل به وظیفه ای که قبلًا 

گفته شد، می نماید و بنا بر احتیاط، دو سجده سهو به جا می آورد؛ و هم چنین اگر در 

شیند و می نحال ایستاده شک کرد که شش رکعت خوانده یا پنج رکعت ، بدون رکوع 

تشهّد خوانده ، سالم می دهد و دو سجده سهو برای ایستادن بی جا و دو سجده دیگر 

برای شکّی که کرده بنا بر احتیاط انجام می دهد. چهارم : جایی که نباید نماز را سالم 

دهد، مثلًا در رکعت اوّل ، سهواً سالم بدهد. پنجم : اگر سهواً چیزی از غیر رکن را کم 

( 9( )نوری :( در سه مورد .. )3کند، بنا بر احتیاط دو سجده سهو به جا می آورد. ) یا زیاد

)نوری :( ]و[ سوم : در جایی که باید بایستد اشتباهاً بنشیند یا در جایی که باید بنشیند، 

 اشتباهاً بایستد.

ز سالم ا)خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی ، فاضل :( مسأله برای پنج چیز بعد 

نماز، انسان باید دو سجده سهو به دستوری که بعداً گفته می شود به جا آورد. اوّل : آن 

 که در بین 

 119ص: 

نماز، سهواً حرف بزند. دّوم : جایی که نباید سالم نماز را بدهد، مثلًا در رکعت اّول سهوًا 

نماز چهار رکعتی  سالم بدهد. سوّم : آن که تشهّد را فراموش کند. چهارم : آن که در

بعد از تمامی ذکر سجده دوّم شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت . پنجم : 

آن که یک سجده را فراموش کند یا این که )زنجانی : بنا بر احتیاط مستحب ( در جایی 

 که باید بایستد مثلًا موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشیند و در موقعی که باید بنشیند؛

مثلًا موقع تشهّد اشتباهاً بایستد. )خوئی : در این سه صورت بنا بر احتیاط واجب باید( دو 

سجده سهو به جا آورد. بلکه برای هر چیزی که در نماز اشتباهاً کم یا زیاد کند احتیاط 
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مستحب آن است که دو سجده سهو بنماید. و احکام این چند صورت در مسائل آینده 

 گفته می شود.

ایگانی ، صافی :( سوّم : آن که یک سجده را فراموش کند. چهارم : آن که تشهّد را )گلپ

فراموش کند. پنجم : آن که در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوّم شک کند که چهار 

رکعت خوانده یا پنج رکعت و اگر در جایی که باید بایستد مثلًا موقع خواندن حمد و 

تد، بنا جایی که باید بنشیند مثلًا موقع خواندن تشهّد اشتباهاً بایسسوره اشتباهاً بنشیند یا در 

بر احتیاط واجب ، باید دو سجده سهو به جا آورد بلکه برای هر چیزی که در نماز اشتباهًا 

کم یا زیاد کند احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو بنماید. و احکام این چند 

 صورت در مسائل آینده گفته می شود.

 )فاضل :( بعد از سجده دوّم ..

)زنجانی :( چهارم : آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت خوانده یا 

 [ گذشت ..6677پنج رکعت ، به تفصیلی که در صورت چهارم مسأله ]

)تبریزی :( یا این که در جایی که باید بایستد مثلًا موقع خواندن حمد و سوره اشتباهًا 

جایی که باید بنشیند مثلًا موقع خواندن تشهد اشتباهاً بایستد در همه این صُوَر  بنشیند یا در

بنا بر احتیاط واجب باید دو سجده سهو به جا آورد و در غیر اینها برای هر چیزی که در 

نماز اشتباهاً کم یا زیاد کند احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو بنماید. و احکام 

 ائلی گفته می شود.این چند صورت در مس

)فاضل :( ]و[ احتیاط مستحب این است که برای قیام و یا جلوس زاید بلکه برای هر 

 زیادی یا نقص سجده سهو به جا آورد.
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)سیستانی :( مسأله در دو مورد بعد از سالم نماز انسان باید دو سجده سهو به دستوری که 

را فراموش کند. دّوم : آن که در نماز  بعداً گفته می شود به جا آورد: اوّل : آن که تشهد

چهار رکعتی بعد از داخل شدن در سجده دّوم شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج 

رکعت یا شک کند که چهار رکعت خوانده یا شش رکعت هم چنان که در مورد چهارم 

از شکهای صحیح گذشت . و در سه مورد بنا بر احتیاط واجب سجده سهو الزم است : 

وّل : آن که اجمالًا بداند که در نماز چیزی را اشتباهاً کم یا زیاد کرده و نماز هم محکوم ا

به صحت باشد. دوّم : آن که در بین نماز، سهواً حرف بزند. سوّم : جائی که نباید سالم 

 نماز را بدهد، مثلًا در رکعت اوّل سهواً سالم بدهد.

 113ص: 

سجده را فراموش کند یا این که در جائی که و احتیاط مستحب آن است که اگر یک 

باید بایستد مثلًا در موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشیند، و در موقعی که باید بنشیند 

مثلًا موقع تشهد، اشتباهاً بایستد، دو سجده سهو به جا آورد؛ بلکه برای هر چیزی که در 

د و احکام این چند صورت در مسائل نماز اشتباهاً کم یا زیاد کند، دو سجده سهو بنمای

 آینده گفته می شود.

)مکارم :( مسأله برای چند چیز بنا بر احتیاط واجب باید بعد از نماز دو سجده سهو به 

( کالم بی جا، یعنی سهواً به گمان این که نماز 6دستوری که گفته می شود به جا آورد: )

( سالم بی جا، یعنی مثلًا در رکعت دوّم نماز چهار رکعتی سالم 2تمام شده حرف بزند. )

( به جای ایستادن سهوًا 1( تشهّد فراموش شده . )9فراموش شده . )( سجده 3بدهد. )

بعد از سجده دوّم « چهار و پنج »( در شک میان 1بنشیند، یا به جای نشستن برخیزد. )

واجب است نماز را تمام کند، بعداً دو سجده سهو به جا آورد. و برای کم و زیاد کردن 

 غیر اینها سجده سهو مستحب است .
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  [اگر انسان اشتباهاً حرف بزند 6239]مسأله 

( 6اگر انسان اشتباهاً یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند، باید ) 6239مسأله 

( )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط .. )مکارم :( رجوع کنید به 6دو سجده سهو به جا آورد. )

 .6(، شماره 6231ذیل مسأله )

  [آه کشیدن و سرفه پیدا می شود برای حرفی که از 6233]مسأله 

( که از آه کشیدن و سرفه پیدا می شود، سجده سهو واجب 6برای حرفی ) 6233مسأله 

نیست ، ولی اگر مثلًا سهواً آخ یا آه بگوید، باید سجده سهو نماید. این مسأله ، در رساله 

 صدایی ..( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( برای 6آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

)سیستانی :( مسأله برای صدایی که از سرفه کردن پیدا می شود، سجده سهو واجب نیست 

. ولی اگر سهواً ناله بکند یا آه بکشد یا آه بگوید، باید بنا بر احتیاط واجب سجده سهو 

 نماید.

  [اگر چیزی را که غلط خوانده  6237]مسأله 

( دوباره به طور صحیح بخواند، برای دوباره 6اگر چیزی را که غلط خوانده ) 6237مسأله 

( )خوئی ، زنجانی ، سیستانی :( سهواً غلط 6(. )2خواندن آن سجده سهو واجب نیست )

( )بهجت :( و هم چنین اگر در بین نماز احتیاط موجبات سجده سهو پیش 2خوانده .. )

 بیاید، بنا بر اظهر سجده سهو واجب نمی شود.

  [از سهواً مدتی حرف بزنداگر در نم 6294]مسأله 

( و تمام آنها یک مرتبه حساب 2( حرف بزند )6اگر در نماز سهواً مدتی ) 6294مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( 6(. )9(، دو سجده سهو بعد از سالم نماز کافی است )3شود )
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عد ب ( )سیستانی :( و همه آن ناشی از یک اشتباه باشد دو سجده سهو2سهواً چند کلمه .. )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( عرفاً یک مرتبه حساب شود 3از سالم نماز کافی است . )

 ( )فاضل :( برای تمام آنها کافی است .9.. )

)مکارم :( مسأله اگر در نماز چند کلمه یا چند جمله بگوید به طوری که از صورت 

ای همه کافی است نمازگزار خارج نشود و همه آن یکی حساب شود، دو سجده سهو بر

. 

 117ص: 

  [اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید 6296]مسأله 

( یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید 6اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید ) 6296مسأله 

( )بهجت 6(. )3(، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد )2)

( )گلپایگانی ، خوئی 2بگوید، دو سجده سهو به جا می آورد. ):( یا کمتر از یک مرتبه 

، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، سیستانی :( اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید )گلپایگانی ، 

( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید بعد از نماز 3صافی : یا بیشتر از سه مرتبه بگوید( .. )

 دو سجده سهو به جا آورد.

 .1، شماره 6231رم :( رجوع کنید به ذیل مسأله )مکا

  [اگر در جایی که نباید سالم نماز را بگوید سهواً بگوید 6292]مسأله 

نا و علی السالم علی» اگر در جایی که نباید سالم نماز را بگوید سهواً بگوید:  6292مسأله 

جده باید دو س« ه و برکاته السالم علیکم و رحمه اللّ» ( یا بگوید: 6« )عباد اللّه الصالحین 

الم الس» ( ولی اگر اشتباهاً مقداری از این دو سالم را بگوید، یا بگوید: 2سهو بنماید )

احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به « علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته 
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ریزی ، سیستانی ( )خوئی ، تب6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3جا آورد )

ه باشد باید را نگفت« و رحمه اللّه و برکاته »، اگر چه «الساّلم علیکم »، زنجانی :( یا بگوید: 

الساّلم »)سیستانی : بنا بر احتیاط الزم ( دو سجده سهو بنماید، ولی اگر اشتباهاً بگوید: 

هو به ه دو سجده ساحتیاط مستحب آن است ک« علیک أیّها الّنبی ّ و رحمه اللّه و برکاته 

جا آورد )سیستانی : ولی اگر دو حرف یا بیشتر از سالم را بگوید بنا بر احتیاط واجب 

( )گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین اگر سهواً مقداری 2باید دو سجده سهو انجام دهد(. )

لیک الم عالس» از این دو سالم را بگوید باید دو سجده سهو بنماید ولی اگر سهواً بگوید: 

احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به جا آورد. « أیّها النبی و رحمه اللّه و برکاته 

 ( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید دو سجده سهو به جا آورد.3)

 )فاضل :( احتیاط آن است که دو سجده سهو به جا آورد.

را بگوید  «ی ّ و رحمه اللّه و برکاته الّسالم علیک أیّها النّب»)مکارم :( مسأله هر گاه اشتباهاً 

سجده سهو واجب نیست ، بلکه مستحب است ، ولی اگر مقداری از دو سالم دیگر را 

 بگوید، احتیاط واجب انجام سجده سهو است .

  [اگر در جایی که نباید سالم دهد 6293]مسأله 

م را بگوید، دو سجده ( هر سه سال6اگر در جایی که نباید سالم دهد اشتباهاً ) 6293مسأله 

( )بهجت :( به نیّت سالم اشتباهاً .. )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب 6(. )2سهو کافی است )

 باید سه سجده سهو به جا بیاورد.

  [اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند 6299]مسأله 

 اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش 6299مسأله 

( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )2(، باید برگردد و به جا آورد )6بیاید )
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( )خوئی 2)بهجت :( و یا گمان کند که سجده را از رکعت پیش فراموش کرده است .. )

 ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( و بعد از نماز، بنا بر احتیاط

 194ص: 

یستانی ، زنجانی : بنا بر احتیاط مستحب ( برای ایستادن بی جا دو سجده سهو واجب )س

 بنماید.

)بهجت :( و بعد از نماز، برای قیام بی جا احتیاطاً دو سجده سهو به جا آورد و هم چنین 

بنا بر أحوط دو سجده سهو دیگر برای زیاد شدن قرائت یا تسبیحات اگر آنها را خوانده 

 باشد به جا آورد.

 )فاضل :( و سجده سهو برای زیادی ها که انجام شده واجب نیست .

  [اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید 6291]مسأله 

اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از رکعت  6291مسأله 

( سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد از آن 6پیش فراموش کرده ، باید بعد از سالم نماز )

( )خوئی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )2دو سجده سهو به جا آورد )

( )بهجت :( باید بعد از سالم نماز بنا بر أظهر سجده یا تشهد 2ر احتیاط .. )، تبریزی :( بنا ب

را قضا نماید و بعد از آن برای تشهّد فراموش شده ، دو سجده سهو و بنا بر احتیاط واجب 

 برای یک سجده فراموش شده نیز دو سجده سهو به جا آورد.

ا ید و برای تشّهد دو سجده سهو به ج)سیستانی :( باید بعد از سالم نماز، سجده را قضا نما

 آورد.
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)زنجانی :( مسأله اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده را از رکعت پیش 

فراموش کرده ، باید بعد از سالم ، سجده را قضا نموده و دو سجده سهو نیز به جا آورد، 

 د و اگر در رکوع یا بعدو بنا بر احتیاط قضای سجده را پیش از دو سجده سهو انجام ده

از آن یادش بیاید که تشهد را از رکعت پیش فراموش کرده ، باید بعد از سالم نماز دو 

سجده سهو به جا آورد و قضای تشهد به طور مستقل نمی باشد بلکه در ضمن سجده 

 سهو انجام گرفته است .

  [رداگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمداً به جا نیاو 6291]مسأله 

( و 6اگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمداً به جا نیاورد، معصیت کرده ) 6291مسأله 

( و چنانچه سهواً به جا نیاورد، هر وقت 3( آن را انجام دهد )2واجب است هر چه زودتر )

( 6( و الزم نیست نماز را دوباره بخواند. )1( فوراً انجام دهد )9یادش آمد باید )

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب 2صافی :( ولی نماز باطل نمی شود .. ) )گلپایگانی ،

( )خوئی ، 9( )مکارم :( ولی نمازش باطل نیست . ]پایان مسأله [ )3باید هر چه زودتر .. )

 ( )گلپایگانی ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .1تبریزی :( بنا بر احتیاط باید .. )

  [ه سجده سهو بر او واجب شده اگر شک دارد ک 6299]مسأله 

( بر او واجب شده یا نه الزم نیست به جا 6اگر شک دارد که سجده سهو ) 6299مسأله 

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر شک دارد مثلًا دو سجده سهو ..6آورد. )

  [کسی که شک دارد مثلًا دو سجده سهو بر او واجب شده  6293]مسأله 

شک دارد مثلًا دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا، اگر دو  کسی که 6293مسأله 

 سجده بنماید کافی است .

  [اگر بداند یکی از دو سجده سهو را به جا نیاورده  6297]مسأله 
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 اشاره

( باید دو سجده سهو به 6اگر بداند یکی از دو سجده سهو را به جا نیاورده ) 6297مسأله 

(. این 2جا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده کرده ، باید دو باره دو سجده سهو بنماید )

 مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 196ص: 

)خوئی ، تبریزی :( احتیاط واجب  (2( )خوئی ، تبریزی :( و تدارک ممکن نباشد .. )6)

 آن است که دوباره دو سجده سهو بنماید.

)گلپایگانی :( مسأله اگر بداند یکی از دو سجده سهو را به جا نیاورده و یا بداند سهواً سه 

 سجده سهو کرده ، باید دوباره دو سجده سهو بنماید.

 )صافی :( و تدارک آن ممکن نباشد ..

 آن به سبب فاصله زیاد ممکن نباشد ..)سیستانی :( و تدارک 

)زنجانی :( مسأله بین دو سجده سهو نباید زیاد فاصله بیندازد، به طوری که عرفاً دو کار 

به شمار آید؛ پس اگر عمداً یا سهواً بین دو سجده سهو فاصله زیاد بیندازد، باید دو سجده 

جام دهد، باید دوباره سجده سهو سهو را از سر بگیرد و اگر عمداً یا سهواً سه سجده نیز ان

 نماید.

 مسائل اختصاصی 

اگر واجبی از واجبات سجده سهو را فراموش کرد، اگر محلّ   6469)بهجت :( مسأله 

آن نگذشته ، آن را به جا می آورد و اگر بعد از سالم فهمید، بنا بر احتیاط سجده سهو را 

 اعاده کند.
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شک کرد که دو سجده به جا آورده یا یک اگر در سجده سهو  6463)بهجت :( مسأله 

سجده ، بنا را بر دو می گذارد اگر چه قبل از تشهّد باشد؛ و اگر شک کرد که دو سجده 

به جا آورده یا سه سجده ، بنا را بر دومی گذارد و هم چنین به شک در ذکر یا طمأنینه 

ل ر شک کرد که اصاعتنا نمی کند، اگر چه قبل از سر برداشتن از سجده باشد. امّا اگ

 سجده را به جا آورده یا نه ، باید به جا آورد.

  ودستور سجده سه

 سجده سهو[ 3251]مسأله 

 اشاره

دستور سجده سهو این است که بعد از سالم نماز فوراً نیت سجده سهو کند  6214مسأله 

بِسم ِ (: »3( و بگوید )2( به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد )6و پیشانی را )

مَّدٍ و هُم َّ صَل   عَلَی مُحَبِسم ِ اللّه وَ بِاللّه ِ اللّ»یا « اللّه ِ وَ بِاللّه ِ وَ صَلَّی اللّه ُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِه ِ

بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ السَّالم ُ عَلَیک َ ای هَا النَّبِی   وَ (: »9ولی بهتر است بگوید )« آل ِ مُحَمَّدٍ

( بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را 1بعد باید )« رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ

( )سیستانی :( بنا بر 6( و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سالم دهد. )1که گفته شد بگوید )

( )گلپایگانی ، صافی :( و ذکر بگوید، و ذکر سجده سهو را به سه نحو 2احتیاط الزم .. )

  ِ بِسم»دوّم : « بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ وَ صَلَّی اللّه ُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِه ِ»می شود انجام داد: اّول : 

بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ السَّالم ُ عَلَیکَ  »سوّم : « اللّه ِ وَ بِاللّه ِ اللّهُم َّ صَل   عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ

و احتیاط، اختیار قسم سّوم است . بعد باید بنشیند و « ای هَا النَّبِی   َو رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاُته ُ

 و ذکر را بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سالم دهد.دوباره به سجده رود 

ک بسم اللّه و باللّه الساّلم علی»)خوئی ، تبریزی ، نوری :( و أحوط این است که بگوید: 

، بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکری را که «أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

و »این است :  و أولی« الساّلم علیکم »از تشّهد بگوید:  گفته شد بگوید و بنشیند و بعد

 را اضافه کند.« رحمه اللّه و برکاته 

 192ص: 

)تبریزی :( و بعد از خواندن تشهد سالم دهد و اگر در سجده عوض ذکر سابق بگوید: 

 کافی است .« بسم اللّه و باللّه اللّهم ّ صل ّ علی محمّد و آل محمّد»

 خواندن تشهد سالم دهد. )نوری :( و بعد از

)سیستانی :( و احتیاط مستحب آن است که در آن ذکر بگوید و بهتر آن است که بگوید: 

شیند و دوباره بعد باید بن« بسم اللّه و باللّه الساّلم علیک أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته »

الساّلم »د: ّهد بگویبه سجده رود و ذکری را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از تش

 را اضافه کند.« و رحمه اللّه و برکاته »و أولی این است : « علیکم 

، «بسم اللّه و باللّه الساّلم علیک أیّها النّبی ّ و رحمه اللّه و برکاته »)مکارم :( و می گوید: 

سپس سر از سجده برمی دارد و می نشیند، دوباره به سجده می رود و همان ذکر را می 

ید و بعد از آن که سر از سجده برداشت تشهّد می خواند و سالم می دهد و احتیاط گو

آن است که در تشّهد به مقدار واجب اکتفا کند و تنها به سالم آخر قناعت نماید. ]و[ 

سجده سهو باید رو به قبله ، و با حالت وضو و طهارت باشد و پیشانی را نیز بر چیزی 

 جایز است .گذارد که سجده نماز بر آن 

)زنجانی :( و دو دست و دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد؛ و نهادن 

پشت دست کفایت نمی کند؛ و بنا بر احتیاط واجب باید انگشتان دست نیز روی زمین 

قرار گیرد و بنا بر احتیاط رعایت وضو و قبله و ستر عورت را بکند و ذکری را که الزم 

ذکر سجده سهو به گونه های مختلفی در روایات آمده و چنانچه بگوید  است بگوید.
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َو »وید: و نیز بگ« بِسم ِ اللّه ِ وَ بِاللّه ِ السَّالم ُ عَلَیک َ أَی هَا النَبِی   وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاُته ُ»

د ، حتماً عمل به وظیفه نموده است ، بع«السَّالم ُ عَلَیک َ أَی هَا الَنبی   وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ

باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکر را بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد بگوید: 

( 3را هم اضافه کند. )« وَ رَحمَهُ اللّه ِ وَ بَرَکاتُه ُ»، و بهتر این است که «الَّسالم ُ عَلَیکُم »

( )اراکی :( و یا بگوید: .. 9نحو مأثور بگوید: .. ) )بهجت :( و بنا بر احتیاط واجب ، به

در رساله آیت اللّه فاضل « باید»( ]کلمه 1)فاضل :( ولی بنا بر احتیاط بهتر است بگوید: .. )

( )بهجت :( و بنا بر اظهر وقتی سر از سجده برداشت تشهد بخواند سپس سالم 1نیست [ )

 بدهد.

 مسأله اختصاصی 

آن چه در سجده نماز واجب است ، از قبیل گذاشتن مواضع  6424)بهجت :( مسأله 

هفتگانه بر زمین ، گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است ، نشستن بین 

دو سجده و طمأنینه در آنها، طهارت ، پوشش و رو به قبله بودن ، بنا بر احوط باید در 

 سجده سهو رعایت شود.

 قضای سجده و تشهد فراموش شده 

  [سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده  6216مسأله ]

( را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را 6سجده و تشهدی ) 6216مسأله 

( پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن 2به جا می آورد، باید تمام شرایط نماز مانند )

( )زنجانی :( مانند 2ی :( سجده ای .. )( )سیستان6(. )3و شرطهای دیگر را داشته باشد )

 ( )مکارم :( و باید بال فاصله بعد از نماز انجام دهد.3طهارت از حَدَث و .. )

 193ص: 
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  [اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند 6212]مسأله 

( چند دفعه فراموش کند، مثلًا یک سجده از رکعت 6اگر سجده یا تشهد را ) 6212مسأله 

یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضای هر دو را با سجده اول و 

( و الزم نیست معین کند که 3( برای آنها الزم است به جا آورد )2های سهوی که )

( )خوئی ، 6قضای کدامیک آنهاست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( 3( )خوئی ، تبریزی :( احتیاطاً .. )2جده را .. )تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( اگر س

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)سیستانی :( باید بعد از نماز، قضای هر دو را به جا آورد و احتیاط مستحب آن است که 

برای فراموشی هر کدام دو سجده سهو به جا آورد. ]پایان مسأله [ )مکارم :( مسأله هر 

گاه کسی یک یا چند سجده نماز را فراموش کرد، باید قضای آن را بعد از نماز به جا 

آورد )البّته اگر دو سجده از یک رکعت فراموش شود، نماز باطل است ( هم چنین اگر 

تشهّد را فراموش نماید باید بال فاصله بعد از نماز آن را قضا کند و عالوه بر قضای سجده 

ر کدام بنا بر احتیاط واجب دو سجده سهو به جا آورد )ولی چنان که و تشّهد باید برای ه

 قبلًا نیز گفته شد، تشّهدِ سجده سهو کفایت از تشهّدِ فراموش شده می کند(.

  [اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند 6213]مسأله 

(، احتیاط واجب آن است که هر 6اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند ) 6213مسأله 

(. و اگر نداند کدام اول فراموش شده ، 2ام را اول فراموش کرده ، اول قضا نماید )کد

(، یا یک تشهد و 3باید احتیاطاً یک سجده و تشهد و بعد یک سجده دیگر به جا آورد )

یک سجده و بعد یک تشهد دیگر به جا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی 

( 6ت . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )که فراموش کرده قضا نموده اس

)سیستانی :( باید برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد ولی برای سجده 
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( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی 2فراموش شده الزم نیست گر چه بهتر است . ]پایان مسأله [ )

ید اگر چه بداند کدام اوّل فراموش ، نوری :( می تواند هر یکی را که بخواهد اّول قضا نما

( )مکارم :( تا یقین کند سجده 3شده است )نوری : و ترتیب الزم نیست (. ]پایان مسأله [ )

 و تشهّد را به ترتیبی که فراموش کرده قضا کرده است .

  [اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده  6219]مسأله 

 اشاره

ن که اول سجده را فراموش کرده ، اول قضای آن را به جا اگر به خیال ای 6219مسأله 

آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط واجب 

آن است که دوباره سجده را قضا نماید. و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را فراموش 

دش بیاید که اول سجده را فراموش کرده اول قضای آن را به جا آورد، و بعد از سجده یا

کرده ، بنا بر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند. این مسأله در رساله آیات عظام 

 : خوئی ، مکارم ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی ، نوری و بهجت نیست 

 مسأله اختصاصی 

دو سجده از دو  اگر 6296)سیستانی :( مسأله  6213)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

 رکعت فراموش نماید، الزم نیست هنگام قضا مراعات ترتیب نماید.

 199ص: 

  [اگر بین سالم نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند 6211]مسأله 

( کاری کند که اگر عمداً یا 6اگر بین سالم نماز و قضای سجده یا تشهد ) 6211مسأله 

سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می شود، مثلًا پشت به قبله نماید، باید قضای سجده و 
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در رساله « یا تشهد» ( ]عبارت 6(. )3( و نمازش صحیح است )2تشهد را به جا آورد )

( )خوئی ، تبریزی :( 3( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2ی نیست [ )آیت اللّه سیستان

 احتیاط واجب آن است که بعد از قضای سجده و تشهّد، دوباره نماز را بخواند.

)گلپایگانی ، صافی ، سیستانی :( احتیاط مستحب آن است که بعد از قضای سجده 

 ل :( احتیاط واجب اعاده نماز است .)سیستانی : و تشّهد( دوباره نماز را بخواند. )فاض

)زنجانی :( باید سجده یا تشهد را قضا نموده و به احتیاط مستحب بعد از آن دوباره نماز 

 را بخواند. )بهجت :( بنا بر احتیاط، نمازش را اعاده نماید.

)مکارم :( مسأله هر گاه بعد از نماز کاری کند که صورت نماز را به هم می زند یا نماز 

باطل می کند )مثل این که پشت به قبله کند( باید قضای سجده و تشهّد را به جا آورد  را

و نماز را بنا بر احتیاط واجب اعاده کند؛ و اگر کاری کند که سجده سهو می آورد، بعد 

 از قضای سجده یا تشهّد احتیاط آن است که سجده سهو به جا آورد.

  [بیاید اگر بعد از سالم نماز یادش 6211]مسأله 

( از رکعت آخر را 2( یادش بیاید که یک سجده )6اگر بعد از سالم نماز ) 6211مسأله 

(، باید قضای سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد و بعد از آن 3فراموش کرده )

( چه کاری که نماز را باطل می کند کرده باشد یا نه . و 9دو سجده سهو به جا آورد )

ر را فراموش کرده باشد، باید قضای تشهد را به جا آورد و بعد از اگر تشهد رکعت آخ

( )فاضل :( و بعد از انجام دادن کاری که عمداً و سهواً 6آن دو سجده سهو به جا آورد. )

( )گلپایگانی ، صافی ، 3( )خوئی ، تبریزی :( یا تشهد را .. )2نماز را باطل می کند .. )

و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت کردن زنجانی :( چنانچه کاری که عمدی 

به قبله )زنجانی : مثل رو گرداندن از قبله ( انجام نداده ، بنا بر احتیاط واجب باید به قصد 
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این که وظیفه خود را انجام داده باشد سجده فراموش شده و بعد از آن تشهّد و سالم و 

تشهّد رکعت آخر را فراموش کرده  دو سجده سهو به جا آورد و نیز اگر یادش بیاید که

، باید احتیاطاً )زنجانی : به احتیاط واجب باید( به قصد این که وظیفه خود را انجام داده 

باشد تشّهد را بخواند و بعد از آن ، سالم دهد و دو سجده سهو بنماید. )صافی : و در هر 

 صورت احتیاطاً دو سجده سهو برای سالم بی جا نیز به جا آورد(.

)خوئی ، تبریزی :( باید برگشته و نماز را تمام نموده و دو سجده سهو برای سالم بی جا، 

به جا آورد. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( چنانچه منافی از قبیل حدث از او سر نزده باشد 

باید آن را و آن چه بعد از آن است از تشهد و سالم انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب دو 

 برای سالم بی جا به جا آورد.سجده سهو 

 191ص: 

)نوری :( چنانچه کاری که عمدًا یا سهواً نماز را باطل می کند مثل روی گرداندن از قبله 

انجام داده است ، احتیاط واجب آن است که سجده فراموش شده را به جا بیاورد و بعد 

اید د و نیز اگر یادش بیاز آن تشهد و سالم را به جا بیاورد و دو سجده سهو نیز انجام بده

که تشهد رکعت آخر را فراموش کرده ، احتیاطاً تشهد را بخواند و بعد از آن سالم دهد 

 و دو سجده سهو نیز به جا بیاورد.

)بهجت :( باید سجده را نه به قصد ادا و نه به قصد قضا به جا آورد و ما بعد آن را که 

یاط واجب دو سجده سهو برای سجده فراموش تشهّد و سالم است ، انجام دهد و بنا بر احت

شده و دو سجده سهو برای زیاد شدن تشهّد و سالم به جا آورد. و اگر تشهّد رکعت آخر 

را فراموش کرده باشد و بعد از سالم یادش بیاید، در صورتی که چیزی که نماز را باطل 

ه جا قصد ادا و نه قضا ب می کند انجام نداده باشد، بنا بر احتیاط واجب آن تشهّد را نه به

( 9آورد و سالم را هم بگوید و سپس دو سجده سهو به قصد وظیفه فعلّیه انجام دهد. )
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)فاضل :( و اگر قبل از آن باشد باید از آن سجده به بعد را تدارک کند و برای سالم زائد 

ی شدو سجده سهو به جا آورد و اگر تشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد حکم فرامو

 سجده را دارد.

 .6211)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [اگر بین سالم نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند 6219]مسأله 

( کاری کند که برای آن 2( و قضای سجده یا تشهد )6اگر بین سالم نماز ) 6219مسأله 

شهد را قضا سجده سهو واجب می شود، مثل آن که سهواً حرف بزند، باید سجده یا ت

( )فاضل :( اگر در اثناء نماز و 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3کند )

( )اراکی 3در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )« یا تشهد» ( ]عبارت 2یا بین سالم نماز .. )

 ت:( و بنا بر احتیاط واجب غیر از سجده سهوی که برای قضای سجده یا تشهّد الزم اس

 ، دو سجده سهو دیگر به جا آورد.

)زنجانی :( و بنا بر احتیاط مستحب عالوه بر دو سجده سهوی که برای قضای سجده یا 

 [ گذشت می نماید، دو سجده سهو دیگر نیز بنماید.6291تشهد به تفصیلی که در مسأله ]

شهّد را قضا ت)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید سجده یا 

کند و غیر از سجده سهوی که برای قضای سجده یا تشّهد می نماید، دو سجده سهو 

 دیگر نیز بنماید.

 )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب باید اوّل سجده را قضا کند و بعد دو سجده سهو بنماید.

 )فاضل :( باید بنا بر احتیاط واجب اوّل سجده یا تشهّد را قضا کند.

 .6211:( رجوع کنید به ذیل مسأله )مکارم 
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  [اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را  6213]مسأله 

( به احتیاط واجب باید 6اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را ) 6213مسأله 

هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول به جا آورد اشکال ندارد و باید یک بار سجده سهو 

( )خوئی ، تبریزی ، 6به جا آورد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )نیز 

سیستانی :( باید سجده را قضا نماید و دو سجده سهو به جا آورد و احتیاطاً )سیستانی : 

 احتیاط مستحب آن است که ( تشهد را نیز قضا نماید.

 191ص: 

را قضا نماید و هر کدام را اّول به جا )گلپایگانی ، فاضل ، صافی ، نوری :( باید هر دو 

 آورد اشکال ندارد.

)مکارم :( مسأله اگر می داند یکی را فراموش کرده اما نمی داند کدامیک بوده ، هر دو 

 را قضا کند و هر کدام را اول به جا آورد مانعی ندارد.

ند نمی دا)زنجانی :( مسأله اگر می داند که یکی از سجده یا تشهد را فراموش کرده و 

کدام یک بوده ، باید سجده را قضا نماید و دو سجده سهو به جا آورد که تشهد نیز اگر 

 فوت شده باشد در ضمن آن قضا شده است و هر کدام را اول به جا آورد اشکالی ندارد.

  [اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده  6217]مسأله 

تشهد را فراموش کرده یا نه ، واجب نیست قضا  اگر شک دارد که سجده یا 6217مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6نماید )

 زنجانی :( واجب نیست قضا یا سجده سهو نماید.

  [اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده  6214]مسأله 
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اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع  6214مسأله 

(. این مسأله 6رکعت بعد به جا آورده یا نه ، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید )

( )گلپایگانی :( احتیاط مستحب آن است 6در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

 که آن را قضا نماید.

 انی :( باید آن را قضا نماید.)زنج

)سیستانی :( مسأله اگر بداند سجده را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع 

رکعت بعد یادش آمده و به جا آورده یا نه ، احتیاط مستحب آن است که آن را قضا 

 نماید.

  [کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید 6216]مسأله 

سجده یا تشهد را قضا نماید، اگر برای کار دیگری هم سجده  کسی که باید 6216مسأله 

( بعد از نماز، سجده یا تشهد را قضا نماید، بعد سجده سهو 6سهو بر او واجب شود، باید )

( 6(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست )2را به جا آورد )

( )زنجانی :( بنا بر احتیاط این سجده 2. ))گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط الزم باید .

سهو را پس از قضای سجده یا قضای تشهدی که در ضمن سجده سهو آورده می شود، 

 به جا آورد.

)سیستانی :( مسأله کسی که باید سجده را قضا نماید، اگر برای کاری سجده سهو بر او 

را قضا نماید، بعد سجده واجب شود، باید بنا بر احتیاط واجب بعد از نماز اوّل سجده 

 سهو را به جا آورد.

  [اگر شک دارد که بعد از نماز، قضای سجده یا تشهد فراموش شده  6212]مسأله 

 اشاره
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( را به 6اگر شک دارد که بعد از نماز، قضای سجده یا تشهد فراموش شده ) 6212مسأله 

( و 3تشهد را قضا نماید )(، چنانچه وقت نماز نگذشته ، باید سجده یا 2جا آورده یا نه )

( 6(. )9اگر وقت نماز هم گذشته ، بنا بر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید )

)سیستانی :( قضای سجده فراموش شده .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

راکی :( ( )ا3( )زنجانی :( باید آن را به جا آورد، هر چند وقت نماز گذشته باشد. )2)

 بلکه احتیاط مستحب است اگر وقت نماز هم گذشته سجده یا تشهّد را قضا نماید.

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( و اگر وقت نماز گذشته قضای آن مستحب است 

. 

 199ص: 

)سیستانی :( باید سجده را قضا نماید، بلکه اگر وقت نماز هم گذشته باشد بنا بر احتیاط 

 ( )مکارم :( و نماز او صحیح است .9آن را قضا کند. ) واجب باید

 مسأله اختصاصی 

برای قضای سجده یا تشهّد بعد از نماز نیّت می کند، سپس همان  6669)مکارم :( مسأله 

سجده یا تشهّد را بدون اللّه اکبر و چیز اضافی دیگر قضا می کند و بعد بنا بر احتیاط 

 سجده سهو به جا می آورد.

 یاد کردن اجزاء و شرایط نمازکم و ز

  [هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند 6213]مسأله 

( اگر چه یک 6هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، ) 6213مسأله 

( )مکارم :( نماز او باطل است ، امّا اگر به واسطه 6حرف آن باشد، نماز باطل است . )
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ن مسأله باشد اگر آن جزء از ارکان نماز است ، نماز باطل می شود و اگر غیر از ندانست

ارکان است ، نمازش صحیح است به شرط این که جاهل قاصر باشد، یعنی دسترسی برای 

 یاد گرفتن مسأله نداشته باشد.

  [به واسطه ندانستن مسأله  6219]مسأله 

یزی از اجزاء نماز را کم یا زیاد کند اگر آن اگر به واسطه ندانستن مسأله ، چ 6219مسأله 

( اگر جاهل قاصر باشد، و اال به احتیاط واجب 6جزء، رکن نباشد نمازش صحیح است )

( )فاضل :( نماز باطل 6، نماز باطل است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 است ؛ چه آن جزء واجب ، رکن باشد یا غیر رکن .

 .6213جوع کنید به ذیل مسأله )مکارم :( ر

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر به واسطه ندانستن مسأله چیزی از واجبات نماز را کم یا 

زیاد کند نماز باطل است ولی چنانچه به واسطه ندانستن مسأله حمد و سوره نماز صبح و 

خواند، یا در مغرب و عشاء را آهسته بخواند یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند ب

 مسافرت نماز ظهر و عصر و عشاء را چهار رکعت بخواند، نمازش صحیح است .

 )خوئی ، تبریزی :( از روی تقصیر ..

 )اراکی ، زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب ..

)سیستانی :( اگر به واسطه ندانستن مسأله چیزی از واجبات رکنی نماز را کم کند، نماز 

باطل است . و امّا کم کردن واجب غیر رکنی از جاهل قاصر )مانند کسی که به گفته 

شخص موثّقی یا رساله معتبری اعتماد کرده و بعداً خطای او یا رساله معلوم شده است (، 

 و چنانچه به واسطه ندانستن مسأله هر چند از روی تقصیر .. نماز را باطل نمی کند
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)زنجانی :( یا به جهت ندانستن اصل مسأله شکسته بودن ِ نماز مسافر، نماز ظهر و عصر و 

عشا را در مسافرت چهار رکعتی بخواند یا مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی را 

داشته باشد و به جهت ندانستن حکم مسأله نمازش را شکسته بخواند، نمازش صحیح 

 است .

 فصیلی که در نماز مسافر ذکر می شود.)تبریزی :( البته به ت

 193ص: 

  [اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده  6211]مسأله 

( بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل 6اگر در بین نماز ) 6211مسأله 

عد گر ب(، باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و ا2مشغول نماز شده )

از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته ، قضا 

( )سیستانی :( باید نماز را دوباره با وضو یا غسل 2( )سیستانی :( یا بعد از آن .. )6نماید. )

 بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

از را کم و زیاد کند، اگر از ارکان نماز )مکارم :( مسأله هر گاه سهواً چیزی از اجزای نم

باشد نماز باطل است و اگر از غیر ارکان باشد نماز صحیح است و در صورتی که شرایطی 

 مثل وضو یا غسل انجام نشده باشد نماز باطل است ، خواه عمداً باشد یا سهواً.

  [اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید 6211]مسأله 

عد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش فراموش اگر ب 6211مسأله 

(. و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید باید برگردد و 6کرده ، نمازش باطل است )

( و نماز را 2دو سجده را به جا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند )

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط 6ت اللّه مکارم نیست )(. این مسأله ، در رساله آی3تمام کند )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی 3( )زنجانی :( حمد یا تسبیحات را بخواند .. )2.. )

 :( و بعد از نماز بنا بر احتیاط واجب برای ایستادن بی جا دو سجده سهو بنماید.

جده مستحب برای ایستادن بی جا دو س )سیستانی ، زنجانی :( و بعد از نماز بنا بر احتیاط

 سهو بنماید.

  [اگر پیش از گفتن السَّالم ُ عَلَینا 6219]مسأله 

یادش بیاید که دو « السَّالم ُ عَلَیکُم »( و 6« )السَّالم ُ عَلَینا»اگر پیش از گفتن  6219مسأله 

د ه تشهد بخوانسجده رکعت آخر را به جا نیاورده ، باید دو سجده را به جا آورد و دوبار

( )زنجانی :( 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )2و نماز را سالم دهد )

( )اراکی :( و بعد از نماز دو سجده سهو به 2السَّالم ُ عَلَینا وَ عَلی عِبادِ اللّه ِ الصّالِحِین َ .. )

 جا آورد.

  [اگر پیش از سالم نماز یادش بیاید 6213]مسأله 

اگر پیش از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر، از آخر نماز  6213ه مسأل

 نخوانده ، باید مقداری را که فراموش کرده به جا آورد.

  [اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید 6217]مسأله 

اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را  6217مسأله 

، چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل نخوانده 

(؛ و اگر کاری که عمدی و 6می کند، مثلًا پشت به قبله کرده ، نمازش باطل است )

سهوی آن نماز را باطل می کند انجام نداده ، باید فوراً مقداری که فراموش کرده به جا 

( و در غیر این صورت باید فوراً مقداری را که فراموش کرده به ( )بهجت :6(. )2آورد )

 ( )گلپایگانی :( و برای سالم بی جا نیز دو سجده سهو بنماید.2جا آورد. )
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)خوئی ، سیستانی ، زنجانی ، صافی ، تبریزی :( و برای سالم زیادی نیز )سیستانی : بنا بر 

 احتیاط الزم ( دو سجده سهو بنماید.

 197ص: 

ارم :( و نمازش صحیح است و احتیاط واجب آن است که سجده سهو برای سالم )مک

 بی جا انجام دهد.

  [هر گاه بعد از سالم نماز عملی انجام دهد 6294]مسأله 

هر گاه بعد از سالم نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق  6294مسأله 

ر پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجده آخبیفتد نماز را باطل می کند، مثلًا 

(؛ ولی اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل 6را به جا نیاورده ، نمازش باطل است )

( برگردد و دو سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد 2می کند، یادش بیاید، باید )

 ده سهو برای سالمی که اوّل گفته بهو تشهد و سالم را دوباره بعد از آن بگوید و دو سج

( و نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که اصل نماز را بعد از 3جا آورد )

( )خوئی ، گلپایگانی ، 6آن اعاده نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

ماز را باطل که نتبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( و اگر پیش از انجام کاری 

می کند یادش بیاید باید دو سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد و دو باره تشّهد 

بخواند و نماز را سالم دهد و )سیستانی : بنا بر احتیاط واجب ( دو سجده سهو برای سالمی 

که اوّل گفته است بنماید )نوری : و احتیاط مستحب آن است که نماز را هم دوباره 

 اند(.بخو

)فاضل :( و اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند یادش بیاید که دو سجده 

را فراموش کرده ، باید به جا آورد و دوباره تشهّد بخواند و نماز را سالم دهد و دو سجده 
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سهو برای سالمی که اوّل گفته است بنماید و احتیاط مستحب آن است که نماز را دوباره 

 بخواند.

بهجت :( بلکه اگر پیش از انجام کاری هم که نماز را باطل می کند یادش بیاید، دو )

سجده ای را که فراموش کرده به جا می آورد و دوباره تشهد می خواند و نماز را سالم 

می دهد و برای سالمی که اوّل گفته است دو سجده سهو به جا می آورد و بنا بر احتیاط 

( )اراکی :( و 3( )اراکی :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )2کند. ) واجب باید نماز را اعاده

 اصل نماز را بعد از آن اعاده نماید.

  [اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده  6296]مسأله 

اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده ، یا پشت به قبله یا به طرف راست  6296مسأله 

ه ، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. یا به طرف چپ قبله به جا آورد

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده یا از روی جهل و 

غفلت یا فراموشی پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله به جا آورده ، باید 

خیص ر تفحّص از قبله کرده و در تشدوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. ولی اگ

قبله اشتباه نموده اگر در وقت ملتفت شود باید دوباره نماز را بخواند و اگر در خارج 

 وقت باشد، قضا ندارد. بلی ، احتیاط مستحب ّ قضای آن است .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده یا پشت به قبله خوانده 

وباره بخواند و اگر وقت گذشته ، قضا نماید و امّا اگر بفهمد که به طرف راست یا باید د

به طرف چپ قبله به جا آورده ، در صورتی که پیش از گذشتن وقت باشد، دوباره بخواند 

ولی اگر بعد از گذشتن وقت باشد بعید نیست قضا نداشته باشد مگر این که این عمل به 

 ه باشد.جهت ندانستن حکم شرعی بود
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 134ص: 

)سیستانی :( مسأله اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده باید دوباره بخواند و اگر وقت 

( درجه یا بیشتر 74گذشته ، قضا نماید و اگر بفهمد پشت به قبله خوانده یا با انحراف )

ه چبوده است چنانچه وقت نگذشته باشد باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد، چنان

مردّد بوده یا جاهل به حکم بوده ، قضا الزم است و گر نه قضا الزم نیست و اگر بفهمد 

( درجه بوده است پس اگر در انحراف از قبله معذور نبوده مثل این 74انحراف کمتر از )

که درجستجوی طرف قبله یا در ندانستن مسأله کوتاهی کرده باید بنا بر احتیاط نماز را 

چه وقت باشد چه در خارج وقت و اگر معذور بوده الزم نیست دوباره دوباره بخواند 

 بخواند.

)مکارم :( مسأله هر گاه بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده یا پشت به قبله به جا آورده ، 

باید آن را اعاده کند و اگر وقت گذشته ، قضا نماید. امّا اگر سهواً نماز را به طرف راست 

 یا چپ خوانده نماز باطل نیست .

از ، یا تمام یا قسمتی از نم )زنجانی :( مسأله اگر بفهمد تمام نماز را پیش از وقت خوانده

را پشت به قبله ، یا با انحرافی بیشتر از طرف راست و چپ قبله به جا آورده ، باید نماز را 

 دوباره بخواند و اگر وقت گذشته ، قضا نماید.

)بهجت :( مسأله اگر بفهمد نمازش را پیش از وقت خوانده ، یا پشت به قبله یا با انحراف 

و طرف چپ قبله به جا آورده ، باید دوباره بخواند؛ و اگر وقت  بیشتر از طرف راست

گذشته در صورتی که قبل از وقت خوانده باید قضا کند و اگر پشت به قبله خوانده بنا بر 

 احوط قضا نماید.

 نماز مسافر
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  []نماز مسافر از رساله حضرت امام 

 اشاره

 سته به جا آورد یعنی دو رکعتمسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شک

( از 2( آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد. )6( )بهجت :( )6(: )6بخواند )

( 9( در بین راه از قصد خود برنگردد. )3اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد. )

ر دقبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود یا جایی که می خواهد ده روز یا بیشتر 

( از صحرا نشینهایی نباشد که در 1( برای کار حرام سفر نکند. )1آنجا بماند نگذرد. )

( از شهر خارج شده به حدّ ترخّص 3( شغل او مسافرت نباشد. )9بیابانها گردش می کنند. )

 برسد. تفصیل شروط ذکر شده در مسائل بعدی بیان می شود.

 ]شرائط[

 شرط اول :

 اشاره

( )گلپایگانی ، صافی :( و فرسخ 6(. )6از هشت فرسخ شرعی نباشد ) آن که سفر او کمتر

شرعی دوازده هزار ذراع است به ذراع متعارف ، و بعضی گفته اند این مقدار تقریباً پنج 

 کیلومتر و نیم است .

 )خوئی ، تبریزی :( و فرسخ شرعی مقداری کمتر از پنج کیلومتر و نیم است .

 باً پنج کیلومتر و نیم است .)نوری :( و فرسخ شرعی تقری

 )زنجانی :( و فرسخ شرعی تقریباً پنج کیلومتر است .

 کیلومتر تقریباً(. 99)سیستانی :( )
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 ( کیلومتر(.93)مکارم :( )حدود )

 ( کیلومتر باشد.91)فاضل :( شرط اوّل : آن که سفر او هشت فرسخ شرعی یعنی )

 136ص: 

 کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است [ 3272]مسأله 

کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است ، اگر رفتن او کمتر از چهار  6292مسأله 

(، بنا بر این اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن 2(، باید نماز را شکسته بخواند )6فرسخ نباشد )

( )اراکی :( اگر رفتن و برگشتن او 6(. )9(، باید نماز را تمام بخواند )3پنج فرسخ باشد )

 هیچ کدام کمتر از چهار فرسخ نباشد ..

 )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه هیچ یک از رفتن و برگشتن کمتر از چهار فرسخ نباشد ..

 )خوئی ، تبریزی :( چنانچه رفتن و هم چنین برگشتنش کمتر از چهار فرسخ نباشد ..

 شتن کمتر از چهار فرسخ باشد یا نباشد ..)سیستانی :( خواه رفتن یا برگ

( 2)زنجانی :( خواه رفتن او یا برگشتنش هر یک به اندازه چهار فرسخ باشد یا نباشد .. )

)اراکی :( ولی اگر رفتن یا برگشتن کمتر از چهار فرسخ باشد، بنا بر احتیاط واجب باید 

 نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

ا ر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ یا به عکس باشد، باید نماز ر)تبریزی :( و نیز اگ

 شکسته بخواند.

)نوری :( در صورتی نماز او شکسته است که هر یک از رفتن و برگشتن او کمتر از چهار 

( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، سیستانی ، زنجانی ، نوری :( یا به عکس 3فرسخ نباشد .. )
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( )صافی :( و اگر چه احتیاط این است که اگر رفتن مثلًا سه فرسخ و برگشتن 9باشد .. )

ع بین اتمام و قصر نماید. )سیستانی ، زنجانی :( باید نماز را شکسته پنج فرسخ باشد جم

 یعنی دو رکعتی بخواند.

)بهجت :( مسأله کسی که مجموع مسافت رفت و برگشت او هشت فرسخ است ، و 

بخواهد همان روز که رفته است برگردد باید نماز را شکسته بخواند و هم چنین اگر رفت 

 ز و شب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.و برگشت در شب ، یا در رو

( کیلومتر( است ، 93)مکارم :( مسأله کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ )حدود )

( کیلومتر تقریباً( باشد یا 26/ )1باید نماز را شکسته بخواند؛ خواه رفتنش چهار فرسخ )

شکسته است و  د نمازکمتر یا بیشتر، همین اندازه که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ باش

خواه در همان روز و شب برگردد یا فاصله ای بیفتد، مگر این که در بین این مسافت ، 

 ده روز قصد اقامه کند.

 اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد[ 3271]مسأله 

اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند چه همان  6293مسأله 

برگردد یا غیر آن روز و شب . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله  روز و شب بخواهد

(6292.) 

)گلپایگانی :( مسأله اگر رفتن و برگشتن ، هر یک ، از چهار فرسخ کمتر نباشد نمازش 

 شکسته است و روزه را نیز باید افطار نماید؛ خواه همان روز یا شب آن برگردد یا نه .

شب آن برنگردد، اگر چه احتیاط این است که اگر همان )صافی :( اگر چه همان روز یا 

 روز یا شب آن برنمی گردد، تمام نیز بخواند.

 132ص: 
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)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد اگر چه روزی که می 

رود همان روز یا شب آن برنگردد باید نماز را شکسته بخواند اگر چه بهتر آن است که 

 یز بخواند.تمام ن

)زنجانی :( یا شب آن برنگردد، باید نماز را شکسته بخواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن 

 است که تمام نیز بخواند.

 )سیستانی :( ولی بهتر آن است که در این صورت احتیاط کرده تمام را نیز بخواند.

فته ر)بهجت :( مسأله اگر مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ باشد ولی همان روز که 

، نمی خواهد برگردد می تواند نماز را شکسته و یا تمام بخواند و روزه را بگیرد یا افطار 

کند؛ ولی احتیاط در این است که نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار نماید؛ ولی اگر 

رفت و برگشت ، به تنهایی هشت فرسخ یا بیشتر باشد و در بین راه و مقصد، قصد ماندن 

 نکرده باشد، باید نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار نماید.ده روز 

 اگر سفر، مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد[ 3274]مسأله 

اگر سفر، مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که سفر او  6299مسأله 

او  رهشت فرسخ است یا نه ، نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سف

(، باید 2(، در صورتی که تحقیق کردن برایش مشقت دارد )6هشت فرسخ است یا نه )

( بنا بر احتیاط واجب باید تحقیق کند 9( و اگر مشقت ندارد )3نمازش را تمام بخواند )

که اگر دو عادل بگویند، یا بین مردم معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است نماز را 

)اراکی :( باید نمازش را تمام بخواند و تحقیق الزم نیست مگر  (6(. )1شکسته بخواند )

( )فاضل :( مشقتی دارد که معمولًا 2آن که به راحتی بتواند مقدار مسافت را بفهمد. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( تحقیق کردن برایش الزم 3تحمل نمی شود .. )
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فاضل :( اگر مشقّت ) به معنایی که گفته شد( ( )9نیست و باید نمازش را تمام بخواند. )

 ( )فاضل :( و یا نمازش را احتیاطاً هم شکسته و هم تمام بخواند.1ندارد .. )

 .6291)بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)مکارم :( مسأله اگر شک دارد سفر او هشت فرسخ است یا نه ، نباید نماز را شکسته 

از کسانی که به آن راه آشنا هستند تحقیق کند، مگر بخواند، ولی در صورت شک باید 

 این که مشقّت زیادی داشته باشد.

 اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است [ 3275]مسأله 

( بنا بر 2( خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است )6اگر یک عادل ) 6291مسأله 

خواند و روزه بگیرد و قضای آن را هم احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام ب

 ( )خوئی ، سیستانی ، نوری :( اگر یک عادل یا شخص موثقی ..6به جا آورد. )

( )خوئی ، تبریزی ، نوری :( باید نماز را 2)تبریزی :( اگر دو عادل یا شخص موثقی .. )

 شکسته بخواند.

 د.ز را شکسته بخوان)سیستانی :( و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند باید نما

)فاضل :( ظاهر این است که با خبر عادل واحد، سفر هشت فرسخ ثابت نمی شود و باید 

 نماز را تمام بخواند و أحوط آن است که هم شکسته و هم تمام )جمع ( بخواند.

 133ص: 

)مکارم :( مسأله مقدار مسافت را از راههای مختلف می توان دریافت ؛ نخست این که 

دازه گیری کرده و یقین حاصل کند، دوّم این که در میان مردم معروف باشد، خودش ان

 سوّم این که شخص مورد اعتمادی خبر دهد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)زنجانی :( مسأله اگر از راهی اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود یا دو مرد عادل خبر 

یاط واجب تدهند که سفر انسان هشت فرسخ است ، باید نماز را شکسته بخواند. و بنا بر اح

اگر یک نفر عادل خبر دهد و اطمینان از قولش حاصل نشود نماز را هم شکسته و هم 

 تمام بخواند.

)بهجت :( مسأله اگر علم یا اطمینان داشته باشد و یا دو نفر عادل بگویند که سفر او هشت 

ان مفرسخ است ، باید ترتیب اثر بدهد و نماز را شکسته بخواند، بلکه کافی بودن مطلق گ

، اگر چه اطمینان نداشته باشد خالی از وجه نیست . و اگر برای او سؤال کردن مشکل 

 نیست و حرج ندارد باید بنا بر احتیاط سؤال کند.

 کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است [ 3276]مسأله 

 اشاره

( سفر او هشت فرسخ است ، اگر نماز را شکسته 6کسی که یقین دارد ) 6291مسأله 

( و 2بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده ، باید آن را چهار رکعتی به جا آورد )

( )زنجانی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3اگر وقت گذشته قضا نماید )

( 2م چون خبر دادن دو مرد عادل ، برای او ثابت شود که .. ):( یا به طریق معتبری ؛ ه

 ( )فاضل ، نوری :( بنا بر احتیاط واجب .3)اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )

 مسائل اختصاصی 

اگر دو نفر عادل بگویند سفر هشت فرسخ است و دو نفر عادل  6431)بهجت :( مسأله 

ر ل دوّم را بگیرد و نماز را تمام بخواند و اگدیگر بگویند نیست ، بنا بر احوط باید قو

شکسته خوانده ، اعاده کند حتّی اگر بعداً هم معلوم شود که هشت فرسخ بوده ؛ مگر این 

 که نماز اوّل را با قصد قربت خوانده باشد، که در این صورت ، همان نماز کافی است .
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ر بین راه بالغ شود، در اگر طفل ممیّزی که قصد سفر دارد، د 6439)بهجت :( مسأله 

صورتی که مجموع حرکت از ابتدای سفر، هشت فرسخ باشد، واجب است از زمان بلوغ 

 ، نماز را شکسته بخواند.

اگر دو هم سفر یکی معتقد به مقدار مسافت شرعی یعنی هشت  6433)بهجت :( مسأله 

ظیفه خود وفرسخ است و دیگری ، معتقد است که هشت فرسخ نیست ، باید هر کدام به 

 عمل کند و بنا بر احتیاط واجب هیچ کدام به دیگری اقتدا نکند.

 کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست [ 3277]مسأله 

(، یا شک دارد که 2( سفرش هشت فرسخ نیست )6کسی که یقین دارد ) 6299مسأله 

(، 9بوده ) ( بفهمد که سفر او هشت فرسخ3هشت فرسخ هست یا نه ، چنانچه در بین راه )

( و اگر بعد از تمام خواندن 1اگر چه کمی از راه باقی باشد، باید نماز را شکسته بخواند )

نماز فهمید سفرش هشت فرسخ بوده ، بنا بر اقوی باید نماز را دوباره شکسته اعاده نماید 

( و در صورتی که وقت گذشته باشد، باید بنا بر احتیاط واجب ، نماز را دوباره قضا 1)

( )گلپایگانی ، صافی :( کسی که قصد مسافرت به محل ّ معیّنی نموده و یقین 6نماید. )

 دارد ..

 139ص: 

( )مکارم :( و در اثناء راه فهمید که هشت فرسخ بوده ، باید نماز را شکسته بخواند و 2)

( 9( )گلپایگانی ، صافی :( یا بعد از رسیدن به مقصد .. )3اگر تمام خوانده اعاده کند. )

)گلپایگانی ، صافی :( باید نماز را شکسته بخواند و اگر تمام خوانده دوباره شکسته به جا 

( )خوئی ، فاضل ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی ، نوری :( و اگر 1آورد. ]پایان مسأله [ )

تمام خوانده دوباره شکسته به جا آورد. )سیستانی : ولی اگر وقت گذشته الزم نیست قضا 

 ( )اراکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .1نماید(. )
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)زنجانی :( مسأله کسی که قصد محل معینی را داشته و یقین دارد سفرش هشت فرسخ 

نیست ، یا شک دارد که هشت فرسخ هست یا نه ، چنانچه در بین راه بفهمد که مقصد او 

هشت فرسخ بوده ، اگر چه کمی از راه باقی باشد، باید نماز را شکسته بخواند و اگر تمام 

ا آورد، اما اگر مثلًا قصد مالقات شخصی را داشته و گمان خوانده دوباره شکسته به ج

می کرد که سر هفت فرسخ است ، بعد معلوم شود سر هشت فرسخی یا بیشتر است ، در 

این صورت اگر نمازش را تمام خوانده صحیح است ، و بعد از دانستن هم تا قصد 

 مسافرت هشت فرسخی نکرده ، نمازش تمام است .

 بین دو محلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است [اگر  3278]مسأله 

اگر بین دو محلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است ، چند مرتبه رفت  6293مسأله 

( 6(، اگر چه روی هم رفته هشت فرسخ شود، باید نماز را تمام بخواند. )6و آمد کند )

 )بهجت :( به نحوی که به حدّ ترخّص برگردد ..

:( نماز او شکسته نخواهد بود، هر چند روی هم رفته هشت فرسخ و بیشتر شود  )مکارم

مگر این که عرفاً به او مسافر بگویند و در این صورت بنا بر احتیاط هم نماز را تمام و هم 

 شکسته بخواند.

 اگر محلی دو راه داشته باشد[ 3279]مسأله 

ن کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر اگر محلی دو راه داشته باشد، یک راه آ 6297مسأله 

( است به آنجا 6آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ )

( و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود، باید 2برود، باید نماز را شکسته بخواند )

دون قصد ( )بهجت :( و اگر از راه دیگر ب2( )زنجانی :( یا بیشتر .. )6تمام بخواند. )

 برگشت برود باید تمام بخواند.
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 اگر شهر دیوار دارد[ 3281]مسأله 

( از دیوار شهر حساب 6اگر شهر دیوار دارد، باید ابتدای هشت فرسخ را ) 6234مسأله 

( )بهجت :( ابتدای 6(. )2کند و اگر دیوار ندارد باید از خانه های آخر شهر حساب نماید )

در شهرهای بزرگ خارق العاده ، در صورتی که خارج شدن ( )فاضل :( و 2مسافت را .. )

از یک محلّه تا محلّه بعدی در نظر عُرف سفر بحساب بیاید ابتدای هشت فرسخ از آخر 

 محلّه محاسبه می شود.

)نوری :( و در این موضوع فرقی میان شهرهای نسبتاً بزرگ مانند تهران امروز یا شهرهای 

صورتی که شهر به اندازه ای بزرگ و وسیع باشد  متوسط و کوچک تر نیست ولی در

که رفتن از یک قسمت آن به قسمت دیگر آن ، مسافرت و دور شدن از وطن محسوب 

شود بعید نیست در این صورت که الزم باشد ابتدای هشت فرسخ را از منزل خود حساب 

 نماید.

 131ص: 

ن خانه های شهر حساب )مکارم :( مسأله برای حساب مسافت هشت فرسخ باید از آخری

 کرد.

)سیستانی :( مسأله ابتدای هشت فرسخ را باید از جایی حساب کند که شخص پس از 

گذشت از آنجا مسافر محسوب می شود و آنجا غالباً آخر شهر است ولی در بعضی از 

 شهرهای بسیار بزرگ ممکن است آخر محلّه باشد و انتهای آن آخرین مقصد است .

 شرط دوم :

 اشاره
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(، پس اگر به جایی که کمتر 6آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد )

از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایی برود که با 

مقداری که آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته ، باید نماز 

( یا چهار فرسخ برود 3اهد از آنجا هشت فرسخ برود )(. ولی اگر بخو2را تمام بخواند )

(، باید نماز را شکسته 1( و به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برگردد )9)

( )زنجانی :( و 2( )سیستانی :( یعنی بداند که هشت فرسخ راه را می پیماید .. )6بخواند. )

برود و به وطنش یا جایی که می خواهد  اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا به جایی

ده روز بماند برگردد و مجموع این رفت و برگشت هشت فرسخ باشد، باید نماز را 

( )سیستانی :( یا مثلًا مسافتی برود که با بر گشتن هشت فرسخ می شود، 3شکسته بخواند. )

وز کمتر از ده ر ( )گلپایگانی ، صافی :( )گلپایگانی : و9باید نماز را شکسته بخواند. )

 بماند( و بر گردد، باید نماز را شکسته بخواند.

)خوئی ، تبریزی ، نوری :( و چهار فرسخ دیگر به وطنش یا محلّی که می خواهد ده روز 

( )اراکی :( چنانچه برگشتن او کمتر 1در آنجا بماند برگردد باید نماز را شکسته بخواند. )

 از چهار فرسخ نباشد ..

)مکارم :( مسأله شرط دوّم از اوّل قصد هشت فرسخ را داشته باشد. اگر اوّل می خواهد 

به محلّی که کمتر از هشت فرسخ است برود و در وسط راه یا پس از رسیدن به آن مقصد 

قصد کند مسافرت خود را ادامه دهد به طوری که مجموع مسافرت او هشت فرسخ باشد، 

د نماز را تمام بخواند، ولی اگر در اثناء، یا پس از رسیدن به چون از اوّل قصد نداشته بای

 مقصد قصد کند از آنجا هشت فرسخ یا بیشتر برود، نماز او شکسته است .

)فاضل :( مسأله شرط دوّم : آن که از اّول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد با 

رسخ می کمتر از هشت ف توجه به این شرط، اگر فرد قصد داشته باشد به جایی برود که
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شود و بعد از رسیدن به آنجا تصمیم بگیرد به جایی دیگر برود چنانچه پس از آن هشت 

فرسخ می شود و حد اقل چهار فرسخ آن رفتن است نمازش شکسته است و اگر پس از 

آن هشت فرسخ نمی شود هر چند با محاسبه مسیر قبلی هشت فرسخ بشود نمازش تمام 

تدا قصد داشته باشد که به مقصد اّول رفته و پس از آن به مقصد دّوم است و اگر از اب

برود چنانچه مجموعاً هشت فرسخ می شود نمازش شکسته است هر چند مقصد اوّل کمتر 

 از هشت فرسخ باشد.

 کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است [ 3283]مسأله 

 برای پیدا کردن  کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است ، مثلًا 6236مسأله 

 131ص: 

گم شده ای مسافرت می کند و نمی داند که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند، باید 

( یا جایی که می خواهد ده 6نماز را تمام بخواند. ولی در برگشتن ، چنانچه تا وطنش )

یز اگر در نروز در آنجا بماند، هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید نماز را شکسته بخواند. و 

(، چنانچه رفتن و برگشتن 3( برود و برگردد )2بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ )

( )مکارم :( یا محل ّ اقامتش هشت 6(. )9هشت فرسخ شود، باید نماز را شکسته بخواند )

( )اراکی :( یا بیشتر برود و برگشتن او هم 2فرسخ یا بیشتر باشد، نماز او شکسته است . )

رسخ ، کمتر نباشد باید نماز را شکسته بخواند و چنانچه مجموع رفت و برگشت از چهار ف

کمتر از هشت فرسخ نباشد ولی رفتن یا برگشتن او کمتر از چهار فرسخ باشد، بنا بر 

در « و برگردد»( ]عبارت 3احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. )

( )فاضل :( با شرط آن که رفتن چهار 9ی نیست [ )رساله آیات عظام : گلپایگانی و صاف

 فرسخ کمتر نباشد.
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)خوئی ، تبریزی ، نوری :( اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ 

 برگردد باید نماز را شکسته بخواند.

)سیستانی :( اگر در بین رفتن قصد کند که مسافتی برود که با برگشتن هشت فرسخ می 

 باید نماز را شکسته بخواند.شود، 

)زنجانی :( اگر در بین رفتن قصد کند به جایی برود و برگردد که رفتن و برگشتن هشت 

 فرسخ می شود، باید نماز را شکسته بخواند.

 مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند[ 3282]مسأله 

د هشت میم داشته باشمسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تص 6232مسأله 

فرسخ برود، پس کسی که از شهر بیرون می رود و مثلًا قصدش این است که اگر رفیق 

پیدا کند، سفر هشت فرسخی برود چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند، باید نماز 

 (. این مسأله ، در رساله آیت6را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند )

 ( )بهجت :( و احتمال دارد که مطلق گمان ، کافی باشد.6اللّه مکارم نیست )

 کسی که قصد هشت فرسخ دارد[ 3281]مسأله 

(، اگر چه در هر روز مقدار کمی راه 6کسی که قصد هشت فرسخ دارد ) 6233مسأله 

از را شکسته ( باید نم2برود وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و اذان آن را نشنود )

( مسافر است ، 9( که نگویند )3بخواند. ولی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود )

باید نمازش را تمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند. 

( )مکارم :( باید نمازش را شکسته بخواند، 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( 2چند هر روز مقدار کمی راه برود ولی به اندازه ای باشد که به او مسافر گویند. )هر 
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)خوئی ، تبریزی :( وقتی به جایی برسد که اذان شهر را نشنود و اهل شهر او را نبینند و 

 نشانه آن این است که او اهل شهر را نبیند ..

 ردم شهر او را نبینند ..)زنجانی :( وقتی به جایی برسد که اذان شهر را نشنود و م

 139ص: 

[ خواهد آمد( برسد .. 6363)سیستانی :( وقتی به حدّ ترخّص ) که معنایش قبل از مسأله ]

( 9( )سیستانی :( احتیاط الزم آن است که نمازش را هم تمام و هم شکسته بخواند. )3)

 )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( عرفاً نگویند ..

 کسی که در سفر به اختیار دیگری است [ 3284له ]مسأ

(، مانند نوکری که با آقای خود 6کسی که در سفر به اختیار دیگری است ) 6239مسأله 

( چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است ، باید نماز را شکسته بخواند 2مسافرت می کند )

درش د، چنانچه بداند سفر پ( )مکارم :( مانند پسری که با پدر خود مسافرت می کن6(. )3)

هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند، حتّی اگر کسی را به اجبار به جایی می 

برند )مانند زندانی ( و بداند مسافت او هشت فرسخ یا بیشتر است همین حکم را دارد، 

 مگر این که احتمال عقالیی بدهد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از آنها جدا می شود

( )گلپایگانی ، 3( )سیستانی :( مانند زن و فرزند و نوکر و زندانی .. )2و برمی گردد. )

صافی :( و اگر نداند، بنا بر احتیاط واجب باید از او بپرسد که اگر سفر او هشت فرسخ 

 باشد، نماز را شکسته به جا آورد.

یدن م به جا آورد، و پرس)خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( و اگر نداند، نماز را تما

 الزم نیست )سیستانی : گر چه بهتر است (.
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)فاضل :( و در صورت شک در قصد او، احتیاط واجب این است که فحص کند ولی بر 

 آن شخص الزم نیست به او خبر بدهد.

 کسی که در سفر به اختیار دیگری است [ 3285]مسأله 

( 6ست ، اگر بداند یا گمان داشته باشد )کسی که در سفر به اختیار دیگری ا 6231مسأله 

( 6(، باید نماز را تمام بخواند. )2که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود )

( )گلپایگانی ، سیستانی ، صافی :( و سفر نمی 2)بهجت :( بلکه اگر احتمال نیز بدهد .. )

 کند ..

 امه نمی دهد ..)بهجت :( و برمی گردد .. )زنجانی :( ]و[ به سفر اد

 .6239)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که در سفر به اختیار دیگری است [ 3286]مسأله 

کسی که در سفر به اختیار دیگری است ، اگر شک دارد که پیش از رسیدن  6231مسأله 

( 2)(. و نیز اگر 6به چهار فرسخ از او جدا می شود یا نه ، باید نماز را شکسته بخواند )

شک او از این جهت است که احتمال می دهد مانعی برای سفر او پیش آید، چنانچه 

احتمال او در نظر مردم بجا نباشد باید نمازش را شکسته بخواند. این مسأله ، در رساله 

( )اراکی :( باید نماز را تمام بخواند مگر آن که اطمینان داشته 6آیت اللّه مکارم نیست )

 شود. باشد که جدا نمی

 )خوئی ، گلپایگانی ، صافی :( باید نماز را تمام بخواند ..

 )فاضل :( ظاهر این است که باید تمام بخواند مگر اطمینان به عدم مفارقت داشته باشد ..
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)تبریزی :( باید نماز را تمام بخواند ولی چنانچه احتمال جدا شدن او در نظر مردم به جا 

 نباشد باید نماز را شکسته بخواند.

)زنجانی :( باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر تصمیم داشته باشد که چهار فرسخ را سفر 

 دهد که مانعی غیر نماید و برای برطرف کردن موانع هم تالش می کند ولی احتمال می

 اختیاری 

 133ص: 

برای سفر او پیش آید، باید نماز را شکسته بخواند. و اگر احتمال می دهد که مانعی برای 

( )خوئی 2سفر او پیش آید و در صدد برطرف کردن آن نباشد باید نماز را تمام بخواند. )

 ، گلپایگانی ، صافی :( ولی اگر ..

)سیستانی :( مسأله کسی که در سفر در اختیار دیگری است ، اگر اطمینان ندارد که پیش 

از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا شده و سفر نمی کند، باید نماز را تمام بخواند ولی 

 اگر اطمینان دارد، باید نماز را شکسته بخواند.

ی قصد نداند که آن دیگر )بهجت :( مسأله کسی که در سفر به اختیار دیگری است اگر

هشت فرسخ را دارد یا نه ، بنا بر أحوط باید تحقیق کند و اگر تحقیق ممکن نیست باید 

نماز را تمام بخواند، و اگر معلوم شد که از اول قصد هشت فرسخ را داشته بنا بر أظهر 

 تباید نماز را شکسته بخواند، و أحوط جمع بین شکسته و تمام است مگر این که مساف

 باقی مانده هشت فرسخ باشد که در این صورت باید شکسته بخواند.

 شرط سوم :

 اشاره
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آن که در بین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد 

( )سیستانی :( و مسافتی که 6(، باید نماز را تمام بخواند. )6خود برگردد یا مردد شود )

 فرسخ کمتر است .. رفته با برگشت از هشت

 اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود[ 3287]مسأله 

( از مسافرت منصرف شود، چنانچه 6اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ ) 6239مسأله 

تصمیم داشته باشد که همان جا بماند یا بعد از ده روز برگردد، یا در برگشتن و ماندن 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 3ماز را تمام بخواند )(، باید ن2مردّد باشد )

( )سیستانی :( اگر بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ می شود .. 6)

( )زنجانی :( و هم چنین 3( )زنجانی :( در برگشتن یا قصد اقامه ده روز مرّدد باشد .. )2)

 دون قصد در آنجا می ماند.است اگر احتمال دهد سی روز ب

 اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود[ 3288]مسأله 

( از مسافرت منصرف شود و تصمیم 6اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ ) 6233مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات 3( باید نماز را شکسته بخواند )2داشته باشد که برگردد )

( )سیستانی :( اگر بعد از پیمودن مقداری از راه که با 6بهجت نیست )عظام : مکارم و 

( )گلپایگانی :( تصمیم داشته باشد که ده روز در آنجا 2برگشتن هشت فرسخ می شود .. )

 بماند ..

 )صافی :( تصمیم داشته باشد که پیش از ماندن ده روز از آنجا برگردد ..

( )خوئی ، تبریزی ، 3اه یا راه دورتر برگردد .. ))زنجانی :( تصمیم داشته باشد از همان ر

 سیستانی :( اگر چه بخواهد کمتر از ده روز در آنجا بماند.
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)زنجانی :( و هم چنین اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و 

تصمیم داشته باشد از راه دیگری برگردد که مجموع رفت و برگشت به مقدار هشت 

 باید نماز را شکسته بخواند. فرسخ باشد،

 137ص: 

 اگر برای رفتن به محلی حرکت کند[ 3289]مسأله 

( و بعد از رفتن مقداری از راه بخواهد 6اگر برای رفتن به محلی حرکت کند ) 6237مسأله 

جای دیگری برود، چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا جایی که می خواهد برود 

د نماز را شکسته بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم (، هشت فرسخ باشد، بای2)

( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی :( اگر برای رفتن به محلی که هشت 6نیست )

فرسخ باشد، حرکت کند .. )سیستانی :( اگر برای سفر هشت فرسخی به طرف محلی 

 حرکت کند ..

فاصله  تنهایی یا به ضمیمه برگشت هشت فرسخ )زنجانی :( اگر برای رفتن به محلی که به

 ( )زنجانی :( به تنهایی یا به ضمیمه برگشت ..2دارد حرکت کند .. )

 اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد مردد شود[ 3291]مسأله 

( مردد شود که بقیه راه را برود 6اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد ) 6274مسأله 

عی که مردد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، باید ( و در موق2یا نه )

( )سیستانی :( اگر پیش از آن که هشت فرسخ 6تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند. )

( )صافی :( یا تصمیم بگیرد، در صورتی که به چهار فرسخ رسیده ، و 2را طی کند .. )

گردد و هشت فرسخ دیگر برود، باید تا آخر مسافرت قصد دارد پیش از ده روز از آنجا بر

 نماز را شکسته بخواند.
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)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بعد از آن که چهار فرسخ رفت ، مردّد شود که بقیه هشت 

فرسخ را برود یا بدون این که ده روز در جایی بماند، به محل ّ خود برگردد؛ چه در 

رود باید نماز را شکسته بخواند چه آن که بعداً تصمیم موقعی که مردّد است راه برود یا ن

 بگیرد که بقیه راه را برود یا این که برگردد.

)مکارم :( مسأله هر گاه بخواهد به محلّی که هشت فرسخ یا بیشتر است برود، اگر پیش 

از آن که به هشت فرسخ برسد مردّد شود که بقیه راه را برود یا نه و در آنجا مقداری 

 ف شود و بعد تصمیم بگیرد بقیه راه را ادامه دهد باید نماز را شکسته بخواند.متوقّ

 اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد[ 3293]مسأله 

اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردد شود که بقیه راه را برود یا نه  6276مسأله 

و در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر 

( تا آخر مسافرت باید نماز را شکسته بخواند. 2(، یا چهار فرسخ برود و برگردد )6برود )

( )سیستانی :( و یا تا جایی برود 6آیات عظام : فاضل و نوری نیست )این مسأله در رساله 

 که رفت و برگشتش هشت فرسخ شود، باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

)زنجانی :( یا مجموع رفت و برگشت وی پس از تردید هشت فرسخ باشد، تا آخر 

 مسافرت باید نماز را شکسته بخواند.

سخ رفته و برگردد و یا این که تصمیم بگیرد بقیه راه را برود و باقی )بهجت :( یا چهار فر

مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد ولی بخواهد برود و برگردد، باید 

( )گلپایگانی ، صافی :( چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد 2نماز را شکسته بخواند. )

.. 

 .6272ه )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأل
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)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بعد از آن که چهار فرسخ برود، مردّد شود که بقیه هشت 

فرسخ را برود یا این که به محل ّ خود برگردد، ولی احتمال این را بدهد که در محلّ  

تردید یا جای دیگر ده روز توقّف می نماید، )خوئی : اگر چه بعد تبریزی : و بعد ( 

بگیرد که بدون ماندن ده روز بقیه را برود، در این صورت الزم است نماز را تمام تصمیم 

کند؛ چه در حال تردید راه برود چه نرود ولی اگر تصمیمش این باشد که هشت فرسخ 

دیگر برود، یا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد از وقتی که شروع به رفتن نماید 

 نمازش شکسته است .

 اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردد شود[ 3292]مسأله 

 اشاره

اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردد شود که بقیه راه را برود یا نه  6272مسأله 

و در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، 

ر فرسخ باشد ولی بخواهد برود و چنانچه باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا چها

(. ولی اگر راهی که پیش از مردد شدن و راهی 2( باید نماز را شکسته بخواند )6برگردد )

که بعد از آن می رود روی هم هشت فرسخ باشد، بنا بر احتیاط نماز را هم شکسته و هم 

گانی ، صافی ( )گلپای6(، اگر چه جمع واجب نیست و نماز شکسته است . )3تمام بخواند )

( 2:( چنانچه باقی مانده سفر او چهار فرسخ باشد که با برگشتن هشت فرسخ شود .. )

)نوری :( و اگر راهی که پیش از مردد شدن و راهی که بعد از آن می رود، روی هم 

 هشت فرسخ باشد، نیز نماز را شکسته بخواند.
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د پیموده تی که با تردی)سیستانی :( چنانچه مجموع مسافت رفت و برگشت منهای مساف

است کمتر از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند و اگر کمتر نیست نمازش 

 شکسته است .

)زنجانی :( چنانچه باقی مانده سفر او کمتر از هشت فرسخ باشد و مجموع رفت و برگشت 

سخ باشد، روی به استثنای مقداری را که در حال تردید راه رفته است نیز کمتر از هشت ف

 ( )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .3باید نماز را تمام بخواند .. )

)اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم 

 .6276تمام بخواند. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

ه مرّدد شود که بقیه راه را برود یا ن)خوئی :( مسأله اگر پیش از آن که چهار فرسخ برود، 

و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، چنانچه باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا 

آن که بخواهد مثلًا چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ دیگر برگردد، از وقتی که شروع به 

قی صورت نیز فر راه رفتن بعد از تصمیمش نماید، نماز را شکسته می خواند و در این

 نیست که در حال تردید راه برود یا نرود.

)تبریزی :( مسأله اگر پیش از آن که چهار فرسخ برود، مردّد شود که بقیّه راه را برود یا 

نه و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود یا نه ، چنانچه بعد از پیمودن مقداری از راه 

ام ام بخواند و الّا بنا بر احتیاط هم شکسته و هم تمچنین تصمیمی بگیرد، باید نماز را تم

می خواند؛ مگر این که باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا این که بخواهد مثًلا چهار 

فرسخ رفته و چهار فرسخ دیگر برگردد که در این صورت ، از وقتی که شروع به راه 

 ه در حال تردید راه برود یارفتن بعد از تصمیمش نماید، نماز را شکسته می خواند؛ چ

 نرود.
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 )مکارم :( مسأله اگر در حال تردید مقداری از مسافت را طی ّ کند، سپس تصمیمش 

 176ص: 

بر ادامه راه شود، چنانچه باقی مانده راه با آن چه قبلًا با قصد طی ّ کرده هشت فرسخ یا 

 بیشتر باشد، نماز را شکسته می خواند.

 مسأله اختصاصی 

اگر در حال سفر بعد از گذشتن از حد ترخص مانعی برای  6414( مسأله )بهجت :

مسافرت پیش بیاید تا وقتی که تصمیم او بر سفر باقی است و مشروط به تحقق امر دیگر 

نیست ، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر از تصمیم سفر برگردد و یا بخواهد در همان 

 ام بخواند.مکان ده روز بماند باید نماز را تم

 شرط چهارم :

 اشاره

(، یا ده روز یا 6آن که نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ ، از وطن خود بگذرد )

(؛ پس کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از 2بیشتر در جایی بماند )

انی ( )سیست6(. )9(، یا ده روز در محلی بماند، باید نماز را تمام بخواند )3وطنش بگذرد )

( )مکارم :( ]پس [ اگر مسافر به وطن خود وارد شود، سفر 2:( و در آنجا توقّف کند .. )

او قطع می گردد و هم چنین اگر به محل ّ اقامه ده روز برسد، حتّی اگر تردید دارد که 

( )سیستانی 3از وطنش بگذرد یا در جایی ده روز اقامه کند، باز هم نماز او تمام است . )

( )سیستانی :( و اگر می خواهد از وطن بدون توقف بگذرد 9ن توقّف کند .. ):( و در آ

 باید احتیاطاً هم شکسته بخواند و هم تمام .
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)زنجانی :( شرط چهارم آن که تصمیم داشته باشد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن 

قصد  بدونخود نگذرد، و در جایی قصد اقامه ده روز یا بیشتر نداشته باشد، و سی روز 

در جایی نماند؛ پس کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش 

بگذرد، یا می خواهد در جایی ده روز بماند، یا احتمال می دهد که در جایی سی روز 

 بدون قصد بماند، باید نماز را تمام بخواند.

 ی گذرد یا نه [کسی که نمی داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش م 3291]مسأله 

( پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش می گذرد 6کسی که نمی داند ) 6273مسأله 

( )زنجانی :( 6(، باید نماز را تمام بخواند. )2یا نه ، یا ده روز در محلی می ماند یا نه )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( ده روز در محلّی قصد اقامت 2کسی که شک دارد .. )

 د یا نه ..می نمای

)زنجانی :( قصد اقامه ده روز در محلی می نماید یا نه .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 

 شرط چهارم .

 کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ ، از وطنش بگذرد[ 3294]مسأله 

(، 6کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ ، از وطنش بگذرد ) 6279مسأله 

یا ده روز در محلی بماند )و نیز کسی که مردد است که از وطنش بگذرد، یا ده روز در 

((، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم باید نماز 2محلی بماند )

(، یا چهار فرسخ باشد و 3باقی مانده راه هشت فرسخ باشد )را تمام بخواند. ولی اگر 

(، باید نماز را شکسته بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 9بخواهد برود و برگردد )

 ( )سیستانی :( و در آن توقّف کند ..6مکارم نیست )

  ز وطنش)زنجانی :( یا قصد داشته ده روز در محلی بماند، و نیز کسی که مردّد است ا
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 172ص: 

بگذرد، یا قصد اقامت ده روز در محلی بنماید، اگر در بین ، تصمیم بگیرد که از وطن 

نگذرد یا قصد اقامه نکند، باز هم باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر باقی مانده راه به 

( ]قسمت 2تنهایی یا به ضمیمه برگشت ، هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند. )

( )سیستانی :( اگر باقی مانده راه هر چند 3داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )

( )خوئی ، تبریزی :( و 9با بر گشتن هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند. )

 برگشتن نیز چهار فرسخ باشد ..

 شرط پنجم :

 اشاره

ماز مانند دزدی سفر کند، باید ن آن که برای کار حرام سفر نکند و اگر برای کار حرامی

را تمام بخواند. و هم چنین است اگر خود سفر حرام باشد، مثل آن که برای او ضرر 

( ولی 3( سفری برود که بر او واجب نباشد )2(، یا زن بدون اجازه شوهر )6داشته باشد )

ی ، زنجانی ( )خوئی ، تبریز6اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند. )

 :( ضرری که اقدام بر آن شرعاً حرام است داشته باشد ..

( )خوئی ، 2)سیستانی :( ضرری که موجب مرگ یا نقص عضو است داشته باشد، .. )

تبریزی :( )خوئی : در صورتی که نشوز بر او صادق شود( و فرزند با نهی پدر و مادر که 

ب نباشد، ولی اگر مثل سفر حج واج موجب عقوقش باشد سفری بروند که بر آنان واجب

 باشد، باید نماز را شکسته بخوانند.

)گلپایگانی ، صافی :( و فرزند با نهی پدر و مادر که باعث اذیّت آنها شود سفری بروند 

 که بر آنان واجب نباشد، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخوانند.
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ند با وجود نهی پدر و مادر )فاضل : در صورتی که )فاضل ، بهجت ، نوری :( و فرز

مخالف با آن موجب اذیت و ناراحتی یا اسائه ادب به پدر و مادر باشد( سفری بروند که 

بر آنان واجب نباشد، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخوانند. 

أله گفته شود. ]پایان مس« شوزن»( )زنجانی :( زن بدون اجازه شوهر سفری کند که بدان 3)

[ )مکارم :( مسأله شرط پنجم سفر او برای کار حرامی نباشد. اگر به قصد دزدی ، خیانت 

، یا کار حرام دیگری سفر کند، باید نماز را تمام بخواند، هم چنین اگر خود سفر حرام 

دون زن ب باشد مثل این که چنان مسافرتی برای بدن او ضرر قابل مالحظه ای دارد، یا

اجازه شوهر سفر کند )بنا بر احتیاط واجب (، یا فرزند با نهی پدر و مادر سفر نماید به 

طوری که مایه اذیّت آنها شود، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر سفر واجبی مانند حجّ  

 واجب بوده باشد، رضایت شوهر و پدر و مادر شرط نیست و نماز شکسته است .

 فری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد[س 3295]مسأله 

سفری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد حرام است و انسان باید در آن سفر  6271مسأله 

نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )مکارم 

 :( رجوع کنید به ذیل شرط پنجم .

 173ص: 

أله سفری که واجب نیست اگر سبب اذیت پدر و مادر باشد، حرام )خوئی ، تبریزی :( مس

 است و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند، و روزه هم بگیرد.

 )سیستانی :( سبب اذیت ناشی از شفقت پدر و مادر بر او باشد ..

ند؛ ا)زنجانی :( ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، حرام نیست و باید نماز را شکسته بخو

 هر چند سبب اذیت پدر و مادر باشد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 کسی که سفر او حرام نیست [ 3296]مسأله 

(، 2( هم سفر نمی کند )6کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام ) 6271مسأله 

(، باید نماز 9(، مثلًا غیبت کند یا شراب بخورد )3اگر چه در سفر، معصیتی انجام دهد )

( )مکارم :( ولی در اثناء سفر، 2)زنجانی :( یا ترک واجب .. ) (6(. )1را شکسته بخواند )

معصیت یا معصیتهایی انجام می دهد، مثل این که در سفر شراب بخورد، یا غیبت کند و 

( 9( )زنجانی :( یا واجبی را ترک کند .. )3به مردم ظلم نماید، نماز او شکسته است . )

:( و اگر مقصود از سفر، هم طاعت و هم معصیت ( )بهجت 1)زنجانی :( یا نماز نخواند .. )

باشد، اگر هر دو قصد، مستقل باشد باید نماز را تمام بخواند ولی اگر مقصود اصلی ، 

 طاعت است و معصیت ، مقصود فرعی و تبعی است ، نماز را شکسته می خواند.

ت ؛ هر س)زنجانی :( و اگر سفر وی مستلزم معصیت یا ترک واجبی باشد نیز همین طور ا

 چند احتیاط مستحب در این صورت این است که نماز را تمام نیز بخواند.

 اگر مخصوصاً برای آن که کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید[ 3297]مسأله 

( 2( برای آن که کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید )6اگر مخصوصاً ) 6279مسأله 

اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار  نمازش تمام است ، پس کسی که بدهکار است

( برای فرار 9(، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و مخصوصاً )3هم مطالبه کند )

( ولی اگر مخصوصاً برای 1( مسافرت نماید باید نماز را تمام بخواند )1از دادن قرض )

( آن 3اط مستحب )( و احتی9ترک واجب مسافرت نکند، باید نماز را شکسته بخواند )

در رساله آیات عظام : « مخصوصاً»( ]کلمه 6است که هم شکسته و هم تمام بخواند. )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( چه غرض 2خوئی ، سیستانی ، تبریزی و زنجانی نیست [ )

( )زنجانی :( کسی که بدهکار است و وقت آن 3دیگری در سفر داشته باشد یا نه .. )

بتواند بدهی خود را بدهد و رضایت طلبکار را در تأخیر پرداخت احراز  رسیده ، اگر
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در رساله آیات عظام : خوئی ، زنجانی ، تبریزی و « مخصوصاً»( ]کلمه 9نکرده باشد، .. )

( )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر 1( )نوری :( یا ترک واجب دیگری .. )1سیستانی نیست [ )

 نشده .

:( ولی اگر سفرش برای کار دیگری است اگر چه در سفر  )خوئی ، سیستانی ، تبریزی

 ترک واجب نیز بنماید، باید نماز را شکسته بخواند.

)بهجت :( ولی مسافرت برای ترک روزه ، حرام نیست . ]پایان مسأله [ )فاضل :( بنا بر 

 ه( )گلپایگانی ، صافی :( اگر چ9احتیاط واجب نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند .. )

سفر باعث ترک واجب شود و احتیاط مستحب آن است که در این صورت هم شکسته 

 و هم تمام بخواند.

 179ص: 

 ( )فاضل :( احتیاط ..3)

)مکارم :( مسأله هر گاه برای فرار از انجام کار واجبی مسافرت نماید مثل این که بدهکار 

است و می تواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه می کند، امّا او برای فرار از 

پرداخت بدهی مسافرت نماید، باید نماز را تمام به جا آورد، ولی اگر چنین قصدی را 

 را شکسته بخواند.ندارد باید نماز 

 اگر سفر او سفر حرام نباشد[ 3298]مسأله 

اگر سفر او سفر حرام نباشد، ولی حیوان سواری یا مرکب دیگری که سوار  6273مسأله 

(، نمازش شکسته است ولی اگر در زمین غصبی مسافرت کند، بنا 6است غصبی باشد )

( )گلپایگانی ، صافی 6(. )2د )بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخوان
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:( یا در زمین غصبی مسافرت کند بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام 

 بخواند.

 )خوئی ، تبریزی :( یا در زمین غصبی مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند.

( 2. ) مام است)بهجت :( و یا این که در زمین غصبی سفر می کند، بنا بر أظهر نمازش ت

 )اراکی :( باید نماز را شکسته بخواند و احتیاط مستحب است که تمام هم بخواند.

)سیستانی :( مسأله اگر در سفر، حیوان سواری او یا مرکب دیگری که سوار است غصبی 

باشد و برای فرار از مالک مسافرت کرده باشد یا در زمین غصبی مسافرت کند، باید نماز 

 ند.را تمام بخوا

)مکارم :( مسأله اگر سفر حرام نیست ولی سوار بر مرکب غصبی شود یا در زمین غصبی 

مسافرت می کند، بنا بر احتیاط جمع میان نماز شکسته و تمام کند، یعنی هم نماز دو 

 رکعتی و هم چهار رکعتی به جا آورد.

ه سوار است ی ک)زنجانی :( مسأله اگر سفر او سفر حرام نباشد ولی ماشین یا مرکب دیگر

غصبی باشد، یا در زمین غصبی مسافرت کند، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته 

 و هم تمام بخواند.

 کسی که با ظالم مسافرت می کند[ 3299]مسأله 

( مسافرت می کند، اگر ناچار نباشد و مسافرت او کمک 6کسی که با ظالم ) 6277مسأله 

( یا مثلًا برای نجات دادن 3از را تمام بخواند و اگر ناچار باشد )(، باید نم2به ظالم باشد )

( )سیستانی :( کسی که به تبع ظالم 6مظلومی با او مسافرت کند، نمازش شکسته است . )

( )سیستانی ، زنجانی :( مسافرت او کمک به ظالم در ظلمش )زنجانی : یا سبب 2.. )

 تقویت شوکت وی ( باشد ..
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او کمک به ظالم یا موجب شکوه و افزایش یافتن عظمت ظالم باشد )نوری :( مسافرت 

( )زنجانی :( یا به جهتی که اهمیت آن کمتر نیست ؛ مثل نجات دادن مظلومی از 3.. )

 مرگ ، با او مسافرت کند، نمازش شکسته است .

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی همراه ظالمی سفر کند و مسافرت او کمک به ظالم 

د سفر او حرام است و نمازش را باید تمام بخواند، مگر آن که مجبور باشد محسوب شو

یا برای انجام وظیفه مهمتری مانند نجات جان مظلومی با او سفر کند که در این صورت 

 نمازش شکسته است .

 171ص: 

 اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند[ 3111]مسأله 

ته افرت کند، حرام نیست و باید نماز را شکساگر به قصد تفریح و گردش مس 6344مسأله 

بخواند. این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست )مکارم :( مسأله مسافرت به قصد 

تفریح و گردش و استفاده از آب و هوا و مانند آن تا آنجا که موجب اسراف و کار حرام 

 دیگری نباشد، جایز است و نماز را باید شکسته بخواند.

 اگر برای لهو و خوش گذرانی به شکار رود[ 3113 ]مسأله

( و 2(، نمازش تمام است )6اگر برای لهو و خوش گذرانی به شکار رود ) 6346مسأله 

( و اگر برای کسب و زیاد 3چنانچه برای تهیه معاش به شکار رود، نمازش شکسته است )

هم تمام بخواند،  (، احتیاط واجب آن است که نماز را هم شکسته و9کردن مال برود )

( )خوئی :( نمازش در حال 2( )تبریزی :( حرام نیست ولی .. )6ولی باید روزه نگیرد. )

 رفتن تمام است و در برگشتن قصر است در صورتی که به حدّ مسافت باشد ..
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)سیستانی :( گر چه حرام نیست ولی نمازش در حال رفتن تمام است و در برگشتن قصر 

( )اراکی ، 3حد مسافت باشد و مانند رفتن برای شکار نباشد .. ) است در صورتی که به

تبریزی :( و هم چنین اگر برای کسب و زیاد کردن مال برود )اراکی : نمازش شکسته 

است ؛ گر چه احتیاط مستحب است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند، ولی باید 

 روزه نگیرد(.

اگر برای کسب و زیاد کردن مال برود. اگر چه در  )خوئی ، سیستانی :( و هم چنین است

این صورت احتیاط )سیستانی : احتیاط مستحب ( آن است که نماز را هم شکسته و هم 

 تمام بخواند.

)نوری :( چنانچه برای تهیه معاش به شکار رود و هم چنین اگر برای کسب و زیاد کردن 

( )بهجت :( پس اگر از 9بگیرد. ) مال برود، نمازش شکسته است و روزه را نیز نباید

کسانی می شود که شغلشان در مسافرت کردن است ، نمازش تمام است و روزه می 

گیرد. و گر نه احتیاط واجب ، در جمع بین شکسته و تمام است ولی روزه را افطار می 

 کند.

عاش به شکار می رود سفرش حالل و نمازش )مکارم :( مسأله کسی که برای امرار م

شکسته است ، هم چنین اگر برای فراهم کردن درآمد بیشتر باشد، امّا کسی که برای لهو 

 و تفریح و خوشگذرانی به شکار می رود، سفرش حرام و نمازش را باید تمام بخواند.

 کسی که برای معصیت سفر کرده [ 3112]مسأله 

 اشاره

( اگر 6برای معصیت سفر کرده ، موقعی که از سفر برمی گردد )کسی که  6342مسأله 

( و چیزی هم که بازگشت 3(، باید نماز را شکسته بخواند. و اگر توبه نکرده )2توبه کرده )
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را از جزئیت سفر معصیت خارج کند حادث نشده باشد باید تمام بخواند و احتیاط 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر 6مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند. )

برگشتن به اندازه مسافت شرعی باشد چنانچه توبه کرده ، یا برگشت ، سفر مستقلّی باشد؛ 

 باید نماز را شکسته بخواند و اگر برگشت به اندازه

 171ص: 

مسافت شرعی نیست ولی مجموع رفت و برگشت به اندازه مسافت است ، احتیاط الزم 

 آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

)خوئی ، سیستانی :( اگر برگشتن به تنهایی هشت فرسخ است ، باید نماز را شکسته بخواند 

 مام بخواند.و هم ت و احتیاط مستحب آن است که در صورتی که توبه نکرده ، هم شکسته

)تبریزی :( چنانچه قبل از برگشتن قصد اقامت کرده ، یا سی روز با تردّد در مقصد مانده 

، یا توبه کرده و برگشتن به تنهایی هشت فرسخ است ، باید نماز را شکسته بخواند. و 

احتیاط واجب آن است که در صورتی که توبه نکرده ، هم شکسته و هم تمام بخواند و 

ر برای شکار لهوی باشد و برگشتن به حدّ مسافت باشد، باید در مراجعت قبل از اقامه اگ

( )مکارم :( و تا 2، یا سی روز با تردّد در مقصد ماندن ، جمع بین قصر و تمام نماید. )

محلی که می خواهد برگردد هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید نماز را شکسته بخواند، هم 

( )اراکی :( باید تمام 3ه ولی در بازگشت آلوده به معصیت نیست . )چنین اگر توبه نکرد

بخواند مگر آن که برگشتن ، سفر جداگانه ای به حساب آید، که در این صورت نماز 

 شکسته است چه توبه کرده باشد یا نکرده باشد.

 .د)زنجانی :( باید تمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخوان
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)فاضل :( باید نماز را تمام بخواند و اگر برگشتن از سفر در نظر عرف ، جزء رفتن به سفر 

معصیت محسوب شود بعید نیست وظیفه اش تمام باشد گر چه احتیاط آن است که هم 

 شکسته و هم تمام بخواند.

حتیاط ا)نوری :( و در بازگشت فقط قصد عود به وطن را دارد نماز را باید تمام بخواند و 

 مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.

)بهجت :( مسأله کسی که سفرش برای معصیت است اگر در بین راه توبه کرده ، در 

صورتی که باقی مانده سفر به اندازه مسافت شرعی باشد، نمازش شکسته است و اگر توبه 

فر به که بقیه س نکرده و پس از ارتکاب معصیت و یا بدون آن برگشت ، در صورتی

 اندازه مسافت شرعی باشد، بنا بر اظهر نماز را شکسته می خواند.

 مسأله اختصاصی 

شخصی که از سفر معصیت برمی گردد، چنانچه انگیزه رجوعش  6342)نوری :( مسأله 

 مقصد مستقلّی غیر از رجوع به وطن باشد نماز او شکسته است .

 است [کسی که سفر او سفر معصیت  3111]مسأله 

 اشاره

کسی که سفر او سفر معصیت است ، اگر در بین راه از قصد معصیت برگردد  6343مسأله 

( و بخواهد برود 3( باشد، یا چهار فرسخ باشد )2(، چنانچه باقی مانده راه هشت فرسخ )6)

( )سیستانی :( خواه باقی مانده راه به 6(. )1(، باید نماز را شکسته بخواند )9و برگردد )

هایی یا مجموع رفت و برگشت از آنجا هشت فرسخ باشد یا نه ، باید نماز را شکسته تن

 بخواند.
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 179ص: 

( )مکارم :( یا بیشتر باشد و یا مجموع رفتن و برگشتن هشت فرسخ است ، باید نماز را 2)

( )گلپایگانی ، صافی :( که با برگشت هشت فرسخ شود و قصد اقامه 3شکسته بخواند. )

اشته باشد، باید نماز را شکسته بخواند و اگر بقیه راه به اندازه مسافت شرعی ده روز ند

نباشد ولی مجموع راهی که قبل از توبه رفته و بعد از توبه می رود، به اندازه مسافت 

( )خوئی 9شرعی باشد احتیاط الزم آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. )

( )فاضل :( به شرط آن که رفتن آن 1هار فرسخ برگردد .. )، تبریزی :( بخواهد برود و چ

 از چهار فرسخ کمتر نباشد.

 .6342)بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله کسی که سفر او سفر معصیت بوده ، یا برای معصیت سفر کرده ، اگر 

شت نده راه هدر بین راه سفرش حالل شود یا از قصد معصیت برگردد، چنانچه باقی ما

فرسخ باشد، یا می خواهد به جایی رود که به ضمیمه برگشت هشت فرسخ می باشد، باید 

 نماز را شکسته بخواند.

 مسأله اختصاصی 

اگر قسمتی از سفر برای کار حرام و قسمتی دیگر برای کار غیر  6414)بهجت :( مسأله 

سافت شرعی برای حرام باشد آن قسمت سفر که برای غیر حرام است مالک شروع م

 شکسته بودن نماز است .

 کسی که برای معصیت سفر نکرده [ 3114]مسأله 

کسی که برای معصیت سفر نکرده ، اگر در بین راه قصد کند که بقیه راه را  6349مسأله 

برای معصیت برود، باید نماز را تمام بخواند ولی نمازهایی را که شکسته خوانده صحیح 
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( )خوئی ، تبریزی :( در صورتی 6، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )(. این مسأله 6است )

که مقدار گذشته به قدر مسافت بوده صحیح است و الّا احتیاط واجب آن است که آن 

 نمازها را اعاده نماید.

)صافی :( در صورتی که راهی که طی کرده مسافت بوده صحیح است و الّا احتیاط 

 واجب اعاده آنهاست .

ی :( مسأله کسی که سفر او سفر معصیت نبوده و برای معصیت هم سفر نکرده ، )زنجان

اگر در بین راه ، سفرش معصیت شود یا قصد کند که بقیه راه را برای معصیت برود، باید 

نماز را تمام بخواند، و نمازهایی را که شکسته خوانده ، در صورتی که مقدار گذشته 

لّا احتیاط واجب آن است که آن نمازها را اعاده مسافت شرعی بوده صحیح است ، و ا

 نماید.

 شرط ششم :

 اشاره

( و هر جا آب و 6آن که از صحرا نشینهایی نباشد که در بیابانها گردش می کنند )

خوراک برای خود و حشمشان پیدا کنند می مانند و بعد از چندی به جای دیگر می روند 

( )سیستانی :( شرط ششم : 6از را تمام بخوانند. )و صحرا نشینها در این مسافرتها باید نم

آن که از کسانی نباشد که خانه شان همراه خودشان است مانند صحرا نشینهایی که در 

 بیابانها گردش می کنند ..

 173ص: 

 صحرا نشین های»)مکارم :( مسأله شرط ششم از صحرا نشین های خانه به دوش نباشد. 

که وطن خاصی ندارند و هر جا آب و خوراک برای خود و حیواناتشان « خانه به دوش 
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فراهم باشد توقف می کنند باید در این مسافرتها نمازشان را تمام بخوانند و روزه را 

 بگیرند.

 از صحرا نشینها برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتشان سفر کند[اگر یکی  3115]مسأله 

اگر یکی از صحرا نشینها برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتشان سفر  6341مسأله 

(، چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، احتیاط واجب آن است که هم شکسته و هم 6کند )

( )گلپایگانی ، 6م : مکارم و بهجت نیست )تمام بخواند. این مسأله در رساله آیات عظا

صافی :( بدون چادر و اثاثیه ، بلکه فقط به منظور تعیین محل ّ و مرتع مناسب برای احشام 

 خودشان باشد ..

)زنجانی :( چنانچه با چادر و اثاثیه باشد نماز را تمام بخواند و الّا چنانچه سفر او هشت 

 م شکسته و هم تمام بخواند.فرسخ باشد، بنا بر احتیاط نماز را ه

)نوری :( چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، و چادر و اثاثیه او همراهش نباشد نمازش را 

 شکسته بخواند. )فاضل :( بدون این که منزلش همراهش باشد ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر یکی از صحرا نشینها )سیستانی : مثلًا( برای پیدا 

و چراگاه حیواناتشان سفر کند، چنانچه با ُبنه و دستگاه باشد، )سیستانی : که کردن منزل 

صدق کند خانه اش همراهش می باشد( نماز را تمام بخواند و الّا چنانچه سفر او هشت 

 فرسخ باشد، نماز را شکسته بخواند.

 اگر صحرا نشین برای زیارت یا تجارت مسافرت کند[ 3116]مسأله 

( برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت 6صحرا نشین )اگر  6341مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : زنجانی و بهجت 2کند، باید نماز را شکسته بخواند )
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( )سیستانی :( اگر صدق عنوان خانه بدوش بر آن در این 2( )سیستانی :( مثلًا .. )6نیست )

 خواند و اگر صدق کند نمازش تمام است .سفر نکند باید نماز را شکسته ب

)مکارم :( مسأله هر گاه صحرا نشین خانه به دوش مانند مردم دیگر برای زیارت خانه 

خدا، یا تجارت ، یا مسافرت دیگری غیر از آن مسافرت که جزء زندگی اوست برود، 

 باید نماز را شکسته بخواند.

 شرط هفتم :

 اشاره

باشد، بنا بر این شتر دار و راننده و چوبدار و کشتیبان و مانند ( مسافرت ن6آن که شغل او )

(( باید 3( ) در غیر سفر اول )2اینها، اگر چه برای بردن اثاثیه منزل خود مسافرت کنند )

(. ولی در سفر اول اگر چه طول بکشد، نمازشان شکسته است . 9نماز را تمام بخوانند )

)اراکی :( در سفر باید نماز را تمام بخوانند، ولی در  (2( )اراکی :( یا مقدمه شغلش .. )6)

سفر اوّل نمازشان شکسته است مگر به قدری طول بکشد که بگویند مسافرت را شغل 

 خود قرار داده ، که در این صورت نماز تمام است .

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات 3)بهجت :( نمازشان تمام است . ]پایان مسأله [ )

 خوئی و تبریزی نیست [ عظام :

 177ص: 

( )خوئی :( و ملحق می شود به کسی که کارش سفر است کسی که کارش در جای 9)

دیگری است که مقدار مُعتد  بهی از روزها را مثلًا ماهی ده روز یا بیشتر به آنجا سفر نموده 

 لو بر می گردد مانند کسی که اقامتش در جایی است و کارش در جای دیگر از قبی

 تجارت و تدریس .
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)گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین در سفر اوّل اگر طول بکشد یا از مکانی به مکان دیگر 

برود که عرفاً بگویند: عمل او سفر است باید نماز را تمام بخواند ولی اگر سفر طوالنی 

 نباشد به طوری که عرفاً نگویند سفر عمل اوست ، نمازشان شکسته است .

و ملحق می شود به کسی که عملش سفر است ، شخصی که کارش در جای )تبریزی :( 

معیّنی است و حدّ اقل ّ هفته ای یک بار به آنجا سفر نموده و برمی گردد مانند کسی که 

 اقامتش در جایی و کارش در جای دیگر است مثل رفتن برای تجارت و تدریس .

د ن که سفر اول نیز طوالنی باش)نوری :( ولی در سفر اول نمازشان شکسته است مگر ای

که در این صورت پس از این که صدق کند که شغل او مسافرت شده نمازش تمام است 

. 

)زنجانی :( شرط هفتم آن که بسیار مسافرت نکند )کثیر السفر نباشد(، بنا بر این کسی که 

شغل او مسافرت است ؛ مانند ساربان و راننده و چوبدار و کشتیبان و مانند اینها، باید نماز 

 را تمام بخوانند.

ل و غکثیر السفر باید نمازش را تمام بخواند، خواه شغلش مسافرت باشد، یا بخاطر ش

گذران زندگی بسیار مسافرت می کند، و خواه به جهت دیگر باشد؛ بنا بر این کسی که 

در سفر تجارت ، یا تدریس می کند، یا به جهت تفریح مثلًا زیاد سفر کند نمازش تمام 

 است .

)مکارم :( شرط هفتم شغل و کار او مسافرت نباشد. راننده ها، خلبانها، کشتیبانها و ساربانها 

 نند آنها که سفر، شغل آنهاست باید نماز را تمام بخوانند هر چند در سفر اوّل باشد.و ما

بر سفر  نباشد و امّا کسی که کارش متوقف« کثیر السفر»)سیستانی :( شرط هفتم : آن که 

است مانند راننده و کشتیبان و پستچی و چوپان یا کسی که زیاد سفر می کند هر چند 
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اشد مانند کسی که سه روز در هفته در مسافرت باشد هر چند کار او متوقف بر آن نب

 برای تفریح یا سیاحت باشد این گونه افراد باید نماز را تمام بخوانند.

 مسائل اختصاصی 

کسی که مسافرت مقدمه شغل او می باشد، حکم کسی را دارد  6277)اراکی :( مسأله 

ه ل ّ کار و سکونت او به اندازکه شغل او مسافرت است ؛ بنا بر این کسی که بین مح

مسافت شرعی یا بیشتر فاصله باشد و معمولًا بین آن دو محل ّ رفت و آمد می کند، به 

 طوری که ده روز در یک محل ّ نمی ماند، نمازش تمام است .

مسافرتهایی که همیشه الزمه شغل انسان است ، مثل سفر برای پیدا  6412)بهجت :( مسأله 

ز حرکت کاروان ، مانند همان شغل است ؛ بخالف مسافرتهای اتّفاقی کردن منزل قبل ا

 که نماز در آن شکسته است .

کسی که شغلش مسافرت نیست ولی مسافرت مقدّمه شغل اوست  6691)مکارم :( مسأله 

 ، مانند

 944ص: 

معلّم و کارگر و کارمندی که خودش ساکن شهری است و همه روز برای انجام کار به 

نقطه دیگری می رود که رفت و آمد او هشت فرسخ یا بیشتر است ، باید نماز را تمام 

 بخواند و روزه را بگیرد.

 کسی که شغلش مسافرت است [ 3117]مسأله 

ی کار دیگری مثلًا برای زیارت ( اگر برا6کسی که شغلش مسافرت است ) 6349مسأله 

(. ولی اگر مثلًا شوفر، اتومبیل خود را 2یا حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند )
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( و در ضمن خودش هم زیارت کند، باید نماز را تمام بخواند 3برای زیارت کرایه بدهد )

( مگر آن که ( )سیستانی :2( )سیستانی :( کسی که شغلش در مسافرت است .. )6(. )9)

عرفاً او را کثیر السّفر بگویند مانند کسی که دائماً سه روز در هفته مسافر است .. )زنجانی 

( )بهجت :( اگر 3:( بنا بر احتیاط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. ]پایان مسأله [ )

در هر حال باید ( )سیستانی :( 9مثلًا راننده عده ای را برای زیارت با اتومبیل خود ببرد .. )

 نماز را تمام بخواند.

 حمله دار[ 3118]مسأله 

حمله دار یعنی : کسی که برای رساندن حاجیها به مکه مسافرت می کند،  6343مسأله 

( چنانچه شغلش مسافرت باشد، باید نماز را تمام بخواند و اگر شغلش مسافرت نباشد 6)

( )زنجانی :( اگر 6آیت اللّه بهجت نیست )(، باید شکسته بخواند. این مسأله ، در رساله 2)

بسیار مسافرت می کند باید نماز را تمام بخواند، ولی امروزه که معمولًا بسیار مسافرت 

( )خوئی :( و فقط در ایّام حج ّ برای حمله داری 2نمی کنند نمازشان شکسته است . )

ی چنانچه نماید. ول سفر می کند، احتیاط واجب آن است که بین نماز تمام و شکسته جمع

مدّت سفر او کم باشد مثل این زمان که سفر با هواپیما است بعید نیست حکم که وظیفه 

 او شکسته خواندن باشد.

)سیستانی :( و فقط در ایام حج برای حمله داری سفر می کند چنانچه مدت سفر او کم 

تمام  ند سه ماه ، نماز اوباشد مثلًا دو سه هفته ، نماز او شکسته است و اگر زیاد باشد مان

است و اگر شک داشته باشد که کثیر السفر بر او صدق می کند یا نه ، احتیاطاً جمع کند 

 بین قصر و تمام .

)تبریزی :( و فقط در ایام حج برای حمله داری سفر می کند اگر چه مدّت سفرش کم 

 واند.و شکسته بخ باشد مانند این زمان که سفر با هواپیما است بنا بر احتیاط تمام
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)نوری ، فاضل :( مسأله حمله دار یعنی کسی که فقط در ماههای حج ّ به مسافرت اشتغال 

 می ورزد، نماز را باید شکسته بخواند.

)مکارم :( مسأله کسانی که راهنمای حج ّ و مدیر کاروان حجّاج و مانند آن می باشند، 

وب شود و این کار مدّت قابل در صورتی که مسافرت جزء یا مقدّمه شغل آنها محس

 مالحظه ای )حدود چند ماه ( به طول انجامد باید نماز را تمام بخوانند.

 کسی که شغل او حمله داری است [ 3119]مسأله 

کسی که شغل او حمله داری است و حاجیها را از راه دور به مکه می برد،  6347مسأله 

(، باید نماز را تمام بخواند. این مسأله در 6) چنانچه تمام سال یا بیشتر سال را در راه باشد

 رساله آیات عظام : زنجانی ، مکارم ، سیستانی و بهجت نیست 

 946ص: 

 ( )خوئی :( چنانچه مقدار معتنی بهی از ایّام سال را در راه باشد ..6)

 )تبریزی :( چنانچه چند ماه از سال را در راه باشد ..

 ز سال شغلش مسافرت است [کسی که در مقداری ا 3131]مسأله 

 اشاره

کسی که در مقداری از سال شغلش مسافرت است ، مثل شوفری که فقط  6364مسأله 

در تابستان یا زمستان اتومبیل خود را کرایه می دهد، باید در سفری که مشغول به کارش 

( و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام 6هست نماز را تمام بخواند )

( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده . )تبریزی :( باید در آن سفر نماز را تمام 6ند. )بخوا

 بخواند. ]پایان مسأله [ )خوئی ، سیستانی :( باید در آن سفر نماز را تمام بخواند ..
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 )گلپایگانی ، صافی :( باید در سفری که برای شغلش می رود نماز را تمام بخواند ..

 نی که اشتغال به سفر دارد نماز را تمام بخواند ..)فاضل :( باید در زما

 )بهجت :( اگر به او راننده گفته می شود باید نماز را تمام بخواند ..

)زنجانی :( مسأله کسی که فقط در مقداری از سال شغلش مسافرت است ؛ مانند راننده 

نماز را تمام  سفر ای که فقط در تابستان یا زمستان مسافران را جابجا می کند، باید در آن

بخواند، و احتیاط مستحب آن است که شکسته نیز بخواند، ولی اگر مدت سفر او کم 

باشد به قدری که عرفاً به او کثیر السفر نگویند؛ مانند حمله داری که سالی یک بار حجّاج 

 را به مکه می برد، باید نماز را شکسته بخواند.

 مسائل اختصاصی 

ر کثیر السّفر الزم نیست که انسان سفرهای متعدّد داشته باشد د 6419)بهجت :( مسأله 

بلکه یک سفر طوالنی که بیشتر سال را فرا گیرد مثل سفرهای متعّدد است ؛ پس همین 

که بگویند فالنی راننده است و یا شغلش سفر است اگر چه در یک سفر طوالنی و بدون 

 تکرار و تعدّد باشد کافی است .

در صدق عنوان راننده و مانند آن معتبر است که تصمیم بر ادامه  6271ه )سیستانی :( مسأل

رانندگی داشته باشد و زمان استراحتش بیش از مقدار معمول رانندگان طوالنی نباشد پس 

کسی که مثلًا در هفته یک روز سفر می رود، راننده بر او صدق نمی کند و اما عنوان 

اقل در هفته سه روز یا در ماه ده روز در  کثیر السفر صدق می کند بر کسی که حد

مسافرت باشد و تصمیم بر ادامه این وضع برای حد اقل شش ماه در سال و یا سه ماه در 

دو سال به باال داشته باشد )البته در ماه اّول باید احتیاطاً جمع کند(، ولی عنوان کثیر السفر 
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و اگر در هفته دو روز در صدق نمی کند بر کسی که در هفته یک روز در سفر است 

 سفر باشد بنا بر احتیاط واجب هم شکسته بخواند هم تمام .

 راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می کند[ 3133]مسأله 

راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می کند، چنانچه  6366مسأله 

( )بهجت :( ولی این 6(، باید نماز را شکسته بخواند. )6اتفاقاً سفر هشت فرسخی برود )

 سفر جزء شغل او باشد، باید نماز را تمام بخواند.

از  اتّفاقًا به سفر خارج )مکارم :( مسأله کسی که شغلش رانندگی داخل شهرهاست اگر

شهر برود و هشت فرسخ و بیشتر باشد نمازش شکسته است ، امّا کسی که هم رانندگی 

داخل شهر می کند و هم راننده بیابانی است وقتی به خارج شهر می رود، نماز را باید 

 تمام بخواند.

 942ص: 

ورتی می کند به ص )زنجانی :( مسأله کسی که در کمتر از چهار فرسخی شهر رفت و آمد

که عرفاً او را کثیر السفر می گویند، چنانچه اتفاقاً سفری برود که مسافت شرعی است بنا 

بر احتیاط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند، و اگر رفت و آمد او به جایی نزدیک 

شهر است به حدّی که رفتن به آنجا عرفاً مسافرت محسوب نشود، در مسافرتی که به قدر 

 مسافت شرعی است باید نماز را شکسته بخواند.

 کسی که شغلش مسافرت است [ 3132]مسأله 

( اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود بماند، 6کسی که شغلش مسافرت است ) 6362مسأله 

چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، چه بدون قصد بماند، باید در سفر اوّلی که 
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( )اراکی :( یا مسافرت مقدّمه شغل 6(. )2د، نماز را شکسته بخواند )بعد از ده روز می رو

 اوست ..

 )خوئی ، تبریزی :( چارواداری که شغلش مسافرت است ..

( )خوئی ، تبریزی :( و هم چنین است 2)زنجانی :( کسی که زیاد مسافرت می کند .. )

 اگر در غیر وطن خود، ده روز با قصد بماند.

 .6363د به ذیل مسأله )بهجت :( رجوع کنی

)سیستانی :( مسأله کسی که شغلش مسافرت است چه ده روز یا بیشتر در وطن خود بماند 

و از اوّل قصد ماندن ده روز را داشته باشد، یا بدون قصد بماند باید در همان سفر اوّلی 

ود که بعد از ده روز می رود، نماز را تمام بخواند و هم چنین است اگر در غیر وطن خ

ده روز با قصد یا بدون قصد بماند ولی در خصوص چاروادار یا راننده ای که اتومبیلش 

را کرایه می دهد اگر چنین باشد احتیاط مستحب آن است که در سفر اوّلی که بعد از ده 

 روز می رود هم شکسته بخواند و هم تمام .

 روز بماند[کسی که شغلش مسافرت است اگر در غیر وطن خود ده  3131]مسأله 

 اشاره

( 2(، اگر در غیر وطن خود ده روز بماند )6کسی که شغلش مسافرت است ) 6363مسأله 

(. چه از اول ، قصد 3در سفر اوّلی که بعد از ده روز می رود باید نماز را شکسته بخواند )

ت سماندن ده روز را داشته باشد یا نداشته باشد. این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نی

( )اراکی :( یا مسافرت مقدمه شغل اوست .. )زنجانی :( کسی که زیاد مسافرت می 6)

 ( )اراکی :( اگر قصد ماندن داشته باشد ..2کند .. )
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 )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( چنانچه از اوّل قصد ماندن ده روز را داشته ..

( )نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده 3)نوری :( با قصد اقامه بماند .. )فاضل :( با قصد بماند .. )

. 

)اراکی ، گلپایگانی ، صافی :( و اگر از اوّل ، قصد ماندن ده روز را نداشته باشد احتیاط 

واجب )گلپایگانی ، صافی : احتیاط الزم ( آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام 

 د. )صافی : اگر چه اکتفا به تمام هم بدون توجیه نیست (.بخوان

)زنجانی :( و اگر از اول قصد ماندن ده روز را نداشته باشد، بنا بر احتیاط در سفر اوّل ، 

 هم شکسته و هم تمام بخواند.

 )فاضل :( و اگر قصد ده روز ماندن را نداشته به احتیاط واجب جمع بخواند.

 943ص: 

:( مسأله کسی که شغلش مسافرت است ، غیر از چاروادار اگر چه  )خوئی ، تبریزی

)تبریزی : اگر( در غیر وطن خود با قصد ده روز بماند، یا در وطن خود هر چند بدون 

قصد باشد ده روز بماند، در سفر اولی که بعد از ده روز می رود نیز حکمش تمام است 

 کسته جمع نماید.ولی احتیاط مستحب آن است که بین نماز تمام و ش

)تبریزی :( أظهر آن است که نمازش را تمام بخواند، اگر چه بهتر است بین شکسته و 

 تمام جمع نماید.

)سیستانی :( مسأله کسی که شغلش مسافرت است شرط نیست که سه بار مسافرت کند 

در  دتا نمازش تمام باشد بلکه همین که عنوان راننده و مانند آن بر او منطبق شود هر چن

 اولین سفر باشد نمازش تمام است .
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)بهجت :( مسأله کسی که شغلش مسافرت است ، اگر در وطن یا غیر وطن خود ده روز 

بماند، در سفر اولی که بعد از ده روز می رود مانند سفر اولی است که این شغل را در 

می شود حساب ن ابتداء شروع کرده بود و بنا بر این تا زمانی که این سفر، عرفاً شغل او

باید نماز را شکسته بخواند. بلی ماندن ده روز متصل در غیر وطن ، باید با قصد اقامه 

 باشد، ولی در وطن اگر چه بدون قصد هم باشد، همین حکم را دارد.

 مسائل اختصاصی 

کسانی چون چاروادار و راننده که شغل آنها مسافرت است ،  6346)سیستانی :( مسأله 

مسافرت بیش از مقدار معمول بر آنها موجب مشقّت و خستگی شود باید  در صورتی که

 نماز را شکسته به جا آورند.

اشخاصی که شغلشان در سفر است ، مانند دانشجویانی که جهت  6334)فاضل :( مسأله 

تحصیل به شهر دیگر می روند و معمولًا جمعه ها به وطن خود بر می گردند یا معلمان و 

رگرانی که همه روزه از وطنشان برای کار و شغل به مسافت شرعی می کارمندان و کا

روند و شب بر می گردند، بنا بر احتیاط نمازشان شکسته است و روزه آنها صحیح نیست 

 مگر این که در محل کار قصد ده روز کنند.

 کسی که شغلش مسافرت است اگر شک کند[ 3134]مسأله 

(، اگر شک کند که در وطن خود یا جای 6کسی که شغلش مسافرت است ) 6369مسأله 

دیگر ده روز مانده یا نه ، باید نماز را تمام بخواند. این مسأله در رساله آیات عظام : بهجت 

( )خوئی :( چاروا داری که شغلش مسافرت است .. )زنجانی 6، فاضل و سیستانی نیست )

 می کند .. :( کسی که زیاد مسافرت

 کسی که در شهرها سیاحت می کند[ 3135]مسأله 
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کسی که در شهرها سیاحت می کند و برای خود وطنی اختیار نکرده ، باید  6361مسأله 

 نماز را تمام بخواند.

 کسی که شغلش مسافرت نیست [ 3136]مسأله 

جنسی  ( در شهری یا در دهی6کسی که شغلش مسافرت نیست ، اگر مثلًا ) 6361مسأله 

(. 2دارد که برای حمل آن مسافرتهای پی در پی می کند، باید نماز را شکسته بخواند )

( )گلپایگانی ، صافی :( 2( )زنجانی :( کسی که زیاد مسافرت نمی کند، اگر اتفاقاً .. )6)

ولی کسی که کارش این است که هفته ای یک بار یا بیشتر برای انجام شغلی در محلّی 

 ثلًا همه روزه از تهران به کرج برای تدریس یا درس خواندن سفر می کند، م

 949ص: 

می رود یا آن که برای کاری مثل خرید و فروش از تهران به قم یا بالعکس سفر می 

نماید، همین که به مقداری سفر کند که عرفاً این کار را شغل او بگویند، باید نماز را 

 تمام بخواند.

این است که هفته ای یک بار یا بیشتر برای انجام کاری )نوری :( ولی کسی که کارش 

به محلی مسافرت می کند؛ مثلًا همه روزه یا دو روز یک مرتبه ، مثلًا از تهران به کرج 

برای تدریس یا انجام کار اداری یا برای کسب و تجارت می رود همین که مقداری سفر 

 .او بگویند نماز را تمام بخواند کند که عرفاً این کار یعنی کار توأم با سفر را شغل

( در صفحه 6271باشد که در مسأله ]اختصاصی )« کثیر السفر»)سیستانی :( مگر آن که 

 ([ معیار آن گذشت .949)

 کسی که از وطنش صرف نظر کرده [ 3137]مسأله 
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کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می خواهد وطن دیگری برای خود  6369مسأله 

( باید در مسافرت نماز را شکسته بخواند. 2، اگر شغلش مسافرت نباشد )(6اختیار کند )

( )مکارم :( باید در مسافرت نماز را شکسته 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( 2بخواند، مگر آن که سفرش طوالنی شود و جزء افراد خانه به دوش حساب شود. )

 )زنجانی :( اگر کثیر السفر نباشد ..

)سیستانی :( اگر عنوانی که موجب تمام شدن نماز است مانند کثیر السفر یا خانه به دوش 

 بر او صدق نکند ..

 شرط هشتم :

 اشاره

( یعنی از وطنش ) یا جایی که قصد کرده ده روز در آنجا 6آن که به حد ترخص برسد )

آن را نشنود ولی  ( که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان3(( به قدری دور شود )2بماند )

باید در هوا، غبار یا چیز دیگری نباشد که از دیدن دیوار و شنیدن اذان جلوگیری کند و 

(، یا دیوارها هیچ پیدا 9الزم نیست به قدری دور شود که مناره ها و گنبدها را نبیند )

از  ( )فاضل :(6(. )1نباشد، بلکه همین قدر که دیوارها کاملًا معلوم نباشد کافی است )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : نوری و فاضل نیست 2حد ترخص بگذرد .. )

( )اراکی :( که اهل آنجا او را نبینند و اذان آنجا را نشنود. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( 3[ )

( 9که صدای اذان بلند آخر آنجا را نشنود و نیز اهل آن محل او را نبینند. ]پایان مسأله [ )

)گلپایگانی ، صافی :( بلی ، اگر به قدری دور شده که دیوار خانه های شهر کاملًا معلوم 

نیست ولی شبح آنها نمایان است ، احتیاط الزم آن است که نماز نخواند تا وقتی که شبح 

 پنهان شود یا هم شکسته بخواند و هم تمام .
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افی کاملًا تشخیص داده نشود ک )فاضل :( یا دیوارها پیدا نباشد بلکه همین قدر که دیوار

است ، و کسی که از جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماند به قصد هشت فرسخ 

خارج شود، تا به حدّ ترخّص نرسیده بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم 

 به( )نوری :( و کسی که از جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماند 1تمام بخواند. )

قصد هشت فرسخ خارج شود، تا حد ترخص نرسیده بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم 

 شکسته و هم تمام بخواند.

 941ص: 

برسد و معنی حدّ ترخّص در « حد ترخص »)خوئی ، تبریزی :( شرط هشتم : آن که به 

از  که[( گذشت و امّا در غیر وطن ، اعتباری به حدّ ترخص نیست و همین 6233)مسأله ]

 محل ّ اقامت خارج شود، نمازش قصراست .

رسد و ب« حدّ ترخّص »)سیستانی :( شرط هشتم : آن که اگر از وطن حرکت می کند به 

امّا در غیر وطن ، حدّ ترخّص اثری ندارد و همین که از محل ّ اقامت خارج شود، نمازش 

ج شهر و توابع آن قصر است . حدّ ترخّص جایی است که اهل شهر حتی آنها که در خار

 هستند مسافر را نتواند ببیند و نشانه آن این است که او اهل شهر را نتواند ببیند.

یعنی از وطن یا محل ّ « حدّ ترخّص »برسد. « حدّ ترخّص »)مکارم :( شرط هشتم : به 

اقامتش به اندازه ای دور شود که صدای اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبینند، امّا 

دیدن و ندیدن دیوارهای شهر اثری ندارد، ولی باید در هوا گرد و غبار یا مه یا چیز 

دیگری که مانع دیدن است یا سر و صدایی که مانع شنیدن است وجود نداشته باشد و 

اگر یکی از این دو عالمت حاصل شود کافی است ، به شرط این که یقین به نبودن 

 ، جمع میان نماز شکسته و تمام است .دیگری نداشته باشد، و الّا احتیاط

 کسی که به سفر می رود[ 3138]مسأله 
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 اشاره

کسی که به سفر می رود اگر به جایی برسد که اذان را نشنود ولی دیوار شهر  6363مسأله 

( و صدای اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز 6را ببیند، یا دیوارها را نبیند )

(. این مسأله ، در رساله 2یاط واجب باید هم شکسته و هم تمام بخواند )بخواند، بنا بر احت

( )اراکی :( اگر به جایی برسد که اذان را نشنود ولی اهل آنجا 6آیت اللّه سیستانی نیست )

 او را ببینند، یا او را نبینند ..

ا اهل شهر ی)خوئی ، تبریزی :( اگر به جایی برسد که اذان را نشنود ولی اهل شهر را ببیند 

( )اراکی :( ولی اگر یکی محقّق شده و نسبت به دیگری شک ّ دارد، باید 2را نبیند .. )

نماز را شکسته بخواند مثل این که اذان آنجا را نمی شنود و نمی داند که اهل آنجا او را 

 می بینند یا نه .

 )مکارم :( رجوع کنید به ذیل شرط هشتم .

زنج )انی :( مسأله کسی که به سفر می رود، اگر به جایی برسد که اگر در آخر شهر با 

صدای بلند اذان بگویند صدای اذان را نمی شنود و اهل شهر او را نمی بینند ولی 

دیوارهای شهر را می بیند، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند باید نماز را شکسته بخواند 

 ن است که تمام نیز بخواند.و احتیاط مستحب در آ

 مسائل اختصاصی 

اگر کسی بدون قصد سفر، تا حدّ ترخّص رفته و از آن جا، قصد  6494)بهجت :( مسأله 

سفر کرده ، همین که از آن محل شروع به حرکت کرد، به طوری که عرفاً بگویند سفرش 

خروج از حدّ را آغاز کرده ، باید نمازش را شکسته بخواند و در این صورت ، دیگر 

 ترخّص آن محل ، اعتباری ندارد
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 941ص: 

و ابتدای مسافت شرعی را هم باید از همان جا حساب کرد؛ و هم چنین اگر در جایی بود 

که نه وطن او بود و نه قصد ماندن ده روز را در آن جا داشت و نه سی و یک روز به طور 

ن شهر یا محل ، تمام بود مثل این تردید، در آنجا مانده بود و در عین حال ، نمازش در آ

که به دنبال گم شده ای بدون قصد سفر به آن جا رسیده بود و از آنجا، قصد سفر کرد، 

خروج از حدّ ترخّص آن محل ، اعتباری ندارد و همین که مسافت شرعی را عرفاً شروع 

 کرد، نمازش را شکسته می خواند.

ا به اختیار خود بدون این که از قصد سفر اگر مسافر به اجبار ی 6496)بهجت :( مسأله 

برگردد به کمتر از حدّ ترخّص برگشت ، نمازش در آنجا تمام است ، ولی اگر برگشتن 

 او به کمتر از حدّ ترخّص نبود نماز شکسته است ، مگر آن که از قصد سفر برگردد.

 مسافری که به وطنش برمی گردد[ 3139]مسأله 

طنش برمی گردد، وقتی دیوار وطن خود را ببیند و صدای مسافری که به و 6367مسأله 

( ولی مسافری که می خواهد ده روز در 6اذان آن را بشنود، باید نماز را تمام بخواند )

محلی بماند، وقتی دیوار آنجا را ببیند و صدای اذانش را بشنود، بنا بر احتیاط واجب باید 

 نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. این مسألهنماز را تأخیر بیندازد تا به منزل برسد، یا 

( )گلپایگانی ، صافی :( و نیز مسافری که می خواهد 6، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

ده روز در محلی بماند، وقتی دیوار آنجا را ببیند و صدای اذانش را بشنود، باید نماز را 

ا هم أخیر بیندازد تا به منزل برسد، یتمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که نماز را ت

 شکسته و هم تمام بخواند. )صافی : و سزاوار است این احتیاط را ترک نکند(.

)اراکی :( مسأله مسافری که به وطنش برمی گردد، وقتی به جایی برسد که اهل وطن او 

را ببینند و اذان آنجا را بشنود باید نماز را تمام بخواند و هم چنین مسافری که می خواهد 
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ده روز در محلی بماند، وقتی که به جایی برسد که اهل محل او را ببینند و اذان آنجا را 

 ماز را تمام بخواند.بشنود باید ن

)خوئی ، تبریزی :( مسأله مسافری که به وطنش برمی گردد، وقتی که اهل وطن خود را 

ببیند و صدای اذان آن را بشنود، باید نماز را تمام بخواند؛ ولی مسافری که می خواهد ده 

 روز در محلّی بماند، مادامی که به آن محل ّ نرسیده نمازش قصر است .

مسأله مسافری که به وطنش برمی گردد، تا وقتی که داخل وطنش نشده باید )سیستانی :( 

نماز را قصر بخواند و هم چنین مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، مادامی 

 که به آن محل نرسیده نمازش قصر است .

، د)بهجت :( مسأله مسافری که به وطن خود برمی گردد، برای این که نماز را تمام بخوان

بنا بر احتیاط باید هم دیوار وطن را ببیند و هم اذان آنجا را بشنود، اگر چه أظهر، کفایت 

شنیدن اذان است . ولی مسافری که می خواهد ده روز در محلّی بماند، اگر به جایی برسد 

که دیوار آن محل ّ را ببیند و صدای اذانش را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند 

 بر احتیاط واجب باید هم شکسته و هم تمام بخواند.بنا 

 )زنجانی :( مسأله مسافری که به وطنش برمی گردد، وقتی به جایی برسد که صدای اذان 

 949ص: 

آخر شهر را می شنود یا اهل شهر او را می بینند، باید نماز را تمام بخواند، و نیز مسافری 

صدای اذان آنجا را بشنود یا اهل آنجا او را که می خواهد ده روز در محلی بماند، وقتی 

ببینند، باید نماز را تمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که نمازش را به تأخیر بیندازد 

 تا به منزل برسد، یا نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

 هر گاه شهر در بلندی باشد که از دور دیده شود[ 3121]مسأله 
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 اشاره

ر گاه شهر در بلندی باشد که از دور دیده شود، یا به قدری گود باشد که ه 6324مسأله 

اگر انسان کمی دور شود دیوار آن را نبیند، کسی که از آن شهر مسافرت می کند، وقتی 

به اندازه ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود، دیوارش از آنجا دیده نمی 

. و نیز اگر پستی و بلندی خانه ها بیشتر از معمول شد، باید نماز خود را شکسته بخواند

باشد، باید مالحظه معمول را بنماید. )اراکی :( مسأله هر گاه شهر در بلندی باشد که انسان 

از دور دیده شود، یا به قدری گود باشد که اگر انسان کمی دور شود، او را نمی بیند، 

زه ای دور شود که اگر آن شهر در کسی که از آن شهر مسافرت می کند، وقتی به اندا

 زمین هموار بود، آن شخص از آنجا دیده نمی شد، باید نماز خود را شکسته بخواند.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله هر گاه شهر در بلندی باشد که از دور، اهل آن دیده 

که از  کسیشود، یا به قدری گود باشد که اگر انسان کمی دور شود، اهل آن را نبیند، 

اهالی آن شهر مسافرت می کند، وقتی به اندازه ای دور شود که اگر آن شهر در زمین 

هموار بود، اهلش از آنجا دیده نمی شد، باید نماز خود را شکسته بخواند و نیز اگر پستی 

 و بلندی راه بیشتر از معمول باشد، باید مالحظه معمول را بنماید.

قعیت جغرافیایی شهر به طوری باشد که از دور صدای اذان )زنجانی :( مسأله هر گاه مو

آن شنیده شود، یا طوری باشد که با کمی فاصله گرفتن صدای اذان قطع گردد، اهالی 

آن شهر نیز در مسافرت وقتی به جایی برسند که صدای اذان بلند آخر شهر را نشنوند باید 

فتهای ی تند باشد و صدای اذان تا مسانماز را شکسته بخوانند، بلی اگر شهر در مسیر بادها

زیادی برسد، باید موقعیت متعارف را در نظر بگیرد؛ و اگر باد مانع رساندن صدای اذان 

 باشد ولی اهالی شهر، مسافر را ببینند، نمازش تمام است .
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)مکارم :( مسأله معیار در شهرها، شهرهای معمولی است و اگر شهری زیاد در گودی یا 

رار گرفته باشد باید مطابق شهرهای معمولی با آن رفتار کرد، یعنی ببینیم چه در بلندی ق

اندازه مسافت سبب می شود که در شهرهای معمولی ، انسان صدای اذان شهر را نشنود 

 و اهالی شهر او را نبینند.

 مسأله اختصاصی 

 د کسیدر شهرهای بزرگی مثل تهران ، همین که عرفاً صدق کن 6499)بهجت :( مسأله 

که در آن شهر زندگی می کند، به راحتی می تواند در نواحی مختلف شهر رفت و آمد 

کند بدون این که عرف ، او را مسافر حساب کند، بنا بر أظهر آن شهر حکم شهرهای 

 دیگر را دارد.

 اگر از محلی مسافرت کند[ 3123]مسأله 

 ارد وقتی به جایی برسداگر از محلی مسافرت کند که خانه و دیوار ند 6326مسأله 

 943ص: 

که اگر آن محل دیوار داشت از آنجا دیده نمی شد، باید نماز را شکسته بخواند. این 

مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )اراکی :( مسأله اگر از محلی مسافرت کند که 

ساکنینی ندارد وقتی به جایی برسد که اگر آن محل ساکنینی داشت در آنجا او را نمی 

 ته بخواند.دیدند باید نماز را شکس

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر از محلّی مسافرت کند که اهل ندارد، وقتی به 

جایی برسد که اگر آن محل ّ اهل داشت ، از آنجا دیده نمی شد باید نماز را شکسته 

 بخواند.
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)زنجانی :( وقتی به جایی برسد که اگر در آخر آن محل ، با صدای بلند اذان بگویند 

 ه نمی شود و اگر کسی در آن محل باشد او را نمی بیند ..شنید

 اگر به قدری دور شود[ 3122]مسأله 

 اشاره

اگر به قدری دور شود که نداند صدایی را که می شنود صدای اذان است یا  6322مسأله 

(، باید نماز را شکسته بخواند. ولی اگر بفهمد اذان می گویند و کلمات 6صدای دیگری )

خیص ندهد، باید تمام بخواند. این مسأله در رساله آیات عظام : بهجت و آن را تش

( )اراکی :( و هم چنین اگر بفهمد اذان می گویند و کلمات آن را 6سیستانی نیست )

تشخیص ندهد، بنا بر احتیاط واجب باید هم شکسته و هم تمام بخواند. )مکارم :( رجوع 

 .6321کنید به ذیل مسأله 

  مسائل اختصاصی

کسی که در کشتی یا قطار نشسته و قبل از رسیدن به حدّ ترخّص  6343)سیستانی :( مسأله 

به نّیت نماز تمام مشغول شود ولی قبل از رکوع رکعت سوّم به حّد ترخّص برسد، باید 

 نمازش را شکسته به جا آورد.

عت کاگر در فرضی که در مسأله پیش گذشت بعد از رکوع ر 6347)سیستانی :( مسأله 

سوّم به حّد ترخّص برسد، باید نماز دیگری را شکسته به جا آورد و تمام کردن نماز اّول 

 الزم نیست .

اگر کسی یقین پیدا کند که به حد ترخّص رسیده و نماز را  6364)سیستانی :( مسأله 

شکسته به جا آورد و سپس معلوم شود که در وقت نماز به حد ترخص نرسیده بود باید 

دوباره انجام دهد، پس چنانچه در این حال هنوز به حد ترخص نرسیده باشد، باید  نماز را
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نماز را تمام بخواند و در صورتی که از حد ترخص گذشته باشد نماز را شکسته به جا 

 آورد و اگر وقت گذشته نماز را مطابق وظیفه اش در هنگام فوت آن به جا آورد.

 اذان خانه ها را نشنود[ اگر به قدری دور شود که 3121]مسأله 

( را نشنود ولی اذان شهر را که 6اگر به قدری دور شود که اذان خانه ها ) 6323مسأله 

معمولًا در جای بلند می گویند بشنود، نباید نماز را شکسته بخواند. این مسأله در رساله 

 ( )فاضل :( اذان خانه های آخر شهر ..6آیات عظام : سیستانی و مکارم نیست )

 اگر به جایی برسد که اذان شهر را نشنود[ 3124]مسأله 

اگر به جایی برسد که اذان شهر را که معمولًا در جای بلند می گویند نشنود  6329مسأله 

( می گویند بشنود، باید نماز را شکسته بخواند. 2( ولی اذانی را که در جای خیلی بلند )6)

 نیست این مسأله ، در رساله آیت اللّه سیستانی 

 947ص: 

( )مکارم :( نمازش شکسته است ، هر چند اذانی را که با بلندگوهای قوی می گویند 6)

 ( )زنجانی :( یا با وسایلی هم چون بلندگو ..2بشنود. )

 اگر چشم یا گوش او یا صدای اذان ، غیر معمولی باشد[ 3125]مسأله 

لی باشد در محلی باید نماز اگر چشم یا گوش او یا صدای اذان ، غیر معمو 6321مسأله 

( و گوش متوسط صدای اذان 6را شکسته بخواند که چشم متوسط دیوار خانه ها را نبیند )

 ( )خوئی ، تبریزی :( چشم متوسط اهل شهر را نبیند ..6معمولی را نشنود. )

)مکارم :( مسأله اگر کسی گوش و چشمش از معمول ضعیف تر یا بسیار قوی تر است 

 آن نیست بلکه اعتبار به گوش و چشمهای معمولی است .اعتباری به 
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)زنجانی :( مسأله اگر گوش او یا صدای اذان ، غیر معمولی باشد در محلی باید نماز را 

 شکسته بخواند که گوش معمولی صدای اذان بلند معمولی را نشنود.

ه بخواند کست)سیستانی :( مسأله اگر چشم او غیر معمولی باشد، در محلی باید نماز را ش

 که چشم متوسط، اهل شهر را نبیند.

 اگر بخواهد در محلی نماز بخواند[ 3126]مسأله 

اگر بخواهد در محلی نماز بخواند که شک دارد به حد تَرَخ ص یعنی جایی  6321مسأله 

( و دیوار را نبیند، رسیده یا نه ، باید نماز را تمام بخواند. و در موقع 6که اذان را نشنود )

رگشتن اگر شک کند که به حد ترخص رسیده یا نه ، باید شکسته بخواند. و چون در ب

( یا آنجا نماز نخواند یا هم شکسته و هم تمام 2بعضی موارد اشکال پیدا می کند باید )

( )اراکی :( و او را نبینند، 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3بخواند )

ز را تمام بخواند و در موقع برگشتن اگر شک کند که به حدّ ترخّص رسیده یا نه باید نما

( 3در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )« باید»( ]کلمه 2رسیده یا نه ، باید شکسته بخواند. )

)نوری :( چون در بعض موارد اشکال پیدا می کند مانند آن که در فرض مسأله موقع 

برگشتن همان جا نماز عصر را شکسته بخواند باید رفتن نماز ظهر را تمام بخواند و موقع 

یا آنجا نماز نخواند و در صورت رفتن پس از علم به رسیدن به حد ترخص نماز را شکسته 

بخواند و در برگشتن پس از رسیدن به خانه نماز را تمام بخواند یا هم شکسته و هم تمام 

 بخواند.

 می رود شک کند که به حدّ ترخّص )گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر موقعی که سفر

یعنی : جایی که اذان را نشنود و دیوار را نبیند رسیده یا نه ، باید نماز را تمام بخواند. و 

در موقع برگشتن اگر شک کند که به حدّ ترخ ص رسیده یا نه باید شکسته بخواند. ولی 

یاط الزم د بنا بر احتاگر در برگشتن در همان جا که در رفتن تمام خوانده شکسته بخوان
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باید نمازی را که در این مکان تمام خوانده قضا نماید و نمازی را که شکسته خوانده 

 تمام اعاده نماید و اگر اعاده نکرد قضای آن را تمام بجاآورد.

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( مسأله اگر موقعی که سفر می رود، شک کند که به حدّ 

 ترخص 

 964ص: 

تبریزی : »رسیده یا نه ، باید نماز را تمام بخواند )خوئی ، تبریزی : و مسافری که از شهر 

 برمی گردد اگر شک کند که به حدّ ترخّص رسیده یا نه باید شکسته بخواند(.« از سفر

)مکارم :( مسأله هر گاه شک کند به حدّ ترخّص رسیده یا نه ، یا نداند صدایی را که می 

ن است یا صدای دیگر، باید نماز را تمام بخواند، امّا اگر بفهمد صدای شنود صدای اذا

 اذان است ولی کلمات آن قابل تشخیص نباشد احتیاط، جمع است .

)زنجانی :( مسأله اگر موقعی که سفر می رود، شک کند که به حدّ ترخص رسیده یا نه 

 م و هم شکسته بخواند؛ مگر، و بخواهد نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب نماز را هم تما

برگشت به آن جا در وقت نماز چهار رکعتی عرفاً امکان نداشته باشد که باید نماز را تمام 

بخواند و کفایت می کند، و در برگشت از سفر نیز اگر شک کند که به حد ترخص 

ته سرسیده یا نه ، و بخواهد نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب نماز را هم تمام و هم شک

 بخواند.

 مسافری که در سفر از وطن خود عبور می کند[ 3127]مسأله 

(، وقتی به جایی برسد که 6مسافری که در سفر از وطن خود عبور می کند ) 6329مسأله 

( و صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند. این 2دیوار وطن خود را ببیند )

( )سیستانی :( اگر در آن توقّف کند باید نماز 6مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

و گر نه احتیاط الزم آن است که بین قصر و تمام جمع نماید. )زنجانی :(  را تمام بخواند

( )خوئی :( وقتی که اهل وطن 2وقتی به حد ترخص رسید، باید نماز را تمام بخواند. )

 خود را ببیند ..

 )اراکی :( وقتی به جایی برسد که اهل وطن او را ببینند ..

 خود را ببیند ..)تبریزی :( وقتی به جایی برسد که اهل وطن 

 مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده [ 3128]مسأله 

(، تا وقتی در آنجا هست 6مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده ) 6323مسأله 

(، یا چهار فرسخ 2باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود )

( و صدای اذان آن را 9رسد که دیوار وطن را نبیند )(، وقتی به جایی ب3برود و برگردد )

( 2( )سیستانی :( و در آنجا توقف می کند .. )6نشنود، باید نماز را شکسته بخواند. )

)زنجانی :( یا مجموع رفت و برگشتش هشت فرسخ باشد وقتی به حد ترخص رسید، باید 

انی شت فرسخ برود یا )سیست( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( ه3نماز را شکسته بخواند. )

: مثلًا( چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتی که به حدّ ترخص برسد باید نماز 

 ( )اراکی :( که اهل وطن او را نبینند ..9را شکسته بخواند. )

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی در اثناءِ مسافرت به وطنش برسد، نمازش در آنجا تمام 

خواهد سفر خود را از آنجا هشت فرسخ یا بیشتر ادامه دهد وقتی به است ، ولی اگر می 

 حدّ ترخّص رسید باید نماز را شکسته بخواند.

 966ص: 

 چیزهایی که سفر را قطع می کند
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 محلی را که انسان برای اقامت و زندگی خود اختیار کرده [ 3129]مسأله 

خود اختیار کرده وطن اوست ( و زندگی 6محلی را که انسان برای اقامت ) 6327مسأله 

، چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، یا خودش آنجا را برای زندگی 

( )بهجت :( پس وطن انسان بنا 2( )سیستانی :( اقامت دائمی .. )6(. )2اختیار کرده باشد )

ی کبر أقوی جایی است که عرفاً آنجا را وطن شخص بدانند و الزم نیست در آنجا مل

داشته باشد و یا این که شش ماه آنجا زندگی کرده باشد بلکه همین قدر که عرفاً آنجا، 

 وطن او به حساب بیاید کافی است .

( وطن اصلی ، یعنی جایی که وطن پدر و مادر 6)فاضل :( مسأله وطن بر دو قسم است : )

( وطن غیر اصلی 2)یا یکی از آنها باشد؛ چه در آنجا متولد شده باشد یا در جای دیگر. 

، یعنی جایی که انسان با اختیار خود به عنوان وطن انتخاب کند که در دو صورت محقق 

می شود: الف : جایی را برای زندگی خود انتخاب کند و قصد داشته باشد تا آخر عمر 

در آنجا بماند. ب : جایی را برای زندگی خود انتخاب کند و قصد رفتن از آنجا را نداشته 

د و آن قدر آنجا بماند که عرفاً او را اهل آنجا بدانند. بنا بر این کسی که قصد داشته باش

باشد مدتی هر چند طوالنی در محلی بماند و بعد به جای دیگر برود آنجا وطن او نمی 

 شود.

 )مکارم :( مسأله چند چیز است که سفر را قطع می کند و باید نماز را تمام خواند:

منظور از وطن محلّی است که انسان آن را برای اقامت و زندگی «. ن وط»اول رسیدن به 

خود انتخاب کرده ، خواه در آنجا متولد شده باشد یا نه و خواه وطن پدر و مادرش باشد 

 یا خودش آنجا را انتخاب کرده است .

 اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلیش نیست [ 3111]مسأله 
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( و بعد به 6محلی که وطن اصلیش نیست مدتی بماند )اگر قصد دارد در  6334مسأله 

جای دیگر رود، آنجا وطن او حساب نمی شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 

( )سیستانی :( مدّت زمانی کوتاه بماند .. )فاضل :( رجوع کنید به ذیل مسأله 6نیست )

6327. 

خود انتخاب کند به طوری « اقامت  محل ّ»)مکارم :( مسأله هر گاه انسان جایی را برای 

که وقتی در آنجاست او را مسافر نمی گویند، خواه قصد اقامت دائم داشته باشد یا موقت 

، مثلًا می خواهد چند سال در آنجا بماند، این محل ّ در حکم وطن می باشد و همین گونه 

آنجا حکم است حال مأموران ادارات که ممکن است هر چند سال در محلّی باشند و 

 وطنشان را دارد.

تا انسان قصد ماندن همیشگی در جایی که غیر وطن اصلی خودش است نداشته  3113]مسأله 

 باشد[

تا انسان قصد ماندن همیشگی در جایی که غیر وطن اصلی خودش است  6336مسأله 

نداشته باشد وطن او حساب نمی شود مگر آن که بدون قصد ماندن ، آن قدر بماند که 

 (.6دم بگویند اینجا وطن اوست )مر

 962ص: 

( )اراکی :( و در صورتی که مدّتی زیاد بدون قصد توطّن بماند احتیاط واجب است 6)

 که نمازش را شکسته و تمام بخواند.

(. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 6327)فاضل ، بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله )

(6334.) 
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سأله جایی را که انسان محل ّ زندگی خود قرار داده و ماندن خود )گلپایگانی ، صافی :( م

را در آنجا محدود به مقدار معیّن نکرده و مثل کسی که آنجا وطن اوست ، در آنجا 

زندگی می کند که اگر مسافرتی برای او پیش آید، دوباره به همان جا برمی گردد، اگر 

صافی : در حکم ( وطن او حساب می چه قصد نداشته باشد که همیشه در آنجا بماند )

 شود.

)نوری :( آنجا وطن او حساب می شود و در صدق وطن بودن قصد همیشه ماندن معتبر 

نیست بلی الزم است که ماندن خود را محدود به مقدار معین نکند و گر نه وطن صدق 

 نمی کند.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله جایی را که انسان محل زندگی خود قرار داده ، و مثل کسی 

که آنجا وطن اوست در آنجا زندگی می کند، مانند اکثر طلّابی که در حوزه های علمیّه 

ساکن می باشند که اگر مسافرتی برای آنها پیش آید، دوباره به همان جا برمی گردند 

 که همیشه در آنجا بمانند در حکم وطن او حساب می شود. اگر چه قصد نداشته باشند

)سیستانی :( مسأله جایی را که انسان محل زندگی خود قرار داده ، هر چند قصد نداشته 

باشد که همیشه در آنجا بماند اگر طوری باشد که عرف او را در آنجا مسافر نمی گویند 

ی را محل ّ زندگی خود قرار دهد باز به طوری که اگر موقتاً ده روز یا بیشتر جای دیگر

 هم محل ّ زندگیش را جای اوّل می گویند آنجا برای او حکم وطن را دارد.

)زنجانی :( مسأله جایی را که انسان محل ّ زندگی خود قرار داده ، و مثل کسی که آنجا 

وطن دائمی اوست در آنجا زندگی می کند که اگر مسافرتی برای او پیش آید، دوباره 

به همان جا برمی گردد؛ اگر چه قصد نداشته باشد که همیشه در آنجا بماند، وطن او 

محسوب می شود، و کسانی که مانند اکثر طلّاب حوزه های علمیه و دانشجویان مدتی 
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مثلًا به تحصیل در جایی که وطن آنها نیست اشتغال دارند و در آنجا عرفاً مسافر خوانده 

 مثلًا آن جا در حکم وطن آنها می باشد.نمی شوند، در زمان تحصیل 

 کسی که در دو محل زندگی می کند[ 3112]مسأله 

کسی که در دو محل زندگی می کند، مثلًا شش ماه در شهری و شش ماه  6332مسأله 

(. و اگر بیشتر از دو محل را برای زندگی 6در شهر دیگر می ماند، هر دو وطن اوست )

( )خوئی ، 6( و باید احتیاط مراعات شود. )3شکال دارد )(، ا2خود اختیار کرده باشد )

گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، بهجت ، صافی ، نوری :( و نیز اگر بیشتر از دو محل را 

برای زندگی خود اختیار کرده باشد، )نوری : تا سه و چهار تا( همه آنها وطن او حساب 

ر این گونه وطن به همراه شوهرش می شود. )بهجت : و زن ، در صورتی که زندگیش د

است ، در مسأله وطن ، تابع شوهر خواهد بود. و در صورتی که فاصله بین دو وطن ، به 

اندازه مسافت شرعی باشد، نمازش در آن فاصله شکسته است و در غیر این صورت ، 

 نمازش تمام است .(

 963ص: 

( )اراکی 3ته بخواند و هم تمام . )( )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکس2)

 :( اشکال ندارد.

)مکارم :( مسأله ممکن است کسی در دو محل ّ زندگی کند، مثلًا شش ماه در شهری و 

شش ماه دیگر در شهر دیگر؛ هر دو وطن او محسوب می شود و حتّی ممکن است انسان 

 دارای سه وطن باشد.

می کند چنانچه در هر یک تقریباً شش )زنجانی :( مسأله کسی که در دو محل زندگی 

ماه از سال را زندگی می کند، هر دو وطن او محسوب می شود، ولی اگر در یکی از آن 
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دو کمتر از شش ماه بماند آنجا وطن وی به حساب نمی آید؛ بنا بر این انسان تنها می 

 تواند دو وطن داشته باشد و بیشتر از دو وطن امکان ندارد.

 ر غیر وطن اصلی و وطن غیر اصلی [د 3111]مسأله 

در غیر وطن اصلی و وطن غیر اصلی که ذکر شد در جاهای دیگر اگر قصد  6333مسأله 

اقامه نکند نمازش شکسته است چه ملکی در آنجا داشته باشد یا نداشته باشد و چه در 

لک مآنجا شش ماه مانده باشد یا نه . )گلپایگانی ، صافی :( مسأله کسی که در محلی 

دارد، اگر موقعی که آن ملک را دارد شش ماه در آنجا بماند، وقتی می تواند نماز را 

آنجا تمام بخواند که آنجا را برای خود وطن قرار داده باشد و به نظر عرف وطن او 

محسوب شود و تا به نظر عرف وطن حساب نشود باید شکسته بخواند. )صافی : ولی 

که منزل مسکونی در محلی دارد، و شش ماه در آنجا احتیاط مستحب آن است که کسی 

مانده است ، ما دام که آن منزل را دارد هر وقت در مسافرت به آنجا رسید، نمازش را 

 هم شکسته و هم تمام بخواند(.

)خوئی :( مسأله کسی که در محلی مالک منزل مسکونی است اگر شش ماه متصل با 

نزل مال اوست هر وقت در مسافرت به آنجا برسد، قصد در آنجا بماند، تا وقتی که آن م

 باید نماز را تمام بخواند.

 )تبریزی :( و بعد اعراض کند وطن حساب نمی شود.

)سیستانی :( مسأله بعضی از فقهاء گفته اند: کسی که در محلّی مالک منزل مسکونی است 

ن مال اوست ، آ اگر شش ماه متصل با قصد اقامت در آنجا بماند، تا وقتی که آن منزل

محل حکم وطن او را دارد پس هر وقت در مسافرت به آنجا برسد، باید نماز را تمام 

 بخواند، ولی این حکم ثابت نیست .
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)بهجت :( مسأله غیر از وطن اصلی و وطن غیر اصلی که ذکر شد در جاهای دیگر اگر 

ا ده و در آنجقصد اقامت ده روز نکند نمازش شکسته است ولی اگر جایی وطن او بو

شش ماه به قصد وطن بودن مانده است و ملک هم داشته و حاال اعراض کرده است ، 

احتیاط کردن در جمع بین نماز قصر و تمام و هم چنین گرفتن روزه و قضای آن خوب 

است و همین احتیاط، جاری است اگر در جایی شش ماه بدون قصد وطن بودن بماند و 

 ملکی داشته باشد.

:( مسأله در غیر وطن فرقی نمی کند که در محلی ملک داشته باشد و در آن  )زنجانی

محل شش ماه مانده باشد یا نه ؛ هر چند احتیاط مستحب این است که اگر در محلی ملک 

داشته و شش ماه در آنجا مانده ، هر وقت در مسافرت به آنجا برسد نماز را تمام هم 

 بخواند.

 ان در محلی زندگی می کرده و وطن او بوده چنانچه از آنجا)مکارم :( مسأله هر گاه انس

 969ص: 

اعراض کند، یعنی دیگر قصد نداشته باشد در آنجا زندگی کند، هر چند گاهی به عنوان 

مسافرت و دیدار بستگان و دوستان به آنجا برود، نمازش در آنجا شکسته است ، خواه 

د، و بستگانش در آنجا زندگی کنند یا نکنن در آنجا ملکی داشته باشد یا نه و خواه اقوام

مگر این که قصد کند در آنجا ده روز بماند، هم چنین اگر انسان غیر از وطن اصلی خود 

جای دیگری را برای زندگی انتخاب کند و شش ماه یا کمتر و بیشتر در آنجا بماند بعد 

ا ر آنجا داشته باشد ی، از آنجا اعراض نماید نمازش در آنجا شکسته است ، خواه ملکی د

 نه .

 اگر به جایی برسد که وطن او بوده [ 3114]مسأله 
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( نباید نماز 6اگر به جایی برسد که وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کرده ) 6339مسأله 

( )زنجانی 6(، اگر چه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد. )2را تمام بخواند )

 ا در آن جا ندارد، باید نماز را شکسته بخواند.:( و قصد ماندن ده روز ر

)فاضل :( اگر به جایی برسد که وطن اصلی او بوده و عملًا از آنجا صرف نظر کرده یا به 

 جایی برسد که وطن غیر اصلی او بوده و دیگر قصد ماندن در آنجا را ندارد ..

( )بهجت :( مگر این که قبلًا شش ماه با 2)نوری :( عملًا از آنجا صرف نظر کرده .. )

داشتن ملک در آنجا مانده باشد که خوب است احتیاط مسأله قبلی رعایت شود، اگر چه 

 وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد.

 .6333)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 قصد دارد، ده روز پشت سر هم در محلی بماند[ مسافری که 3115]مسأله 

مسافری که قصد دارد، ده روز پشت سر هم در محلی بماند، یا می داند که  6331مسأله 

بدون اختیار ده روز در محلی می ماند، در آن محل باید نماز را تمام بخواند. )مکارم :( 

مسأله دوّم قصد اقامت ده روز. هر گاه مسافری می خواهد ده روز پشت سر هم در محلّی 

 جباراً باید در آنجا توقّف کند، باید نماز را تمام بخواند.بماند، یا می داند ا

 مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند[ 3116]مسأله 

مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، الزم نیست قصد ماندن شب  6331مسأله 

( تا 6اول یا شب یازدهم را داشته باشد و همین که قصد کند از اذان صبح روز اول )

( و هم چنین اگر مثلًا قصدش این باشد 2غروب روز دهم بماند باید نماز را تمام بخواند )

( )خوئی ، 6(. )3که از ظهر روز اوّل تا ظهر روز یازدهم بماند، باید نماز را تمام بخواند )

( ( )مکارم :2تبریزی :( از طلوع آفتاب روز اوّل .. )سیستانی :( از طلوع فجر روز اول .. )
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آن چه برای قصد اقامه که در مسأله پیش گفته شد الزم است ، ماندن ده روز است و امّا 

شب قبل از آن و شب بعد از آن لُزومی ندارد، بنا بر این اگر از اذان صبح روز اوّل تا 

( )گلپایگانی 3غروب روز دهم بماند )یعنی ده روز و نه شب ( باید نماز را تمام بخواند .. )

( و احتیاط مستحب ّ آن است که در این صورت ، نماز را هم شکسته و هم تمام ، صافی :

 بخواند. )بهجت :( و أحوط این است که جبران کمبود را از شب یازدهم حساب نکند.

 )زنجانی :( مسأله مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند اگر ده شبانه روز کامل 

 961ص: 

بی اشکال نمازش تمام است ؛ و اگر قصدش این باشد که ساعت ( در جایی بماند  29)

ده روز کامل و نه شب بین آن را در جایی بماند، در این صورت نیز باید نمازش را تمام 

بخواند، بلکه اگر قصدش این باشد که ده روز تلفیقی کامل در جایی بماند )مثلًا تصمیم 

دهم ماه در محلّی اقامت کند( باید دارد از ساعت ده روز اوّل ماه تا ساعت ده روز یاز

نماز را تمام بخواند و در صورتی که تصمیم دارد ده روز تلفیقی ناقص در جایی بماند؛ 

مثلًا تصمیم بگیرد دو ساعت به غروب روز اوّل ماه تا ظهر روز یازدهم ماه در محلّی 

غیر  اند و دراقامت کند، بنا بر احتیاط واجب باید نمازش را هم شکسته و هم تمام بخو

 این چهار صورت نماز مسافر شکسته است .

( ساعت یا بیشتر در محلی بماند قصد اقامت 294)فاضل :( مسأله هر گاه شخصی بخواهد )

( صبح وارد شهری 64محقق می شود و باید نماز را تمام بخواند. بنا بر این اگر ساعت )

( صبح روز 64از ساعت )شود در صورتی قصد اقامت محقق می شود که بخواهد بعد 

( 294یازدهم آنجا را ترک کند و اگر اذان صبح در محلی حضور پیدا کرد الزم نیست )

ساعت تمام شود بلکه اگر بخواهد تا غروب روز دهم بماند کفایت می کند و باید نماز 

 را تمام بخواند.
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 مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند[ 3117]مسأله 

(، در صورتی باید نماز را 6افری که می خواهد ده روز در محلی بماند )مس 6339مسأله 

تمام بخواند که بخواهد تمام ده روز را در یک جا بماند پس اگر بخواهد مثلًا ده روز در 

(. این مسأله 3(، باید نماز را شکسته بخواند )2نجف و کوفه یا در تهران و شمیران بماند )

( )مکارم :( می تواند قصد کند در چند جا توقّف 6نیست ) ، در رساله آیت اللّه بهجت

کند، به شرط این که فاصله آنها کم باشد )مثلًا یکی دو کیلومتر و یا بیشتر( به طوری که 

بگویند او مسافر نیست ، هم چنین هیچ تفاوتی میان شهرهای بزرگ و کوچک نیست و 

( )زنجانی :( مثلًا در نجف و 2ندارد. )تفاوتی در احکام مسافر « صغیره »و « بالد کبیره »

 کوفه یا در قم و جمکران بماند ..

 )سیستانی :( مثلًا در نجف و کوفه یا در تهران و کرج بماند ..

( )زنجانی :( و معیار آن است که در 3)فاضل :( مثلًا ده روز در نجف و کوفه بماند .. )

یگر نزدیک باشند که به عرف ، دو محل محسوب شوند؛ هر چند به قدری به یک د

 مقدار حد ترخص نیز فاصله نباشد، یا به هم چسبیده باشند.

 مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، اگر از اوّل قصد داشته باشد[ 3118]مسأله 

مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، اگر از اوّل قصد داشته باشد  6333مسأله 

( خطه 2به اطراف آنجا برود چنانچه جایی که می خواهد برود ) (6که در بین ده روز )

یا از بساتین و مزارع و باغات اطراف آن باشد به مقداری که « 6»( أن 2سورِ بلدِ اقامت را 

رفتن به آن جا منافی با صدق اقامت در بلد نباشد باید در تمام ده روز نماز را تمام بخواند. 

ز چهار فرسخ برود، چنانچه در نیّت او باشد که در بین ده ولی چنانچه بخواهد تا کمتر ا

روز فقط یک مرتبه برود و بیش از دو ساعت رفتن و برگشتن را طول ندهد، در همه ده 

 روز باید نمازش را تمام بخواند.
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 961ص: 

( )اراکی :( به مزارع و باغات آنجا برود به مقداری که رفتن به آنجا منافی با صدق 6)

بلد نباشد، یعنی عرفاً بگویند در یک محل ّ می ماند، باید در تمام ده روز نماز  اقامت در

را تمام بخواند. و هم چنین اگر بخواهد به خارج از محدوده ترخّص تا کمتر از چهار 

فرسخ برود و زود برگردد، به طوری که عرفاً نگویند در یک محل ّ نمی ماند مثل این 

 باید نماز را تمام بخواند.که بخواهد همان روز برگردد 

)خوئی ، تبریزی :( به اطراف آنجا که به قدر حدّ ترخص یا بیشتر دور باشد برود اگر 

مدت رفتن و آمدنش مثلًا به اندازه یک یا دو ساعت است که در نظر عرف با اقامت ده 

ین شکسته بروز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند و اگر مدت از این بیشتر باشد احتیاطاً 

 و تمام جمع نماید، و اگر تمام یا بیشتر روز باشد نمازش شکسته است .

)سیستانی :( به اطراف آنجا که عرفاً جایی دیگر به حساب می آید و فاصله آن از چهار 

فرسخ کمتر است برود، اگر مدّت رفتن و آمدنش به اندازه ای باشد که در نظر عرف با 

، نماز را تمام بخواند و چنانچه منافات داشته باشد نماز را اقامت ده روز منافات ندارد

شکسته به جا آورد. مثلًا اگر از اوّل قصد داشته باشد که تمام یک روز یا تمام یک شب 

از آنجا خارج شود با قصد اقامت منافات دارد و باید نماز را شکسته به جا آورد ولی 

خارج شده و سپس برگردد، هر چند چنانچه قصدش این باشد که مثلًا در نصف روز 

برگشتنش بعد از رسیدن شب باشد، باید نماز را تمام به جا آورد؛ مگر در صورتی که 

این طور خارج شدن او به مقداری تکرار شود که عرفاً بگویند در دو جا یا بیشتر اقامت 

 دارد.

ی آن محل محسوب م)نوری :( به اطراف آنجا از قبیل مزارع و باغستان هایی که از توابع 

شود هر چند خارج از حد ترخص آنجا باشد برود، باید در همه ده روز نماز را تمام 
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بخواند و اگر از توابع آنجا نباشد باید در تمام ده روز نماز را شکسته بخواند ولی چنانچه 

بخواهد در تمام ده روز فقط یک ساعت یا دو ساعت برود و برگردد در همه ده روز باید 

( )فاضل :( از توابع آن باشد مانند باغ های اطراف شهر باید در 2ازش را تمام بخواند. )نم

همه ده روز نماز را تمام بخواند و اگر از توابع آن نباشد و کمتر از مسافت شرعی باشد 

چنانچه بخواهد یک ساعت یا دو ساعت و لو در همه ده روز برود و برگردد، باید نماز 

اگر بیشتر از این باشد مانند این که بخواهد بیشتر روز را به آنجا برود و  را تمام بخواند و

شب را به این محل برگردد احتیاط واجب این است که بین نماز شکسته و تمام جمع 

 کند و در ماه رمضان احتیاطاً روزه بگیرد و بعداً قضا کند.

، باید نماز را تمام )مکارم :( به اندازه ای دور نیست که جزءِ مسافرت محسوب شود

بخواند، امّا اگر طوری است که جزءِ مسافرت محسوب می شود باید تمام ده روز را 

 شکسته بخواند.

)بهجت :( از مقدار ترخّص دورتر نباشد، باید در همه ده روز نماز را تمام بخواند و اگر 

باشد،  رعیاز مقدار ترخّص دورتر باشد ولی کمتر از مقدار مسافت یعنی چهار فرسخ ش

چنانچه قسمت عمده روز را در محل ّ اقامت باشد کافی است و نمازش تمام است و عرفًا 

 صدق اقامت ده روز در آنجا می کند.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، باید از اوّل 

ا و بساتین را داشته باشد و اگر از ، قصدِ ماندن ده روز در آن محل ّ یا توابع آن مانند باغه

اوّل قصد بیرون رفتن از آن محل ّ و توابع آن را داشته باشد، هر چند به حدّ ترخّص نرسد 

 باید شکسته بخواند.

 969ص: 
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)زنجانی :( مسأله مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند اگر از اول قصد داشته 

ف آن که عرفاً جزء محل به حساب می آید؛ مانند باشد در بین ده روز از آن محل و اطرا

باغات اطراف شهر، خارج شود، چنانچه خوابگاهش در این محل باشد کافی است و 

الزم نیست تصمیم داشته باشد در روز یا اوایل شب به محل برگردد و اگر بخواهد هر 

 روز نیز به خارج محل برود مانعی ندارد.

 ندارد ده روز در جایی بماند[مسافری که تصمیم  3119]مسأله 

( مثلًا قصدش این است 6مسافری که تصمیم ندارد ده روز در جایی بماند ) 6337مسأله 

که اگر رفیقش بیاید، یا منزل خوبی پیدا کند، ده روز بماند، باید نماز را شکسته بخواند. 

 ماند ..ب( )گلپایگانی ، صافی :( مسافری که تصمیم قطعی ندارد ده روز در محلی 6)

 )زنجانی :( مسافری که تصمیم فعلی ندارد ده روز در جایی بماند ..

 کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند[ 3141]مسأله 

(، اگر چه احتمال بدهد که 6کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند ) 6394مسأله 

(، باید 3(، در صورتی که مردم به احتمال او اعتنایی نکنند )2برای ماندن او مانعی برسد )

( )خوئی ، سیستانی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )9نماز را تمام بخواند )

:( اگر احتمال بدهد که برای ماندن او مانعی برسد و احتمال او عقالیی باشد ، تبریزی 

 )سیستانی : آن احتمال از نظر عقال قابل توجّه باشد( باید نماز را شکسته بخواند.

)زنجانی :( به طوری که برای ایجاد شرایط ماندن و رفع موانع آن اقدام می کند؛ هر چند 

د بماند، باید نماز را تمام بخواند؛ بلی اگر تصمیم دارد احتمال عقالئی بدهد که نتوان

چنانچه مقدمات اقامت فراهم شد ده روز بماند و برای ایجاد مقدمات اقدام نمی کند، 

چنانچه اطمینان داشته باشد که مقدمات فراهم می شود و عملًا ده روز می ماند، نمازش 
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( )اراکی :( باید نماز را تمام بخواند. 2) تمام بوده ، و گر نه باید نماز را شکسته بخواند.

 ( )گلپایگانی :( در صورتی که آن احتمال پیش مردم مورد اعتنا نباشد ..3]پایان مسأله [ )

 )صافی :( در صورتی که آن احتمال پیش مردم عقالئی نباشد ..

امّا اگر  ( )مکارم :(9)نوری :( در صورتی که مردم به این قبیل احتماالت اعتنا نکنند .. )

 احتمال وجود مانع ، قوی باشد نمازش شکسته است .

 اگر مسافر بداند که مثلًا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده [ 3143]مسأله 

اگر مسافر بداند که مثلًا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و قصد کند که تا  6396مسأله 

( ولی اگر نداند تا آخر ماه چقدر 6واند )آخر ماه در جایی بماند، باید نماز را تمام بخ

( باید نماز را شکسته بخواند اگر چه از موقعی 2مانده و قصد کند که تا آخر ماه بماند )

که قصد کرده تا آخر ماه ده روز یا بیشتر باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 

قدر مانده و قصد کند که تا ( )خوئی ، تبریزی :( بلکه اگر نداند تا آخر ماه چ6نیست )

آخر ماه بماند در صورتی که آخر ماه معلوم باشد مثلًا روز جمعه است ولی مسافر نمی 

داند که روز اوّل قصدش پنجشنبه است تا مدّت اقامتش نه روز باشد، یا چهار شنبه است 

نبه ش تا ده روز باشد، در این صورت نیز اگر بعداً معلوم شود که روز اوّل قصدش چهار

بوده نمازش تمام است )تبریزی : و نیز اگر اعتقاد کند که آخر ماه فالن روز است پس 

ده روز تمام در محلی می ماند و بعد از خواندن نماز چهار رکعتی در آن محل معلوم 

 شود آن روز، اوّل ماه بعدی و این ماه ، سی کم 

 963ص: 
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ارج شدن ، نماز را تمام بخواند( و است و در آن روز از محل خارج می شود باید تا خ

در غیر این صورت )تبریزی : که آخر ماه را نداند( باید نماز را شکسته بخواند اگر چه 

 از موقعی که قصد کرده تا روز آخر ماه ده روز )خوئی : یا بیشتر( باشد.

ی )مکارم :( هم چنین اگر نداند آن روز چندم ماه است و تا آخر ماه چقدر مانده ، ول

قصدش این است که به هر حال تا آخر ماه بماند، چنانچه در واقع تا آخر ماه ده روز یا 

( )گلپایگانی ، صافی :( و بعد از قصد نیز علم پیدا 2بیشتر باشد، باید نماز را تمام بخواند. )

 نکند تا آخر ماه ده روز است ..

 معین بماند، اگر نداند چند)زنجانی :( مسأله اگر مسافر تصمیم دارد در محلی تا زمانی 

روز در آنجا می ماند نماز را شکسته می خواند، ولی اگر بعد بفهمد که تا آن زمان ده 

روز بوده ، می فهمد که نمازی که شکسته خوانده باطل بوده و باید آن را دوباره بخواند 

ماند بو اگر وقت گذشت قضا کند، بنا بر این کسی که می خواهد تا آخر ماه در محلی 

و چون نمی داند که ماه کامل است یا ناقص ، نماز را شکسته خوانده ، اگر بعد بفهمد 

که ماه کامل بوده و ده روز مانده ، نمازش را باید به صورت تمام دوباره بخواند و اگر 

وقت گذشته قضا نماید، هم چنین کسی که می خواهد تا روز مشخصی از ایام هفته مثًلا 

بماند و به علت این که نمی داند تا آن روز ده روز می باشد یا نه ، نماز تا جمعه آینده 

خود را شکسته بخواند، اگر بعد بفهمد که ده روز بوده ، نمازش باطل می باشد و باید آن 

 را به صورت تمام دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

 د[اگر مسافر قصد کند ده روز در محلی بمان 3142]مسأله 

اگر مسافر قصد کند ده روز در محلی بماند، چنانچه پیش از خواندن یک  6392مسأله 

نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود، یا مردد شود که در آنجا بماند یا به جای دیگر 

برود، باید نماز را شکسته بخواند و اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن 
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( 6(. )6شود، تا وقتی در آنجا هست ، باید نماز را تمام بخواند ) منصرف شود، یا مردد

)بهجت :( و بنا بر أظهر چه این نماز چهار رکعتی را به طور ادا خوانده باشد یا قضای یک 

نماز چهار رکعتی باشد که در همان محل از او فوت شده باشد، ولی فقط گذشتن وقت 

ه در تمام وقت ، حائض یا بیهوش یا در حال نماز چهار رکعتی کافی نیست ؛ مثل این ک

جنون باشد؛ و اگر قبل از قضای نمازش ، از نیّت عدول کرده ، باید نمازش را شکسته 

 بخواند.

)زنجانی :( مسأله اگر مسافر قصد کند ده روز در محلی بماند، و به خاطر آن یک نماز 

رف شود یا مردّد شود که در چهار رکعتی ادایی بخواند، چنانچه پس از آن از ماندن منص

آنجا بماند یا به جای دیگر برود، تا وقتی در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند، ولی 

اگر پیش از آن که به خاطر قصد اقامه ، نماز چهار رکعتی بخواند از ماندن منصرف شود 

 یا مردّد گردد، باید نماز را شکسته بخواند.

 رده ده روز در محلی بماند[مسافری که قصد ک 3141]مسأله 

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر روزه بگیرد و بعد از  6393مسأله 

 ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد،

 967ص: 

( و 6روزه اش صحیح است و تا وقتی در آنجا هست باید نمازهای خود را تمام بخواند )

( روزه آن روزش صحیح است ، اما نمازهای 2اگر یک نماز چهار رکعتی نخوانده باشد )

( )مکارم :( و 6خود را باید شکسته بخواند و روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد. )

امّا اگر نماز چهار رکعتی نخوانده روزه اش صحیح نیست و روزه ماه رمضان را بگیرد 

( )گلپایگانی ، صافی :( نمازهای خود را باید شکسته 2نمازها را نیز باید شکسته بخواند. )
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بخواند و احتیاط الزم آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را نیز بگیرد و 

 روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد.

ئی ، زنجانی ، تبریزی :( چنانچه یک نماز چهار رکعتی )زنجانی : چهار رکعتی ادایی )خو

( خوانده باشد، تا وقتی که در آنجا هست روزه هایش صحیح است و باید نمازهای خود 

 را تمام بخواند و اگر نماز چهار رکعتی )زنجانی : چهار رکعتی ادائی ( نخوانده باشد ..

نماز چهار رکعتی خوانده باشد، تا وقتی که در آنجا هست ،  )سیستانی :( چنانچه یک

روزه هایش صحیح است و باید نمازهای خود را تمام بخواند و اگر نماز چهار رکعتی 

نخوانده باشد، باید احتیاطًا روزه آن روزش را تمام و آن را نیز قضا نماید و باید نمازهای 

 تواند روزه بگیرد.خود را شکسته بخواند و روزهای بعد هم نمی 

 مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند[ 3144]مسأله 

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن منصرف شود  6399مسأله 

( و شک کند پیش از آن که از قصد ماندن برگردد، یک نماز چهار رکعتی خوانده یا 6)

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 2اند )نه ، باید نمازهای خود را شکسته بخو

( )زنجانی :( یا در ماندن مردّد شود، و شک کند که پیش از آن نماز چهار رکعتی 6)

ادایی خوانده است یا نه ، چنانچه پس از قصد اقامه وقت به جا آوردن نماز چهار رکعتی 

ماز چنانچه قبل از گذشتن وقت نگذشته باشد، باید نمازهای بعدی را تمام بخواند، ولی 

چهار رکعتی شک کند که آیا نماز چهار رکعتی خوانده یا نه ، باید آن نماز و نمازهای 

( )گلپایگانی :( نمازهای خود را باید در آنجا تمام بخواند اگر 2بعد را شکسته بخواند. )

 چه احتیاط مستحب آن است که شکسته هم بخواند.

ا باید در آنجا شکسته بخواند، اگر چه احتیاط مستحب آن است )صافی :( نمازهای خود ر

 که تمام هم بخواند.
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)سیستانی :( شک کند که برگشتن او از قصد ماندن پس از یک نماز چهار رکعتی بوده 

 یا قبل از آن ، باید نمازهای خود را شکسته بخواند.

ده و بعد منصرف یا )مکارم :( مسأله هر گاه شک کند که آیا نماز چهار رکعتی خوان

 مردّد شده یا نه ، باید نمازهای خود را شکسته بخواند.

 اگر مسافر به نیت این که نماز را شکسته بخواند[ 3145]مسأله 

اگر مسافر به نیت این که نماز را شکسته بخواند، مشغول نماز شود و در بین  6391مسأله 

(. 6نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید )

( )بهجت :( و اگر بعد از سالم نماز، از نیّت خود برگشت ، بنا بر اظهر این برگشت از 6)

از خواندن یک نماز چهار رکعتی تأثیری ندارد، و بقیه نمازهایش نیز تمام است  نیّت ، بعد

. 

 924ص: 

 مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند[ 3146]مسأله 

مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند، اگر در بین نماز چهار رکعتی  6391مسأله 

(، باید نماز را دو رکعتی 2وم نشده )( از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رکعت س6)

( 9( و اگر مشغول رکعت سوم شده )3تمام نماید و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند )

نمازش باطل است و تا وقتی در آنجا هست باید نماز را شکسته بخواند اگر چه داخل در 

 ول چهار رکعتی( )خوئی ، سیستانی :( اگر در بین نماز ا6رکوع رکعت سوم شده باشد. )

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه داخل رکوع رکعت سوّم نشده ، باید بنشیند و نماز 2.. )

را دو رکعتی تمام نماید و احتیاطاً برای قیام بی جا دو سجده سهو به جا آورد و بقیه 

نمازهای خود را شکسته بخواند و اگر داخل رکوع رکعت سوّم شده نمازش باطل است 
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( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( 3ی در آنجا هست ، باید نماز را شکسته بخواند. )و تا وقت

و هم چنین است اگر مشغول رکعت سّوم شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشیند و 

نماز را شکسته به آخر برساند و اگر به رکوع رفته باشد نمازش باطل است و باید آن را 

 تی که در آنجا هست نماز را شکسته بخواند.شکسته اعاده نماید و تا وق

)سیستانی :( و اگر به رکوع رفته باشد می تواند نمازش را به هم بزند یا تمام کند و باید 

 آن را شکسته اعاده نماید.

)مکارم :( و اگر به رکوع رکعت سوّم رفته ، نمازش باطل است و تا وقتی که آنجاست ، 

 باید شکسته بخواند.

اگر داخل رکوع رکعت سوّم شده و قبل از سالم نماز، از قصد اقامت  )بهجت :( و

منصرف شود، احتیاط در تمام کردن آن نماز و اعاده آن ، به صورت شکسته است و در 

 بقیه مّدتی که در آنجا می ماند، بنا بر احتیاط نمازها را هم شکسته و هم تمام می خواند.

شده احتیاط واجب آن است که نماز را تمام )فاضل :( و اگر داخل رکوع رکعت سوّم 

( 9بخواند و دو رکعت شکسته هم بخواند و تا آنجا می ماند این احتیاط را ترک نکند. )

)اراکی :( ولی وارد رکوع نشده است ، باید برگردد و نماز را دو رکعتی تمام کند و 

کسته ام کند و دوباره شچنانچه وارد رکوع شده است ، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را تم

 بخواند، و تا وقتی در آنجا هست باید نماز را شکسته بخواند.

)زنجانی :( مسأله مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر در اثناء اولین نماز 

چهار رکعتی ادایی از قصد خود برگردد، یا در ماندن مرّدد شود، چنانچه هنوز به رکوع 

ت ، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و بقیه نمازهای خود را شکسته رکعت سوم نرفته اس

بخواند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است و باید آن نماز و نمازهای بعد 
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را شکسته بخواند؛ و احتیاط مستحب آن است که آن نماز را چهار رکعتی تمام کرده و 

 هم شکسته و هم تمام بخواند. شکسته نیز بخواند و نمازهای بعد را نیز،

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز در آنجا  3147]مسأله 

 بماند[

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز در آنجا  6399مسأله 

 بماند،

 926ص: 

ه ند و الزم نیست دوباره قصد ماندن دتا وقتی مسافرت نکرده ، باید نمازش را تمام بخوا

 روز کند.

 مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند[ 3148]مسأله 

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، باید روزه واجب را بگیرد  6393مسأله 

( و نماز جمعه و نافله ظهر و عصر و 2( و می تواند روزه مستحبی را هم به جا آورد )6)

( )زنجانی :( باید روزه واجب معیّن مثل روزه ماه رمضان را بگیرد 6را هم بخواند. ) عشا

( )گلپایگانی ، مکارم ، صافی ، بهجت ، سیستانی ، زنجانی :( و نافله ظهر و عصر و 2.. )

 عشا را هم بخواند.

ر مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند بعد از خواندن یک نماز چها 3149]مسأله 

 رکعتی [

مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند اگر ) بعد از خواندن یک نماز  6397مسأله 

( به 2(( به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد )6چهار رکعتی بخواهد )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 6(. )3محل اقامه خود، باید نماز را تمام بخواند )
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( )گلپایگانی ، صافی :( و دوباره در جای اّول ده روز بماند، از وقتی که 2نیست [ ) فاضل

می رود تا برمی گردد و بعد از برگشتن باید نماز را تمام بخواند ولی اگر نخواهد بعد از 

برگشتن ده روز بماند، در موقع رفتن به جایی که کمتر از چهار فرسخ است و در مدّتی 

نماز او تمام است و از آنجا که برمی گردد، اگر قصد هشت فرسخ که آنجا می ماند 

داشته باشد شکسته است و اگر قصد هشت فرسخ نداشته باشد تمام است . پس مثل اهل 

علم که برای تبلیغ به محلّی می روند اگر بعد از قصد ده روز و خواندن یک نماز چهار 

اه وند و بخواهند یک دهه یا یک مرکعتی به محل ّ دیگر که چهار فرسخ نباشد دعوت ش

در آن دو محل ّ رفت و آمد کنند، نمازشان در هر دو محل ّ تمام است مگر وقتی که 

انشاء سفر جدید نمایند مثل این که روز آخر رفت و آمد از محل ّ دوّم به قصد وطن 

حرکت کند که در این صورت بعد از خروج از حدّ ترخّص نماز شکسته است اگر چه 

( )بهجت :( تا وقتی که سفر شرعی 3محل ّ اوّل که محل ّ اقامه بوده عبور نماید. )از 

جدیدی را آغاز نکرده ، باید نماز را تمام بخواند. حتی اگر طوری خارج شود که به اقامه 

او صدمه بزند، مثل این که یک روز آنجا بماند، تا وقتی که قصد سفر جدید شرعی 

 نکرده ، نماز تمام است .

خوئی :( مسأله مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند، اگر بعد از خواندن یک )

نماز چهار رکعتی یا بعد از ماندن ده روز اگر چه یک نماز تمام هم نخوانده باشد بخواهد 

به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جای اوّل خود ده روز 

وقتی که می رود تا وقتی که برمی گردد و بعد از برگشتن باید نماز را یا کمتر بماند، از 

تمام بخواند ولی اگر برگشتن به محل ّ اقامتش فقط از این جهت باشد که در طریق 

سفرش واقع شده است و سفر او مسافت شرعیه باشد، الزم است موقع برگشتن نماز را 

 شکسته بخواند.

 .)سیستانی :( چهار رکعت ادایی .
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 )تبریزی :( در جای اول خود ده روز بماند یا در ماندن ده روز مردد باشد ..

 922ص: 

 )تبریزی :( ولی اگر بداند که ده روز نمی ماند و ..

 )سیستانی :( الزم است در رفتن و برگشتن و در محل اقامت ..

 )تبریزی :( الزم است موقع رفتن و برگشتن ..

کرده ده روز در جایی توقف کند، چنانچه بعد از  )مکارم :( مسأله مسافری که قصد

گذشتن ده روز یا بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی به جایی که کمتر از چهار فرسخ 

است برود و به محل ّ اقامه خود باز گردد، باید نماز را تمام بخواند و هر گاه بخواهد از 

است و در محل ّ دوّم ده روز  محل ّ اقامت به جای دیگری برود که کمتر از هشت فرسخ

بماند باید نماز خود را در مسیر راه و در جای دّوم تمام بخواند، امّا اگر هشت فرسخ یا 

بیشتر باشد، در مسیر راه شکسته می خواند و در محل ّ دوّم که قصد اقامه کرده تمام می 

 خواند.

 ، اگر بعد از خواندن یک)زنجانی :( مسأله مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند

نماز چهار رکعتی ادایی ، یا بعد از ماندن ده روز اگر چه یک نماز تمام هم نخوانده باشد 

بخواهد به جایی که کمتر از مسافت شرعی است برود و برگردد، و دوباره در جای اول 

بعد از  وخود ده روز یا کمتر یا بیشتر بماند، از وقتی که می رود تا وقتی که برمی گردد 

برگشتن ، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر برگشتن به محل اقامتش فقط از این جهت 

باشد که در مسیر سفرش واقع شده است و رفت و برگشت او تا جایی که می خواهد 

( فرسخ باشد، الزم است در حال رفتن بعد از گذشتن از حد ترخّص و 3برود مجموعاً )

 در جایی که قبلًا قصد اقامه کرده بود، نماز را شکسته بخواند. در مقصد و در بازگشت و
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 مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند[ 3151]مسأله 

مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز  6314مسأله 

( به جای دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود و ده روز 6چهار رکعتی بخواهد )

در آنجا بماند، باید در رفتن و در جایی که قصد ماندن ده روز کرده ، نمازهای خود را 

جایی که می خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد باید موقع (. ولی اگر 2تمام بخواند )

رفتن ، نمازهای خود را شکسته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز کرد، نمازش 

( )فاضل :( اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی و تحقق قصد 6را تمام بخواند. )

( ولی اگر تا محلّی که می خواهد برود ( )گلپایگانی ، صافی :2اقامت تصمیم بگیرد .. )

هشت فرسخ یا بیشتر باشد باید موقع رفتن شکسته بخواند و هم چنین مدّتی که در آنجا 

 می ماند در صورتی که نخواهد ده روز بماند.

 .6397)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

د از ند اگر بع)خوئی ، سیستانی :( مسأله مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بما

خواندن یک نماز چهار رکعت ادایی بخواهد به جای دیگری که کمتر از هشت فرسخ 

است برود و ده روز در آنجا بماند، در رفتن و در محلّی که قصد ماندن ده روز دارد، 

باید نمازهای خود را تمام بخواند. ولی اگر محلّی که می خواهد برود هشت فرسخ یا 

موقع رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند و چنانچه نخواهد ده روز در بیشتر باشد، باید 

 آنجا بماند، باید مدّتی که در آنجا می ماند نیز نمازهای خود را شکسته بخواند.

 923ص: 

)تبریزی :( و نخواهد ده روز در آنجا بماند، باید موقع رفتن و مدّتی که در آنجا می ماند 

 د.نمازهای خود را شکسته بخوان
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)زنجانی :( مسأله مسافری که قصد کرده ده روز در محل بماند، اگر بعد از یک نماز 

چهار رکعتی ادایی ، یا بعد از ماندن ده روز بخواهد به جای دیگری برود که کمتر از 

مسافت شرعی است در تمام مدت سفر باید نماز خود را تمام بخواند؛ خواه قصد ماندن 

ن راه را داشته باشد یا نه ، و اگر محلی که می خواهد برود ده روز در مقصد یا در بی

هشت فرسخ یا بیشتر باشد در طول راه و در مقصد نمازش شکسته است ؛ مگر آن که 

بخواهد ده روز در مقصد بماند که باید نماز را در موقع رفتن شکسته و در مقصد تمام 

 بخواند.

 حلی بماند[مسافری که قصد کرده ده روز در م 3153]مسأله 

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر بعد از خواندن یک نماز  6316مسأله 

( بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود، چنانچه مردد باشد 6چهار رکعتی )

که به محل اوّلش برگردد یا نه ، یا به کلّی از برگشتن به آنجا غافل باشد، ) یا بخواهد 

شد که ده روز در آنجا بماند یا نه ، یا آن که از ده روز ماندن در برگردد ولی مردد با

( و 3(،( باید از وقتی که می رود تا برمی گردد )2آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد )

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم 9بعد از برگشتن ، نمازهای خود را تمام بخواند )

( ]قسمت داخل 2ستانی ، زنجانی :( چهار رکعت ادایی .. )( )خوئی ، تبریزی ، سی6نیست )

( )بهجت :( باید در طول مدتی 3پرانتز در رساله آیات عظام : فاضل و زنجانی نیست [ )

 که می رود و برمی گردد ..

( )فاضل :( بلی اگر تصمیم دارد که 9)نوری :( باید از وقتی که می رود و برمی گردد .. )

به محل اقامت به آنجا برنگردد احتیاط واجب این است که در راهِ   دیگر به عنوان رجوع

رفتن به آن محل و در آنجا هم نماز شکسته بخواند و هم تمام ولی هنگام برگشت از 

آنجا نمازش شکسته است و اگر مسافت تا آن محل چهار فرسخ کمتر نباشد هنگام خروج 

 از محل اقامت شکسته بخواند کافی است .
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 اگر به خیال این که رفقایش می خواهند ده روز در محلی بمانند[ 3152]مسأله 

اگر به خیال این که رفقایش می خواهند ده روز در محلی بمانند، قصد کند  6312مسأله 

( بفهمد که آنها 2( و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی )6که ده روز در آنجا بماند )

از ماندن منصرف شود، تا مدتی که در آنجا  (، اگر چه خودش هم3قصد نکرده اند )

( )اراکی :( و قصدش هم مقیّد به قصد آنها نباشد .. 6هست ، باید نماز را تمام بخواند. )

( )مکارم :( و منصرف 3( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( چهار رکعت ادایی .. )2)

 د.شود تا مدتی که او در آنجاست باید نماز را تمام بخوان

 اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سی روز در محلی بماند[ 3151]مسأله 

اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سی روز در محلی بماند و در تمام  6313مسأله 

(، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی 6سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد )

( 3( ولی اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ )2بخواند ) در آنجا بماند، باید نماز را تمام

 (، باید نماز را تمام بخواند.9در رفتن بقیه راه مردد شود، از وقتی که مردد می شود )

 929ص: 

( )بهجت :( بقیه مسأله 2( )فاضل :( در طول این مدت نمازش شکسته است ولی .. )6)

 ذکر نشده .

ن ر پیش از رسیدن به هشت فرسخ مردّد شود بین ماند)گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین اگ

در آنجا و رفتن بقیه راه ، از وقتی که مردّد می شود باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر 

مردّد شود بین رفتن بقیه راه و برگشتن به محل ّ خود در صورتی که به مقدار چهار فرسخ 

قدر چهار فرسخ نباشد، نماز را تمام  آمده باشد باید نماز را شکسته بخواند و اگر به
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( )نوری :( اگر به مقدار چهار فرسخ آمده باشد، 9( )اراکی :( چهار فرسخ .. )3بخواند. )

 باید شکسته بخواند و اگر به قدر چهار فرسخ نباشد تمام بخواند.

ر تمام د )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( مسأله اگر مسافر اتفاقاً سی روز در محلّی بماند مثلًا

سی روز در رفتن و ماندن مردّد باشد، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در 

 آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند.

)زنجانی :( مسأله اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ ، بدون قصد اقامه ده روز، سی 

جا ر چه مقدار کمی هم در آنشبانه روز در محلی بماند، بعد از گذشتن سی شبانه روز، اگ

بماند باید نماز را تمام بخواند و اگر فقط سی روز مانده باشد بنا بر احتیاط نماز را هم 

 شکسته و هم تمام بخواند.

)مکارم :( مسأله سوّم توقّف یک ماه بدون قصد. هر گاه مسافر در محلّی توقّف کند ولی 

از را شکسته بخواند، اّما بعد از گذشتن نمی داند مدّت توقّف او چند روز است باید نم

سی روز باید نماز را تمام بخواند، اگر چه مقدار کمی بعد از آن در آنجا بماند )اگر یک 

ماه از ماههای قمری بماند که کمتر از سی روز باشد نیز کافی است مثلًا از دهم این ماه 

 تا دهم ماه دیگر(.

 ز یا کمتر در محلی بماند[مسافری که می خواهد نه رو 3154]مسأله 

مسافری که می خواهد نه روز یا کمتر در محلی بماند، اگر بعد از آن که نه  6319مسأله 

( همین طور تا 6روز یا کمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره نه روز دیگر یا کمتر بماند )

ام این مدت ( )فاضل :( در تم6(، روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند. )2سی روز )

تا سی روز نمازش شکسته است ولی از روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند اگر چه 

 ( )زنجانی :( سی شبانه روز ..2به مقدار یک نماز بماند. )
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 مسافری که سی روز مردّد بوده [ 3155]مسأله 

تمام بخواند (، در صورتی باید نماز را 2( مردّد بوده )6مسافری که سی روز ) 6311مسأله 

( را در یک جا بماند، پس اگر مقداری از آن را در جایی و مقداری را 3که سی روز )

( )زنجانی 6(. )1( هم باید نماز را شکسته بخواند )9در جای دیگر بماند، بعد از سی روز )

( 9( )3( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسافر بعد از سی روز .. )2:( سی شبانه روز .. )

( )بهجت :( مگر این که قسمت عمده روز را در جایی 1جانی :( سی شبانه روز .. ))زن

بماند و بقیه روز را در جای دیگری که کمتر از چهار فرسخ شرعی است به طوری که 

عرفاً صدق کند سی روز یک جا مانده است که در این صورت بعد از سی روز مثل 

 اند.محل ّ اقامت نماز را در آن جا تمام می خو

 921ص: 

)مکارم :( مسأله هر گاه توقّف سی روز در یک محل ّ نباشد کافی نیست ، بنا بر این اگر 

در جایی مثلًا بیست روز بدون قصد بماند سپس از آنجا چند فرسخ دورتر رود و بیست 

 روز دیگر بماند نماز او شکسته است .

 مسائل متفرقه 

مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر ص و مسجد کوفه نمازش را  3156]مسأله 

 تمام بخواند[

مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم  6311مسأله 

(. ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزء این 6و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند )

بوده و بعد به این مساجد اضافه شده نماز بخواند، احتیاط مستحب آن است که مساجد ن

( و نیز مسافر می تواند در حرم و 2شکسته بخواند اگر چه اقوی ، صحت تمام است )

رواق حضرت سید الشهداء علیه السالم بلکه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند 
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( )اراکی ، 2است که نماز را شکسته بخواند .. ) ( )بهجت :( و احتیاط در این6(. )3)

( )اراکی :( مسافر می تواند در 3بهجت :( احتیاط واجب آن است که شکسته بخواند .. )

حرم و رواق حضرت سید الشهداء علیه السالم بلکه در تمام روضه مقدسه نماز را تمام 

 بخواند.

د الشهداء علیه السالم نماز را )بهجت :( مسافر می تواند در کنار حرم مطهر حضرت سی

تمام بخواند ولی اگر در این چهار مکان نماز او قضا شد، بنا بر احتیاط واجب بطور 

 شکسته قضا نماید اگر چه در همان مکان باشد.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه 

شهر مکّه و مدینه )تبریزی : مکّه قدیم و مدینه قدیم ( و مسجد و آله و سلم بلکه در تمام 

کوفه نمازش را تمام بخواند و نیز مسافر می تواند در حرم حضرت سید الشهداء علیه 

 السالم نماز را تمام بخواند اگر چه دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز بخواند.

ر در مسجد الحرام و مسجد پیغمب)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( مسأله مسافر می تواند 

اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بلکه در شهر مکّه و مدینه )نوری : در تمام شهر مکّه و 

مدینه ( و مسجد کوفه نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد در جایی که اوّل جزء مسجد 

ه ب آن است ککوفه نبوده و بعد به این مسجد اضافه شده نماز بخواند، احتیاط واج

شکسته بخواند و نیز مسافر می تواند در حائر حضرت سیّد الشّهداء علیه السالم نماز را 

تمام بخواند. ولی احتیاط واجب آن است که اگر دورتر از اطراف ضریح مقدّس نماز 

 بخواند، شکسته به جا آورد.

رت ه و در حرم حض)سیستانی :( مسأله مسافر می تواند در تمام شهر مکّه و مدینه و کوف

( متر تقریباً از اطراف قبر مقدّس نمازش را 66(/ )1سیّد الشّهداء علیه السالم تا مقدار )

 تمام بخواند.
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)فاضل :( مسأله مسافر مخیّر است در شهر مکّه و شهر مدینه و مسجد کوفه نمازش را تمام 

د اضافه لّیه و آن چه بعبخواند یا شکسته . و در این سه مکان ، فرقی بین بناء اصلی و اوّ

شده ، نمی باشد و نیز مسافر می تواند در حرم و رواق حضرت سیّد الّشهداء علیه السالم 

 ، بلکه در مسجد متّصل به حرم ، نماز را تمام یا شکسته بخواند.

)زنجانی :( مسأله در شهرهای مکه و مدینه و نجف ) یا کوفه ( و کربال، تأکید بسیار شده 

مه ده روز کرده و نماز را تمام بخوانند، ولی تا قصد اقامه نکرده ، ظاهراً مانند که قصد اقا

 سایر شهرها باید نماز را شکسته بخواند.

 921ص: 

مسجد »)مکارم :( مسأله در چهار محل ، مسافر مخیّر است نماز را تمام یا شکسته بخواند: 

م حر»و « مسجد کوفه »، «لم مسجد پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و س»، «الحرام 

و أفضل در این موارد، نماز تمام است و فرقی میان «. حضرت سیّد الشّهداء علیه السالم 

مسجد الحرام در عصر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمّه هدی علیهم السالم و 

در مورد  چنین اضافاتی که بعداً بر آن افزوده شده یا در آینده افزوده می شود نیست ، هم

 مسجد پیامبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و کوفه و حرم حسینی علیه السالم .

 کسی که می داند مسافر است [ 3157]مسأله 

(، اگر در غیر 6کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند ) 6319مسأله 

( و نیز 2، نمازش باطل است )چهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند

( باید نماز را دوباره 3اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند )

( 6(. )9بخواند و اگر بعد از وقت یادش بیاید، بنا بر احتیاط واجب ، باید قضا نماید )

افر از مس)مکارم :( اگر عمداً تمام بخواند باطل است ، هم چنین اگر فراموش کند که نم

شکسته است و تمام بخواند باید اعاده کند و نیز اگر حکم نماز مسافر را می دانست اّما 
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توجّه نداشت که در حال سفر است و نماز را تمام بخواند، امّا اگر اصلًا این حکم را نمی 

دانست که وظیفه مسافر نماز شکسته است و هنوز این مسأله را نشنیده بود اگر به جای 

 شکسته نماز را تمام بخواند نمازش صحیح است .نماز 

)زنجانی :( اگر عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است و هم چنین است حکم کسی که 

( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر 2فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند. )

 نشده .

ه است و ماز مسافر شکست)گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین است اگر فراموش کند که ن

 تمام بخواند و در وقت یادش بیاید، ولی اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضا ندارد.

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( و هم چنین است اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته 

است و تمام بخواند، ولی در صورت فراموشی اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا الزم 

( )فاضل ، نوری :( )فاضل : بنا بر احتیاط واجب باید( اگر وقت هم گذشته 3نیست . )

 ( )اراکی :( اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضا ندارد.9قضا نماید. )

 کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند[ 3158]مسأله 

(، اگر فراموش 6خواند )کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته ب 6313مسأله 

( و نیز اگر حکم 3( و به طور عادت تمام بخواند نمازش باطل است )2کند و بدون توجه )

مسافر و سفر خود را فراموش کرده باشد در صورتی که وقت داشته باشد، نمازش را 

(، بلکه اگر وقت هم گذشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید قضا نماید. 9دوباره بخواند )

( )خوئی ، تبریزی :( اگر سهواً تمام بخواند 6ین مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )ا

)خوئی : و در اثناءِ وقت ملتفت شود( نمازش باطل است . ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، 

صافی :( اگر غفلت کند و تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید نمازش باطل است 

 سته بخواند و اگر در خارج وقت یادش بیاید، قضا ندارد.و باید دوباره شک
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 929ص: 

)سیستانی :( اگر سهواً تمام بخواند چنانچه در اثناءِ وقت ملتفت شود باید نماز را اعاده 

 کند و اگر پس از گذشت وقت ملتفت شود، باید بنا بر احتیاط قضا نماید.

دو رکعت ، چهار رکعت بخواند،  )زنجانی :( اگر در عدد رکعات اشتباه کند و به جای

( )اراکی :( 3( )فاضل ، نوری :( اگر بدون توجّه .. )2نمازش باطل است . ]پایان مسأله [ )

( )نوری :( و اگر وقت گذشته باشد باید قضا نماید. )مکارم :( 9بقیه مسأله ذکر نشده . )

 (.6319رجوع کنید به ذیل مسأله )

 ( نماز را شکسته بخواند[3باید ) مسافری که نمی داند 3159]مسأله 

( 2مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر تمام بخواند ) 6317مسأله 

( )بهجت :( و 2( )اراکی :( مسافری که نمی داند مسافر باید .. )6نمازش صحیح است . )

 (.6319قصد قربت در نماز داشته باشد .. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله )

)زنجانی :( مسأله مسافری که نمی داند نماز مسافر شکسته است ، اگر تمام بخواند نمازش 

 صحیح است .

 مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند[ 3161]مسأله 

مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند اگر بعضی از خصوصیات  6314مسأله 

در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند، چنانچه تمام بخواند آن را نداند، مثلًا نداند که 

( نماز را شکسته بخواند و اگر وقت گذشته باید 6در صورتی که وقت باقی است باید )

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه 2( )بهجت :( باید بنا بر احوط .. )6(. )2شکسته قضا نماید )

است و امّا اگر بعد از گذشتن وقت بفهمد، تمام بخواند و در وقت بفهمد، نمازش باطل 

 قضا ندارد.
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)خوئی :( چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد، الزم است اعاده نماید و چنانچه اعاده 

 نکرد باید قضا نماید ولی اگر در خارج وقت بفهمد، قضا ندارد.

)سیستانی :( چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد، بنا بر احتیاط الزم باید اعاده نماید، و 

 چنانچه اعاده نکرد قضا نماید؛ ولی اگر در خارج وقت بفهمد، قضا ندارد.

)تبریزی :( چنانچه تمام بخواند نمازش باطل است ، ولی اگر در خارج وقت بفهمد قضا 

 ندارد.

 )مکارم :( چنانچه تمام بخواند احتیاط آن است که به طور شکسته اعاده کند.

)زنجانی :( مسأله مسافری که می داند نماز مسافر شکسته است ، اگر بعضی از خصوصیات 

آن را نداند؛ مثلًا نداند که در سفری که رفت و برگشت آن هشت فرسخ است باید شکسته 

 زش باطل است .بخواند، چنانچه تمام بخواند نما

 مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند[ 3163]مسأله 

مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر به گمان این که سفر  6316مسأله 

 او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی بفهمد که سفرش هشت فرسخ 

 923ص: 

( دوباره شکسته بخواند و اگر وقت هم گذشته 2باید ) (، نمازی را که تمام خوانده6بوده )

( )گلپایگانی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )3باید شکسته قضا نماید )

، صافی :( ]و[ هنوز وقت نماز باقی است نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته 

ر مسأله که ذکر شد اگر در خارج بخواند و اگر وقت گذشته قضا ندارد و در این چها
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( 3( )بهجت :( بنا بر احتیاط واجب باید .. )2وقت نیز احتیاطاً قضا نماید خوب است . )

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر بعد از این که وقت گذشته بفهمد قضا الزم نیست .

ین که ان ا)زنجانی :( مسأله مسافری که می داند نماز مسافر شکسته است ، اگر به گم

مقصد معین او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی بفهمد که مقصدش هشت 

فرسخ بوده ، نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند و اگر به جا نیاورده یا 

 بعد از وقت فهمید، باید نماز را شکسته قضا کند.

 اگر فراموش کند که مسافر است [ 3162]مسأله 

 رهاشا

اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت  6312مسأله 

( و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای آن نماز 6یادش بیاید، باید شکسته به جا آورد )

( )زنجانی :( و اگر آن را به جا نیاورد باید شکسته قضا نماید .. 6(. )2بر او واجب نیست )

ولی اگر به علت نسیان حکم بوده ، به احتیاط واجب قضای آن را در خارج  ( )فاضل :(2)

 وقت به جا آورد.

 مسأله اختصاصی 

اگر از روی فراموشی نماز را شکسته بخواند با این که نمی دانست  6643)بهجت :( مسأله 

سفرش به اندازه مسافت شرعی هست یا نه ، یا این که می دانست به اندازه مسافت نیست 

ولی بعد معلوم شد که به اندازه مسافت بوده ، بنا بر اظهر اگر نیّت قربت داشت ، اعاده 

 الزم نیست .

 کسی که باید نماز را تمام بخواند[ 3161]مسأله 
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(، اگر شکسته به جا آورد در هر صورت 6کسی که باید نماز را تمام بخواند ) 6313مسأله 

( )مکارم :( اگر 6اله آیت اللّه بهجت نیست )(. این مسأله ، در رس2نمازش باطل است )

عمداً یا از روی اشتباه یا فراموشی شکسته بخواند نمازش باطل است ، حتی اگر قصد 

اقامه ده روز کرده و نمی دانسته که باید در این حال تمام بخواند و نماز خود را شکسته 

( )اراکی :( و هم چنین 2خوانده ، احتیاط واجب آن است که به صورت تمام اعاده کند. )

کسی که قصد ماندن ده روز در جایی داشته باشد و نمی دانسته که باید تمام بخواند و 

 شکسته خوانده ، بنا بر احتیاط واجب باید نمازش را اعاده یا قضا نماید.

)خوئی ، تبریزی :( مگر مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی داشته باشد و به جهت 

 م مسأله ، نماز را شکسته بخواند.ندانستن حک

)زنجانی :( حتّی مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی داشته باشد و به جهت ندانستن 

 حکم مسأله ، نماز را شکسته خوانده باید نماز را دوباره تمام بخواند.

)سیستانی :( و این حکم در مورد مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی داشته و به 

 ندانستن حکم مسأله ، نماز را شکسته خوانده بر اساس احتیاط وجوبی است . جهت

 اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود[ 3164]مسأله 

اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است  6319مسأله 

، 

 927ص: 

وع رکعت سوّم نرفته ( چنانچه به رک2( هشت فرسخ است )6یا ملتفت شود که سفر او )

( و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است 3، باید نماز را دو رکعتی تمام کند )

(. و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را 9)
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( )گلپایگانی ، صافی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )1شکسته بخواند )

( )زنجانی :( ملتفت شود که مقصد معیّن او در هشت 2( تا مکانی که منظور او بوده .. ):

( )سیستانی :( و اگر رکعت سوّم را تمام کرده ، نمازش باطل است .. 3فرسخی است .. )

( 1( )مکارم :( و باید شکسته بخواند. )سیستانی :( نمازش بنا بر احتیاط باطل است .. )9)

 کند. )فاضل :( یا قضا

)گلپایگانی ، صافی :( و امّا اگر قصد مالقات شخصی را داشت و گمان می کرد که سر 

هفت فرسخی است بعد معلوم شد که در سر هشت فرسخی است نمازش را باید تمام 

 بخواند، مگر آن که فعلًا قصد سفر هشت فرسخی نماید.

نماز را  ند )زنجانی : و الّا باید)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( باید نماز را از سر شکسته بخوا

 شکسته قضا کند(.

 )سیستانی :( باید نماز را دوباره شکسته بخواند و اگر وقت نیست نماز را شکسته قضا کند.

 اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند[ 3165]مسأله 

اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند مثلًا نداند که اگر چهار  6311مسأله 

( باید شکسته بخواند چنانچه به نیت نماز 6فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد )

چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوّم مسأله را بفهمد باید نماز را 

( و در 9( ملتفت شود نمازش باطل است )3( و اگر در رکوع )2دو رکعتی تمام کند )

(. 1صورتی که به مقدار یک رکعت از وقت هم مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 6این مسأله در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم نیست )

 رسخ برگردد ..:( مثلًا نداند که اگر چهار فرسخ برود و چهار ف
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( )تبریزی 2)زنجانی :( مثلًا نداند که اگر رفتن و برگشتن بر روی هم هشت فرسخ باشد .. )

:( و چنانچه بعد از قیام به رکعت سوم و قبل از رکوع بفهمد بنا بر احتیاط نماز را دوباره 

وم کعت س( )زنجانی :( یا بعد از آن .. )گلپایگانی ، صافی :( در رکوع ر3اعاده کند .. )

( )فاضل :( یا قضا کند. )زنجانی :( و الّا باید نماز را 1( )سیستانی :( بنا بر احتیاط .. )9.. )

 شکسته قضا کند.

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( باید نماز را از سر شکسته بخواند.

 مسافری که باید نماز را تمام بخواند[ 3166]مسأله 

ا تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسأله به نیت نماز مسافری که باید نماز ر 6311مسأله 

دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید نماز را چهار رکعتی تمام 

( و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار 6کند )

 ه بهجت نیست رکعتی بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّ

 934ص: 

 ( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .6)

)مکارم :( مسأله هر گاه کسی مشغول نماز شکسته شود و در بین نمازش یادش بیاید که 

مسافر نیست و یا سفرش سفری نیست که نماز در آن شکسته باشد، باید نماز را چهار 

 . رکعتی تمام کند و نمازش صحیح است

 مسافری که نماز نخوانده [ 3167]مسأله 

مسافری که نماز نخوانده ، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یا  6319مسأله 

( نماز را تمام بخواند و کسی 6به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، باید )
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( نماز را 2در سفر باید )که مسافر نیست ، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند، 

( 3( )بهجت :( بنا بر أقوی باید .. )2( )بهجت :( بنا بر اصح ّ باید .. )6(. )3شکسته بخواند )

)زنجانی :( و احتیاط مستحب آن است که در صورت اول شکسته و در صورت دوم تمام 

 نیز بخواند و رعایت این احتیاط در صورت دوم مناسبتر است .

ه هر گاه کسی اوّل وقت مسافر بوده و نماز را نخوانده و بعد به وطن یا )مکارم :( مسأل

جایی که قصد دارد ده روز بماند وارد شود باید نماز را تمام بخواند و به عکس ، اگر 

کسی اوّل وقت در وطن یا محل ّ اقامت بوده و نماز را نخوانده مسافرت کرد، باید نمازش 

 را در سفر شکسته بخواند.

 اگر از مسافری که باید نماز را شکسته بخواند[ 3168ه ]مسأل

اگر از مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر یا عصر یا عشا قضا  6313مسأله 

( بخواهد قضای آن را به 6شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید، اگر چه در غیر سفر )

تی ن سه نماز قضا شود، باید چهار رکعجا آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از ای

 ( )فاضل :( اگر چه در وطن ..6قضا نماید، اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نماید. )

 مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می خواند[ 3169]مسأله 

 اشاره

د یمستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می خواند سی مرتبه بگو 6317مسأله 

( در تعقیب نماز ظهر و 3(. و )2« )سبحان اللّه و الحمد للّه و ال اله اال اللّه و اللّه اکبر(: »6)

عصر و عشا بیشتر سفارش شده است . بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز شصت مرتبه 

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( مستحب است مسافر بعد از هر نماز 6بگوید. )

 ( )فاضل ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .2مرتبه بگوید: .. ) سی
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)سیستانی :( و این ذکر گر چه در تعقیب هر نماز واجب مستحب است ولی در این مورد 

( )اراکی 3بیشتر سفارش شده است ، بلکه بهتر است در این مورد شصت مرتبه بگوید. )

 عقیب مستحب است ، ولی ..:( و اگر چه گفتن آن بعد از هر نماز به عنوان ت

)مکارم :( مسأله مستحب است مسافر به امید ثواب الهی بعد از هر نماز شکسته سی مرتبه 

 )سبحان اللّه و الحمد للّه و ال اله إال اللّه و اللّه اکبر( بگوید.

 )زنجانی :( مسأله مستحب است مسافر در تعقیب هر یک از نمازهای شکسته سی مرتبه 

 936ص: 

عقیب و چون این ذکر در ت« سُبحان َ اللّه ِ وَ الحَمدُ لِلّه ِ وَ ال إِله َ إلَّا اللّه ُ وَ اللّه ُ أکبَرُ»د: بگوی

تمام نمازها برای مسافر و غیر مسافر مستحب است ، برای مسافر در تعقیب نماز ظهر و 

صت شعصر و عشا که شکسته می خواند، تأکید بیشتری خواهد داشت ، بلکه بهتر است 

 مرتبه بگوید.

 مسأله اختصاصی 

حکم نماز مسافر مربوط به آسان بودن و سخت بودن سفر نیست  6672)مکارم :( مسأله 

 ، بلکه در مسافرتهای راحت امروز نیز با شرایطی که گفته شد، باید نماز را شکسته خواند.

  (نماز مسافر )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 ]مسائلی در نماز مسافر[

 وجوب قصر بر مسافر[ 619]س 

: آیا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهای فریضه می شود یا اختصاص به 137س 

 بعضی از آنها دارد؟
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ج : وجوب قصر فقط در خصوص ِ نمازهای روزانه چهار رکعتی است که عبارت از 

 نمازهای ظهر و عصر و عشاء است و نماز صبح و مغرب قصر نمی شود.

 ائط وجوب قصر بر مسافر[شر 641]س 

 : شرائط وجوب قصر بر مسافر در نمازهای چهار رکعتی کدام است ؟194س 

سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد یعنی رفتن یا برگشتن  6ج : امور هشتگانه ذیل است : 

و یا رفت و برگشت او روی هم هشت فرسخ شرعی باشد، مشروط به این که رفتن او 

از اول مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد،  2نباشد.  کمتر از چهار فرسخ

بنا بر این اگر از ابتدا قصد پیمودن هشت فرسخ را نداشته و یا قصد پیمودن کمتر از آن 

را داشته باشد و بعد از رسیدن به مقصد تصمیم بگیرد به جائی برود که فاصله آن با مکان 

ز منزل تا آنجا به اندازه مسافت شرعی است ، اول کمتر از مسافت شرعی است ، ولی ا

در بین راه از قصد خود مبنی بر پیمودن مسافت شرعی  3باید نمازش را تمام بخواند. 

برنگردد، بنا بر این اگر در بین راه ، پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد 

د نمازهایی که قبل از یا مردد شود، حکم سفر بعد از آن بر او جاری نمی شود، هر چن

قصد قطع سفر در اثنای  9عدول از قصد خود به صورت شکسته خوانده ، صحیح است . 

پیمودن مسافت شرعی با عبور از وطن خود یا جائی که می خواهد ده روز یا بیشتر در 

سفر از نظر شرعی برای او جایز باشد، بنا بر این اگر سفر  1آن جا بماند، نداشته باشد. 

ت و حرام باشد، اعم از این که خودِ سفر حرام باشد مثل فرار از جنگ یا هدف از معصی

 1سفر، کار حرامی باشد مثل سفر برای راهزنی ، حکم سفر را ندارد و نماز تمام است . 

مسافر از کسانی که خانه به دوش هستند، نباشد مانند بعضی از صحرا نشینان که محل 

بیابانها گردش می کنند و هر جا آب و علف و چراگاه پیدا  زندگی ثابتی ندارند، بلکه در

مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد مانند باربر، راننده و ملوان و غیره  9کنند، می مانند. 

به حد ترخص برسد و منظور از  3و کسی که شغل او در سفر است ، ملحق به اینهاست . 
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نیده نمی شود و دیوارهای شهر هم دیده حد ترخص مکانی است که در آنجا اذان شهر ش

 نمی شود.

 932ص: 

 آن که شغلش مسافرت است یا سفر مقدمه شغل اوست 

 کسی که سفر مقدمه شغل اوست [ 643]س 

: کسی که سفر مقدمه شغل اوست ، آیا در سفر نمازش تمام و روزه اش صحیح 196س 

ن ماً مسافرت باشد؟ ایاست یا آن که این حکم اختصاص به کسی دارد که شغل او حت

که می فرماید: کسی که شغل او « قدس سره »گفته مرجع تقلید حضرت امام خمینی 

مسافرت است چه معنایی دارد؟ آیا کسی یافت می شود که خود سفر شغل او باشد؟ زیرا 

چوپان و راننده و ملوان و غیر آن ها هم کارشان چوپانی و رانندگی و کشیترانی است و 

 ی که سفر را به عنوان شغل خود برگزیده باشد، وجود ندارد.اصولًا کس

ج : کسی که سفر مقدمه کار او است ، اگر در خالل هر ده روز حد اقل یک بار برای 

کار به محل کارش رفت و آمد نماید، نمازش تمام و روزه اش صحیح است ، و در 

که  رت است ، کسی استکلمات فقهاء رضوان اللّه علیهم مراد از کسی که شغل او مساف

 قوام کار او به سفر است مانند شغلهایی که در سؤال ذکر شده است .

سربازانی که به مدت یک یا دو سال برای انجام خدمات سربازی در شهری می  642]س 

 مانند[

: نظر حضرت عالی در باره نماز و روزه کسانی که به مدت معینی بیش از یک 192س 

اقامت می کنندو یا سربازانی که به مدت یک یا دو سال برای  سال در شهری برای کار

انجام خدمات سربازی در شهری می مانند، چیست ؟ آیا بعد از هر سفری باید قصد اقامت 
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ده روز کنند تا نمازشان تمام و روزه آنها صحیح باشد؟ و اگر قصد ماندن کمتر از ده 

 دارد؟ روز را داشته باشند، نماز و روزه آنها چه حکمی

ج : اگر حد اقل هر ده روز یک بار به خاطر شغلشان به محل کار سفر می کنند، در غیر 

سفر اول نمازشان تمام و روزه شان صحیح است ، ولی در سفر اول ، حکم سایر مسافرین 

را دارند، یعنی تا قصد اقامت ده روز را نکرده اند، نماز آنان شکسته است و روزهشان 

 صحیح نیست .

 نماز و روزه خلبانان هواپیماهای جنگی [ 641]س 

: نماز و روزه خلبانان هواپیماهای جنگی که بیشتر روزها از پایگاه های هواییشان 193س 

شأن اقدام به پرواز کرده و مسافتی بسیار بیشتر از مسافت شرعی را می پیمایندو مرتب 

 این عمل را تکرار می کنند، چه حکمی دارد؟

مان حکم سایر رانندگان و ملوانان و خلبانان هواپیماهاست ، یعنی نماز ج : حکم آنان ه

 آنها در سفر تمام و روزهشان صحیح است .

 قبیله هائی که یک یا دو ماه از قشالق به ییالق می روند[ 644]س 

: آیا قبیله هائی که یک یا دو ماه از قشالق به ییالق یا بر عکس منتقل می شوند، 199س 

ال را در ییالق یا قشالق به سر می برند، دارای دو وطن هستند؟ مسافرتهایی ولی بقیه س

که در ایام اقامت خود در یکی از این دو مکان به مکان دیگر انجام می دهند، از جهت 

 قصر یا تمام بودن نماز چه حکمی دارد؟

زهایی وج : اگر قصد نقل و انتقال همیشگی از ییالق به قشالق و بر عکس را دارند تا ر

از سال را در یکی و روزهایی را در دیگری بگذرانند و هر دو مکان را برای زندگی 

دائمی خود انتخاب کرده باشند، هر یک از آن دو مکان وطن آنان محسوب می شود و 
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بر آنان در آن دو مکان حکم وطن جاری می گردد، و اگر فاصله بین آن دو به مقدار 

 ر از یکی به دیگری ، حکم سایر مسافرین را دارند.مسافت شرعی باشد، در راه سف

 فاصله بین محل کار و محل سکونتم حدود سی و پنج کیلومتر است [ 645]س 

: من کارمند یکی از ادارات دولتی شهر هستم . فاصله بین محل کار و محل 191س 

 لسکونتم حدود سی و پنج کیلومتر است که هر روز این مسیر را برای رسیدن به مح

 کارم طی می کنم . اگر

 933ص: 

برای کار خاصی قصد کنم چند شب در شهر بمانم ، نمازم چه حکمی دارد، آیا واجب 

است نماز را تمام بخوانم یا خیر؟ به عنوان مثال هنگامی که در روز جمعه برای زیارت 

 ؟راقوام به شهر سمنان مسافرت می کنم ، آیا واجب است نمازم را تمام بخوانم یا خی

ج : اگر مسافرت به خاطر کاری که هر روز برای آن سفر می کنید، نباشد، حکم سفر 

شغلی را ندارد، ولی اگر سفر بخاطر شغلی که در محل کار دارید، باشد و در ضمن ِ آن 

، اعمال خاصی از قبیل دیدن اقوام و دوستان را هم انجام می دهید و گاهی یک یا چند 

عث تغییر حکم سفر شغلی نمی شود و نماز تمام و روزه شب هم در آنجا می مانید، با

 صحیح است .

 انجام کارهای خصوصی در سفر شغلی اداری [ 646]س 

: اگر من در محل کارم پس از پایان وقت اداری و انجام کارهای اداری که به 191س 

ح بخاطر آن مسافرت کرده ام ، به انجام کارهای شخصی بپردازم . مثلًا از ساعت هفت ص

تا دو بعد از ظهر کارهای اداری را انجام دهم و از آن به بعد مشغول انجام کارهای 

 شخصی شوم ، نماز و روزه ام چه حکمی دارد؟
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ج : انجام کارهای خصوصی در سفر شغلی اداری بعد از پایان کار اداری ، حکم سفر 

 شغلی را تغییر نمی دهد.

 ه روز در مکانی می مانند[نماز و روزه سربازانی که بیش از د 647]س 

: نماز و روزه سربازانی که می دانند بیش از ده روز در مکانی می مانند، ولی از 199س 

را « قدس سره »خود اختیاری ندارند، چه حکمی دارد؟ امیدواریم فتوای حضرت امام 

 هم بیان فرمائید.

ماز اند، واجب است که نج : با اطمینان به این که ده روز یا بیشتر در یک مکان خواهند م

 هم همین است .« قدس سره »خود را تمام بخوانند و روزه بگیرند. فتوای امام 

 نماز و روزه نیروهای کادری که در استخدام ارتش هستند[ 648]س 

: نماز و روزه نیروهای کادری که در استخدام ارتش یا سپاه پاسداران انقالب 193س 

وز در پادگان و بیشتر از ده روز در مناطق مرزی می مانند، اسالمی هستند و بیشتر از ده ر

 را هم بیان فرمائید.« قدس سره »چه حکمی دارد؟ خواهشمندم فتوای حضرت امام 

ج : اگر قصد اقامت ده روز یا بیشتر را در مکانی دارند و یا می دانند که ده روز یا بیشتر 

ز خود را تمام بخوانند و روزه هم آن مقدار در آنجا خواهند ماند، واجب است که نما

 هم همین است .« قدس سره »بگیرند. فتوای امام 

 راننده در غیر از سفر اول نماز خود را تمام بخواند[ 649]س 

: در رساله عملیه امام خمینی در بحث نماز مسافر، شرط هفتم ، آمده است : 197س 

ام بخواندولی در سفر اول نمازش واجب است راننده در غیر از سفر اول نماز خود را تم»
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شکسته است هر چند طوالنی باشد، آیا مقصود از سفر اول همان شروع حرکت از وطن 

 تا بازگشت به آن است یا با رسیدن به مقصد سفر اوّل تمام می شود؟

ج : اگر رفت و برگشت در نظر عرف ، یک سفر محسوب شود مثل استادی که از وطن 

فر کرده و هنگام عصر یا فردای آن روز به مبدأ بر می گردد، برای تدریس به شهری س

در این صورت ، رفت و برگشت سفر اوّل محسوب می شود. و در صورتی که عرفاً یک 

سفر نباشد مثل راننده ای که برای حمل کاال به مقصدی حرکت کرده و از آنجا به مکان 

د به وطن مراجعت می کن دیگری برای حمل مسافر یا کاالی جدید سفر نماید و سپس

 که در این فرض ، سفر اوّل با رسیدن به مقصد، تمام می شود.

 939ص: 

 کسی که رانندگی شغل ثابت و دائمی او نیست [ 651]س 

: کسی که رانندگی ماشین شغل ثابت و دائمی او نیست ، ولی برای مدت کوتاهی 114س 

ا و وظیفه رانندگی را در پادگانهوظیفه رانندگی به او محول می شودمثل سربازانی که 

پاسگاهها و غیر آنها بر عهده می گیرند، آیا این افراد حکم مسافر را دارند یا آن که 

 واجب است نماز خود را تمام خوانده و روزه بگیرند؟

ج : اگر از نظر عرف ، رانندگی ماشین در آن مدت موقت شغل آنها محسوب شود، 

 داشت . حکم سایر رانندگان را خواهند

 اگر ماشین ِ راننده ای بر اثر حادثه ای برای مدتی متوقف شود[ 653]س 

: اگر ماشین ِ راننده ای بر اثر حادثه ای برای مدتی متوقف شود و راننده برای 116س 

تعمیر و خرید لوازم به شهر دیگری مسافرت نماید، با توجه به این که با ماشین خود سفر 

 نند این سفر نمازش را تمام بخواند یا شکسته ؟نکرده ، آیا باید در ما
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ج : اگر در این سفر شغل او رانندگی نباشد و عرف هم این سفر را سفر شغلی نداند، 

 حکم دیگر مسافران را خواهد داشت .

 حکم دانشجویان و روحانیون 

 دانشجویانی که هر هفته حد اقل دو روز برای تحصیل مسافرت می کنند[ 652]س 

: دانشجویانی که هر هفته حد اقل دو روز برای تحصیل مسافرت می کنندو یا 112س 

کارمندانی که هر هفته برای کارشان سفر می کنند، چه حکمی دارند؟ با توجه به این که 

آنها هر هفته مسافرت می نمایند، ولی امکان دارد به خاطر تعطیلی دانشگاه یا کارشان به 

خود بمانند و در خالل آن مدت مسافرتی نمی کنند، آیا  مدت یک ماه در وطن اصلی

بعد از گذشت یک ماه که سفر خود را دوباره آغاز می کنند، نمازشان در سفر اول طبق 

 قاعده شکسته و بعد از آن تمام است ؟

ج : در سفر برای تحصیل علم ، نماز شکسته است و روزه هم صحیح نیست ، اعم از این 

اشد یا روزانه . ولی کسی که برای کار آزاد یا اداری ، مسافرت می که سفرشان هفتگی ب

کند، اگر بین وطن یا محل سکونت و محل کارش هر ده روز حد اقل یک مرتبه رفت 

و آمد نماید، باید از سفر دوم به بعد نماز خود را تمام بخواند و روزه او هم صحیح است 

ود، ده روز در وطن یا جای دیگری بماند، ، و اگر بین دو سفری که برای کار کردن می ر

در سفر اولی که بعد از اقامت ده روزه برای کار کردن می رود، نمازش شکسته است و 

 نمی تواند روزه بگیرد.

 دبیر شاغل در شهرستان [ 651]س 

: دبیر شاغل در شهرستان رفسنجان می باشم با توجه به پذیرفته شدن در مرکز 113س 

مأموریت به تحصیلی آموزش و پرورش ، سه روز ابتدای هفته را  عالی ضمن خدمت و
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در شهرستان کرمان اشتغال به تحصیل دارم و بقیه ایّام هفته را در شهرستان خود به خدمت 

مشغولم ، نظر حضرت عالی در مورد احکام نماز و روزه این جانب چه می باشد، آیا 

 حکم دانشجو بودن بر ما جاری است یا خیر؟

 ج : اگر مأمور به تحصیل هستید نماز شما تمام است و می توانید روزه بگیرید.

 اگر تبلیغ شغل کسی باشد[ 654]س 

: اگر یکی از طالب علوم دینی قصد داشته باشد تبلیغ را شغل خود قرار دهد، آیا 119س 

ی صبا این فرض می تواند در سفر نماز خود را تمام بخواند و روزه هم بگیرد؟ اگر شخ

برای کاری غیر از تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر مسافرت نماید، نماز و 

 روزه اش چه حکمی دارد؟

ج : اگر عرفاً تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر شغل و کار او محسوب شود، 

می  سفر در سفر برای انجام آن کارها حکم مسافری را دارد که به خاطر شغل و کارش

 کند،

 931ص: 

و اگر زمانی برای کاری غیر از ارشاد و تبلیغ مسافرت کرد، در آن سفر مانند سایر مسافران 

 نمازش شکسته است و روزه او صحیح نیست .

 کسانی که مدت غیر معینی مسافرت می کنند[ 655]س 

رای ب : کسانی که مدت غیر معینی مسافرت می کنند مانند طالب علوم دینی که111س 

درس خواندن به حوزه علمیه می روندو یا کارمندان دولت که برای کار به مدت غیر 

 معینی به شهری اعزام می شوند، نماز و روزه این افراد چه حکمی دارد؟
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ج : بر محل تحصیل یا کار حکم وطن مترتب نیست ، مگر آن که آن قدر آنجا بمانند 

 که عرفاً وطن آنها محسوب شود.

 لبه علوم دینی در شهری که وطن او نیست زندگی می کند[ط 656]س 

: طلبه علوم دینی در شهری که وطن او نیست زندگی می کند، اگر قبل از قصد 111س 

اقامه ده روز می دانسته و یا قصد داشته که به طور هفتگی به مسجدی که بیرون شهر واقع 

 ؟است برود، آیا می تواند قصد اقامت ده روز کند یا خیر

ج : هنگام قصد اقامت ، قصد رفتن به کمتر از مسافت شرعی به مدت یک ساعت یا بیشتر 

تا ثلث روز یا شب ضرر به صحت قصد اقامت نمی زند و تشخیص این که مقصدی که 

قصد رفتن به آنجا را دارد، آیا داخل در محل اقامت هست یا خیر، موکول به نظر عرف 

 است .

 قصد اقامت و مسافت شرعی 

 با خواندن حد اقل یک نماز چهار رکعتی [ 657]س 

: من در جائی کار می کنم که کمتر از مسافت شرعی با شهر مجاور فاصله داردو 119س 

چون هیچ یک از دو مکان ، وطن من نیست ، لذا در محل کارم قصد اقامت ده روز می 

در محل کارم قصد  کنم تا نمازم را تمام خوانده و بتوانم روزه بگیرم ، و هنگامی که

اقامت ده روز می کنم ، در خالل آن مدت و بعد از آن قصد رفتن به شهر مجاور نمی 

( اگر قبل از پایان ده روز به خاطر 6کنم ، حکم شرعی من در حالتهای زیر چیست ؟ )

حادثه ای یا کاری به آن شهر بروم و بعد از تقریباً دو ساعت ، به محل کارم برگردم ؟ 

بعد از پایان ده روز به قصد رفتن به محله معینی به آن شهر بروم و از مقدار ( اگر 2)

( بعد 3مسافت شرعی تجاوز نکنم و بعد از یک شب توقف ، به محل اقامتم برگردم ؟ )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

از پایان ده روز به قصد رفتن به محله معینی به آن شهر بروم ، ولی بعد از رسیدن به آن 

ه دیگری که با محل اقامت من بیشتر از مسافت شرعی محله ، تصمیم به رفتن به محل

 فاصله دارد، بگیرم ؟

(: اگر از ابتداء، قصد خروج نداشته باشید، بعد از استقرار حکم تمام بودن نماز 2( )6ج : )

در محل اقامت هر چند با خواندن حد اقل یک نماز چهار رکعتی در آنجا باشد، خارج 

مسافت شرعی ، در یک یا چند روز، به قصد اقامت ضرر شدن از آنجا به مقدار کمتر از 

نمی رساند، و در این صورت فرقی نمی کند که خروج قبل از پایان ده روز باشد یا بعد 

( رفتن به 3از آن ، و تا مسافرت جدیدی انجام نشده ، نماز تمام و روزه صحیح است . )

امت به مقدار مسافت شرعی محله های دیگر شهر محل اقامت ، هر چند با محله قصد اق

فاصله داشته باشد، به قصد اقامت و حکم آن ضرر نمی رساند، ولی اگر پس از قصد 

اقامت در شهری به شهر دیگری که با شهر محل اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله 

دارد برود، قصد اقامت قبلی وی به هم می خورد و بعد از برگشت به محل اقامت ، باید 

 صد نماید.دوباره ق

 931ص: 

 مسافر بعد از خروج از وطن [ 658]س 

: اگر مسافر بعد از خروج از وطن ، از راهی عبور کند که صدای اذان وطن اصلی 113س 

 خود را بشنودو یا دیوار خانه های آن را ببیند، آیا به مسافت شرعی ضرر می رساند؟

می رساند و مسافرتش قطع ج : تا از وطن خود عبور نکرده ، ضرری به مسافت شرعی ن

نمی شود، ولی تا در داخل محدوده بین وطن و حد ترخص آن هست ، حکم مسافر بر 

 او جاری نمی شود.
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 محل کار من که در آنجا سکونت هم دارم ، غیر از وطن اصلی ام است [ 659]س 

 : محل کار من که در آنجا سکونت هم دارم ، غیر از وطن اصلی ام است و با آن117س 

بیش از مسافت شرعی فاصله دارد، و محل کارم را هم وطن خود قرار نداده ام و امکان 

دارد فقط برای چندین سال در آنجا بمانم . گاهی از آنجا برای انجام ماموریت اداری به 

مدت دو یا سه روز در ماه خارج می شوم ، آیا هنگامی که از شهری که در آن سکونت 

مسافت شرعی خارج شده و بر می گردم ، واجب است در دارم به مقداری بیش از 

بازگشت قصد اقامت ده روز کنم یا خیر؟ و اگر قصد اقامت ده روز واجب است ، تا چه 

 مسافتی ، می توانم به اطراف شهر بروم ؟

ج : اگر از شهری که در آن سکونت دارید، به مقدار مسافت شرعی خارج شوید، هنگام 

صد اقامت ده روز نمایید، و در صورتی که قصد اقامت ده روز به مراجعت باید دوباره ق

طور صحیح تحقق پیدا کرد و حکم تمام خواندن نماز هر چند با خواندن حد اقل یک 

نماز چهار رکعتی محقق شد در صورتی که از ابتداء، قصد خروج به کمتر از مسافت 

ند ا دو ساعت در یک یا چشرعی داشته خروج به کمتر از مسافت شرعی به اندازه یک ت

روز که مجموعاً از مقدار ثلث روز یا شب تجاوز نکند، ضرری به حکم اقامت نمی زند، 

هم چنان که در خالل ده روز قصد خروج به باغها و مزرعه های محل اقامت ، به قصد 

 اقامت آسیبی نمی رساند.

 اگر شخصی برای چندین سال در چهار کیلومتری وطنش باشد[ 661]س 

: اگر شخصی برای چندین سال در چهار کیلومتری وطنش باشد و هر هفته به 114س 

خانه اش برود، هنگامی که این شخص به محلی مسافرت کند که فاصله آن با وطنش 

بیست و پنج کیلومتر و با مکانی که چندین سال در آن درس خوانده است ، بیست و دو 

 کیلومتر است ، نماز او چه حکمی دارد؟
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 : اگر از وطنش به آنجا مسافرت کند، نماز قصر است . ج

 مسافری قصد رفتن به سه فرسخی را دارد[ 663]س 

: مسافری قصد رفتن به سه فرسخی را دارد، ولی از ابتدا در نظر دارد که در بین 116س 

راه از راه فرعی برای انجام کار معینی به یک فرسخی برودو سپس داخل مسیر اصلی 

 شود و به سفر خود ادامه دهد، نماز و روزه این مسافر چه حکمی دارد؟

ار راهی که با خروج از مسیر اصلی و ج : حکم مسافر را ندارد و ضمیمه کردن مقد

 بازگشت به آن پیموده ، برای تکمیل مسافت شرعی کافی نیست .

 وجوب قصر نماز و افطار هنگام سفر به هشت فرسخی [ 662]س 

مبنی بر وجوب قصر نماز و افطار « قدس سره »: با توجه به فتوای امام خمینی 112س 

فتن کمتر از چهار فرسخ باشد، ولی در هنگام سفر به هشت فرسخی ، اگر مقدار ر

بازگشت ، به علت مشکالت راه و نبودن ماشین ، مجبور به پیمودن مسافتی بیش از شش 

 فرسخ شود، آیا باید نماز را شکسته خواند و روزه را افطار کرد؟

ج : اگر رفتن کمتر از چهار فرسخ باشد و مسیر بازگشت هم به مقدار مسافت شرعی 

 تمام و روزه صحیح است .نباشد، نماز 

 939ص: 

کسی که از محل سکونت خود به محل دیگری که کمتر از مسافت شرعی است ، سفر  661]س 

 کند[
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: کسی که از محل سکونت خود به محل دیگری که کمتر از مسافت شرعی 113س 

 است ، سفر کند و در خالل ایام هفته چندین بار از آن محل به محله های دیگر برود، به

 طوری که مجموع مسافت بیش از هشت فرسخ شود، چه وظیفه ای دارد؟

ج : اگر هنگام خارج شدن از منزل قصد پیمودن مسافت شرعی را نداشته و فاصله بین 

 مقصد اول و محله های دیگر هم به مقدار مسافت شرعی نباشد، حکم مسافر را ندارد.

 شهر خود خارج شود[اگر انسان به قصد رفتن به مکان معینی از  664]س 

: اگر انسان به قصد رفتن به مکان معینی از شهر خود خارج شود و در آنجا به 119س 

 گردش بپردازد، آیا این گردش جزء مسافتی که از منزل پیموده ، محسوب می شود؟

 ج : گردش در مقصد جزء مسافت محسوب نمی شود.

 هنگام قصد اقامت ، جایز است [ 665]س 

نگام قصد اقامت ، جایز است نیّت خروج از محل اقامت به محل دیگری : آیا ه111س 

 را که کمتر از چهار فرسخ با آن فاصله دارد بنماییم ؟

ج : قصد خروج از محل اقامت به اندازه کمتر از مسافت شرعی اگر به صدق اقامت ده 

بار  ی یکروز ضرر نزند مثل بیرون رفتن از آنجا به مدت چند ساعت از روز یا شب برا

یا چند بار به شرطی که مجموع ساعات خروج از یک سوم روز یا شب بیشتر نشود، در 

 این صورت ، قصد خروج به قصد اقامت لطمه نمی زند.

 با توجه به این که رفت و آمد از محل سکونت به محل کار[ 66]س 

ز بیست ا : با توجه به این که رفت و آمد از محل سکونت به محل کار که بیشتر111س 

و چهار کیلومتر از هم فاصله دارند، موجب می شود که نماز تمام خوانده شود، اگر من 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

از شهری که در آن کار می کنم به خارج از آن و یا شهر دیگری که فاصله آن با محل 

کارم به مقدار مسافت شرعی نیست ، بروم و قبل از ظهر یا بعد از ظهر به محل کارم 

 هم نمازم تمام است ؟برگردم ، آیا باز 

ج : به مجرد خارج شدن از محل کار به مقدار کمتر از مسافت شرعی ، هر چند ارتباطی 

با کار روزانه شما نداشته باشد، حکم نماز و روزه شما در محل کار تغییر نمی کند، و 

 فرقی هم نمی کند که قبل از ظهر به محل کارتان برگردید یا بعد از ظهر.

 من از اهالی اصفهان هستم [ 667]س 

: من از اهالی اصفهان هستم و مدتی است که در دانشگاهی در شاهین شهر که 119س 

از توابع اصفهان است مشغول به کارم ، و فاصله بین اصفهان و شاهین شهر کمتر از مسافت 

ر واقع هشرعی ) در حدود بیست کیلومتر( است ، ولی تا دانشگاه که در اطراف شاهین ش

شده ، بیشتر از مسافت شرعی ) در حدود بیست و پنج کیلومتر( است . با توجه به این که 

دانشگاه در شاهین شهر است و راه من از وسط شهر عبور می کند، ولی مقصد اصلی من 

 دانشگاه است ، آیا مسافر محسوب می شوم یا خیر؟

 شود. باشد، حکم سفر مترتب نمیج : اگر فاصله بین دو شهر کمتر از چهار فرسخ شرعی 

 من هر هفته برای زیارت حضرت معصومه س به شهر قم مسافرت می کنم [ 668]س 

: من هر هفته برای زیارت حضرت معصومه سالم اللّه علیها و انجام اعمال مسجد 113س 

 جمکران به شهر قم مسافرت می کنم ، آیا در این سفر نمازم را تمام بخوانم یا شکسته ؟

 : در این سفر حکم سایر مسافرین را دارید و نماز شما قصر است . ج

 محل تولد من شهر کاشمر است [ 669]س 
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( 6317( هجری شمسی تا سال )6391: محل تولد من شهر کاشمر است و از سال )117س 

ساکن تهران بوده ام و آنجا را وطن برای خود انتخاب کردم ، و مدت سه سال است که 

 همراه با خانواده ام برای 

 933ص: 

ن مماموریت اداری به بندر عباس آمده و کمتر از یک سال دیگر به شهر تهران که وطن 

است ، باز خواهم گشت . با توجه به این که در مدتی که در بندر عباس هستم ، هر لحظه 

امکان دارد برای مأموریت به شهرهای تابع بندر عباس بروم و مدتی در آنجا بمانم و زمان 

مأموریت های اداری هم که به من ارجاع می شود، قابل پیش بینی نیست ، خواهشمندم 

روزه مرا بیان فرمائید. ثانیاً: با توجه به این که در اغلب اوقات یا در اولًا حکم نماز و 

بعضی از ماههای سال برای چند روز در مأموریت اداری به سر می برم ، آیا کثیر السفر 

محسوب می شوم یا خیر؟ ثالثاً: با توجه به این که هم سرم خانه دار و متولد تهران است 

ساکن آن شده است ، حکم شرعی نماز و روزه وی چیست  و با من به بندر عباس آمده و

 ؟

ج : نماز و روزه شما در محل کار فعلی تان که وطن شما نیست ، حکم نماز و روزه 

مسافر را دارد، یعنی نماز شکسته است و روزه تان صحیح نیست ، مگر آن که در آنجا 

خاطر کاری که مربوط به  قصد اقامت ده روز کنید و یا در هر ده روز حد اقل یک بار به

وظیفه شما است ، مسافرت نمایید؛ و اما هم سرتان که در محل کار همراه شما است ، 

اگر قصد اقامت ده روز کرده باشد، نماز وی تمام و روزه اش صحیح است و در غیر این 

 صورت نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

 ی کرده است [شخصی قصد اقامت ده روز در جائ 671]س 
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: شخصی قصد اقامت ده روز در جائی کرده است ، بخاطر این که می دانسته که 194س 

ده روز در آنجا می ماند و یا تصمیم بر ماندن داشته است ولی بعد از آن که با خواندن 

یک نماز چهار رکعتی ، حکم تمام خواندن نماز بر او مترتب شد، مسافرتی غیر ضروری 

 ی آید، آیا رفتن به آن سفر برای او جایز است ؟برای وی پیش م

 ج : سفر او اشکال ندارد، هر چند غیر ضروری باشد.

 اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا ع مسافرت نماید[ 673]س 

و  مسافرت نماید« علیه الصلوه و السالم » : اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا 196س 

روز در آنجا خواهد ماندولی برای این که نمازش تمام با آن که می داند کمتر از ده 

 باشد، قصد اقامت ده روز می کند، این کار او چه حکمی دارد؟

ج : اگر می داند که در آنجا ده روز نمی ماند، قصد اقامت ده روز معنا و اثری ندارد و 

 باید در آنجا نمازش را شکسته بخواند.

 ده روز در شهر محل کار نمی مانند[ مأمورین غیر محلی که هیچ گاه 672]س 

: مأمورین غیر محلی که هیچ گاه ده روز در شهر محل کار نمی مانند، ولی 192س 

مسافرت آنان کمتر از مسافت شرعی است ، از جهت تمام یا شکسته بودن نماز چه وظیفه 

 ای دارند؟

اشد، احکام لفیقاً نبج : اگر فاصله بین وطن و محل کار آنها به مقدار مسافت شرعی و لو ت

مسافر را ندارند، و کسی که بین وطن و محل کارش به مقدار مسافت شرعی فاصله باشد، 

اگر حد اقل هر ده روز یک بار بین آن دو رفت و آمد می کند، نمازش را باید تمام 

بخواند، ولی هر گاه ده روز یا بیشتر در وطن یا محل کار اقامت کند، در سفر اول بعد از 

 روز، حکم سایر مسافرین را خواهد داشت . ده
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 کسی که به جائی مسافرت کرده [ 671]س 

: کسی که به جائی مسافرت کرده و نمی داند چه مقدار در آنجا خواهد ماند، ده 193س 

 روز یا کمتر، چگونه باید نماز بخواند؟

خواند، مام بج : وظیفه شخص مردد تا سی روز قصر است و از آن به بعد باید نمازش را ت

 هر چند در همان روز بخواهد برگردد.

 937ص: 

 کسی که در دو مکان تبلیغ می کند[ 674]س 

: کسی که در دو مکان تبلیغ می کند و قصد اقامت ده روز هم در آن منطقه دارد، 199س 

 نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

محل و یا در یکی  ج : اگر از نظر عرف دو مکان محسوب شوند، قصد اقامت در هر دو

 از آن دو با قصد رفت و آمد به مکان دیگر در خالل ده روز، صحیح نیست .

 حدّ ترخّص 

 گاهی فاصله بین بعضی از شهرها کم است [ 675]س 

: در آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی ، گاهی فاصله بین بعضی از شهرها 191س 

دیگر( به صد متر نمی رسد، حتی  )یعنی فاصله تابلوهای خروجی شهری و ورودی شهر

بعضی از خانه ها و خیابان های دو شهر کاملًا به هم متصل هستند، حد ترخص این موارد 

 چگونه است ؟
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ج : با فرض اتصال یکی از دو شهر به دیگری به نحوی که در سؤال آمده است ، آن دو، 

محسوب نمی  حکم دو محله یک شهر را دارند که خروج از یکی به دیگری مسافرت

 شود تا نیاز به حد ترخص باشد.

 معیار حد ترخص [ 676]س 

: معیار حد ترخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهای شهر است ، آیا یکی از آن دو 191س 

 کافی است یا این که باید هر دو با هم وجود داشته باشند؟

ج : احوط، رعایت هر دو عالمت است ، هر چند بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای 

 تعیین حد ترخص کافی باشد.

 معیار حد ترخص شنیدن صدای اذان از خانه های طرفی است [ 677]س 

: آیا معیار حد ترخص شنیدن صدای اذان از خانه های طرفی است که مسافر از 199س 

 ل آن می شود، یا این که معیار اذان وسط شهر است ؟آن طرف شهر خارج یا داخ

ج : معیار، شنیدن اذان آخر شهر از طرفی است که مسافر از آن خارج و یا داخل آن می 

 شود.

 در اینجا بین اهالی یکی از نواحی راجع به مسافت شرعی اختالف وجود دارد[ 678]س 

افت شرعی اختالف وجود دارد. : در اینجا بین اهالی یکی از نواحی راجع به مس193س 

عده ای می گویند که دیوارهای آخرین خانه های منطقه که به هم متصل هستند، مالک 

است . عده ای هم معتقدند که باید مسافت را از کارخانه ها و شهرکهای پراکنده ای که 

بعد از خانه های شهر واقع شده است ، محاسبه کرد، سؤال این است که آخر شهر 

 ت ؟کجاس
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ج : تعیین آخر شهر موکول به نظر عرف است . اگر در نظر عرف کارخانه ها و شهرکهای 

 پراکنده اطراف شهر جزو شهر نباشد، مسافت را از آخر خانه های شهر باید حساب نمود.

 سفر معصیت 

اگر انسان بداند در سفری که می خواهد برود، مرتکب معاصی و محرمات خواهد  679]س 

 شد[

اگر انسان بداند در سفری که می خواهد برود، مرتکب معاصی و محرمات  :197س 

 خواهد شد، آیا نمازش شکسته است یا تمام ؟

ج : مادامی که سفر او به خاطر ترک واجب یا فعل حرامی نباشد، نماز او مانند سایر 

 مسافران شکسته است .

 کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند[ 681]س 

بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل : کسی که 134س 

سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، آیا نمازش را باید تمام بخواند یا شکسته ؟ آیا نمازهای 

 شکسته ای که در طول راه خوانده ، صحیح است یا خیر؟

 994ص: 

ام ه ، نمازش را تمج : واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به خاطر معصیت کرد

بخواند و نمازهایی را که پس از تصمیم به ادامه سفر به قصد ارتکاب گناه ، شکسته 

 خوانده است ، باید اعاده کند و تمام بخواند.

 سفر برای تفریح یا خرید ما یحتاج زندگی [ 683]س 
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: سفر برای تفریح یا خرید ما یحتاج زندگی با فرض فراهم نبودن مکانی برای 136س 

 نماز و مقدمات آن در مسافرت ، چه حکمی دارد؟

ج : اگر بداند که در مسافرت مبتال به ترک بعضی از واجبات نماز می شود، احوط این 

د. در اشته باشاست که به آن سفر نرود، مگر آن که ترک آن برای او ضرر یا مشقت د

 هر صورت جایز نیست نماز را در هیچ حالی ترک نماید.

 احکام وطن 

 من متولد شهر تهران هستم [ 682]س 

« مهدی شهر»: من متولد شهر تهران هستم و پدر و مادرم در اصل از اهالی شهر 132س 

م ، رو هستند، لذا چندین بار در طول سال به آنجا سفر می کنند و من هم همراه آنان می

د را برای سکونت ندارم ، بلکه قص« مهدی شهر»با توجه به این که من قصد بازگشت به 

 دارم در تهران بمانم ، نماز و روزه ام چه حکمی دارند؟

ج : در فرض مذکور، نماز و روزه شما در وطن اصلی پدر و مادرتان ، حکم نماز و روزه 

 سایر مسافرین را دارد.

 سال را در شهری و شش ماه را در شهر دیگری [من شش ماه از  681]س 

: من شش ماه از سال را در شهری و شش ماه را در شهر دیگری که محل تولدم 133س 

و محل سکونت من و خانواده ام است ، زندگی می کنم ، ولی در شهر اول به طور متوالی 

ه محل مانم و سپس ب و مستمر ساکن نیستم ، مثلًا دو هفته یا ده روز و یا کمتر در آن می

تولد و سکونت خانواده ام بر می گردم ، سؤال من این است که اگر قصد ماندن کمتر از 

 ده روز را در شهر اول داشته باشم ، آیا حکم مسافر را دارم یا خیر؟
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ج : اگر آن شهر وطن اصلی شما نباشد و قصد توطن در آنجا را هم نداشته باشید، در 

کمتر از ده روز را داشته باشید، حکم سایر مسافرین را دارید، صورتی که قصد اقامت 

مگر آن که آنجا محل کار شما باشد و حد اقل هر ده روز یک بار جهت کار به آنجا 

 رفت و آمد داشته باشید که در این صورت نماز شما تمام و روزه تان صحیح است .

 صد زندگی دائمی [حدود دوازده سال است که در شهری بدون این که ق 684]س 

: حدود دوازده سال است که در شهری بدون این که قصد زندگی دائمی در آن 139س 

را داشته باشم ، ساکن هستم . آیا این شهر وطن من محسوب می شود؟ چه مدتی الزم 

است تا آن شهر وطن من شود و چگونه می توان احراز کرد که عرف آنجا را وطن من 

 می داند؟

ج : تا وقتی که انسان ، جائی را برای ماندن همیشگی انتخاب نکرده ، وطن او محسوب 

نمی شود. مگر این که بدون قصد آن قدر بماند که عرفاً، وطن او محسوب شود و احراز 

 نظر عرف به عهده مکلف است .

 وطن شخصی تهران است [ 685]س 

د در یکی از شهرهای : وطن شخصی تهران است و در حال حاضر قصد دار131س 

نزدیک تهران ساکن شده و آن را وطن خود قرار دهد، ولی چون محل کسب و کار 

 روزانه اش در تهران 

 996ص: 

است ، نمی تواند ده روز در آنجا بماند، چه رسد به شش ماه ، بلکه هر روز به محل 

 کمی دارد؟کارش می رود و شب به آنجا برمی گردد، نماز و روزه او در آن شهر چه ح
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ج : شرط تحقق عنوان وطن جدید این نیست که انسان بعد از قصد توطن و سکونت در 

شهری ، شش ماه به طور مستمر در آنجا بماند، بلکه بعد از این که آنجا را به عنوان وطن 

جدید انتخاب نمود و با این قصد، مدتی )اگر چه فقط شبها( آنجا سکونت نمود، وطن 

 او محسوب می شود.

 محل تولد من و همسرم یک شهر است [ 686]س 

: محل تولد من و هم سرم شهر کاشمر است ، ولی بعد از استخدام در یکی از 131س 

ادارات دولتی ، به نیشابور منتقل شدم ، پدر و مادر ما هنوز در زادگاهمان زندگی می 

ن بعد از ولی اکنوکنند، در ابتدای رفتن به نیشابور، از وطن اصلی خود اعراض کردیم ، 

( 6پانزده سال از این امر منصرف شده ایم ، خواهشمندم به سؤاالت زیر پاسخ فرمائید: )

هنگامی که به خانه پدر و مادرمان می رویم و چند روز نزد آنها می مانیم ، وظیفه من و 

( فرزندان ما که در محل سکونت فعلی ما )نیشابور( 2هم سرم راجع به نماز چیست ؟ )

ولد شده و در حال حاضر به سن بلوغ رسیده اند، هنگامی که به شهر پدریمان )کاشمر( مت

 رفته و چند روز نزد آنها می مانیم ، چه وظیفه ای دارند؟

اعراض کردید، دیگر حکم وطن در آنجا « کاشمر»ج : بعد از آن که از وطن اصلی تان 

ندگی ه آنجا برگشته و با قصد زبر شما جاری نمی شود، مگر آن که دوباره برای زندگی ب

دائم مدتی در آنجا اقامت کنید و این شهر نسبت به فرزندان شما هم حکم وطن را ندارد 

 و همه شما در آنجا حکم مسافر را دارید.

 شخصی دارای دو وطن است [ 687]س 

: شخصی دارای دو وطن است ، در نتیجه نماز خود را در هر دو مکان تمام می 139س 

و روزه هم می گیرد، آیا واجب است که هم سر و فرزندان تحت تکفل وی در  خواند

 این مسأله از سرپرست خود تبعیت نمایند یا این که می توانند مستقل از او عمل کنند؟
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ج : زن می تواند وطن جدید شوهرش را وطن خود قرار ندهد، ولی فرزندان اگر صغیر 

در تقل نباشند و یا در این مسأله تابع اراده پباشند و در تصمیم گیری و کسب درآمد مس

 باشند، وطن جدید پدر، وطن آنها هم محسوب می شود.

 اگر زایشگاه خارج از وطن پدر باشد[ 688]س 

: اگر زایشگاه خارج از وطن پدر باشد و مادر ناچار باشد که چند روزی برای 133س 

ت برگردد، وطن این طفل کجاسوضع حمل به زایشگاه منتقل شود و بعد از تولد فرزند 

 ؟

ج : اگر زایشگاه در وطن پدر و مادر که در آن زندگی می کنند قرار داشته باشد، همان 

جا وطن اصلی کودک هم خواهد بود، در غیر این صورت مجرد تولد در شهری باعث 

نمی شود که آنجا وطن او شود، بلکه وطن وی همان وطن پدر و مادر است که بعد از 

 به آنجا برده شده و با آنها زندگی می کند.تولد 

 چند سال است که شخصی در شهر اهواز سکونت دارد[ 689]س 

: چند سال است که شخصی در شهر اهواز سکونت دارد ولی آنجا را به عنوان 137س 

وطن دوم خود قرار نداده است ، اگر از آن شهر به مقدار بیشتر یا کمتر از مسافت شرعی 

 نگام بازگشت مجدد به آنجا، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟خارج شود، ه

ج : بعد از آن که قصد اقامت در اهواز کرد و حکم تمام خواندن نماز با به جا آوردن 

 حد اقل 

 992ص: 
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یک نماز چهار رکعتی بر او مستقر شد، تا از آنجا به مقدار مسافت شرعی و یا بیشتر خارج 

و صحیح است . ولی اگر به آن مقدار از آنجا خارج شود، نشده ، نمازش تمام و روزه ا

 حکم سایر مسافرین را خواهد داشت .

 فردی هستم که قصد اعراض از وطنم را دارم [ 691]س 

: من فردی عراقی هستم که قصد اعراض از وطنم عراق را دارم ، آیا همه ایران 174س 

هستم و یا برای انتخاب وطن حتماً  را وطن خود قرار دهم یا منطقه ای را که در آن ساکن

 باید خانه ای بخرم ؟

ج : در وطن جدید، قصد توطن در شهر خاص و معین و سکونت در آن به مدتی که 

انسان عرفاً اهل آنجا محسوب شود، شرط است ، ولی تملک خانه یا غیر آن شرط نیست 

. 

 اجرت نماید[کسی که قبل از بلوغ از محل تولد خود به شهر دیگری مه 693]س 

: کسی که قبل از بلوغ از محل تولد خود به شهر دیگری مهاجرت نماید و به 176س 

مسأله اعراض از وطن آگاه نباشد، اآلن که به سن تکلیف رسیده ، نسبت به نماز و روزه 

 اش در آنجا چه وظیفه ای دارد؟

ج : اگر از محل تولد به تبعیت از پدرش مهاجرت کند و پدر وی قصد بازگشت به آنجا 

 را برای زندگی نداشته باشد، آن مکان برای او حکم وطن را ندارد.

 اگر شخصی وطنی داشته باشد[ 692]س 
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: اگر شخصی وطنی داشته باشد که در حال حاضر در آن سکونت نمی کند، ولی 172س 

به آنجا می رود، آیا هم سر او در آنجا باید مانند وی نمازش را تمام  گاهی با هم سرش

 بخواند یا خیر؟ و اگر هم سرش تنها به آنجا برود نمازش چه حکمی دارد؟

ج : مجرد این که آن مکان وطن شوهر اوست باعث نمی شود که وطن وی هم باشد و 

 بر او در آنجا احکام وطن جاری شود.

 وطن را دارد[محل کار حکم  691]س 

 : آیا محل کار حکم وطن را دارد؟173س 

ج : اشتغال به کاری در مکانی موجب نمی شود که آن مکان وطن گردد، ولی اگر از 

محل سکونت تا محل کار که به مقدار مسافت شرعی با هم فاصله دارند، در هر ده روز 

 زه اش صحیح است .حد اقل یک مرتبه رفت و آمد نماید، نماز وی در آنجا تمام و رو

 مراد از اعراض از وطن چیست [ 694]س 

: مراد از اعراض از وطن چیست ؟ آیا مجرد ازدواج زن و رفتن وی همراه شوهر 179س 

 به هر جایی که او می خواهد، اعراض محسوب می شود یا خیر؟

 ج : مراد از اعراض ، خروج از وطن با تصمیم بر عدم بازگشت به آن برای سکونت است

. و مجرد رفتن زن به خانه شوهر در شهر دیگر، مستلزم اعراض از وطن اصلی اش نیست 

. 

 وطن اصلی و وطن دوم [ 695]س 

 : خواهشمندیم نظر خود را در باره وطن اصلی و وطن دوم بیان فرمائید.171س 
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ج : وطن اصلی جائی است که انسان در آن متولد شده و مدتی در آن بوده و رشد و نمو 

پیدا کرده است . وطن دوم هم جائی است که مکلّف آن را برای سکونت دائم ، و لو 

 برای چند ماه در هر سال ، برگزیده است .

 پدر و مادر من از اهالی شهر ساوه هستند[ 696]س 

از اهالی شهر ساوه هستند و هر دو در کودکی به تهران آمده و  : پدر و مادر من171س 

در آن سکونت کرده اند. بعد از ازدواج به شهر چالوس رفته و در آن ساکن شده اند، 

زیرا محل کار پدرم آنجا بوده است . بنا بر این من در تهران به دنیا آمده ، ولی هر گز در 

 گونه نماز بخوانم ؟آن اقامت نکرده ام ، در تهران و ساوه چ

 993ص: 

ج : اگر بعد از تولد در تهران ، در آنجا رشد و نمو نکرده باشید، تهران وطن اصلی شما 

محسوب نمی شود، بنا بر این اگر تهران و ساوه را به عنوان وطن اتخاذ نکرده باشید، در 

 آنجا حکم وطن بر شما جاری نمی شود.

 ت [شخصی از وطنش اعراض نکرده اس 697]س 

: شخصی از وطنش اعراض نکرده است و در حال حاضر حدود شش سال است 179س 

که در شهر دیگری اقامت دارد، در صورتی که به وطن خود برگردد، با توجه به این که 

باقی مانده ، آیا نماز خود را باید تمام بخواند یا شکسته « قدس سره »بر تقلید امام راحل 

 ؟

اعراض نکرده ، حکم وطن نسبت به او باقی است و نماز وی  ج : تا از وطن سابق خود

 در آنجا تمام و روزه اش صحیح است .
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 قصد قطعی بر توطّن در محل تحصیل [ 698]س 

: دانشجوئی خانه ای را در شهر تبریز برای تحصیل در دانشگاه آن به مدت چهار 173س 

ماندن دائمی در تبریز را سال اجاره کرده است ، هم چنین وی در صورت امکان ، قصد 

دارد، در حال حاضر در ایام ماه مبارک رمضان گاهی به وطن اصلی اش رفت و آمد می 

 کند، آیا آن دو مکان ، برای او دو وطن محسوب می شوند؟

ج : اگر در حال حاضر قصد قطعی بر توطّن در محل تحصیل نداشته باشد، آنجا حکم 

حکم وطن بودن وطن اصلی او تا زمانی که از آن  وطن را برای او نخواهد داشت . ولی

 اعراض نکرده ، نسبت به وی باقی است .

 بدون این که از وطن اصلی خود اعراض کرده باشم [ 699]س 

: من در شهر کرمانشاه به دنیا آمده ام و شش سال است که در تهران ساکن هستم 177س 

، قصد توطن در تهران کرده ام . و بدون این که از وطن اصلی خود اعراض کرده باشم 

اگر در هر یک یا دو سال از منطقه ای به منطقه دیگری از مناطق تهران منتقل شوم ، نماز 

و روزه ام در آنجا چه حکمی دارد؟ و چون بیشتر از شش ماه است که در منطقه جدیدی 

ول ی که در طاز تهران ساکن هستیم ، آیا آنجا برای ما حکم وطن را دارد یا خیر؟ هنگام

 روز به مناطق مختلف تهران رفت و آمد می کنیم ، نماز و روزه ما چه حکمی دارد؟

ج : اگر در تهران فعلی و یا محله ای از آن قصد توطن نموده اید، سراسر آنجا وطن شما 

محسوب می شود، و در تمامی محله های تهران حکم وطن بر شما جاری است و نمازتان 

 صحیح است و تردد شما در تهران فعلی حکم سفر را ندارد.تمام و روزه شما 

 محل کار و سکونت فعلی شخصی در تهران است [ 711]س 
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: محل کار و سکونت فعلی شخصی از اهالی روستا در تهران است و پدر و مادر 944س 

او در روستا زندگی می کنندو در آن ملک و آب دارند، این شخص برای دیدار و کمک 

به آنجا می رود، ولی تمایلی به بازگشت به آنجا برای سکونت ندارد، با توجه به این که 

 روزه اش در آنجا چه حکمی دارد؟ آنجا زادگاه وی است ، نماز و

ج : اگر قصد مراجعت به آن روستا برای سکونت و زندگی ندارد، بلکه تصمیم به عدم 

 مراجعت دارد، حکم وطن بر او در آنجا جاری نمی شود.

 محل تولد شخص هر چند در آنجا ساکن نباشد[ 713]س 

 محسوب می شود؟ : آیا محل تولد شخص هر چند در آنجا ساکن نباشد، وطن946س 

ج : اگر در آنجا مدتی مانده و رشد و نمو کرده باشد، تا از آن اعراض نکرده است ، 

 حکم وطن را دارد و در غیر این صورت حکم وطن ندارد.

 999ص: 

نماز و روزه کسی که سالهای زیادی در سرزمینی که وطن او نیست ، زندگی می  712]س 

 کند[

الهای زیادی )نه سال ( در سرزمینی که وطن او نیست : نماز و روزه کسی که س942س 

، زندگی می کند، و در حال حاضر ممنوع الورود به وطن خود است ، ولی یقین دارد 

 که روزی به آن باز خواهد گشت ، چه حکمی دارد؟

ج : نماز و روزه او در کشوری که فعلًا در آن ساکن است ، حکم نماز و روزه سایر 

 .مسافرین را دارد

 قصد توطن [ 711]س 
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: شش سال از عمرم را در روستایی و هشت سال را در شهری گذرانده و در حال 943س 

حاضر برای تحصیل به مشهد آمده ام ، نماز و روزه ام در هر یک از این مکانها چه 

 حکمی دارد؟

 مج : تا از روستای محل تولد اعراض نکرده اید، برای شما نسبت به نماز و روزه ، حک

وطن را دارد و در مشهد تا قصد توطن در آن نکرده اید، حکم مسافر را دارید، و شهری 

هم که چندین سال در آن ساکن بوده اید، اگر آن را به عنوان وطن انتخاب کرده باشید، 

تا از آن اعراض نکرده اید، حکم وطن را برای شما دارد و در غیر این صورت در آن 

 شت .حکم مسافر را خواهید دا

 تبعیت زن و اوالد در وطن 

 تبعیت زن از وطن شوهر[ 714]س 

 : آیا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است ؟949س 

ج : مجرد زوجیّت موجب تبعیّت قهری نمی شود، و زن می تواند در انتخاب وطن و 

قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. بله ، اگر زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع 

ده هم سرش باشد، قصد شوهرش برای او کافی است و شهری که هم سرش با او برای ارا

زندگی دائم و به قصد توطن به آنجا رفته است ، وطن وی هم محسوب می شود و هم 

چنین اعراض شوهر او از وطن مشترکشان با خروج از آن و رفتن به جائی دیگر، اعراض 

امت ده روز در سفر، اطالع او از قصد او از وطن هم محسوب می گردد، و برای اق

شوهرش مبنی بر اقامت ده روز با این فرض که وی تابع اراده شوهر است برای وی کافی 

است ، بلکه اگر مجبور به همراهی با شوهرش در مدت اقامت در آنجا باشد، نیز حکم 

 همین است .
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 جوانی با زنی از شهری دیگر ازدواج نموده است [ 715]س 

جوانی با زنی از شهری دیگر ازدواج نموده است ، هنگامی که این زن به خانه  :941س 

 پدرش می رود، نمازش قصر است یا تمام ؟

 ج : تا زمانی که از وطن اصلی خود اعراض نکرده ، نمازش در آنجا تمام است .

 تابعیت زن و فرزندان [ 716]س 

« قدس سره »اله حضرت امام رس(« 6239» ): آیا زن و فرزندان مشمول مسأله 941س 

هستند؟ یعنی در تحقق سفر آنها قصد سفر توسط آنان شرط نیست ؟ و آیا وطن پدر 

 موجب تمام بودن نماز کسانی که تابع وی هستند، می گردد؟

ج : اگر در سفر تابع پدر و لو قهراً باشند، قصد پدر برای پیمودن مسافت در صورت 

ی در انتخاب وطن و اعراض از آن ، اگر در تصمیم اطالع آنان از آن کافی است . ول

گیری و زندگی مستقل نباشند، یعنی بر حسب طبیعت و ارتکازشان تابع اراده پدر باشند، 

در اعراض از وطن سابق و اتخاذ وطن جدید که پدر با آن ها برای زندگی دائمی به آن 

 جا رفته است ، تابع وی خواهند بود.

 991ص: 

 ره احکام بالد کبی

 بالد کبیره [ 717]س 

: نظر جناب عالی در باره شهرهای بزرگ از جهت قصد توطن یا اقامت ده روز 949س 

 در آنها چیست ؟
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ج : در احکام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز فرقی بین شهرهای بزرگ و 

معمولی نیست و حتی با قصد توطن در یک شهر بزرگ و مدتی در آنجا ماندن ، بدون 

معین کردن محله خاصی از آن ، تمام آن شهر حکم وطن را در باره او پیدا خواهد کرد. 

انند این شهر نماید، بدون این که محله خاصی از هم چنین اگر قصد اقامت ده روز در م

آن را قصد نماید، حکم تمام بودن نماز و صحّت روزه در مورد او در تمام محله های آن 

 شهر جاری خواهد بود.

 بالد کبیره [ 718]س 

در مورد این که تهران از بالد کبیره است ، « قدس سره »: شخصی از فتوای امام 943س 

رده علم پیدا ک« قدس سره »س از پیروزی انقالب اسالمی به فتوای امام مطلع نبوده و پ

 است ، نماز و روزه ای را که به نحو متعارف به جا آورده ، چه حکمی دارد؟

در آن مسأله باقی باشد، واجب است « قدس سره »ج : اگر در حال حاضر بر تقلید امام 

 منطبق نیست ، تدارک نماید، به« ه قدس سر»که اعمال گذشته اش را که با فتوای امام 

این معنی که نمازهایی را که به جای شکسته ، تمام خوانده به صورت شکسته قضا کند 

 و روزه هایی را که در حال مسافرت گرفته است ، قضا نماید.

 نماز قضا

  []نماز قضا از رساله حضرت امام 

 کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده [ 3171]مسأله 

( خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را به 6کسی که نماز واجب ) 6394مسأله 

( نماز نخوانده 2جا آورد، اگر چه در تمام وقت نماز، خواب مانده یا به واسطه مستی )

ل حیض یا نفاس نخوانده ، قضا ندارد (، ولی نمازهای یومیه ای را که زن در حا3باشد )
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( )مکارم 3( )مکارم :( به واسطه بیماری یا مستی .. )2( )سیستانی :( نماز یومیه .. )6(. )9)

:( امّا کسی که در تمام وقت بی هوش بوده قضا بر او واجب نیست ، هم چنین کافری 

 که مسلمان شده و زنی که در حال حیض یا نفاس بوده .

ی کسی که در تمام وقت نماز هنوز بالغ نشده و یا دیوانه و یا بی هوش است )بهجت :( ول

و یا زنی که در تمام وقت نماز در حال حیض یا نفاس است ، نمازی که اینها نخوانده اند 

قضا ندارد مگر این که قبل از تمام شدن وقت نماز، این افراد از چنین حالی خارج شوند 

 برسد و بیهوش به هوش آید و زن از حیض و نفاس پاک یعنی شخص غیر بالغ به تکلیف

شود و مجنون عاقل شود که در این صورت ، نمازی را که ال اقل یک رکعت از آن را 

 و لو با تیمّم و حذف مستحبّات ، در وقت می توانسته بخواند و نخوانده ، باید قضا نماید.

را در وقتش نخواند، حتّی  )سیستانی :( و هم چنین است هر نماز واجب دیگری که آن

بنا بر احتیاط الزم نمازی را که در وقت معیّنی به نذر بر او واجب شده ؛ ولی نماز عید 

فطر و قربان قضا ندارند و هم چنین نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده 

آمد. قضا ندارد چه نمازهای یومیه باشد چه غیر آن و حکم قضا در نماز آیات خواهد 

( )گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین کسی که در تمام وقت )صافی : بدون عمد( بی 9)

 هوش بوده قضا بر او واجب نیست .

 991ص: 

)زنجانی :( همچنین اگر به جهت بی هوشی غیر اختیاری در تمام وقت نماز قضا شود، 

خود  جراحیولی اگر بی هوشی به اختیار خود شخص باشد؛ مثل این که به خاطر عمل 

را در اختیار پزشک قرار داده و در تمام وقت هم بی هوش بوده ، به احتیاط واجب باید 

 قضای آن را به جا آورد.
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)خوئی ، تبریزی :( نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده ، قضا ندارد چه 

هوش  نماز بینمازهای یومیه باشد چه غیر آن . )تبریزی : و نیز کسی که در تمام وقت 

 بوده قضا ندارد چه یومیّه باشد چه غیر آن (.

 اگر بعد از وقت نماز بفهمد[ 3173]مسأله 

اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده ، باید قضای آن  6396مسأله 

 را بخواند.

 کسی که نماز قضا دارد[ 3172]مسأله 

 اشاره

د، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب نیست کسی که نماز قضا دار 6392مسأله 

( )مکارم :( مگر آن که 2( )زنجانی :( الزم نیست .. )6(. )2( فوراً آن را به جا آورد )6)

یک یا دو نماز قبل از آن قضا شده باشد که احتیاط واجب این است که پیش از نماز 

 همان روز، آن را قضا کند.

 مسائل اختصاصی 

اگر کسی به اختیار خود سبب حصول دیوانگی یا بی هوشی ، یا  6663سأله )بهجت :( م

حیض و نفاس در خود شود، بنا بر احتیاط واجب باید نمازهای فوت شده در آن حال را 

 قضا نماید، خصوصاً اگر این عمل بعد از دخول وقت باشد.

نده شود هنگام نمازهایی که واجب است قرائت در آنها بلند خوا 6669)بهجت :( مسأله 

قضا هم باید بلند خوانده شود و هم چنین نمازهایی که واجب است آهسته بخواند هنگام 

قضا نیز واجب است آهسته بخواند و بلند یا آهسته خواندن قضای نافله ها، تابع خود آنها 

 است .
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کسی که وضو، غسل و تیمّم برایش ممکن نیست ، در خود وقت  6661)بهجت :( مسأله 

ماز بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط واجب باید در وقتی که قادر بر تحصیل طهارت ، ن

است نماز را قضا نماید، خصوصاً اگر خودش با اختیار سبب از بین رفتن تمکّن شده 

باشد، بلکه اگر این عمل بعد از گذشتن وقت کافی برای انجام نماز صورت گیرد، باید 

 نمازش را قضا کند.

کافر اصلی ، به جمیع اقسام آن ، در صورتی که مسلمان شود،  6661مسأله )بهجت :( 

نمازهای سابق او قضا ندارد، و امّا مسلمانی که نماز نخوانده اگر چه معذور بوده یا 

مسلمانی که مرتد شده ، اگر چه مرتدّ فطری باشد بنا بر أظهر و یا مسلمانی که محکوم به 

توبه بر همه اینها قضا الزم است ، ولی مسلمانی که  کفر است ، مثل خوارج ، در صورت

شیعه شده و نمازهایش را قبلًا مطابق مذهب خودش یا مطابق مذهب شیعه با نیّت قربت 

خوانده است بنا بر أظهر قضا بر او واجب نیست . و امّا اگر اصلًا نمازش را نخوانده ، باید 

 قضا کند.

تمام شدن وقت و لو به مقدار یک رکعت بالغ  اگر بچّه قبل از 6331)فاضل :( مسأله 

شود، نماز به نحو اداء بر او واجب است و چنانچه ترک نماید قضاء آن نماز بر او واجب 

 است 

 999ص: 

و هم چنین اگر زن حائض یا نفساء قبل از تمام شدن وقت ، عذر آنان برطرف شود و 

 بتوانند با غسل و لو یک رکعت از نماز را در وقت درک بکنند.
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بر شخصی که نماز جمعه واجب است چنانچه آن را در وقتش  6339)فاضل :( مسأله 

ظهر را هم ترک کرد، باید انجام ندهد، الزم است نماز ظهر را بخواند و چنانچه نماز 

 قضاء نماز ظهر را به جا آورد.

قضاء نمازهای واجب را در هر وقتی از شبانه روز می توان انجام  6333)فاضل :( مسأله 

داد چه در سفر و چه در حضر، لکن در حضر چنانچه بخواهد نماز در سفر را قضا کند، 

ضر در سفر، نماز قضا شده در حباید به صورت قصر قضا کند و بر عکس چنانچه بخواهد 

 را انجام دهد، باید به صورت تمام قضا کند.

چنانچه نماز در مکانهایی که مانند مسجد الحرام ، مکلّف مخیّر  6337)فاضل :( مسأله 

بین قصر و اتمام است خوانده نشود، احتیاط واجب آن است که چنانچه در غیر آن امکنه 

و چنانچه در همان امکنه بخواهد قضا کند، مخیّر قضا کند به صورت قصر انجام دهد 

 است بین قصر و اتمام .

 کسی که نماز قضا دارد[ 3171]مسأله 

( )مکارم :( و 6(. )6کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند ) 6393مسأله 

 خواندن نماز قضا، قبل از نماز یومیّه یا بعد از آن مانعی ندارد.

 وقتی که وقت فریضه تنگ نشده ، می تواند نماز قضا یا نماز مستحبّی بخواند.)بهجت :( تا 

 اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد[ 3174]مسأله 

اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که خوانده صحیح  6399مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات 6نبوده ، مستحب است احتیاطاً قضای آن را به جا آورد )

 ( )زنجانی :( بهتر است قضای آنها را به جا آورد.6عظام : فاضل و بهجت نیست )
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)مکارم :( مسأله اگر کسی گمان دارد بعضی از نمازهای گذشته او صحیح نبوده ، یا 

 فراموش کرده است ، احتیاط مستحب آن است که قضای آن را به جا آورد.

 نمازهای یومیه الزم نیست به ترتیب خوانده شود[قضای  3175]مسأله 

قضای نمازهای یومیه الزم نیست به ترتیب خوانده شود مثلًا کسی که یک  6391مسأله 

روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده ، الزم نیست اول نماز عصر و بعد از آن 

د، یّه باید به ترتیب خوانده شونماز ظهر را قضا نماید. )اراکی :( مسأله قضای نمازهای یوم

مثلًا کسی که یک روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده ، باید اوّل نماز عصر و 

 بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله قضای نمازهای یومیّه که ادای آنها باید به ترتیب خوانده 

یا مغرب و عشاء از یک شب باید قضای آنها را نیز شود، مثل ظهر و عصر از یک روز، 

به ترتیب بخواند. مثلًا اگر از کسی نماز ظهر و عصر یک روز فوت شود باید اول قضای 

ظهر را بخواند و بعد از آن عصر را ، ولی اگر کسی مثلًا یک روز نماز ظهر و روز بعد 

آن نماز ظهر را قضا نماید و  نماز عصر را نخوانده ، می تواند اّول نماز عصر و بعد از

ترتیب در بین آنها الزم نیست هر چند سزاوار است تا ممکن است رعایت ترتیب را 

 بنماید.

 993ص: 

)خوئی ، تبریزی ، نوری :( مسأله در قضای نمازهای یومیه ترتیب الزم نیست ، مگر در 

ب و عشا از یک نمازهایی که در ادای آنها ترتیب هست ، مثل نماز ظهر و عصر یا مغر

 روز اگر چه بهتر )خوئی : در غیر آنها نیز( مراعات ترتیب است .

 )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .
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)زنجانی :( مسأله در قضای نمازهای یومیه ترتیب الزم نیست بلکه مطابق احتیاط استحبابی 

ر و عصر یا است ؛ مگر در نمازهایی که در ادای آنها ترتیب الزم است ؛ مثل نماز ظه

 مغرب و عشا از یک روز، که در قضای آنها نیز الزم است .

)بهجت :( مسأله قضای نمازهای یومیه در صورتی که ترتیب آنها معلوم باشد باید به 

ترتیب خوانده شود، مثلًا کسی که یک روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده ، 

 و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید.بنا بر اظهر و أحوط باید اول نماز عصر 

)فاضل :( مسأله احتیاط واجب ، رعایت ترتیب در قضاء نمازهای یومیّه است برای کسی 

که ترتیب قضا شدن نمازهای خود را می داند و در نمازهایی که در اداء آنها ترتیب الزم 

 ت شود.است ، مانند نماز ظهر و عصر، الزم است در قضا ترتیب بین آنها رعای

)مکارم :( مسأله در نماز قضا ترتیب الزم نیست ، جز در میان قضای ظهر و عصر و مغرب 

 و عشاء از یک روز.

 اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه را بخواند[ 3176]مسأله 

اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند، یا مثلًا  6391مسأله 

یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند، الزم نیست آنها را به بخواهد قضای 

 .6391ترتیب به جا آورد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر کسی نداند که نمازهایی که از او قضا شده [ 3177]مسأله 

 اشاره

ه ، الزم وداگر کسی نداند که نمازهایی که از او قضا شده کدام یک جلوتر ب 6399مسأله 

نیست به طوری بخواند که ترتیب حاصل شود و هر یک را می تواند مقدم بدارد. این 
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مسأله ، در رساله آیات عظام : سیستانی و مکارم نیست )گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

([ که در قضای نمازها ترتیب الزم نیست ، خصوصاً در صورتی 6391گذشت در مسأله ] )

اموش کرده باشد مگر در جایی که در ادای آنها ترتیب واجب که ترتیب فوت را فر

باشد، ولی اگر بخواهد احتیاط کند و مراعات ترتیب نماید، خوب است و اگر بخواهد 

طوری آنها را بخواند که یقین کند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است ، اگر قضای 

داند کدام اوّل قضا شده ،  یک نماز ظهر و یک نماز مغرب بر او واجب است و نمی

احتیاطاً باید اوّل یک نماز مغرب و بعد از آن یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را 

بخواند، یا اوّل یک نماز ظهر و بعد از آن یک نماز مغرب و دوباره نماز ظهر را بخواند، 

 تا یقین کند هر کدام را که اوّل قضا شده اّول خوانده است .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر ترتیب نمازهایی را که نخوانده ، فراموش کند بهتر آن 

است که طوری آنها را بخواند که یقین کند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است . 

 مثلًا اگر قضای یک 

 997ص: 

یک  نماز ظهر و یک نماز مغرب بر او واجب است و نمی داند کدام اوّل قضا شده ، اوّل

نماز مغرب و بعد از آن یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند، یا اوّل یک نماز 

ظهر و بعد از آن یک نماز مغرب و دوباره نماز ظهر را بخواند، تا یقین کند هر کدام را 

 که اوّل قضا شده اّول خوانده است .

 )اراکی :( باید طوری آنها را بخواند ..

 ستحب آن است که طوری آنها را بخواند ..)زنجانی :( احتیاط م

 )اراکی :( باید اوّل ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)اراکی :( ولی اگر نمازهایی که ترتیب آنها را فراموش کرده به قدری زیاد باشد که اگر 

 بخواهد به ترتیب بخواند، خیلی مشقّت دارد، الزم نیست آنها را به ترتیب به جا آورد.

ن هم ندارد که نمازهایی که از او قضا شده )بهجت :( مسأله اگر کسی نداند و گما

کدامیک جلوتر بوده ، بنا بر اقوی الزم نیست به طوری بخواند که ترتیب حاصل شود و 

می تواند هر کدام را خواست ، مقدّم بدارد، اگر چه احتیاط در صورتی که عسر و حرج 

تیب است پس ترپیش نیاید و موجب فوت آن چه یقیناً فوت شده نشود، تحصیل یقین به 

اگر نداند نماز مغرب و ظهر که از او فوت شده ، کدامیک جلوتر بوده یک نماز مغرب 

 بین دو ظهر یا یک نماز ظهر بین دو مغرب بنا بر احتیاط مستحب بخواند.

 مسائل اختصاصی 

اگر نماز ظهر یک روز و نماز عصر روز دیگر یاد و  6339)گلپایگانی صافی :( مسأله 

یا دو نماز عصر از او قضا شده و نمی داند کدام اوّل قضا شده است چنانچه  نماز ظهر و

دو نماز چهار رکعتی بخواند، به نیّت این که اوّلی قضای نماز روز اوّل و دوّمی قضای 

 نماز روز دوّم باشد، کافی است .

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( در حاصل شدن ترتیب کافی است .

اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشا یا یک نماز عصر  6333( مسأله )گلپایگانی ، صافی :

و یک نماز عشا از او قضا شود و نداند کدام اّول قضا شده است و بخواهد احتیاط نماید، 

باید طوری آنها را بخواند که یقین کند به ترتیب به جا آورده است . مثلًا اگر یک نماز 

وّلی آنها را نمی داند باید اوّل یک نماز ظهر، بعد ظهر و یک نماز عشا از او قضا شده و ا

یک نماز عشا دوباره یک نماز ظهر، یا اوّل یک نماز عشا بعد یک نماز ظهر دوباره یک 

 نماز عشا بخواند.
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)خوئی ، تبریزی :( بهتر آن است ) )زنجانی :( احتیاط مستحب آن است ( که طوری آنها 

جا آورده است ، مثلًا اگر یک نماز ظهر، و یک نماز را بخواند که یقین کند به ترتیب به 

عشا از او قضا شده و اوّلی آنها را نمی داند، اول یک نماز ظهر، بعد از آن یک نماز عشا 

دوباره یک نماز ظهر بخواند یا اول یک نماز عشا بعد یک نماز ظهر دوباره یک نماز 

 عشا بخواند.

ر از او قضا شده ولی نمی داند از یک روز اگر نماز ظهر و عص 6622)بهجت :( مسأله 

بوده یا از دو روز و نمی داند کدام زودتر قضا شده ، می تواند دو نماز چهار رکعتی 

بخواند: چهار رکعت اوّل به قصد نمازی که اوّل فوت شده و چهار رکعت دوّم به قصد 

 نماز دوّم .

 914ص: 

 ه [اگر کسی که نمازهایی از او قضا شد 3178]مسأله 

اگر کسی که نمازهایی از او قضا شده می داند کدام یک جلوتر قضا شده  6393مسأله 

(. و آن چه اول قضا شده اول بخواند 6احتیاط مستحب آن است که به ترتیب قضا کند )

( )اراکی :( باید 6و دومی را بعد و همین طور. این مسأله ، در رساله آیات عظام نیست )

 به ترتیب قضا کند ..

 )نوری :( بهتر آن است که به ترتیب قضا کند، هر چند رعایت ترتیب واجب نیست .

 اگر برای میتی می خواهند نماز قضا بدهند[ 3179]مسأله 

( و می دانند آن میت ترتیب 6اگر برای میتی می خواهند نماز قضا بدهند ) 6397مسأله 

ل شود بیاورند که ترتیب حاصقضا شدن را می دانسته باز الزم نیست طوری قضا را به جا 

( )فاضل :( و 6(. این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت ، زنجانی و مکارم نیست )2)
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ورثه علم به ترتیب نمازهای فوت شده داشته باشند، بنا بر احتیاط الزم است ترتیب رعایت 

جیر نمود اشود و بنا بر این صحیح نیست برای میّت چند نفر را در یک وقت برای نماز 

و الزم است برای هر یک از آنها وقتی را معیّن نمود و اگر ترتیب قضا شدن را نمی دانند 

( )اراکی :( باید طوری قضا را به جا بیاورند که ترتیب حاصل 2این شرط الزم نیست . )

 شود.

)نوری :( بهتر آن است طوری قضا را به جا آورند که ترتیب حاصل شود هر چند الزم 

 .نیست 

 .6193)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر برای میّتی بخواهند چند نفر را اجیر کنند[ 3181]مسأله 

اگر برای میّتی که در مسأله پیش گفته شد بخواهند چند نفر را اجیر کنند  6334مسأله 

تب معین کنند که با هم شروع نکنند در که نماز بخوانند الزم نیست برای آنها وقت مر

( )اراکی :( باید برای آنها وقت 6(. این مسأله در رساله بقیه آیات عظام نیست )6عمل )

 مرتّب معین کنند که با هم شروع نکنند.

 .6397)فاضل :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر بدانند که میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته [ 3183]مسأله 

اگر بدانند که میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یا ندانند که می دانسته  6336مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات عظام 2( الزم نیست به ترتیب برای او قضا به جا بیاورند )6)

( )اراکی :( باید 2( )نوری :( ندانند که می دانسته یا نه یا بدانند که می دانسته .. )6نیست )

[ گفته شد، طوری نمازهای او را قضا کنند که یقین به 6399فصیلی که در مسأله ]به ت

 مراعات ترتیب حاصل شود.
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 چند نفر را برای به جا آوردن نماز میت اجیر کنند[ 3182]مسأله 

در مسأله پیش اگر بخواهند چند نفر را برای به جا آوردن نماز میت اجیر  6332مسأله 

ن کنند و می توانند همه با هم شروع به قضا کنند. این مسأله ، کنند الزم نیست وقت معی

 در رساله آیات عظام نیست 

 کسی که چند نماز از او قضا شده [ 3181]مسأله 

( مثلًا نمی 6کسی که چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمی داند ) 6333مسأله 

( و هم چنین اگر 2ا بخواند کافی است )داند چهار تا بوده یا پنج تا، چنانچه مقدار کمتر ر

( 6شماره آنها را می دانسته و فراموش کرده اگر مقدار کمتر را بخواند کفایت می کند. )

)مکارم :( مثلًا نمی داند دو نماز بوده یا سه نماز، کافی است مقدار کمتر را بخواند اّما 

نگاری فراموش کرده ، احتیاط اگر قبلًا شماره آنها را می دانسته ، ولی به واسطه سهل ا

 واجب آن است که مقدار بیشتر را بخواند.

 916ص: 

( )فاضل :( لکن احتیاط واجب آن است چنانچه شماره آنها را قبلًا می دانسته و بعد 2)

 فراموش نموده مقدار زیادتر را بخواند.

قدر  آن )بهجت :( چنانچه برای او مشکل نیست و عسر و حرج در کار نباشد، الزم است

نماز بخواند تا علم پیدا کند به مقدار نمازهای قضا شده یا این که بیشتر نماز قضا خوانده 

است و اگر تحصیل علم ممکن نیست ، به مقداری که اطمینان پیدا کند، نماز بخواند؛ و 

اگر آن هم نشد، به قدری که گمان پیدا کند؛ و این احتیاطات ، در صورتی است که می 

احتمال می دهد که سابقاً مقدار آنها را می دانسته و الّا فقط به قدری که یقین دارد داند یا 
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نماز بخواند و در مورد مقدار بیشتر، احتیاط کردن خوب است ولی ظاهر این است که 

 الزم نیست .

)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، صافی :( مسأله کسی که مثلًا چند نماز 

ا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمی داند مثلًا نمی داند که سه یا صبح ی

چهار یا پنج نماز بوده ، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است . ولی بهتر آن است که 

به قدری نماز بخواند که یقین کند تمام آنها را خوانده است مثلًا اگر فراموش کرده که 

او قضا شده است و یقین دارد که بیشتر از ده نماز نبوده )خوئی ، تبریزی  چند نماز صبح از

 ، سیستانی : احتیاطاً( ده نماز صبح بخواند.

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( یا فراموش کرده ، ..

)زنجانی :( و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر را بخواند؛ بخصوص اگر شماره 

اموش کرده ، مثلًا اگر فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا آنها را می دانسته و فر

 شده و یقین دارد که بیشتر از ده نبوده ، به احتیاط مستحب ده نماز صبح بخواند.

 )گلپایگانی ، صافی :( ولی اگر شماره آنها را می دانسته و فراموش کرده ..

 یش دارد[کسی که نماز قضا از همین روز یا روزهای پ 3184]مسأله 

کسی که نماز قضا از همین روز یا روزهای پیش دارد می تواند قبل از  6339مسأله 

خواندن نمازی که قضا شده نماز ادایی را بخواند و الزم نیست نماز قضا را جلو بیندازد 

 ( )بهجت :( گر چه مطابق احتیاط است .6(. )6)

وزهای فقط یک نماز قضا از ر گلپایگانی ، )خویی ، تبریزی ، صافی :( مسأله کسی که

پیش دارد، بنا بر احتیاط مستحب )خوئی ، تبریزی : بهتر این است که ( اگر ممکن است 

باید اوّل آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود. و نیز اگر از روزهای پیش نماز قضا 
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 که ممکنندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده است ، در صورتی 

باشد بنا بر احتیاط مستحب باید )خوئی ، تبریزی : بهتر این است که ( نماز قضای آن روز 

 را پیش از نماز اداء بخواند.

)فاضل :( مسأله کسی که نماز قضای روزی که می خواهد نماز اداء را بخواند بر او واجب 

 ست .باشد احتیاط واجب ، تقدیم نماز قضاء بر نماز اداء همان روز ا

)زنجانی :( مسأله کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد بنا بر احتیاط اگر 

ممکن است اول آن را بخواند، بعد مشغول نماز آن روز شود و نیز اگر یک نماز یا بیشتر 

از همان روز از او قضا شده است ، در صورتی که ممکن باشد، بنا بر احتیاط نماز قضای 

 ز نماز ادا بخواند.آن روز را پیش ا

 912ص: 

)سیستانی :( مسأله کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد بهتر این است که 

اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمی شود اوّل آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز 

ز او ا شود. و نیز اگر از روزهای پیش نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز

قضا شده است ، در صورتی که وقت فضیلت آن نماز فوت نمی شود بهتر این است که 

 نماز قضای آن روز را پیش از نماز اداء بخواند.

)مکارم :( مسأله کسی که نماز قضا از روزهای پیش بر ذمّه دارد می تواند قبل از خواندن 

نماز قضا به نماز ادای روزانه مشغول شود، مگر آن که یک یا دو نماز قبل از آن باشد که 

 بنا بر احتیاط واجب باید قبلًا به جا آورد.

 نده [کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوا 3185]مسأله 

 اشاره
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کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی داند نماز ظهر است  6331مسأله 

(، اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند به نیت قضای نمازی که 6یا عصر است یا عشاء )

( )خوئی ، 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه فاضل نیست )2نخوانده ، کافی است )

 ی :( نمی داند نماز ظهر است یا نماز عشاء ..سیستانی ، تبریز

( )خوئی ، 2)گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( نمی داند نماز ظهر است یا نماز عصر .. )

 تبریزی ، سیستانی :( و نسبت به جهر و اخفات مخیّر می باشد.

)زنجانی :( و هم چنین است حکم کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده ولی 

ی داند مثلًا نماز ظهر است یا نماز عشا و ظاهراً می تواند حمد و سوره نماز را بلند یا نم

 آهسته بخواند.

 )مکارم :( و در بلند خواندن و آهسته خواندن حمد و سوره مخیّر است .

 مسائل اختصاصی 

( کسی که پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و 6374)گلپایگانی ، صافی :( مساله )

نمی داند اوّلی آنها کدام است و بخواهد احتیاطاً مراعات ترتیب را نماید، باید نُه نماز به 

ترتیب بخواند مثلًا از نماز صبح شروع کند و بعد از آن که ظهر و عصر و مغرب و عشاء 

رتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند و اگر شش نماز پشت سر را خواند، دو م

هم از او قضا شده و اوّلی آنها را نمی داند، باید ده نماز را به ترتیب قضا کند و همین 

طور برای هر یک نمازی که به نمازهای قضای او اضافه می شود در صورتی که پشت 

 قداری که گفته شد اضافه نماید مثلًا اگر هفتسر هم قضا شده باشد، باید یک نماز به م

 نماز او قضا شده و اوّلی آنها را نمی داند باید یازده نماز را به ترتیب به جا آورد.
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کسی که پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمی  6374)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

ند و لًا از نماز صبح شروع کداند اولی آنها کدام است چنانچه نه نماز به ترتیب بخواند مث

بعد از آن که ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند، دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر 

 و مغرب را بخواند، یقین به ترتیب حاصل نموده است .

کسی که چند نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمی داند اولی  6374)زنجانی :( مسأله 

م آن نمازها را بخواند و بار دیگر نمازها را به همان ترتیب کدام است ، اگر یک بار تما

به غیر از نماز آخری بخواند ترتیب یقیناً حاصل می شود؛ مثلًا کسی که پنج نماز پشت 

سر هم از او قضا شده و نمی داند اولی آنها کدام است ، چنانکه نه نماز به ترتیب بخواند؛ 

 مثلًا از نماز صبح شروع 

 913ص: 

بعد از آن که ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند، دو مرتبه نماز صبح و ظهر و  کند و

 عصر و مغرب را بخواند یقین به ترتیب حاصل نموده است .

کسی که می داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از  6376)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

شبانه روز را به جا آورد  یک روز قضا شده و ترتیب آنها را نمی داند چنانچه نماز یک

کافی است ولی اگر بخواهد احتیاط کند )گلپایگانی : باید پنج شبانه روز نماز بخواند و 

اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده ،( باید شش شبانه روز نماز بخواند و هم چنین 

ا یقین ت برای هر نمازی که به نمازهای قضای او اضافه شود، باید یک روز بیشتر بخواند

کند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است ، مثلًا اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده 

 باشد، باید هفت شبانه روز قضا نماید.
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کسی که می داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از یک  6376)خوئی ، تبریزی :( مسأله 

د و پنج شبانه روز نماز بخوانروز قضا شده و ترتیب آنها را نمی داند بهتر این است که 

اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده ، نماز شش شبانه روز را بخواند و هم چنین 

برای هر نمازی که به نمازهای قضای او اضافه شود، یک شبانه روز بیشتر بخواند تا یقین 

نخوانده  زکند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است ، مثلًا اگر هفت نماز از هفت رو

 باشد نماز هفت شبانه روز را قضا نماید.

کسی که می داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از یک روز قضا  6376)زنجانی :( مسأله 

شده و ترتیب آنها را نمی داند، برای رعایت ترتیب می تواند پنج شبانه روز نماز بخواند، 

د برای رعایت ترتیب شش شبانه و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده ، می توان

روز نماز بخواند و هم چنین برای هر نمازی که به نمازهای قضای او اضافه شود، می 

تواند یک شبانه روز بیشتر بخواند و یقین می کند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده 

گونه  هاست ؛ البته با کمتر از مقدارهای ذکر شده نیز می توان ترتیب را رعایت کرد، ب

 ای که در اینجا مجال توضیح آن نیست .

 6311( )سیستانی :( مسأله 6) 379)خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده ، یا فقط 

ارد و ممکن است نیّت را به یک نماز قضا از روزهای پیش دارد چنانچه وقت وسعت د

نماز قضا برگرداند بهتر این است که نیّت نماز قضا کند، مثلًا اگر در نماز ظهر پیش از 

رکوع رکعت سوّم یادش بیاید که نماز صبح آن روز قضا شده در صورتی که وقت نماز 

آن را  وظهر تنگ نباشد، )گلپایگانی ، صافی : می تواند( نیّت را به نماز صبح برگرداند 

دو رکعتی تمام کند بعد نماز ظهر را بخواند، ولی اگر وقت تنگ است یا نمی تواند نیت 

را به نماز قضا برگرداند، مثلًا در رکوع رکعت سوّم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح 
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را نخوانده ، چون اگر بخواهد نیّت نماز صبح کند یک رکوع که رکن است زیاد می 

 را به قضای صبح برگرداند. شود، نباید نیّت

 )سیستانی :( اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمی شود ..

 )گلپایگانی ، صافی :( می تواند )زنجانی : بنا بر احتیاط( نیت نماز قضا کند ..

 )گلپایگانی ، صافی :( پیش از تمام شدن رکعت دوّم ..

 )سیستانی :( وقت فضیلت نماز ظهر ..

 919ص: 

 اگر وقت فضیلت تنگ است .. )سیستانی :(

 )زنجانی :( یک رکوع زیاد می شود ..

کسی که می داند یکی از نمازهای پنجگانه از او فوت شده و نمی  6621)بهجت :( مسأله 

داند کدام بوده ، کافی است یک نماز صبح و یک مغرب و یک چهار رکعتی به قصد 

آن ، مخیّر است . و اگر مسافر بوده ،  ما فی الذّمّه بخواند. و در بلند یا آهسته خواندن

 کافی است یک مغرب و یک دو رکعتی به قصد ما فی الذّمّه بخواند.

 اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد[ 3186]مسأله 

اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هم از همان  6331مسأله 

زم نیست نمازهای قضا را پیش از نماز ادا بخواند حتی (، اگر چه ال6روز از او قضا شده )

اگر چه وقت داشته باشد و ترتیب بین نمازهای قضا را هم بداند، ولی احتیاط استحبابی 

آن است که نمازهای قضا، مخصوصاً نماز قضای همان روز را پیش از نماز ادا بخواند 
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لپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ( )گ6(. این مسأله در رساله آیت اللّه فاضل نیست )2)

، بهجت ، صافی ، زنجانی ، نوری :( چنانچه برای قضای تمام آنها وقت ندارد یا نمی 

خواهد همه را در آن روز بخواند مستحب است )زنجانی : احتیاط آن است که ( نماز 

صافی :  نی ،قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند و بهتر این است )گلپایگانی ، زنجا

احتیاط مستحب آن است ( که بعد از خواندن قضای نمازهای سابق دوباره نماز قضایی 

 را که در آن روز پیش از نماز ادا خوانده به جا آورد.

 )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 )بهجت :( بلکه مطابق احتیاط است .

اکی :( ولی باید بعد از خواندن ( )ار2)نوری :( اگر چه ترتیب بین قضاها را می داند. )

قضای نمازهای سابق دوباره نماز قضایی را که در آن روز پیش از نماز ادا خوانده به جا 

 .6339آورد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد[ 3187]مسأله 

ست اگر چه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد، دیگری تا انسان زنده ا 6339مسأله 

 نمی تواند نمازهای او را قضا نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 نماز قضا را با جماعت می شود خواند[ 3188]مسأله 

 اشاره

نماز قضا را با جماعت می شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا؛  6333مسأله 

( مثلًا اگر نماز قضای صبح را با نماز ظهر یا 6و الزم نیست هر دو یک نماز را بخوانند )
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( )مکارم :( احتیاط این است که هر دو یک نماز را 6عصر امام بخواند اشکال ندارد. )

 قضای نماز ظهر را با نماز ظهر بخواند و نماز قضای عصر را با نماز عصر. بخوانند مثلًا

 مسأله اختصاصی 

نمازهای مستحبّی که وقت خاص دارند، در صورت ترک ، قضای  6627)بهجت :( مسأله 

آنها مستحب است ولی اگر در اثر بیماری فوت شد، استحباب قضا، تأکّد ندارد؛ و اگر 

ه را قضا نکرد، مستحب است برای هر نماز فوت شده یک نمازهای مستحبّی فوت شد

 مُد طعام صدقه بدهد.

 مستحب است بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد[ 3189]مسأله 

مستحب است بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد به نماز  6337مسأله 

 خواندن و عبادتهای دیگر عادت دهند،

 911ص: 

(. این مسأله ، در رساله آیت 6ستحب است او را به قضای نمازها هم وادار نمایند )بلکه م

( )مکارم :( )البتّه نباید این کار به صورتی انجام گیرد که موجب 6اللّه بهجت نیست )

 ناراحتی و بیزاری او از نماز گردد(.

ل جب و نواف)گلپایگانی :( مسأله مستحب است اطفال ممیّز را به خواندن نمازهای وا

تمرین و عادت دهند، بلکه مستحب است آنان را به قضای نماز هم وادار نمایند و هم 

چنین مستحب است تمرین و عادت دادن آنان بر هر عبادت و عمل صالح و خلق و روش 

نیک . و واجب است بر اولیای اطفال که آنان را از هر کاری که باعث ضرر بر خودشان 

لوگیری کنند و از هر کاری که شارع مقدّس وجود آن را در خارج و یا دیگران باشد، ج

منع فرموده ، مثل زنا، لواط، غیبت و غنا واجب است اطفال را جلوگیری کرد. و حرام 
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است آنان را در مدارس ، تحت تعلیم معلّمین فاسق و بی ایمان ، که سبب فساد اخالق و 

ت صوصاً در این زمان مسلمانان کمال مراقبعقیده اطفال می شوند، بگذارند؛ بلکه باید مخ

و مواظبت را بنمایند و تا کاملًا از وضع کودکستان ، دبستان و دبیرستان از هر جهت 

مطمئن نشده اند از فرستادن فرزندان معصوم خود به این گونه مراکز خودداری کنند و 

 .امت به گردن نگیرندوزر و وبال فساد عقیده اوالد، بلکه اوالد اوالد خود را تا روز قی

)صافی :( از هر کاری که شارع مقدّس ، وجود آن را در خارج منع فرموده ، مثل زنا، 

لواط و دزدی واجب است اطفال را جلوگیری کرد؛ و مخصوصاً در آموزش و پرورش 

آنها نظارت کامل داشته باشند، که زیر نظر معلمان صالح و متعهد باشند و آنها را به 

دبستان و دبیرستانهایی که از هر جهت مورد اعتماد باشند، بفرستند؛ و حتی  کودکستان ،

حُسن انتخاب نام برای فرزندان خود را رعایت نمایند و عقیده اوالد، بلکه اوالد اوالد 

 خود را تا روز قیامت به گردن نگیرند.

  (نماز قضا )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 من تا سن هفده سالگی با مسأله احتالم و غسل و مانند آن آشنا نبودم [ 524]س 

: من تا سن هفده سالگی با مسأله احتالم و غسل و مانند آن آشنا نبودم و از کسی 129س 

هم در باره آنها چیزی نشنیده بودم و خودم هم معنای جنابت و وجوب غسل را نمی 

 این سن اشکال دارد، امیدوارم وظیفه مرا بیان فرمائید. فهمیدم ، لذا نماز و روزه ام تا

ج : همه نمازهایی را که در حال جنابت خوانده اید، باید قضا کنید، ولی روزه ای را که 

 در حال جنابت بدون علم به اصل جنابت گرفته اید، صحیح و مجزی است و قضا ندارد.

 نماز نخواندن من به صورت مستمر نبوده [ 525]س 
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: متأسفانه من در گذشته بر اثر نادانی و ضعف اراده مبتال به عمل شنیع استمناء 121س 

بودم ، لذا گاهی نماز نمی خواندم که مدت دقیق آن را به یاد ندارم . نماز نخواندن من 

به صورت مستمر نبوده ، بلکه مربوط به زمانی است که جنب بودم و غسل نکرده ام که 

اه باشد. تصمیم گرفته ام نمازهایم در این مدت را قضا کنم گمان می کنم حدود شش م

 ، آیا قضای آنها واجب است یا خیر؟

 911ص: 

ج : هر مقدار از نمازهای روزانه ای را که می دانید انجام نداده اید و یا در حال جنابت 

 خوانده اید، قضای آن بر شما واجب است .

 اش هست یا خیر[ شخصی که نمی داند نماز قضا بر ذّمه 526]س 

: شخصی که نمی داند نماز قضا بر ذمّه اش هست یا خیر، اگر نماز مستحبی یا 121س 

نافله بخواند، بر فرض که نماز قضا داشته باشد، آیا به عنوان نماز قضای او محسوب می 

 شود؟

ج : نوافل و نمازهای مستحب به جای نماز قضا محسوب نمی شوند، و اگر نماز قضا بر 

 او باشد، واجب است که آن را به نیت نماز قضا بخواند. عهده

 من حدود شش ماه است که به سن تکلیف رسیده ام [ 527]س 

: من حدود شش ماه است که به سن تکلیف رسیده ام . چند هفته قبل از رسیدن 129س 

به آن سن فکر می کردم تنها عالمت بلوغ ، تمام کردن پانزده سال هجری قمری است . 

ی اکنون کتابی راجع به عالمتهای بلوغ پسران خواندم که در آن عالمتهای دیگری ول

برای بلوغ ذکر شده که در من وجود دارند، ولی زمان پیدایش آنها را نمی دانم . آیا در 

حال حاضر قضای نماز و روزه بر عهده من هست یا خیر؟ با توجه به این که من گاهی 
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سال گذشته را به طور کامل روزه گرفته ام ، وظیفه من در نماز می خواندم و ماه رمضان 

 این باره چیست ؟

ج : قضای همه نمازها و روزه هایی که یقین به فوت آنها پس از رسیدن به سن ّ بلوغ و 

 تکلیف شرعی دارید، واجب است .

 اگر شخصی در ماه مبارک رمضان سه بار غسل جنابت کند[ 528]س 

: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان سه بار غسل جنابت کند، مثلًا در روزهای 123س 

بیستم ، بیست و پنجم و بیست و هفتم غسل نماید، و بعد یقین کند که یکی از آن غسلها 

 باطل بوده است ، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

راغت ری که یقین به فج : روزه اش صحیح است ، ولی بنا بر احتیاط، قضای نمازها به طو

 ذمّه پیدا کند، واجب است .

 شخصی بر اثر جهل به حکم شرعی ، مدتی ترتیب را در غسل رعایت نکرده است [ 529]س 

: شخصی بر اثر جهل به حکم شرعی ، مدتی ترتیب را در غسل رعایت نکرده 127س 

 است ، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

داده که شرعاً باطل است ، قضای نمازهایی که در این ج : اگر غسل را به نحوی انجام 

حالت با حدث اکبر خوانده ، واجب است . ولی روزه اش ، اگر در آن هنگام اعتقاد به 

 صحت غسل خود داشته ، محکوم به صحت است .

 کسی که قصد دارد نماز قضای یک سال را بخواند[ 511]س 

را بخواند، چگونه باید آن را انجام : کسی که قصد دارد نماز قضای یک سال 134س 

 دهد؟
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ج : می تواند با یکی از نمازها شروع کند و به ترتیبی که نمازهای پنجگانه یومیه را می 

 خواند، آن را ادامه دهد.

 شخصی مدت زیادی نماز قضا بر عهده دارد[ 513]س 

ر به ترتیب زی: شخصی مدت زیادی نماز قضا بر عهده دارد، آیا می تواند آنها را 136س 

( هر یک از نماز ظهر و عصر را 2( مثلًا بیست بار نماز صبح بخواند. )6به جا آورد؟ )

( هر یک از نماز مغرب و عشاء را بیست بار بخواند و تا یک سال به 3بیست بار بخواند. )

 همین صورت ادامه دهد.

 ج : قضای نمازها به ترتیب مذکور اشکال ندارد.

 یه سر مجروح شده [شخصی از ناح 512]س 

: شخصی از ناحیه سر مجروح شده و قسمتی از مغز وی آسیب دیده که بر اثر 132س 

 آن دست و پای چپ و زبانش فلج گشته است .

 919ص: 

هم چنین نماز را فراموش کرده و قادر به یادگیری آن نیست ، ولی می تواند اجزای نماز 

تشخیص دهد. در حال حاضر وی در رابطه با  را با خواندن از کتاب و یا شنیدن از نوار،

نماز دو مشکل دارد، یکی این که قدرت تطهیر محل بول و وضو گرفتن را ندارد، دوم 

این که در قرائت نماز مشکل دارد. تکلیف او چیست ؟ هم چنین نسبت به نمازهائی که 

 تقریباً به مدت شش ماه از او فوت شده است ، چه حکمی دارد؟

واند هر چند با کمک دیگران ، وضو بگیرد، یا تیمم نماید، واجب است که ج : اگر بت

نماز را به هر نحوی که می تواند بخواند، اگر چه با شنیدن از نوار یا خواندن از روی 
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نوشته و مانند آن باشد. و در مورد طهارت بدن ، اگر قدرت بر تطهیر آن هر چند به 

نماز بخواند، و نمازش صحیح است . قضای کمک دیگران ندارد، با همان بدن نجس 

نمازهای گذشته ای هم که از وی فوت شده ، واجب است ، مگر نمازهایی که بر اثر بی 

 هوشی که در تمام وقت نماز ادامه داشته ، از او فوت شده باشد.

در دوران جوانی نمازهای ظهر و عصر من بیشتر از نمازهای مغرب و عشاء و صبح  511]س 

 ه اند[قضا شد

: در دوران جوانی نمازهای ظهر و عصر من بیشتر از نمازهای مغرب و عشاء و 133س 

صبح قضا شده اندکه پشت سر هم بودن و تعداد و ترتیب آنها را نمی دانم . آیا در این 

 مورد باید نماز دوره ای خوانده شود؟ و نماز دوره ای چیست ؟ امیدواریم توضیح فرمائید.

ا مراعات ترتیب واجب نیست و خواندن مقداری که یقین به قضا شدن ج : در نماز قض

آن دارید کافی است و دوره کردن به معنای تکرار نماز برای احراز ترتیب بر شما واجب 

 نیست .

 گاهی پس از ازدواج مایعی از من خارج می شد[ 514]س 

نجس بودن آن : گاهی پس از ازدواج مایعی از من خارج می شد که اعتقاد به 139س 

داشتم . لذا به نیت غسل جنابت غسل کرده و نمازم را بدون وضو می خواندم . در رساله 

های عملیه این مایع ، مذی نامیده شده است . اکنون نمی دانم نمازهایی را که بدون وضو 

 و بی آن که جنب باشم با غسل جنابت خوانده ام ، چه حکمی دارد؟

بعد از خروج آن مایع ، بدون وضو و با غسل جنابت خوانده ج : قضای همه نمازهایی که 

 اید، واجب است .

 کافری پس از مدتی اسالم آورده است [ 515]س 
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: کافری پس از مدتی اسالم آورده است ، آیا قضای نماز و روزه هایی که انجام 131س 

 نداده ، واجب است ؟

 ج : واجب نیست .

 ات گمراه کننده[بعضی از افراد بر اثر تبلیغ 516]س 

: بعضی از افراد بر اثر تبلیغات گمراه کننده کمونیستها چندین سال نماز و واجبات 131س 

خود را ترک کرده اند، ولی بعد از پیام تاریخی امام راحل به سران شوروی سابق پی به 

اشتباه خود بردند و به سوی خداوند توبه نموده اند، آنها در حال حاضر قادر به قضای 

 روزه ها نیستند، وظیفه آنها چیست ؟همه آن نمازها و 

ج : بر آنان واجب است که نمازها و روزه های فوت شده را به هر مقدار که قدرت 

 دارند، قضا و هر مقداری که قادر نیستند وصیت نمایند.

 شخصی فوت کرده و قضای روزه ماه مبارک رمضان و نماز بر عهده اوست [ 517]س 

روزه ماه مبارک رمضان و نماز بر عهده اوست و  : شخصی فوت کرده و قضای139س 

فرزند ذکوری هم ندارد. مقداری مال به جا گذاشته که برای قضای یکی از نماز و روزه 

 کفایت می کند. در این صورت قضای نماز مقدم است یا روزه ؟

 913ص: 

ج : ترجیحی بین نماز و روزه نیست و بر ورثه واجب نیست که ما ترک وی را صرف 

قضای نماز و روزه او نمایند، مگر آن که در این باره وصیت کرده باشد، که در این 

صورت باید به وصیت او در اجیر گرفتن از ثلث ترکه برای قضای نماز و روزه اش به هر 

 د.مقدار که کفایت می کند، عمل کنن
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 من در اکثر اوقات نماز خود را خوانده [ 518]س 

: من در اکثر اوقات نماز خود را خوانده و در صورت فوت شدن نماز، آن را 133س 

قضا کرده ام ، این نمازهای فوت شده هم مواردی بوده که یا من خواب مانده ام و یا بدن 

ر نمازهای قضا شده یومیه ، و لباسم نجس بوده و در تطهیر آنها کوتاهی کرده ام . مقدا

 آیات و قصر را که بر عهده من است ، چگونه محاسبه نمایم ؟

ج : قضای نمازهایی که یقین به فوت شدن آنها دارید، کافی است ، و از این مقدار هر 

کدام را که یقین دارید نماز قصر یا آیات بوده ، باید بر وفق یقین خود آنها را به جا 

به عنوان قضای نمازهای یومیه بخوانید و چیزی بیشتر از این مقدار بر  آورید، و بقیه را

 شما واجب نیست .

 ]نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است [

  []نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است از رساله حضرت امام 

 اشاره

 که بر پسر بزرگتر واجب است (« 6»( أن 2)نماز قضای پدر لما 

 اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد[ 3191ه ]مسأل

 اشاره

اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی  6374مسأله 

ترک نکرده و می توانسته قضا کند، بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگش به جا 

ز روی نافرمانی هم ترک کرده باشد واجب است آورد، یا برای او اجیر بگیرد. بلکه اگر ا

به همین طور عمل کند و نیز روزه ای را که در سفر نگرفته ، اگر چه نمی توانسته قضا 
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کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید، یا برای او اجیر بگیرد. این مسأله ، در رساله 

از و روزه خود را به جا نیاورده آیت اللّه بهجت نیست )اراکی :( مسأله اگر پدر و مادر نم

باشند، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده اند و می توانسته اند قضا کنند، بر پسر بزرگتر 

واجب است که بعد از مرگشان به جا آورد، یا برای آنان اجیر بگیرد. بلکه اگر از روی 

ه ز روزه ای را کنافرمانی هم ترک کرده باشند، واجب است به همین طور عمل کند و نی

در سفر نگرفته اند، اگر چه نمی توانسته اند قضا کنند، واجب است که پسر بزرگتر قضا 

 نماید، یا برای آنان اجیر بگیرد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر پدر به جهت عذری نماز یا روزه اش را به جا نیاورده 

گیرد اید یا برای انجام آن اجیر بباشد، بعد از فوت او بر پسر بزرگتر واجب است قضا نم

هر چند پدر نتوانسته قضا کند و بنا بر احتیاط واجب )صافی : بنا بر احتیاط( اگر از روی 

نافرمانی هم ترک کرده باشد؛ پسر بزرگتر باید آن را قضا نماید )صافی : یا برای او اجیر 

ه که در صورتی کبگیرد( و در مورد مادر نیز احتیاط واجب رعایت این حکم است بل

وصیّت نکرده باشند و پسر هم نداشته باشند، احتیاط واجب این است که اکبر ذکور از 

 اولیاء میّت نماز و روزه او را قضا کند و با نبود ذکور، اناث از آنها انجام دهند.

)خوئی :( مسأله اگر پدر نماز خود را به جا نیاورده باشد و می توانسته است قضا کند و 

بر احتیاط هر چند از روی نافرمانی ترک کرده باشد بر پسر بزرگترش واجب است بنا 

که بعد از مرگش به جا آورد، یا برای او اجیر بگیرد و قضای نمازهای مادر بر او واجب 

 نیست هر چند بهتر است .

 917ص: 

 )تبریزی :( تا مقداری که حَرَجی نباشد واجب است ..
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ود را به جا نیاورده باشد و می توانسته است قضا کند، چنانچه )سیستانی :( اگر پدر نماز خ

 از روی نافرمانی ترک نکرده باشد، بر پسر بزرگترش بنا بر احتیاط، واجب است ..

)فاضل :( مسأله اگر پدر نماز خود را به جهت عذری که داشته است به جا نیاورده باشد، 

که اگر آورد، یا برای او اجیر بگیرد بلبر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگش به جا 

از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد، بنا بر احتیاط واجب همین طور عمل کند. و اگر 

پدر روزه را به جهت مرض یا سفر نگرفته باشد در صورتی که در زمان حیات می توانسته 

 قضا کند و نکرده باید پسر بزرگتر قضا کند.

 سر بزرگتر نماز و روزه فوت شده مادر را قضا نماید.احتیاط واجب آن است که پ

)زنجانی :( مسأله اگر پدر نماز خود را به جا نیاورده باشد و می توانسته است قضا کند 

هر چند از روی نافرمانی ترک شده باشد، بر پسر بزرگترش الزم است که اگر دیگری 

به نماز وادار کند یا برای او اجیر  نماز پدر را به جا نیاورد، او به جا آورده یا دیگری را

کند، و قضای نمازهای مادر بر او ظاهراً واجب نیست ، بلکه مطابق احتیاط استحبابی است 

 و مراد از پسر بزرگتر، بزرگترین پسری است که در هنگام مرگ پدر زنده باشد.

ر حال د)مکارم :( مسأله بر پسر بزرگتر )یعنی بزرگترین پسری که بعد از مرگ آنها 

حیات است ( واجب است که نماز و روزه هایی که از پدر یا مادرش فوت شده و از 

روی نافرمانی نبوده و توانایی بر قضا داشته ، بعد از مرگ آنها به جا آورد بلکه اگر از 

روی نافرمانی هم ترک کرده باشد، بنا بر احتیاط مستحب باید به همین طور عمل کند، 

ا که در سفر نگرفته هر چند توانایی قضای آن را پیدا نکرده ، احتیاط هم چنین روزه ای ر

 آن است که پسر بزرگتر قضا نماید.
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)نوری :( مسأله اگر پدر و مادر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشند و چنانچه می 

توانسته اند قضا کنند، بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگ آنها به جا آورد، یا 

برای آنها اجیر بگیرد و نیز روزه ای که در سفر نگرفته اند، اگر چه نمی توانسته اند قضا 

واجب آن است که پسر بزرگتر قضا نماید، یا برای آنها اجیر بگیرد و قضای  کنند، احتیاط

نماز و روزه ای که پدر و مادر از روی طغیان و تمرّد به جا نیاورده اند بر پسر بزرگتر 

واجب نیست . این حکم در باره پدر ثابت است و نسبت به مادر نیز احتیاط واجب آن 

 است که مراعات شود.

 صی مسائل اختصا

بر پسر بزرگتر قضای نمازهای مربوط به خود پدر و مادر واجب  6942)فاضل :( مسأله 

است امّا قضای نمازهایی که بر آنها به نحو استیجار واجب شده ، یا این که از پدر یا مادر 

 آنها بر ذمّه آنها بوده ، واجب نیست .

در صورتی که در حال مردن بر پسر پسر )نوه (، قضای نماز میّت  6943)فاضل :( مسأله 

میّت از همه بچه های او بزرگتر باشد، واجب نیست و احتیاط واجب آن است که اگر 

 میّت فرزندی نداشته باشد نمازهای او را قضا کند.

چنانچه یکی از اوالد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ  6941)فاضل :( مسأله 

 اجب است .بزرگتر باشد قضای نماز بر اوّلی و

 914ص: 

الزم نیست پسر بزرگتر وارث میّت باشد بنا بر این حتی اگر از ارث  6941)فاضل :( مسأله 

 به یکی از اسباب منع مانند قتل یا کفر ممنوع باشد قضا واجب است .
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چنانچه دو پسر با یکدیگر دو قلو باشند، آن کسی که زودتر متولّد  6964)فاضل :( مسأله 

 ر است و لو این که نطفه دیگری زودتر منعقد شده باشد.شده است بزرگت

در صورتی که شخص در وسط وقت بعد از گذشتن مقداری که  6966)فاضل :( مسأله 

 امکان خواندن نماز در آن بود، بمیرد، قضاء آن نماز بر پسر بزرگتر واجب است .

ت نماز ن واجب نیسدر صورتی که میّت پسر نداشته باشد بر دیگرا 6962)فاضل :( مسأله 

 قضای میّت را بخوانند و چنانچه وصیت به قضا کرده باشد، باید از ثلث مال او انجام داد.

 اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر نماز و روزه قضا داشته [ 3193]مسأله 

(، 2( نماز و روزه قضا داشته یا نه )6اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر ) 6376مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست 3اجب نیست )چیزی بر او و

( )خوئی ، زنجانی 2( )اراکی ، گلپایگانی ، مکارم ، صافی ، نوری :( پدر و مادرش .. )6)

( )مکارم :( و تفحّص و جستجو نیز الزم 3، تبریزی ، سیستانی :( نماز قضا داشته یا نه ، .. )

 نمی باشد.

 پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته [ اگر 3192]مسأله 

( و شک کند که به جا 6اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته ) 6372مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات عظام : 2آورده یا نه ، بنا بر احتیاط واجب باید قضا نماید )

فی ، نوری :( پدر و مادرش ( )اراکی ، گلپایگانی ، صا6فاضل ، مکارم و بهجت نیست )

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط، واجب است قضا نماید. )زنجانی :( 2نماز قضا داشته اند .. )

 بنا بر احتیاط آن را قضا کند.

 اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است [ 3191]مسأله 
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( 2و روزه پدر )(، قضای نماز 6اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است ) 6373مسأله 

بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست . ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و روزه او 

( بین خودشان قسمت کنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند. این مسأله ، در رساله آیت 3را )

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( قضای نماز پدر بر هیچ 6اللّه بهجت نیست )

از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است که نماز او را بین خودشان کدام 

 قسمت کنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند.

)فاضل :( قضا بر هیچ کدام واجب نیست لیکن احتیاط مستحب آن است که نماز و روزه 

ن معین آپدر یا مادر را بین خودشان تقسیم کنند، یا به وسیله قرعه یکی را برای انجام 

 نمایند.

)مکارم :( یعنی تاریخ تولّد پسرها درست روشن نباشد، قضای نماز و روزه پدر و مادر بر 

هیچ کدام واجب نیست ، ولی احتیاط مستحب آن است که بین خودشان قسمت کنند. 

( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی 3( )گلپایگانی ، اراکی ، صافی ، نوری :( پدر و مادر .. )2)

 از و روزه آنان را ..:( نم

 اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزه او اجیر بگیرند[ 3194]مسأله 

( اجیر بگیرند بعد از 6اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزه او ) 6379مسأله 

( را به طور صحیح به جا آورد بر پسر بزرگتر چیزی واجب 2آن که اجیر، نماز و روزه او )

 (. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 3ت )نیس

 916ص: 

( )فاضل :( و هم چنین اگر کسی مجّاناً 3( )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( نماز او .. )2( )6)

 از طرف میّت ، نماز و روزه او را قضا نماید.
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ر گت)مکارم :( مسأله هر گاه شخص دیگری آن نماز و روزه را قضا نماید، از پسر بزر

 ساقط می شود.

)سیستانی :( مسأله اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرند اگر وصیت 

 او نافذ باشد بر پسر بزرگتر قضا واجب نیست .

 اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر را بخواند[ 3195]مسأله 

( را بخواند، باید به تکلیف خود عمل 6اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر ) 6371مسأله 

(. این مسأله ، در رساله 2کند، مثلًا قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند )

( 2( )اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، نوری :( نماز پدر و مادر .. )6آیت اللّه بهجت نیست )

 ، صافی :( مثلًا قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را باید بلند بخواند. )گلپایگانی

)نوری :( مثلًا قضای نمازها را باید ایستاده بخواند، هر چند پدر یا مادر قدرت ایستادن را 

 نداشته اند.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را 

بخواند، باید در جهر و اخفات ]آهسته و بلند خواندن [ به تکلیف خود عمل کند، مثًلا 

 قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را باید بلند بخواند.

ش خواندن نماز، پسر بزرگتر، باید به وظیفه خوی )فاضل :( مسأله در بلند خواندن یا آهسته

عمل نماید. یعنی قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند اگر چه از طرف 

 مادر قضا نماید.

)مکارم :( مسأله پسر بزرگتر هنگام قضای نماز و روزه پدر و مادر باید به تکلیف خود 

 ابق حکم مرجع تقلید خود به جا آورد.عمل کند، یعنی دستورات نماز و روزه را مط
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 کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد[ 3196]مسأله 

( هم بر او 6کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد، اگر نماز و روزه پدر ) 6371مسأله 

واجب شود، هر کدام را اول به جا آورد صحیح است . این مسأله در رساله آیات عظام : 

 ( )گلپایگانی ، اراکی ، مکارم ، صافی ، نوری :( پدر و مادر ..6فاضل و بهجت نیست )

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله کسی که خودش نماز قضا دارد، اگر نماز 

 پدر و مادر را هم بخواهد قضا کند، هر کدام را اّول به جا آورد صحیح است .

 یا دیوانه باشد[ اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ 3197]مسأله 

(، نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که بالغ شد 6اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر ) 6379مسأله 

( و چنانچه پیش از بالغ شدن یا 3( را قضا نماید )2یا عاقل گردید، باید نماز و روزه پدر )

اللّه (. این مسأله ، در رساله آیت 9عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست )

( )گلپایگانی ، صافی 2( )گلپایگانی ، صافی ، نوری ، مکارم :( یا مادر .. )6بهجت نیست )

( )خوئی ، تبریزی ، مکارم :( باید نماز پدر )مکارم : و مادر( را قضا 3:( پدر و مادر .. )

 نماید. ]پایان مسأله [

 912ص: 

د نماز ایان مسأله [ )زنجانی :( بای)سیستانی :( بر او واجب نیست نماز پدر را قضا نماید. ]پ

پدر را قضا نماید و اگر در حال ممیّز بودن هم نماز پدر را بخواند صحیح است و چنانچه 

پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد چنانچه نمازهای پدر خوانده نشده باشد، بنا بر 

بر پسر دوّم واجب  ( )گلپایگانی :(9احتیاط پسر دوم قضای نماز پدر را عهده دار شود. )

 است بنا بر احتیاط.

 )صافی :( بنا بر احتیاط مستحب بر پسر دوّم است ، و مراعات این احتیاط سزاوار است .
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)فاضل :( مسأله الزم نیست که پسر بزرگتر در حال مردن پدر یا مادر بالغ باشد بلکه 

بر فرزند  بلوغ بمیرد،چنانچه طفل باشد بعد از بلوغ الزم است قضا کند و چنانچه قبل از 

 بعدی واجب نیست .

 اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز و روزه پدر را قضا کند بمیرد[ 3198]مسأله 

( بمیرد، 2( را قضا کند )6اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز و روزه پدر ) 6373مسأله 

( 6هجت نیست )(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه ب3بر پسر دوم چیزی واجب نیست )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( نماز پدر را قضا 2)گلپایگانی ، نوری :( پدر یا مادر .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه بین مرگ پدر یا مادر و مرگ او به قدری طول 3کند .. )

کشیده که می توانسته قضای نماز و روزه آنها را به جا آورد، بر پسر دوّم چیزی واجب 

 نیست و اگر این مقدار طول نکشیده ، قضای آنها بر پسر دوّم واجب است بنا بر احتیاط.

صافی : قضای آنها بنا بر احتیاط مستحب بر پسر دوم است ، و مراعات این احتیاط سزاوار 

 است .

)زنجانی :( مسأله اگر پسر بزرگترِ عاقل ِ بالغ ، پیش از آن که نماز پدر را قضا کند بمیرد، 

انچه بین مرگ پدر و مرگ او به قدری طول کشیده که می توانسته قضای نماز آنها چن

را به جا آورد، بر پسر دوم واجب نیست ، و اگر این مقدار طول نکشیده بنا بر احتیاط پسر 

 دوم قضای آنها را به جا آورد.

 .)مکارم :( مسأله اگر پسر بزرگتر از دنیا برود، بر سایر پسران تکلیفی نیست 

)فاضل :( مسأله اگر پسر بزرگتر قبل از تمکن از قضای نمازها و روزه های فوت شده 

 پدر بمیرد باید پسر کوچکتر از او آنها را قضا کند.

  (نماز قضای پدر و مادر )استفتاءات از مقام معظم رهبری 
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 پدرم سکته مغزی نموده [ 519]س 

بود و بر اثر سکته قادر به  : پدرم سکته مغزی نموده و مدت دو سال مریض137س 

تشخیص خوب و بد نبود، یعنی قدرت تفکر و تعقل از او سلب شده بود. در این دو سال 

نماز و روزه خود را انجام نداده است . آیا قضای نماز و روزه او بر من که پسر بزرگ 

 ، خانواده هستم ، واجب است ؟ البته می دانم که اگر وی بیماریهای مذکور را نداشت

 قضای نماز و روزه های او بر من واجب بود. امیدوارم مرا در این مسأله راهنمایی فرمائید.

 ج : اگر ضعف عقلی وی به حدی که عنوان جنون بر آن صدق کند، نرسیده و در تمام 

 913ص: 

اوقات نماز در حال اغماء نبوده است ، قضای نمازها و روزه های فوت شده او بر شما 

 و گر نه چیزی از بابت آن بر شما نیست .واجب است ، 

 اگر شخصی فوت کند، چه کسی باید کفاره روزه او را بپردازد[ 541]س 

: اگر شخصی فوت کند، چه کسی باید کفاره روزه او را بپردازد؟ آیا بر پسران 194س 

 و دختران وی دادن کفاره واجب است یا شخص دیگری هم می تواند آن را بدهد؟

ج : کفاره روزه که بر پدر واجب است ، اگر به نحو تخییری بوده است ، یعنی وی هم 

توانائی روزه گرفتن را داشته و هم اطعام را ، در این صورت اگر بتوان آن را از تَرَکه 

خارج کرد، از آن برداشت می شود و در غیر این صورت بر پسر بزرگتر واجب است که 

 روزه را بگیرد.

 د بزرگسالی به دالیل مشخصی از خانواده اش جدا شده [مر 543]س 
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: مرد بزرگسالی به دالیل مشخصی از خانواده اش جدا شده و برقراری ارتباط با 196س 

آنها برای او مقدور نیست . وی فرزند بزرگ خانواده هم هست و پدرش در این مدت 

ده پدرش است و مال فوت کرده است و نمی داند چه مقدار نماز قضا و غیر آن بر عه

کافی هم برای اجیر گرفتن در اختیار ندارد و خودش هم به علت سن زیاد نمی تواند آنها 

 را به جا آورد، وظیفه وی چیست ؟

ج : قضای نمازهای پدر واجب نیست ، مگر آن مقداری که پسر بزرگتر یقین به فوت آن 

هر صورتی که امکان دارد،  دارد و بر پسر بزرگتر واجب است که نمازهای پدرش را به

قضا نماید و اگر از انجام آن حتی از اجیر گرفتن برای انجام آن هم عاجز باشد، معذور 

 است .

 اگر فرزند بزرگ میّت دختر و فرزند دوم او پسر باشد[ 542]س 

: اگر فرزند بزرگ میّت دختر و فرزند دوم او پسر باشد، آیا قضای نمازها و روزه 192س 

 و مادر بر این پسر واجب است ؟های پدر 

ج : مالک واجب بودن قضای نماز و روزه پدر و مادر این است که فرزند مذکّر از دیگر 

اوالد ذکور میّت اگر میّت اوالد ذکور داشته باشد بزرگتر باشد، و در فرض سؤال قضای 

 وزه اینماز و روزه پدر بر پسر که فرزند دوم پدر است ، واجب است و قضای نماز و ر

 که از مادر فوت شده ، نیز واجب است .

 اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد یا غیر بالغ [ 541]س 

: اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد یا غیر بالغ ، قبل از پدر فوت کند. آیا قضای 193س 

 نمازهای پدر از فرزندان دیگر ساقط می شود؟
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نده است که هنگام وفات پدر زج : تکلیف قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگی واجب 

 باشد، هر چند فرزند اول یا پسر اول پدر نباشد.

 من پسر بزرگ خانواده هستم [ 544]س 

: من پسر بزرگ خانواده هستم . آیا واجب است برای خواندن نمازهای قضای 199س 

ه اپدرم ، تا زنده است از او تحقیق کنم یا این که بر او واجب است مرا از مقدار آن آگ

 نماید؟ در صورتی که مرا مطلع نکند، تکلیف من چیست ؟

ج : تفحص و سؤال بر شما واجب نیست ، ولی بر پدر واجب است تا فرصت دارد خودش 

بخواند و اگر نتوانست وصیت نماید. به هر حال پسر بزرگ مکلّف است که بعد از فوت 

پدرش فوت شده است ، قضا  پدرش ، آن مقدار از نماز و روزه هایی را که یقین دارد از

 نماید.

 اگر شخصی فوت کند و همه دارائی او خانه ای باشد[ 545]س 

: اگر شخصی فوت کند و همه دارائی او خانه ای باشد که فرزندانش در آن 191س 

سکونت دارند، و نماز و روزه بر ذمه او باشدو پسر بزرگ او هم به علت کارهای روزانه 

قادر به قضای آن نباشد، آیا واجب است که این خانه را بفروشند و نماز و روزه او را قضا 

 نمایند؟

 919ص: 

رض مرقوم ، فروش خانه واجب نیست ، ولی قضای نماز و روزه ای که به عهده ج : در ف

پدر است ، در هر حالی بر پسر بزرگتر واجب است ، مگر در صورتی که میّت وصیت به 

اجیر گرفتن از ثلث ترکه اش کرده باشد و ثلث ترکه هم برای انجام همه نماز و روزه 

 ترکه باید برای آن مصرف شود.های او کفایت کند که در این صورت ثلث 
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 آیا اگر پسر بزرگ که قضای نماز پدر بر عهده اوست [ 546]س 

: آیا اگر پسر بزرگ که قضای نماز پدر بر عهده اوست ، فوت نماید، انجام آنها 191س 

بر ذمه وارث پسر بزرگ است یا این که به پسر بعدی ِ پدر )برادرِ پسر بزرگ ( منتقل می 

 شود؟

نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است ، با فوت وی پس از فوت  ج : قضای

 پدرش ، بر پسر و یا برادر او واجب نمی شود.

 اگر پدری اصلًا نماز نخوانده باشد[ 547]س 

: اگر پدری اصلًا نماز نخوانده باشد، آیا همه نمازهای او قضا دارد و انجام آنها 199س 

 بر پسر بزرگ او واجب است ؟

 : بنا بر احتیاط در این صورت هم قضای آنها واجب است .ج 

 پدری که همه اعمال عبادی خود را عمداً انجام نداده است [ 548]س 

: پدری که همه اعمال عبادی خود را عمداً انجام نداده است ، آیا بر پسر بزرگ 193س 

قضای همه نمازها و روزه هایی را که پدرش انجام نداده و به پنجاه سال می رسد، واجب 

 است ؟

ج : اگر ترک نماز و روزه بر اثر طغیان باشد، قضای آنها بر پسر بزرگ واجب نیست . 

 هم احتیاط در قضای آنها ترک نشود.ولی در این صورت 

 اگر قضای نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد[ 549]س 

: اگر قضای نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد و قضای نماز و روزه پدر هم 197س 

 بر آن اضافه گردد، کدام یک مقدم است ؟
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 است . ج : در این صورت مخیّر است و شروع به انجام هر کدام کند، صحیح

 پدرم مقداری نماز قضا دارد[ 551]س 

: پدرم مقداری نماز قضا دارد، ولی قدرت انجام آن را ندارد. آیا بر من که پسر 114س 

بزرگ خانواده هستم ، جایز است در زمان حیات پدرم نمازهای فوت شده او را قضا 

 نمایم و یا شخصی را اجیر کنم تا آن را انجام دهد؟

 ص زنده برای انجام نماز و روزه قضا صحیح نیست .ج : نیابت از شخ

 نماز جماعت 

  []نماز جماعت از رساله حضرت امام 

 ]مسائلی در نماز جماعت [

 مستحب است نمازهای واجب را به جماعت بخوانند[ 3199]مسأله 

مستحب است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند  6377مسأله 

(، خصوصاً برای هم سایه مسجد و کسی که صدای 2نماز صبح و مغرب و عشا )( و در 6)

( )سیستانی :( مستحب است 6(. )3اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است )

( )بهجت :( بیشتر سفارش شده است . ]پایان 2نمازهای یومیه را با جماعت بخوانند .. )

است سایر نمازهای واجب را با جماعت  ( )سیستانی :( و هم چنین مستحب3مسأله [ )

بخوانند، ولی مشروعیت جماعت در نماز طواف و نماز آیات در غیر خسوف و کسوف 

 ثابت نیست .

)نوری :( مسأله مستحب ّ مؤکّد است مسلمانان نمازهای واجب ، مخصوصاً نمازهای یومیّه 

 را به جماعت بخوانند.
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 911ص: 

مهمترین مستحبّات و از بزرگترین شعایر اسالمی است . )مکارم :( مسأله نماز جماعت از 

و در روایات ، فوق العاده روی آن تکیه شده است ، مخصوصاً برای هم سایه مسجد یا 

کسی که صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده و سزاوار است انسان تا می 

 تواند نمازش را با جماعت بخواند.

 به امام جماعت اقتدا کند[ اگر یک نفر - 3411]مسأله 

(( اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا 6) در روایتی وارد شده است که ) - 6944مسأله 

کند، هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر 

ه ب رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند، ثواب نمازشان بیشتر می شود تا

ده نفر برسند و عده آنان که از ده گذشت ، اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و 

درختها قلم و جن و انس و مالئکه نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را 

 ( )صافی :( در خبر است ..6(. )2بنویسند )

( ]این روایت 2یست [ )]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی و تبریزی ن

با تفصیل بیشتری در رساله آیت اللّه نوری آمده است [ )خوئی ، سیستانی :( مسأله در 

روایات معتبره وارد است که نماز با جماعت بیست و پنج درجه افضل از نماز فرادی 

 است .

نج پ )زنجانی :( مسأله در روایات معتبره وارد شده است که ثواب نماز با جماعت بیست و

 برابر نماز فرادی ، یعنی نمازی که تنها خوانده شود، است .

 حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نیست [ 3413]مسأله 
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( جایز نیست و سزاوار 6حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی ) 6946مسأله 

له ، در رساله آیت اللّه نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. این مسأ

 ( )مکارم :( و سبک شمردن ، حرام است .6بهجت نیست )

 مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند[ 3412]مسأله 

مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت  6942مسأله 

(. و نیز نماز جماعتی 2ه شود بهتر است )( از نماز اول وقت که فرادی یعنی تنها خواند6)

را که مختصر بخوانند از نماز فرادی که آن را طول بدهند بهتر می باشد. این مسأله ، در 

( )صافی :( اگر مقداری از نماز اول وقت به تأخیر بیفتد 6رساله آیت اللّه بهجت نیست )

أفضل از نماز جماعت در ( )خوئی ، زنجانی :( ولی نماز فرادی در وقت فضیلت ، 2.. )

 غیر وقت فضیلت است ..

)سیستانی :( ولی بهتر بودن نماز جماعت در غیر وقت فضیلت نماز، از نماز فرادی در 

 وقت فضیلت آن معلوم نیست ..

)تبریزی :( بلکه نماز جماعت در غیر وقت فضیلت از نماز فرادی در وقت فضیلت ، افضل 

 است ..

 وقتی که جماعت برپا می شود[ 3411]مسأله 

وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادی  6943مسأله 

خوانده دوباره با جماعت بخواند. و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده ، نماز دوم 

ماعت خوانده اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به ج 6949او کافی است . مسأله 

( در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد 6دوباره با جماعت بخواند )

 ( اشکال ندارد.2)
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 911ص: 

( )اراکی :( اشکال دارد مگر آن که در نمازی که خوانده مأموم بوده و در نمازی که 6)

 دوباره می خواند، امام جماعت باشد.

فساد آن نماز را ندهد اشکال دارد مگر این که امامًا  )خوئی ، تبریزی :( چنانچه احتمال

 اعاده نماید به شرطی که در مأمومین کسی باشد که نماز واجب را نخوانده باشد.

 )سیستانی :( هر چند استحبابش ثابت نیست ولی رجاءً آوردن آن مانعی ندارد.

م دارای )بهجت :( جواز جماعت ، محل ّ تأمّل است ولی در صورتی که جماعت دوّ

مزایایی باشد که در شرع ، رجحان داشته باشد و کسی بخواهد به امید مطلوب بودن ، دو 

 مرتبه نمازش را به جماعت بخواند، بنا بر أظهر جایز است .

)زنجانی :( در صورتی که برخی از افراد جماعت دوم امام یا مأمومین افراد دیگری باشند 

 مام باشد ..( )فاضل :( و او ا2اشکال ندارد. )

گلپایگانی ، )صافی :( مسأله اگر امام یا مأموم بخواهد در نمازی که به جماعت خوانده 

دوباره برای مأموم دیگری که جماعت نخوانده امام شود و به جماعت بخواند جایز است 

 ولی اگر بخواهد برای دفعه سوّم باز با جماعت بخواند اشکال دارد.

که یک بار نماز خود را با جماعت خوانده « امام جماعت »)مکارم :( مسأله جایز است 

آن را با جماعت دیگری دوباره بخواند، اما بیش از دو بار اشکال دارد، بنا بر این یک 

 امام جماعت می تواند در دو مسجد اقامه جماعت کرده و نماز را دوباره بخواند.

 وسواس دارد[ کسی که در نماز 3415]مسأله 
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( در صورتی که نماز را با 2( و فقط )6کسی که در نماز وسواس دارد ) 6941مسأله 

جماعت بخواند از وسواس راحت می شود، باید نماز را با جماعت بخواند. این مسأله ، 

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( کسی که در نماز به 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )مکارم :( کسی که در نماز 2رد که موجب بطالن نمازش می شود .. )حدّی وسواس دا

 وسواس دارد، و وسواس او اسباب اشکال نماز می شود، چنانچه بداند ..

 اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را به جماعت بخواند[ 3416]مسأله 

(، 6از را به جماعت بخواند )اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نم 6941مسأله 

چون اطاعت پدر و مادر واجب است بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به جماعت بخواند 

( 6و قصد استحباب نماید. این مسأله در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )

 )اراکی :( نماز جماعت بر او واجب می شود.

ه ترک آن موجب عقوقش شود )زنجانی : )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( در صورتی ک

موجب اذیتشان شود( نماز جماعت بر او واجب می شود )خوئی ، زنجانی : و در غیر این 

 صورت واجب نیست (.

 )گلپایگانی ، صافی :( و از نافرمانی او اذیّت شوند، نماز جماعت بر او واجب می شود.

یا اسائه ادب به پدر یا مادر  )فاضل :( در صورتی که ترک آن موجب اذیت و ناراحتی

 باشد واجب است نماز را به جماعت بخواند.

 919ص: 

)نوری :( در صورتی که ترک آن موجب اذیت و ناراحتی آنها شود نماز جماعت بر او 

 واجب می شود.
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)سیستانی :( احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بخواند البّته اگر امر و نهی 

روی شفقت نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذیّت آنان شود،  پدر یا مادر از

 حرام است بر فرزند مخالفت نماید.

 نماز عید فطر و قربان [ 3417]مسأله 

احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت امام علیه  6949مسأله 

د و نمازهای مستحبی را هم نمی السالم با جماعت نخوانند ولی به قصد رجاء مانع ندار

شود به جماعت خواند، مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می خوانند. )اراکی ، 

گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، نوری :( مسأله نماز مستحب را نمی شود با جماعت 

به  ده وخواند، مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می خوانند و نمازی که واجب بو

جهتی مستحب شده است مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان امام علیه السالم واجب 

 بوده و به واسطه غائب شدن ایشان مستحب می باشد.

 )فاضل :( و هم چنین نماز عید فطر و قربان را نیز می توانند به جماعت بخوانند.

 امام علیه السالم مستحب است . )مکارم :( و نماز عید فطر و قربان که در زمان غیبت

)زنجانی :( و نیز کودک غیرِ بالغ که نماز بر وی مستحب است ، می تواند آن را به 

جماعت بخواند؛ ولی نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب است ؛ مانند نماز عید 

 نفطر و قربان که در زمان حضور امام علیه السالم واجب بوده و به واسطه غایب شدن آ

 حضرت ، مستحب می باشد، بنا بر احتیاط به جماعت نخوانند.

)سیستانی :( نماز مستحب را نمی شود در هیچ موردی بنا بر احتیاط با جماعت خواند، 

ولی نماز استسقاء را که برای آمدن باران می خوانند می توان با جماعت خواند؛ و هم 

 چنین ..
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)بهجت :( مسأله نمازهای مستحبی را نمی شود به جماعت خواند، ولی خواندن نماز عید 

فطر و قربان در زمان غیبت امام علیه السالم به جماعت مستحب است در صورتی که 

شروط وجوب موجود نباشد؛ هم چنین خواندن نماز استسقاء که برای طلب باران می 

یست استحباب جماعت در نماز غدیر که به خوانند به جماعت مستحب است و بعید ن

 امید مطلوبّیت خوانده شود.

 موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند[ 3418]مسأله 

موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند، هر کدام از نمازهای یومیه را  6943مسأله 

( فقط 2دوباره می خواند ) ( ولی اگر نماز یومیه اش را احتیاطا6ًمی شود به او اقتدا کرد )

( )خوئی ، 6در صورتی که مأموم احتیاطش با امام یکی باشد می تواند به او اقتدا کند. )

 سیستانی ، تبریزی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)زنجانی :( ولی اگر نماز یومیه امام جماعت ، به عقیده مأموم احتیاطی باشد، نمی شود به 

در جایی که مأموم و امام احتیاطِ مشابهی داشته باشند، مانند آن که دو او اقتدا کرد؛ مگر 

 نفر با هم 

 913ص: 

سفر کرده اند و احتیاطاً می خواهند نماز را هم شکسته و هم تمام بخوانند، که می تواند 

یکی از آنها نماز شکسته خود را به نماز شکسته دیگری و نماز تمام را به نماز تمام او 

( 2د، و نیز در برخی صورتهای دیگر که در اینجا مجال شرح آن نیست . )اقتدا کن

 )گلپایگانی ، صافی :( اقتدا کردن به او اشکال دارد.

)فاضل :( مأموم نمی تواند نماز خود را با او بخواند مگر این که هر دو از جهت احتیاط 

 مثل هم و از یک جهت باشند.
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 از یومیه خود را می خواند[اگر امام جماعت قضای نم 3419]مسأله 

اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود را می خواند می شود به او اقتدا  6947مسأله 

(، یا قضای احتیاطی نماز کس دیگر را 6کرد؛ ولی اگر نمازش را احتیاطاً قضا می کند )

ولی اگر ( 3(، اگر چه برای آن پول نگرفته باشد، اقتدای به او اشکال دارد )2می خواند )

انسان بداند که از آن کس که برای او قضا می خواند نماز فوت شده که در این صورت 

( )گلپایگانی ، صافی :( یا قضای نماز کسی دیگر را می 6اقتدای به او اشکال ندارد. )

خواند که معلوم نیست این نماز از او فوت شده یا نه ، اقتدای به او اشکال دارد ولی اگر 

که این نماز از میّت فوت شده جایز است به او اقتدا کرد هر چند برای آن  معلوم باشد

 نماز پول گرفته باشد.

 )مکارم :( اقتدا به او اشکال دارد.

( 2)بهجت :( یا قضای نماز شخص دیگر را تبرّعاً می خواند، اقتدای به او اشکال دارد. )

 اکی :( بقیه مسأله ذکر نشده .( )ار3)نوری :( قضای نماز کس ِ دیگر را می خواند .. )

)فاضل :( مگر این که مأموم هم نماز احتیاطی از جهت احتیاطی که امام دارد، بخواند 

 ولی اگر انسان بداند نماز کسی که برای او قضا می خواند، فوت شده ، اشکال ندارد.

س دیگر ک )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر امام جماعت قضای نماز یومیّه خود یا

را که فوت آن یقینی باشد می خواند، می شود به او اقتدا کرد ولی اگر نماز خود یا کس 

دیگر را احتیاطاً قضا می کند، اقتدا به او جایز نیست )سیستانی : مگر آن که نماز مأموم 

هم احتیاطی باشد و سبب احتیاط امام سبب احتیاط مأموم نیز بوده باشد ولی الزم نیست 

 ای احتیاط مأموم سبب دیگری نباشد(.که بر
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)زنجانی :( مسأله اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود یا کس دیگر را که فوت آن 

به عقیده مأموم یقینی باشد می خواند، می شود به او اقتدا کرد، ولی اگر به عقیده مأموم 

أموم و آن که میقینی نباشد، نمی شود اقتدا نمود؛ مگر در برخی صورتهای خاص ؛ مثل 

کسی که امام نماز قضای او را می خواند، احتیاط مشابهی داشته باشند، چنانچه در مسأله 

 قبل توضیح داده شد.

 اگر انسان نداند نمازی را که امام می خواند[ 3431]مسأله 

اگر انسان نداند نمازی را که امام می خواند نماز واجب یومیه است یا نماز  6964مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل و بهجت 6، نمی تواند به او اقتدا کند )مستحب 

( )زنجانی :( البته می تواند رجاءً به او اقتدا کرده که اگر بعداً بفهمد که نماز 6نیست )

 واجب بوده ، نمازش صحیح می باشد.

 917ص: 

 شرایط نماز جماعت 

 اگر امام در محراب باشد[ 3433]مسأله 

( و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد کسانی 6اگر امام در محراب باشد ) 6966أله مس

که دو طرف محراب ایستاده اند و به واسطه دیوار محراب ، امام را نمی بینند نمی توانند 

(، اقتدا کردن 9( کسی هم پشت سر امام اقتدا کرده باشد )3(، بلکه اگر )2اقتدا کنند )

( و به واسطه دیوار محراب امام را نمی بینند اشکال 1ایستاده اند )کسانی که دو طرف او 

( )مکارم :( در جماعت چند چیز باید رعایت شود: اوّل 6(، بلکه باطل است . )1دارد )

نبودن حائل ؛ میان امام و مأموم و هم چنین میان مأمومین نسبت به یکدیگر باید چیزی 

شه ای نیز اشکال دارد امّا اگر مأموم زن باشد، که مانع دیدن است نباشد، بلکه حائل شی
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( )بهجت :( بقیه مسأله 2حائل میان او و مردان مانعی ندارد. اگر امام در محراب باشد .. )

 ذکر نشده .

( )اراکی 3)زنجانی :( هم چنین است اگر به جهت حائل دیگری مثل پرده امام را نبینند .. )

( )زنجانی :( و مأموم به جهتی ؛ مثل پرده 9( بلی اگر .. ):( ولی اگر .. )گلپایگانی ، نوری :

( )گلپایگانی 1یا دیوارِ محراب ، امام را نمی بیند، بنا بر احتیاط اقتدا کردن صحیح نیست . )

( )مکارم :( ولی صفهایی که پشت سر آنها قرار 1، صافی ، نوری :( و اتصال دارند .. )

 صفها به در مسجد برسد و از آن خارج گردد.دارد نمازشان صحیح است هم چنین اگر 

)اراکی :( اگر اتصال برقرار باشد اشکال ندارد هر چند به واسطه دیوار محراب امام را 

 نمی بینند. )گلپایگانی ، نوری :( اشکال ندارد.

 )صافی :( محل تأمل است . )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست .

صحّت جماعت شرط است که بین امام و مأموم و هم چنین )خوئی ، تبریزی :( مسأله در 

بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است ، حائلی نباشد و مراد از حائل 

چیزی است که مانع از دیدن شود مانند پرده یا دیوار و امثال اینها، پس اگر در تمام احوال 

أموم و مأموم دیگر که واسطه اّتصال است چنین نماز یا بعض آن بین امام و مأموم یا بین م

حائلی باشد، جماعت باطل خواهد شد. و زن از این حکم مُستثنی است چنان که خواهد 

 آمد.

)سیستانی :( مرادا ز حائل چیزی است که آنها را از هم جدا کند، خواه مانع از دیدن شود 

 مانند شیشه ..مانند پرده یا دیوار و امثال اینها و خواه مانع نشود 

 اگر به واسطه درازی صف اول ، کسانی که دو طرف صف ایستاده اند[ 3432]مسأله 
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اگر به واسطه درازی صف اول ، کسانی که دو طرف صف ایستاده اند، امام  6962مسأله 

را نبینند می توانند اقتدا کنند. و نیز اگر به واسطه درازی یکی از صفهای دیگر، کسانی 

( 6( می توانند اقتدا نمایند. )6که دو طرف آن ایستاده اند صف جلوی خود را نبینند )

 ز افراد صف جلوی خود را نبینند ..)زنجانی :( هیچ یک ا

 994ص: 

 اگر صفهای جماعت تا درب مسجد برسد[ 3431]مسأله 

اگر صفهای جماعت تا درب مسجد برسد، کسی که مقابل درب ، پشت  6963مسأله 

( و نیز نماز کسانی که پشت سر او اقتدا می کنند 6صف ایستاده نمازش صحیح است )

(، ولی نماز کسانی که دو طرف او ایستاده اند و صف جلو را نمی 2صحیح می باشد )

هجت :( و نیز نماز کسانی که با دیدن او، اقتدا ( )ب6بینند اشکال دارد، بلکه باطل است . )

( )گلپایگانی ، نوری :( و هم چنین نماز 2می کنند، صحیح می باشد. ]پایان مسأله [ )

کسانی که دو طرف او ایستاده اند و به او اتّصال دارند صحیح است ، اگر چه صف جلو 

 را نبینند.

ند و صف جلو را نمی بینند اگر اتصال )اراکی :( و نماز کسانی که دو طرف او ایستاده ا

 برقرار باشد اشکال ندارد.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بلکه نماز کسانی که در دو طرف ایستاده اند و از جهت 

 مأموم دیگر اتّصال به جماعت دارند نیز صحیح است .

و را ف جل)زنجانی :( ولی نماز کسانی که دو طرف او ایستاده اند و هیچ یک از افراد ص

نمی بینند، بنا بر احتیاط صحیح نیست ، و به طور کلی بنا بر احتیاط در صحّت ِ جماعت 
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شرط است که حائلی مانع رؤیت تمام صف قبل نشده ، بلکه الزم است ال اقل یک نفر 

 از صف جلویی دیده شود.

لو ج)صافی :( و احتیاط واجب آن است که کسانی که دو طرف او ایستاده اند اگر صف 

 را نبینند، اقتدا ننمایند.

)فاضل :( ولی کسانی که دو طرف او ایستاده اند و صف جلو را نمی بینند، بنا بر احتیاط 

 .6966واجب اقتداء آنها صحیح نیست . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که پشت ستون ایستاده [ 3434]مسأله 

ر از طرف راست یا چپ به واسطه مأموم کسی که پشت ستون ایستاده ، اگ 6969مسأله 

( بلکه اگر از دو طرف هم متصل باشد 6دیگر به امام متصل نباشد، نمی تواند اقتدا کند )

( )خوئی ، 6ولی از صف جلو حتی یک نفر را هم نبیند جماعت او صحیح نیست . )

 گلپایگانی ، سیستانی ، تبریزی ، صافی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 راکی ، فاضل :( ولی اگر از طرف راست یا چپ متّصل باشد، می تواند اقتدا کند.)ا

)بهجت :( ولی اگر از دو طرف یا یک طرف متّصل باشد و مأموم کسی را که امام را می 

بیند، مشاهده کند جماعتش صحیح است . و منظور از دیدن امام ، این است که اگر 

یند ولی غیر از مأمومین ، هر چه حائل شود، موجب فرادی مأمومین نباشند، بتواند امام را بب

 شدن نماز است .

)زنجانی :( بلکه بنا بر احتیاط اگر به واسطه مأموم دیگر هم متصل باشد ولی از صف قبل 

هیچ کس را نبیند، نماز جماعتش صحیح نیست . )مکارم :( ]اگر[ متّصل باشد، کافی 

 است .
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 باید از جای مأموم بلندتر نباشد[ جای ایستادن امام 3435]مسأله 

جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد ولی اگر مکان امام مقدار  6961مسأله 

( و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در 2( اشکال ندارد )6خیلی کمی بلندتر باشد )

طوری باشد که  وطرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد )

 ((، مانعی ندارد.3به آن زمین مسطح بگویند )

 996ص: 

 ( )اراکی :( یعنی اگر کمتر از یک وجب باشد .. )بهجت :( مثلًا کمتر از یک وجب ..6)

( )خوئی ، تبریزی :( جای ایستادن امام 2)سیستانی :( اگر به مقدار ناچیز بلندتر باشد .. )

یک وجب متعارف بلندتر نباشد و اگر کمتر از یک وجب باید از جای مأموم به اندازه 

 باشد اشکال ندارد ..

)مکارم :( شرط دوّم بلندتر نبودن جای ایستادن امام از مأموم . جای ایستادن امام از جای 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 3مأموم بلندتر نباشد مگر به مقدار بسیار کم .. )

 سیستانی نیست [

 اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد[ 3436له ]مسأ

اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد در صورتی که بلندی به مقدار  6961مسأله 

متعارف زمان قدیم باشد مثل آن که امام در صحن مسجد و مأموم در پشت بام بایستد 

. جماعت اشکال دارد اشکال ندارد ولی اگر مثل ساختمانهای چند طبقه این زمان باشد،

 )اراکی :( مسأله اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد اشکال ندارد.
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)گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( ولی اگر به قدری بلند باشد که نگویند اجتماع کرده اند، 

 نماز جماعت صحیح نیست .

اجتماع کرده اند،  د)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( ولی اگر به قدری بلندتر باشد که نگوین

 جماعت صحیح نیست .

)بهجت :( مسأله اگر مکان مأموم بلندتر از مکان امام باشد و سایر لوازم و شرایط اقتدا، 

 رعایت شود، اشکال ندارد.

)فاضل :( مسأله در صحّت اقتدا، وحدت اجتماع و اتصال صفوف معتبر است بنا بر این 

در ساختمان چند طبقه اگر طبقات فوقانی زیاد مرتفع نباشد و اتصال صفوف و وحدت 

 عرفی جماعت صدق کند اقتدا صحیح است و اال صحیح نیست .

ل ندارد، ولی اگر امام در )مکارم :( مسأله بلندتر بودن جای مأموم از جای امام اشکا

صحن مسجد بایستد و عدّه ای از مأمومین در بالکن و پشت بام و طوری باشد که به آن 

جماعت نگویند صحیح نیست . مثل این که امام در طبقه اّول بایستد و مأمومین در بعضی 

 از طبقات باال که از جماعت دور است .

 یستاده اند[اگر بین کسانی که در یک صف ا 3437]مسأله 

اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب  6969مسأله 

(. 6و بد را می فهمد فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است می توانند اقتدا کنند )

( )گلپایگانی ، صافی :( در صورتی که 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

د نماز او صحیح است می توانند اقتدا کنند و اگر شک ّ در صحّت نماز او داشته بدانن

باشند و فاصله زیاد باشد، که اتّصال بقیه صف به امام به وسیله آن طفل باشد اقتدا مشکل 

 است بلی ، فاصله شدن یک طفل مانع نیست هر چند نماز او باطل باشد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 مازش که در یک صف ایستاده اند یک نفر که ن )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر بین کسانی

 992ص: 

باطل است ، فاصله شود می توانند اقتدا کنند. و امّا اگر چند نفر که نمازشان باطل است 

 ، فاصله شوند یا از جهت دیگر فاصله زیادی باشد نمی توانند اقتدا کنند.

م دیگری که واسطه اتصال )زنجانی :( مسأله اگر بین مأموم و امام یا بین مأموم و مأمو

مأموم با امام است کمتر از مقدار جسد انسان در حال سجده که حدود یک متر است 

فاصله گردد، مانعی ندارد، ولی اگر بیش از این مقدار فاصله شود، جماعتش صحیح 

نیست ، بنا بر این اگر چند نفر که نمازشان باطل است فاصله شوند، نمی تواند اقتدا کند، 

ر در وسط نماز به مقدار جسد انسان در حال سجده فاصله شود، به احتیاط واجب و اگ

قصد فرادی نموده نماز را تمام کند. بهر حال اگر شک داشته باشد که نماز امام یا مأمومین 

سمت راست یا سمت چپ یا جلو صحیح است یا نه ، می تواند به جماعت خود ادامه 

یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد، اگر شرایط نماز  دهد و اقتدا نماید و بچه ممیّز؛

را رعایت کند، نمازش صحیح است و اگر شک داشته باشند که نمازش صحیح است یا 

 نه ، حکم به صحّت ِ نمازش می شود.

)سیستانی :( مسأله اگر واسطه اتصال به جماعت ، بچّه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد 

چه ندانند نماز او باطل است می توانند اقتدا کنند و هم چنین اگر را می فهمد باشد، چنان

 شیعه اثنی عشری نباشد چنانچه نماز او بر طبق مذهب وی صحیح باشد.

)مکارم :( شرط سوّم : نبودن فاصله میان امام و مأموم . اگر یک یا چند قدم میان امام و 

دارد. به آن جماعت گویند مانعی ن مأموم یا مأمومین با یکدیگر فاصله باشد، به طوری که
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بنا بر این فاصله شدن یک یا دو نفر که نماز نمی خوانند مانعی ندارد ولی مستحب است 

 صفوف کاملًا به هم متّصل باشد.

 بعد از تکبیر امام [ 3438]مسأله 

بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد  6963مسأله 

( ولی احتیاط مستحب آن 2کسی که در صف بعد ایستاده ، می تواند تکبیر بگوید ) (6)

است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تمام شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت 

( )زنجانی :( 2( )اراکی :( بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز باشد .. )6نیست )

 بقیه مسأله ذکر نشده .

کارم :( مسأله هنگامی که امام تکبیر می گوید و وارد نماز می شود در صورتی که )م

صفهای جلوتر آماده نماز باشند، همه می توانند تکبیر بگویند و وارد نماز شوند و الزم 

نیست انتظار بکشند، تا صفهای جلو وارد نماز شوند بلکه انتظار کشیدن ، بر خالف احتیاط 

 است .

 گر بداند نماز یک صف از صفهای جلو باطل است [ا 3439]مسأله 

(، در صفهای بعد 6اگر بداند نماز یک صف از صفهای جلو باطل است ) 6967مسأله 

نمی تواند اقتدا کند، ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه ، می تواند اقتدا نماید. 

گر صف جلو حائل شود، ( )مکارم :( ا6این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 صفهای بعد نمی توانند اقتدا کنند.

 هر گاه بداند نماز امام باطل است [ 3421]مسأله 

هر گاه بداند نماز امام باطل است مثلًا بداند امام وضو ندارد، اگر چه خود  6924مسأله 

 (.6امام ملتفت نباشد، نمی تواند به او اقتدا کند )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 993ص: 

اگر نماز امام ، برخی از شرایط را دارا نباشد یا با برخی از موانع همراه ( )زنجانی :( ولی 6)

باشد که فقدان سهوی آن شرایط یا همراه بودن سهوی آن موانع نماز را باطل نمی کند، 

می توان به او اقتدا کرد؛ مثل آن که امام جماعت سهواً از قبله منحرف بوده و مقدار 

سمت چپ قبله نرسیده باشد، یا سهواً با لباس نجس  انحرافش به بیش از سمت راست یا

نماز بخواند، هم چنین اگر امام برخی از کارهای نماز را ترک کند، در صورتی که انجام 

آن کارها از سوی امام ، به جای مأموم نباشد، بنا بر این اگر امام به جهت فراموشی در 

د رکعت قبل ، تمام یا قسمتی از حمرکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را نخواند، یا در 

را نخوانده باشد، می تواند به او اقتدا کند؛ ولی در آن رکعتی که تمام یا قسمتی از حمد 

 را نخوانده ، نمی تواند به او اقتدا کند؛ اگر چه در حال رکوع بخواهد اقتدا کند.

 اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده [ 3423]مسأله 

اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا کافر بوده ، یا به جهتی  6926له مسأ

( 6(. )2( مثلًا بی وضو نماز خوانده ، نمازش صحیح است )6نمازش باطل بوده )

( )بهجت :( و هم 2)گلپایگانی ، صافی :( عادل نبوده ، یا به جهتی نمازش باطل بوده .. )

به یکی از این سه امر اطاّلع پیدا کرد، نیّت فرادی می کند و بقیه  چنین اگر در اثناء نماز

 نماز را می خواند و نمازش صحیح است .

)زنجانی :( و ظاهراً جماعت هم می باشد. بنا بر این اگر چه سهواً پیش از امام سر از رکوع 

ی ل نمبردارد و به جهت تبعیت از امام جماعت ، رکوع را زیاد کرده باشد، نمازش باط

 شود، هر چند زیادی سهوی رکوع نیز در نماز فرادی نماز را باطل می سازد.
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)خوئی ، تبریزی :( در صورتی که مثل زیاد کردن رکوع از کارهایی که نماز فرادی را 

و لو سهواً باطل می کند نکرده باشد، نمازش صحیح است . )فاضل :( نماز جماعت مأموم 

 صحیح است .

 اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه [ 3422]مسأله 

( چنانچه در حالی باشد که 6اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه ) 6922مسأله 

( نماز را به جماعت 2وظیفه مأموم است مثلًا به حمد و سوره امام گوش می دهد باید )

( مثًلا 3فه امام و هم وظیفه مأموم است )تمام کند و اگر مشغول کاری باشد که هم وظی

در رکوع یا سجده باشد، باید نماز را به نیت فرادی تمام نماید. این مسأله ، در رساله آیت 

( )خوئی ، تبریزی :( اگر بنایش بر جماعت خواندن بوده و احتمال 6اللّه بهجت نیست )

 دهد که از روی فراموشی نیّت جماعت نکرده است ..

:( چنانچه به نشانه هایی اطمینان پیدا کند که اقتدا کرده باید نماز را به جماعت  )سیستانی

 تمام کند و در غیر این صورت ، باید نماز را به نیّت فرادی تمام نماید.

)مکارم :( چنانچه در حالی باشد که اطمینان پیدا کند مشغول جماعت است ، نماز را به 

جماعت تمام می کند ولی اگر اطمینان پیدا نکند، باید نماز را به نّیت فرادی انجام دهد. 

( )گلپایگانی ، صافی :( هم وظیفه منفرد و 3( )فاضل ، تبریزی ، نوری :( می تواند .. )2)

 موم است ..هم وظیفه مأ

)زنجانی :( مسأله اگر در بین نماز جماعت قبل از رکوع ، شک کند که تکبیره االحرام 

 را گفته 

 999ص: 
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یا نه ، بنا بر این می گذارد که نگفته و اگر اطمینان دارد که تکبیره االحرام را گفته و 

چند قبل  ، هرشک کند که نیت جماعت کرده یا نه ، باید نماز را به نیت فرادی تمام کند

از نماز، بنای بر جماعت خواندن داشته و اآلن هم مشغول کاری باشد که مأمومین انجام 

می دهند؛ مثلًا به حمد و سوره امام گوش می دهد، و اگر در رکوع یا بعد از آن شک 

کند که تکبیره االحرام را گفته یا نه ، یا نیت جماعت کرده یا نه ، نماز را به جماعت تمام 

 ده و صحیح می باشد.کر

 انسان در بین نماز جماعت [ 3421]مسأله 

انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادی کند. )گلپایگانی ، صافی :(  6923مسأله 

مسأله احتیاط واجب آن است که در بین نماز جماعت تا ناچار نشود، نیّت فرادی نکند. 

 نیّت فرادی نماید.بلی ، پیش از سالم امام بدون عذر می تواند 

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر مأموم در بین نماز بخواهد قصد انفراد نماید در صورتی که 

از اوّل نماز چنین قصدی نداشته ، اشکال ندارد ولی اگر از اوّل نماز قصد داشته است ، 

 مورد اشکال است .

ش د نماید، صحّت جماعت)سیستانی :( مسأله اگر مأموم در بین نماز بدون عذر قصد انفرا

محل ّ اشکال است ولی نمازش صحیح است مگر آن که به وظیفه منفرد عمل نکرده باشد 

که بنا بر احتیاط واجب باید نماز را اعاده کند ولی اگر چیزی را کم و یا زیاد کرده باشد 

نفراد د اکه در صورت عذر نماز را باطل نکند اعاده الزم نیست . مثلًا اگر از اوّل نماز قص

را نداشته و قرائت را نخوانده ، ولی در حال رکوع چنین قصدی برایش پیدا شود، در این 

صورت می تواند نمازش را به قصد انفراد تمام کند و الزم نیست که آن را اعاده نماید و 

 هم چنین اگر یک سجده را برای متابعت زیاد کرده باشد.
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ت که در بین نماز جماعت تا ناچار نشود نیت )زنجانی :( مسأله احتیاط مستحب آن اس

فرادی نکند، ولی اگر نیت فرادی کرد، اشکالی ندارد، بلکه اگر از ابتدای نماز هم قصد 

 داشته باشد که در بین نماز نیت فرادی کند، نماز جماعتش اشکالی ندارد.

خواه از اوّل )مکارم :( مسأله بدون عذر نمی توان از جماعت جدا شد و نیّت فرادی کرد، 

 تصمیم بر این کار داشته باشد یا در اثناء نماز.

)بهجت :( مسأله انسان در بین نماز جماعتی که خواندن آن به جماعت ، واجب نیست ، 

بنا بر اظهر می تواند نیّت فرادی کند، اگر چه از اّول نماز، قصد فرادی داشته باشد. مثًلا 

از امام بخواند، یعنی قصد کند که بین نماز، فرادی نیّت کند که دو نماز خود را با یک نم

کند و زودتر تمام کند و دوباره نماز دوّم را به او اقتدا کند. ولی ممکن است از جهت 

 اخالل به نظم جماعت و اشتباه انداختن مأمومین ممنوع باشد.

 [اگر مأموم به واسطه عذری بعد از حمد و سوره امام نیت فرادی کند 3424]مسأله 

اگر مأموم به واسطه عذری بعد از حمد و سوره امام نیت فرادی کند الزم  6929مسأله 

(، ولی اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادی 6نیست حمد و سوره را بخواند )

( )سیستانی :( ولی اگر بدون عذر 6(. )2نماید، باید مقداری را که امام نخوانده بخواند )

م شدن حمد و سوره نیت فرادی نماید بنا بر احتیاط واجب ، الزم است باشد یا پیش از تما

( )صافی :( بلکه بنا بر احتیاط، مقداری را که امام خوانده 2همه حمد و سوره را بخواند. )

 نیز بخواند.

 991ص: 
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)خوئی :( مسأله اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام نیّت فرادی کند، بنا بر احتیاط واجب 

ام حمد و سوره را بخواند و اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادی نماید، باید تم

 الزم است مقداری را که امام خوانده نیز بخواند.

)زنجانی :( مسأله اگر مأموم بعد از حمد امام نیّت فرادی کند الزم نیست حمد را بخواند، 

اند ی را که امام نخوانده بخوولی اگر پیش از تمام شدن حمد نیت فرادی کند، باید مقدار

و احتیاط مستحب آن است که قبل از آن ، قسمتی را هم که امام خوانده به نیت مرّدد 

 بین قرائت ِ واجب نماز یا قرائت قرآن بخواند.

)فاضل ، تبریزی :( مسأله اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام نیت فرادی کند، الزم نیست 

اگر )تبریزی : و اگر( پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت حمد و سوره را بخواند ولی 

فرادی نماید و یا بال فاصله پس از اقتدا قصد داشته که بعد از حمد و سوره امام نیت 

 فرادی نماید بنا بر احتیاط واجب حمد و سوره را از اول بخواند.

 د.)تبریزی :( بنا بر احتیاط مستحب مقداری را که امام خوانده نیز بخوان

 اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید[ 3425]مسأله 

اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید، بنا بر احتیاط واجب نباید دوباره  6921مسأله 

( مردد شود که نیت فرادی کند یا نه و بعد تصمیم 2( ولی اگر )6نیت جماعت کند )

( )گلپایگانی ، اراکی ، 6(. )3ت )بگیرد نماز را با جماعت تمام کند، نمازش صحیح اس

خوئی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی :( اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید نمی تواند 

 دوباره نیت جماعت کند ..

)فاضل :( اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی کند، نباید دوباره نیت جماعت کند، حتی 

( )خوئی ، تبریزی :( بلکه 2بر احتیاط واجب ؛ .. )اگر بال فاصله بعد از نیت انفراد باشد بنا 
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( )خویی ، تبریزی ، صافی :( صحت جماعتش محل ّ اشکال 3اگر .. )صافی :( و اگر .. )

 است .

 )نوری :( نمازش خالی از اشکال نیست .

)مکارم :( مسأله اگر در اثناء نماز به خاطر عذری نّیت فرادی کند، نمی تواند دوباره به 

رگردد و نیز اگر مردّد شود که نیّت فرادی کند یا نکند و بعد تصمیم بگیرد جماعت ب

 نماز را به جماعت تمام کند جماعت او اشکال دارد.

)سیستانی :( مسأله اگر در بین جماعت نیت فرادی نماید، نمی تواند دوباره نیت جماعت 

ه و بعد رادی کند یا نکند، و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر مردّد شود که نیت ف

 تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند.

 اگر شک کند که نیت فرادی کرده یا نه [ 3426]مسأله 

اگر شک کند که نیت فرادی کرده یا نه ، باید بنا بگذارد که نیت فرادی  6921مسأله 

 نکرده است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 991ص: 

 اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند[ 3427]مسأله 

اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد، اگر چه  6929مسأله 

( و یک رکعت حساب 6ذکر امام تمام شده باشد، نمازش به طور جماعت صحیح است )

رسد نمازش به طور فرادی می شود. اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام ن

( )گلپایگانی ، خوئی ، زنجانی ، تبریزی 6(. )2صحیح می باشد و باید آن را تمام نماید )

( )گلپایگانی ، صافی :( جماعت باطل 2، صافی ، سیستانی :( نمازش صحیح است .. )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

است و لیکن احتیاط آن است که سر از رکوع بردارد و آن را یک رکعت حساب نموده 

از را فرادی تمام کند و بعد دوباره بخواند، اگر چه حکم به صحّت نماز بعید نیست و نم

. 

)اراکی ، خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( نمازش باطل است . )زنجانی : در این صورت بنا بر 

احتیاط مستحب ابتدا نماز را تمام کرده ، سپس دوباره بخواند.( )سیستانی :( می تواند 

 ام کند و می تواند برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.نمازش را فرادی تم

)فاضل :( جماعتش باطل است ولی نماز او به صورت فرادی صحیح است لذا آن را 

رکوع رکعت اوّل حساب کند و نماز خود را ادامه دهد هر چند احتیاط مستحب اعاده 

 این نماز است .

د و بنا بر احتیاط واجب اعاده نماید؛ هم چنین )مکارم :( نمازش را به طور فرادی تمام کن

 اگر شک ّ کند به رکوع امام رسیده یا نه .

 اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند[ 3428]مسأله 

 اشاره

اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و  6923مسأله 

(. 2ه ، نمازش صحیح است و فرادی می شود )( که به رکوع امام رسیده یا ن6شک کند )

( )خوئی ، اراکی ، تبریزی 2( )گلپایگانی ، صافی :( پیش از ذکر رکوع شک ّ کند .. )6)

 :( نمازش باطل است .

)گلپایگانی ، صافی :( جماعت باطل است و مطابق احتیاطی که در مسأله پیش گفته شد، 

ه گذشت بعید نیست ولی اگر در حال عمل نماید اگر چه حُکم به صحّت نماز چنانک

 اشتغال به ذکر رکوع یا بعد از آن شک ّ کند، جماعت او محکوم به صحّت است .
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 )بهجت :( بنا بر احتیاط فُرادی می شود. )فاضل :( حکم مسأله قبل را دارد.

)زنجانی :( نمازش باطل می شود و بنا بر احتیاط مستحب نماز را تمام کرده ، دوباره 

 د.بخوان

)سیستانی :( چنانچه شکّش بعد از تجاوز محل ّ باشد مثل این که بعد از تمام شدن رکوع 

شک ّ کند ظاهر آن است که جماعتش صحیح است و در غیر این صورت می تواند نماز 

 .6929را به نیّت فرادی تمام کند. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 مسأله اختصاصی 

در رکعتهای دیگر نماز ) غیر از رکعت اوّل ( نیز باید خود را به  6212)مکارم :( مسأله 

 رکوع امام برساند و گر نه جماعت او اشکال دارد.

 اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند[ 3429]مسأله 

اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و پیش از آن که به اندازه رکوع  6927مسأله 

 خم شود، امام سر از رکوع بردارد،

 999ص: 

( و آن را رکعت 6می تواند نیت فرادی کند یا صبر کند تا امام برای رکعت بعد برخیزد )

ن بکشد که نگویند ایاول نماز خود حساب کند. ولی اگر برخاستن امام به قدری طول 

( )گلپایگانی ، صافی :( بنا بر 6شخص نماز جماعت می خواند، باید نیت فرادی نماید. )

 احتیاط واجب باید بایستد تا امام برای رکعت بعد برخیزد ..

 )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط واجب باید قصد فرادی بنماید.
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ه ند یا این که همراه امام به قصد قربت مطلق)سیستانی :( مخیّر است نماز را فرادی تمام ک

به سجده رود و بعد در حال ایستادن تکبیر را به قصد اعم ّ از تکبیره اإلحرام و ذکر مطلق 

 تجدید کرده ، نماز را به جماعت بخواند یا برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.

ملحق  ند تا در رکعت بعد ، به امام)بهجت :( می تواند نیّت فرادی کند یا می تواند صبر ک

 شود؛ و در صورت ملحق شدن ، تکبیر دیگر الزم نیست .

 )مکارم :( نیّت فرادی می کند و نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط باید نماز را به صورت فرادی تمام کند. ]پایان مسأله [

 سوره اقتدا کند[ اگر اول نماز یا بین حمد و 3411]مسأله 

 اشاره

( پیش از آن که به رکوع 2( و )6اگر اول نماز یا بین حمد و سوره اقتدا کند ) 6934مسأله 

( و باید رکوع کند 3رود، امام سر از رکوع بردارد نماز او به طور جماعت صحیح است )

( )مکارم :( و 6و خود را به امام برساند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

ع امام نرساند، جماعت او صحیح نیست ، مگر این که عذری داشته باشد. خود را به رکو

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه عمداً رکوع 3( )خوئی ، زنجانی ، سیستانی :( و اتفاقاً .. )2)

خود را تأخیر نینداخته نماز او صحیح است و الّا احتیاط الزم آن است که نماز را تمام 

 کند و دوباره بخواند.

وئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( نماز او صحیح است . )زنجانی : و جماعت هم )خ

 حساب می شود(.

 مسائل اختصاصی 
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چنانچه مأموم بترسد که اگر ملحق به صف شود و اقتدا کند، امام  6697)بهجت :( مسأله 

گوید و به بسر از رکوع بردارد، می تواند در همان مکانی که ایستاده ، اقتدا کند و تکبیر 

رکوع برود به شرط آن که مانعی از اقتدا در آن مکان نباشد مثل وجود حائل یا بلند بودن 

جای امام ؛ بنا بر این دور بودن فاصله بین مأموم و امام یا صف جماعت بنا بر اظهر، مانع 

ع واز اقتدا نیست . پس مأموم ، بعد از رسیدن به رکوع امام در حال رکوع و یا بعد از رک

و بنا بر احتیاط بعد از سجود و لو به چند دفعه حرکت خود را به امام یا صف ، ملحق می 

کند؛ و بنا بر احتیاط واجب در حال ذکر حرکت نکند و اگر توانست راه رفتن را به بعد 

از سجده تأخیر بیندازد، این کار را می کند. ولی در هر صورت ، طی کردن این فاصله 

 ساب شود.نباید فعل کثیر ح

اگر کسی بعد از سر برداشتن امام از رکوع رسید، می تواند به امام  6614)بهجت :( مسأله 

اقتدا کند و تکبیره اإلحرام بگوید، امّا رکوع به جا نیاورد ولی در یک سجده یا دو سجده 

، امام را متابعت کند و در رکعت بعد ، که امام برمی خیزد، رکعت اوّل مأموم حساب می 

 د و بنا بر اظهر، تجدید تکبیره اإلحرام الزم نیست .شو

 993ص: 

 اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است [ 3413]مسأله 

اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانچه  6936مسأله 

یند و تشهد حرام بنشبخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تکبیره اال

(، بعد 2( و صبر کند تا امام سالم نماز را بدهد )6را با امام بخواند ولی سالم را نگوید )

( و آن 3بایستد و بدون آن که دوباره نیت کند و تکبیر بگوید، حمد و سوره را بخواند )

بت قصد قر( )سیستانی :( می تواند تشهد را به 6(. )9را رکعت اول نماز خود حساب کند )

( )بهجت :( و بنا بر 2مطلقه با امام بخواند ولی سالم را بنا بر احتیاط واجب نگوید .. )
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( 3احتیاط مستحب در این حال به صورت تجافی بنشیند، که توضیح آن خواهد آمد .. )

( )بهجت :( و هم چنین بنا بر أظهر، در غیر تشهّد رکعت 9)زنجانی :( حمد را بخواند .. )

 ، می تواند چنین کند.آخر هم 

 مأموم نباید جلوتر از امام بایستد[ 3412]مسأله 

مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوی او هم بایستد اشکال دارد و  6932مسأله 

(، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد 6به احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد )

( )اراکی :( به طوری که اعضاء سجده 6لوتر از امام باشد. )که در رکوع و سجود سرش ج

هم عقب تر باشد. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی :( مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و 

اگر مساوی او بایستد اشکال ندارد ولی اگر قدّ او بلندتر از امام است ، بنا بر احتیاط واجب 

 و سجود جلوتر از امام نباشد.باید طوری بایستد که در رکوع 

)خوئی ، زنجانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و بنا بر احتیاط 

واجب اگر مأموم یک مرد باشد قدری عقب تر در طرف راست امام بایستد و اگر متعّدد 

ر احتیاط امام است بنا بباشند، پشت سر امام بایستند و در صورت اوّل اگر قدّ او بلندتر از 

 واجب باید طوری بایستد که در رکوع و سجود جلوتر از امام نباشد.

 )زنجانی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط ..

)تبریزی :( و بعید نیست که جایز باشد با امام برابر بایستد و لو قدّ او بلندتر از امام باشد و 

 اگر متعدّد باشند، پشت سر امام بایستند.

 :( اگر مأموم یک نفر باشد در طرف راست امام ، قدری عقب تر بایستد .. )صافی

 [ خواهد آمد ..6934)زنجانی :( چنانچه در مسأله ]
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)زنجانی :( بنا بر احتیاط باید طوری بایستد که سر او در رکوع و سجود جلوتر از امام 

 نباشد.

 و بنا بر احتیاط واجب قدری)فاضل ، نوری :( مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد 

عقب تر از امام بایستد و چنانچه قامت او بلندتر از امام باشد به طوری که عقب تر از امام 

 می ایستد، امّا در رکوع و سجودش جلوتر از امام باشد اشکال ندارد.

 997ص: 

تد که در س)نوری :( چنانچه قد او بلندتر از امام باشد، بنا بر احتیاط واجب باید طوری بای

 رکوع و سجود نیز جلوتر از امام نباشد.

)سیستانی :( مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد بلکه احتیاط واجب آن است که اگر 

مأموم متعدد باشند، مساوی امام نایستند ولی اگر مأموم یک مرد باشد اشکال ندارد که 

 مساوی امام بایستد.

تر از امام نایستد. اگر مأموم در ابتدای جماعت یا در )مکارم :( شرط چهارم مأموم جلو

اثناء، جلوتر بایستد جماعت او باطل می شود. احتیاط این است که مساوی هم نایستد، 

بلکه کمی عقب تر قرار گیرد و این عقب تر بودن در تمام حاالت نماز مراعات گردد 

 حتّی در حالت رکوع و سجود.

بنا بر أظهر جلوتر از امام بایستد و أظهر این است که می )بهجت :( مسأله مأموم نباید 

تواند مساوی امام بایستد ولی احتیاط در این است که مساوی هم نایستد بلکه از امام عقب 

تر باشد؛ و أفضل آن است که اگر مأموم یک نفر است ، در طرف راست امام بایستد و 

 اگر بیشتر هستند، پشت سر او قرار بگیرند.

 در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده نباشد[ - 3411ه ]مسأل
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) در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده  - 6933مسأله 

( و هم چنین است بین انسان و مأموم دیگری که انسان به واسطه 6نمی شود فاصله نباشد )

اگر امام مرد و مأموم زن باشد چنانچه بین آن  ((3(، ولی )2او به امام متصل شده است )

زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل 

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه بنا بر احتیاط 6شده است پرده و مانند آن باشد اشکال ندارد. )

 الزم شیشه و مانند آن نیز فاصله نباشد ..

( )فاضل :( ولی اگر مأموم زن 2( بلکه شیشه و مانند آن نیز نباید فاصله باشد .. ))نوری :

باشد و امام مرد، فاصله شدن پرده و مانند آن اشکال ندارد و فاصله شدن پرده و مانند آن 

بین زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است اشکال 

خل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست ( ]قسمت دا3ندارد. )

 .6966[ )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله در صحت جماعت شرط است که بین امام و مأموم و هم چنین بین 

مأموم و مأموم دیگری که واسطه بین مأموم و امام است ، حائلی نباشد، )مراد از حائل ، 

زی است که مانع از دیدن شود؛ مانند پرده و دیوار و امثال اینها، بلکه به احتیاط چی

مستحب شیشه هم در بین نباشد.( پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آن بین امام و 

مأموم یا بین مأموم و مأموم دیگری که واسطه اتصال است ، حائلی باشد که مانع دیدن 

مام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بین آن زن و امام یا بین شود، باطل است . ولی اگر ا

زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است ، پرده و مانند 

 آن حائل شود، اشکال ندارد.

 934ص: 

 اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام [ 3414]مسأله 
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اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام ، یا بین مأموم و کسی که مأموم به  6939مسأله 

واسطه او متصل به امام است ، پرده یا چیز دیگری که پشت آن را نمی توان دید فاصله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم 6شود، نمازش فرادی می شود و صحیح است )

سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( پرده یا چیز دیگری حائل شود، جماعت  ( )خوئی ،6نیست )

 باطل می شود و الزم است مأموم به وظیفه منفرد عمل نماید.

)گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( نمازش قهراً فرادی می شود و باید به وظیفه فرادی عمل 

 نموده و نماز را تمام کند.

 وم و جای ایستادن امام [اگر بین جای سجده مأم 3415]مسأله 

اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم  6931مسأله 

( 6فاصله باشد اشکال ندارد و نیز اگر بین انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده )

دارد و ن و انسان به وسیله او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال

احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده ، هیچ 

 ( )نوری :( اگر بین انسان و مأمومی که جلوی او ایستاده ..6فاصله نداشته باشد. )

 .6969)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

ای سجده مأموم و ج)گلپایگانی ، صافی :( مسأله احتیاط واجب آن است که بین جای 

ایستادن امام بیشتر از یک قدم ِ فراخ فاصله نباشد و نیز اگر انسان به واسطه مأمومی که 

جلوی او ایستاده به امام متّصل باشد، بنا بر احتیاط واجب باید فاصله جای سجده اش از 

 هجای ایستادن او بیشتر از یک قدم فراخ نباشد. و احتیاط مستحب آن است که جای سجد

مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده ، بیشتر از یک قدم معمولی فاصله ای نداشته 

 باشد.
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 « ..یک گام »)اراکی :( بیشتر از یک قدم معمولی 

 )فاضل :( بیشتر از یک قدم معمولی ..

 )اراکی ، فاضل :( بیشتر از یک قدم معمولی ..

 )فاضل :( هیچ فاصله ای نداشته باشد.

 )صافی :( و بهتر این است که هیچ فاصله نداشته باشد.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای 

ایستادن امام به اندازه یک متر فاصله نباشد. و هم چنین است اگر انسان به واسطه مأمومی 

أموم آن است که جای سجده م که جلوی او ایستاده به امام متّصل باشد و احتیاط مستحب

 با جای کسی که جلوی او ایستاده هیچ فاصله ای نداشته باشد.

 )سیستانی :( بیش از بلندترین مراتب یک قدم ..

)سیستانی :( احتیاط مستحب آن است که جای ایستادن مأموم با جای ایستادن کسی که 

ته سجده می رود، فاصله نداش جلوی او ایستاده ، بیش از اندازه جسد انسان در حالی که به

 باشد.

 936ص: 

)زنجانی :( مسأله الزم است بین امام و مأموم بیش از مقدار جسد انسان در حال سجده 

فاصله نباشد، و بنا بر احتیاط واجب کمتر از این مقدار باشد و هم چنین است اگر انسان 

احتیاط مستحب آن است به واسطه مأمومی که جلوی او قرار دارد به امام متصل باشد و 

 که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده ، هیچ فاصله نداشته باشد.
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)بهجت :( مسأله باید بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر یک انسان که به 

سجده رفته است ، فاصله نباشد؛ بنا بر این اگر بین آن دو، این مقدار فاصله بود یعنی از 

سر تا نوک انگشتان پای یک نفر که در سجده است ، بنا بر أظهر نماز جماعت اشکال 

دارد؛ و همچنین اگر بین انسان و مأمومی که جلوی او ایستاده و به وسیله او به امام متّصل 

است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال دارد و احتیاط مستحب آن است که جای 

که جلوی او ایستاده ، هیچ فاصله نداشته باشد. و اگر فاصله به  سجده مأموم با جای کسی

 قدر یک گام متعارف و معمولی باشد، بنا بر اظهر اشکالی ندارد.

 اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده [ 3416]مسأله 

امام  اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به 6931مسأله 

(، چنانچه به اندازه گشادی بین دو قدم هم 6متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد )

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 2فاصله داشته باشند نمازش صحیح است )

( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست یا چپ او 6)

 متر فاصله نداشته باشد. اقتدا کرده یک

)گلپایگانی ، سیستانی ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست یا 

 چپ او اقتدا کرده بیشتر از یک قدم فراخ فاصله نداشته باشد.

 )سیستانی :( بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله نداشته باشد.

 با کسی که واسطه اتصال است ، کمتر از مقدار جسدِ )زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب باید 

( )اراکی :( چنانچه بیش از اندازه گشادی 2انسان ِ در حال سجده ، فاصله داشته باشد. )

 بین دو قدم فاصله نداشته باشند نمازش صحیح است .

 )فاضل :( چنانچه بیشتر از یک قدم معمولی فاصله نداشته باشد، نمازش صحیح است .
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:( چنانچه کمتر از مقداری که در مسأله فوق گفته شد ] به قدر یک انسان که به )بهجت 

 سجده رفته است [، فاصله داشته باشد نماز و جماعتش صحیح است .

 اگر در نماز، بین مأموم و امام [ 3417]مسأله 

اگر در نماز، بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او به  6939مسأله 

امام متصل است بیشتر از یک قدم بزرگ فاصله پیدا شود نمازش فرادی می شود و 

( )نوری :( و قصد 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )6صحیح است . )

 فرادی هم الزم نیست .

ایگانی ، صافی :( بیشتر از یک قدم فاصله پیدا شود نمازش صحیح است و قهرًا )گلپ

 فرادی می شود و قصد فرادی هم الزم نیست .

)خوئی ، تبریزی :( یک متر فاصله پیدا شود، باید قصد انفراد کند و نمازش صحیح است 

. 

 ست .ا )فاضل :( بیشتر از یک قدم فاصله پیدا شود نمازش فرادی می شود و صحیح

 932ص: 

)سیستانی :( بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله پیدا شود منفرد می شود و می تواند 

 نمازش را به قصد انفراد ادامه دهد.

)زنجانی :( بیشتر از مقدار جسد انسان فاصله شود، نمازش فرادی می شود، و بنا بر احتیاط 

واجب  انسان فاصله شود، بنا بر احتیاط مستحب فوراً قصد فرادی کند و اگر به اندازه جسد

 فوراً قصد فرادی کرده ، نماز را تمام کند.
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)بهجت :( به مقدار فوق ] به قدر یک انسان که به سجده رفته است [ فاصله پیدا شود، 

 نمازش فرادی می شود و صحیح است .

 اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود[ 3418]مسأله 

( یا همه نیت 6اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود ) 6933مسأله 

( نماز صف بعد به طور 3(، اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد )2فرادی نمایند )

(. این 9جماعت صحیح و اگر بیشتر از این مقدار باشد فرادی می شود و صحیح است )

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه فوراً برای نماز 6)مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 دیگری به امام اقتدا کنند جماعت صف بعد صحیح است .

)زنجانی :( چنانچه فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا نکنند، نماز او فرادی می شود، 

 مبلکه بنا بر احتیاط اگر صف جلو فوراً هم اقتدا کنند، قصد فرادی کرده ، نماز را تما

 کند.

)سیستانی :( و فوراً برای نماز دیگری به امام اقتدا نکنند جماعت صف بعد باطل می شود 

( )اراکی 2بلکه اگر هم فوراً اقتدا بکنند صحّت جماعت صف بعد محل ّ اشکال است . )

:( نماز صف بعد فرادی می شود مگر آن که افراد صف جلو فوراً برای نماز دیگری به 

 .امام اقتدا کنند

)گلپایگانی ، صافی :( نماز صف بعد فرادی می شود هر چند صف جلو فوراً برای نماز 

 دیگری به امام اقتدا کنند.

)بهجت :( چنانچه فاصله به اندازه فوق ] به قدر یک انسان که به سجده رفته است [ نباشد، 

 . نماز صف بعد به طور جماعت صحیح و گر نه نمازشان فرادی می شود و صحیح است
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( )فاضل :( فرادی 9( )فاضل :( اگر فاصله به اندازه یک قدم معمولی بیشتر نباشد .. )3)

 می شود و باید طبق وظیفه فرادی نماز خود را تمام کنند.

 اگر در رکعت دوم اقتدا کند[ 3419]مسأله 

اط (، قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتی6اگر در رکعت دوم اقتدا کند ) 6937مسأله 

( انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها 2آن است که موقع خواندن تشهد )

را بلند کند و باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره 

(، یا نیت 9( و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند )3وقت ندارد، حمد را تمام کند )

(، ولی اگر در سجده به امام برسد، بهتر است که 1کند و نمازش صحیح است ) فرادی

( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، زنجانی ، سیستانی ، 6احتیاطاً نماز را دوباره بخواند. )

 تبریزی :( الزم نیست حمد و سوره را بخواند ولی ..

 933ص: 

ند قنوت و تشهد را با امام بخوا ( )بهجت :( اگر در رکعت دّوم اقتدا کند، مستحب است2)

( 3و احتیاط مستحب آن است که موقع خواندن تشهّد، به حال تجافی بنشیند، یعنی .. )

)زنجانی :( باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، 

م برساند و اگر درک ( )گلپایگانی ، صافی :( در رکوع خود را به اما9آن را نخواند .. )

رکوع هم نمی کند، احتیاط واجب آن است که حمد را تمام کند و در سجده خود را به 

 امام برساند؛ ولی اگر در سجده به امام برسد، بهتر است که نماز را دوباره بخواند.

)خوئی ، تبریزی :( در رکوع خود را به امام برساند و اگر در رکوع به امام نرسد، بنا بر 

 حتیاط واجب قصد انفراد نماید.ا
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)زنجانی :( در رکوع خود را به امام برساند و اگر در رکوع به امام نرسد، در سجده خود 

 را به امام برساند و ظاهراً کافی است .

)سیستانی :( در رکوع خود را به امام برساند و اگر برای تمام حمد وقت ندارد، می تواند 

ه رکوع رود ولی احتیاط مستحب در این صورت آن است حمد را قطع کند و با امام ب

 که نماز را به نیّت فرادی تمام کند.

)بهجت :( در رکوع خود را به امام برساند و چنانچه طوری است که اگر بخواهد حمد 

را بخواند و یا تمام کند به رکوع امام نمی رسد أظهر تمام کردن حمد است ، اگر چه 

 ت .احتیاط در قصد فرادی اس

( )اراکی ، فاضل :( بقیه مسأله 1)مکارم :( در رکوع خود را به امام برساند. ]پایان مسأله [ )

 ذکر نشده .

 اگر موقعی که امام در رکعت دوّم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند[ 3441]مسأله 

اگر موقعی که امام در رکعت دوّم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند، باید  6994مسأله 

ر رکعت دوّم نمازش که رکعت سوّم امام است بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را به د

مقدار واجب بخواند و برخیزد و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، یک 

( )بهجت :( و اگر یک 6(. )6مرتبه بگوید و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند )

دارد، کمتر از آن بگوید و به رکوع امام برسد و اگر اصلًا مرتبه تسبیحات را هم وقت ن

وقت ندارد، قریب است که هیچ ذکر نگوید و با امام رکوع کند، اگر چه احتیاط در 

 قصد انفراد و اتمام است .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم :( باید یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام 

 برساند.
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)زنجانی :( در رکوع خود را به امام برساند. و اگر در رکوع به امام نرسد، در سجده خود 

 را به امام برساند.

 اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد[ 3443]مسأله 

اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و  6996مسأله 

( صبر کند تا امام به 6می رسد، بنا بر احتیاط واجب باید )حمد را بخواند به رکوع امام ن

( )زنجانی :( بنا بر احتیاط .. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل 6رکوع رود، بعد اقتدا نماید. )

 .6992مسأله 

 939ص: 

 اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند[ 3442]مسأله 

اقتدا کند، باید حمد و سوره را بخواند  ( امام6اگر در رکعت سوم یا چهارم ) 6992مسأله 

و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع یا سجده خود را به امام 

(، ولی اگر در سجده به امام برسد، بهتر است که احتیاطاً نماز را دوباره بخواند. 2برساند )

( )اراکی 2ت سوم یا چهارم .. )( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر در حال قیام رکع6)

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)گلپایگانی ، صافی :( در رکوع خود را به امام برساند و اگر درک رکوع هم نمی کند، 

احتیاط واجب آن است که حمد را تمام کند و در سجده خود را به امام برساند، ولی اگر 

 اره بخواند.در سجده به امام برسد، بهتر است که نماز را دوب

)خوئی ، تبریزی :( در رکوع خود را به امام برساند و اگر در رکوع به امام نرسد، بنا بر 

 احتیاط واجب قصد انفراد کند.
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)سیستانی :( در رکوع خود را به امام برساند و اگر برای تمام حمد وقت ندارد، می تواند 

در این صورت آن است که حمد را قطع کند و با امام رکوع رود ولی احتیاط مستحب 

 قصد فرادی کرده و نماز را تمام کند.

)مکارم :( در رکوع خود را به امام می رساند. ]پایان مسأله [ )فاضل :( در رکوع خود را 

 به امام برساند ..

)زنجانی :( مسأله اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند، باید حمد را بخواند و اگر 

ارد آن را نخواند و در رکوع خود را به امام برساند و اگر نتواند امام برای سوره وقت ند

را در رکوع درک کند در سجده خود را به امام برساند و در این صورت ، احتیاط 

 مستحب آن است که نماز را دوباره بخواند.

بنا  ،)بهجت :( مسأله اگر در رکعت سوّم یا چهارم ، در حالی که امام ایستاده ، اقتدا کند

بر احوط باید حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام 

کند و در رکوع ، خود را به امام برساند و چنانچه طوری است که اگر حمد بخواند یا 

حمد را بخواهد تمام کند به رکوع نخواهد رسید، احتیاط در این است که قصد فرادی 

ده و بقیه نماز را هم خودش بخواند. ولی اگر مأموم در رکعت کند و حمد را تمام کر

دوّم خود چنانچه طوری است که اگر بخواهد حمد را تمام کند، به رکوع امام نمی رسد، 

نمی تواند حمد را رها کرده و همراه امام به رکوع برود؛ بلکه باید حمد را تمام کند و 

 در این صورت ، قصد فرادی است . خود را در سجده به امام برساند، گر چه احوط

 کسی که می داند اگر سوره را بخواند در رکوع به امام نمی رسد[ 3441]مسأله 

کسی که می داند اگر سوره را بخواند در رکوع به امام نمی رسد، باید سوره  6993مسأله 

عظام (. این مسأله ، در رساله آیات 2( ولی اگر خواند نمازش صحیح است )6را نخواند )
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( )اراکی :( نمازش اشکال 2( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )6: فاضل و مکارم نیست )

 دارد مگر آن که به وظیفه فرادی عمل نماید.

 931ص: 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله کسی که می داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند، به رکوع 

بخواند و به رکوع نرسد نمازش اشکال امام نمی رسد چنانچه عمداً سوره یا قنوت را 

 دارد.

)خوئی ، تبریزی :( أظهر این است که نمازش صحیح است و باید به وظیفه منفرد عمل 

 نماید.

 )سیستانی :( جماعتش باطل می شود و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.

م کرده ما)زنجانی :( جماعتش باطل می شود و بنا بر احتیاط، نماز را به صورت فرادی ت

 و آن را دوباره بخواند.

 کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند[ 3444]مسأله 

( یا تمام نماید به رکوع 6کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند ) 6999مسأله 

امام می رسد، احتیاط واجب آن است که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام 

( )مکارم :( به رکوع امام می رسد، احتیاط واجب آن است که سوره را 6(. )2نماید )

بخواند و در این حال اگر سوره را بخواند و اتّفاقاً به رکوع امام نرسد، جماعتش صحیح 

( )اراکی ، فاضل :( باید سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید 2است . )

ی رسد الزم نیست سوره را بخواند و یا اگر شروع )فاضل : ولی اگر با تأخیر به رکوع م

 کرده الزم نیست آن را تمام کند(.
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)گلپایگانی ، صافی :( واجب نیست که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید 

 بلکه می تواند به مجّرد رفتن امام به رکوع سوره را ترک نموده و به رکوع برود.

سی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید )خوئی ، تبریزی :( مسأله ک

به رکوع امام می رسد، در صورتی که زیاد طول نکشد بهتر آن است که سوره را شروع 

کند، یا اگر شروع کرده تمام نماید و اگر زیاد طول بکشد، احتیاط واجب آن است که 

 شروع نکند و چنانچه شروع کرده تمام ننماید.

نی :( ولی اگر زیاد طول بکشد، به طوری که نگویند ُمتابعت امام می کند باید )سیستا

شروع نکند و چنانچه شروع کرده تمام ننماید و گر نه جماعتش باطل خواهد شد ولی 

[ 6923نمازش صحیح است اگر به وظیفه منفرد عمل کرده باشد به تفصیلی که در مسأله ]

 گذشت .

شد، چنانچه بخواهد نماز جماعتش باقی باشد، باید شروع )زنجانی :( اگر زیاد طول بک

 نکند ..

 کسی که یقین دارد، اگر سوره را بخواند به رکوع امام می رسد[ 3445]مسأله 

(، 2( را بخواند به رکوع امام می رسد )6کسی که یقین دارد، اگر سوره ) 6991مسأله 

( )فاضل :( 6(. )1( نمازش صحیح است )9( را بخواند و به رکوع نرسد )3چنانچه سوره )

( )سیستانی :( و متابعت امام از 2یا قنوت .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( 9( )فاضل :( یا قنوت .. )3زنجانی :( و زیاد هم طول نمی کشد .. )بین نمی رود .. )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، 1)زنجانی :( ولی در سجده خود را به امام برساند .. )

 سیستانی :( جماعتش صحیح است .

 .6999)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 
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 [اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند 3446]مسأله 

اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است می تواند اقتدا  6991مسأله 

 کند،

 931ص: 

( و اگر چه بعد بفهمد که امام در رکعت 6ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند )

( )خوئی ، تبریزی :( اگر چه بعد بفهمد که 6اول یا دوم بوده ، نمازش صحیح است . )

 ام در رکعت اّول یا دوّم بوده .ام

)مکارم :( و نمازش صحیح است ، خواه معلوم شود امام در رکعت سّوم و چهارم بوده ، 

یا در رکعت اوّل و دوّم ؛ به شرط این که نماز ظهر و عصر باشد که حمد و سوره را امام 

 آهسته می خواند.

همد د قربت بخواند، و اگر بعد بف)زنجانی :( می تواند اقتدا کند ولی باید حمد را به قص

 که امام در رکعت اول یا دوم بوده ، جماعتش صحیح است .

)سیستانی :( می تواند اقتدا کند و به احتیاط واجب باید حمد و سوره را بخواند ولی باید 

 آنها را به قصد قربت بخواند.

 و سوره نخواند[ اگر به خیال این که امام در رکعت اول یا دوم است حمد 3447]مسأله 

اگر به خیال این که امام در رکعت اول یا دوم است حمد و سوره نخواند  6999مسأله 

(. 2( و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده نمازش صحیح است )6)

(، فقط 3ولی اگر پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد )

( )زنجانی :( حمد را 6(. )9و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند ) حمد را بخواند
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( )زنجانی :( نمازش باطل است ، ولی اگر پیش از رکوع بفهمد باید حمد را 2نخواند .. )

بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، آن را نخواند و در رکوع و اگر نتواند در سجده 

[ گفته شد، عمل 6992ستانی :( به طوری که در مسأله ]( )سی3خود را به امام برساند. )

( )خوئی ، تبریزی ، مکارم :( در رکوع خود را به امام برساند )خوئی ، تبریزی 9نماید. )

: و اگر نمی رسد، بنا بر احتیاط واجب قصد انفراد نماید.( )بهجت :( فقط حمد را بخواند 

 و بعد خود را به امام برساند.

 ر به خیال این که امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد و سوره بخواند[اگ 3448]مسأله 

اگر به خیال این که امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد و سوره بخواند  6993مسأله 

و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده ، نمازش صحیح است 

( )خوئی ، گلپایگانی ، فاضل ، 6مکارم نیست ) (. این مسأله ، در رساله آیت اللّه6)

سیستانی ، صافی ، تبریزی :( و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، الزم نیست آنها را تمام 

 کند.

)زنجانی :( جماعتش صحیح است و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، الزم نیست آنها را 

 تمام کند.

 ی است [اگر موقعی که مشغول نماز مستحب 3449]مسأله 

اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان  6997مسأله 

ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد، مستحب است نماز را رها کند و مشغول 

(. بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسد مستحب 6نماز جماعت شود )

( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده . )سیستانی :( هر 6رفتار نماید. ) است به همین دستور

 چند برای درک رکعت اوّل باشد.
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 اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است [ 3451]مسأله 

اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است جماعت بر پا  6914مسأله 

 شود،

 939ص: 

چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت 

(، مستحب است به نیت نماز مستحبی ، نماز را دو رکعتی تمام کند و خود را به 6برسد )

( )مکارم :( هر گاه مشغول نماز واجب است و جماعت برپا شود، 6(. )2جماعت برساند )

( 2نشده و می ترسد اگر نماز را تمام کند به جماعت نرسد .. ) چنانچه وارد رکعت سوّم

)زنجانی :( و اگر با تمام کردن نماز مستحبی هم نمی تواند خود را به جماعت برساند، 

 نماز مستحبی را بشکند و خود را به جماعت برساند.

 اگر نماز امام تمام شود[ 3453]مسأله 

مأموم مشغول تشهد یا سالم اول باشد، الزم نیست اگر نماز امام تمام شود و  6916مسأله 

 نیت فرادی کند.

 کسی که یک رکعت از امام عقب مانده [ 3452]مسأله 

کسی که یک رکعت از امام عقب مانده وقتی امام تشهد رکعت آخر را می  6912مسأله 

به زمین  ( و یا انگشتان دست و سینه پا را6خواند، می تواند برخیزد و نماز را تمام کند )

بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سالم نماز را بگوید و بعد برخیزد. این 

( )مکارم :( احتیاط آن است که صبر کند تا 6مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

نّیت  دامام سالم نماز را بگوید و بعد برخیزد و ادامه دهد. ]پایان مسأله )[ فاضل :( می توان

 فرادی کند و برخیزد و نماز را تمام کند ..
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)گلپایگانی ، صافی :( مسأله کسی که یک رکعت از امام عقب مانده بنا بر احتیاط واجب 

باید وقتی امام تشهّد رکعت آخر را می خواند، انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد 

د نماز را بگوید و بعد برخیزد و واجب و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام تشهّ

 نیست صبر کند تا امام سالم بگوید.

 )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( بهتر آن است که ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( صبر کند تا امام سالم نماز را بگوید و بعد برخیزد و اگر 

در همان جا بخواهد قصد انفراد نماید مانعی ندارد )خوئی ، تبریزی : ولی چنانچه از اوّل 

 قصد انفراد داشته ، محل ّ اشکال است (.

تشهد رکعت آخر را می خواند  )زنجانی :( مسأله کسی که از امام عقب مانده ، وقتی امام

اگر در رکعتی باشد که تشهد ندارد، تشهد را با امام می خواند و بنا بر احتیاط انگشتان 

دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سالم نماز 

تشهد  رادی کردهرا بگوید و بعد برخیزد و رکعت آخر را بخواند، ولی می تواند قصد ف

 نخوانده برخیزد.

 شرایط امام جماعت 

 امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حالل زاده باشد[ 3451]مسأله 

 اشاره

امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حالل زاده باشد  6913مسأله 

و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد ( 6و نماز را به طور صحیح بخواند )

( 3( و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر جایز نیست )2)

 و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.
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 933ص: 

ب و اقتدا ج( )فاضل :( و نیز امام جماعت باید مرد باشد حتی برای زنان بنا بر احتیاط وا6)

( )گلپایگانی 2کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد. )

:( بلکه در غیر نماز میّت احتیاط الزم آن است که زن امامت نکند هر چند مأموم زن باشد 

 .. )صافی :( و در غیر نماز میت امامت زن بر زنها کراهت دارد ..

ردن به بچه ممیّز که خوب و بد را می فهمد، بنا بر احتیاط واجب )زنجانی :( و اقتدا ک

صحیح نیست ؛ ولی بچه ممیّز، می تواند در نماز جماعت شرکت کرده و اقتدا نماید و 

 احکام جماعت هم بر آن بار می شود.

)مکارم :( ولی امامت زن برای زن مانعی ندارد. و هر انسانی حالل زاده است خواه مسلمان 

 ر مسلمان ، مگر این که خالف آن ثابت شود.یا غی

)سیستانی :( و صحّت اقتداء به بچّه ده ساله اگر چه خالی از وجه نیست ولی خالی از 

اشکال هم نمی باشد و عدالت این است که واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک 

( )اراکی 3شد. )کند و نشانه آن حُسن ظاهر است اگر انسان اطالع از خالف آن نداشته با

، گلپایگانی ، صافی :( مانعی ندارد. ]پایان مسأله [ )خوئی ، تبریزی ، نوری :( مانعی ندارد، 

 اگر چه آثار جماعت بر او مترتّب نمی شود.

)بهجت :( مسأله امام جماعت باید شیعه دوازده امامی ، عاقل ، عادل و حالل زاده باشد و 

ا بر احتیاط باید بالغ باشد و نیز اگر مأموم مرد است ، نماز را به طور صحیح بخواند و بن

 امام او هم باید مرد باشد.

 مسائل اختصاصی 
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عدالت معتبر در امام جماعت عبارت است از حسن ظاهر یعنی  6696)بهجت :( مسأله 

دوری جستن از گناهان کبیره به طوری که ظاهر احوال شخص به طور ظنّی داللت کند 

رک گناه دارد نه آن که اتفاقاً چند روزی گناه را ترک کرده باشد. و که او بنای بر ت

مأموم باید این حسن ظاهر را احراز کند و اصرار بر گناهان صغیره به منزله گناه کبیره 

 است .

اگر امام جماعت در بین نماز از قیام عاجز شد الزم است مأموم  6693)بهجت :( مسأله 

بخواند و هم چنین است هر نقصی که مانع از اقتدا است  نیت فرادی کند و نماز خود را

. 

، یک حالت خداترسی باطنی است که انسان را از انجام «عدالت » 6213)مکارم :( مسأله 

گناه کبیره و تکرار گناه صغیره باز می دارد و همین اندازه که با کسی معاشرت داشته 

ی از که حاک« حُسن ظاهر»است و این را باشیم و گناهی از او نبینیم ، نشانه وجود عدالت 

 ملکه باطن است ، می گویند.

 امامی را که عادل می دانسته [ 3454]مسأله 

(، اگر شک کند به عدالت خود باقی است 6امامی را که عادل می دانسته ) 6919مسأله 

( 6یست )(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت ن2یا نه ، می تواند به او اقتدا نماید )

)فاضل :( عدالت امام جماعت باید برای مأموم محرز باشد و با شک در اصل عدالت نمی 

( )مکارم :( مگر این 2توان به او اقتدا کرد و در صورتی که امام را عادل می دانسته .. )

 که یقین به خالف پیدا شود.

 937ص: 

 کسی که ایستاده نماز می خواند[ 3455]مسأله 
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( به کسی که نشسته یا خوابیده 6ی که ایستاده نماز می خواند، نمی تواند )کس 6911مسأله 

( کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که 2نماز می خواند اقتدا کند. و )

( )بهجت 2( )بهجت :( بنا بر أظهر نمی تواند .. )6(. )3خوابیده نماز می خواند اقتدا نماید )

( )بهجت :( و کسی که در حال ایستاده ، به تکیه کردن 3وط .. ):( و هم چنین بنا بر أح

 نیاز ندارد، اقتدای او به کسی که نیاز دارد، محل ّ اشکال و احتیاط است .

 کسی که نشسته نماز می خواند[ 3456]مسأله 

( نماز می خواند، می تواند به کسی که نشسته نماز می 6کسی که نشسته ) 6911مسأله 

( 3( و هم چنین کسی که خوابیده است می تواند به کسی که نشسته )2کند )خواند اقتدا 

( ولی کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که 9نماز می خواند اقتدا کند )

( 6خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

( )بهجت :( و با تساوی در هر نقص ، اقتدا جایز 2بیده .. ))گلپایگانی ، زنجانی :( یا خوا

است . مثل اقتدای نشسته به نشسته ؛ ولی با اختالف جهات کمال و نقص ، مثل اقتدای 

ایستاده ای که برای رکوع اشاره می کند، به نشسته ای که برای رکوع خم می شود، 

( )زنجانی :( بقیه مسأله 9وابیده .. )( )نوری :( یا خ3محل ّ اشکال است . ]پایان مسأله [ )

 ذکر نشده .

)خوئی ، تبریزی :( اقتداء کسی که خوابیده نماز می خواند، به کسی که نشسته یا خوابیده 

نماز می خواند محل ّ اشکال است . ]پایان مسأله [ )سیستانی :( اقتداء کسی که خوابیده 

یستاده باشد، چه نشسته ، چه خوابیده نماز می خواند مطلقاً محل اشکال است ، چه امام ا

. 
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)فاضل :( بنا بر احتیاط واجب کسی که خوابیده است نباید به کسی که نشسته و یا خوابیده 

نماز می خواند اقتدا کند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی ، صافی :( کسی که خوابیده نماز می 

 دا نماید اشکال دارد.خواند، اگر بخواهد به کسی که خوابیده نماز می خواند اقت

 اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای نماز بخواند[ 3457]مسأله 

اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای نماز بخواند،  6919مسأله 

( ولی اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز می خواند بنا بر 6می شود به او اقتدا کرد )

( )بهجت :( کسی که وظیفه اش وضو بوده ، 6(. )2احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد )

اقتدا کند، ولی اگر امام با لباس نجس نماز می خواند، بنا بر احتیاط واجب  می تواند به او

 ( )گلپایگانی ، صافی :( اقتدای به او اشکال دارد.2نباید به او اقتدا کرد. )

)خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی ، نوری :( مسأله اگر امام جماعت به واسطه عذری 

 ی جبیره ای نماز بخواند می شود به او اقتدا کرد.با لباس نجس یا با تیمّم یا با وضو

 974ص: 

 اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند[ 3458]مسأله 

اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری  6913مسأله 

( )مکارم :( و هم چنین 6(. )2قتدا کرد )( بنا بر احتیاط واجب ، نمی شود به او ا6کند )

زن مستحاضه و به طور کلّی هر کس نماز خود را به سبب عذری ، ناقص می خواند، 

حق ّ ندارد امام جماعت برای دیگران شود )بنا بر احتیاط واجب ( مگر آن چه در باال در 

تحاضه نیست نمی ( )بهجت :( و نیز زنی که مس2باره تیمّم یا وضوی جبیره ای گفته شد. )

 تواند بنا بر احتیاط به زن مستحاضه اقتدا نماید.
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)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، نوری :( می شود به او اقتدا کرد و نیز زنی که 

 مستحاضه نیست می تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید.

خودداری  غائط)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر کسی نمی تواند از بیرون آمدن بول و 

 کند، نمی شود به او اقتدا کرد بنا بر احتیاط واجب )صافی : بنا بر احتیاط(.

 بنا بر احتیاط واجب کسی که مرض خوره [ 3459]مسأله 

(، نباید امام 2( کسی که مرض خوره یا پیسی دارد )6بنا بر احتیاط واجب ) 6917مسأله 

( )فاضل :( و کسی که حّد 2مستحب .. )( )گلپایگانی :( بنا بر احتیاط 6جماعت شود. )

 شرعی خورده است ..

)اراکی :( مسأله بنا بر احتیاط مستحب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد امام جماعت 

 نشود.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله بهتر این است که کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، امام 

ند شرعی بر او جاری شده اقتدا ننمایجماعت نشود و بنا بر احتیاط واجب به کسی که حدّ 

 اقتدا نکند.« صحرا نشین »به اعرابی « خانه نشین »و هم چنین اهل شهر 

 )سیستانی :( و توبه کرده است اقتدا نشود.

)زنجانی ، صافی :( مسأله کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، مکروه است امام جماعت 

روه ط استحبابی نیز می باشد و هم چنین مکشود، )زنجانی : بلکه این کار بر خالف احتیا

است ، کسی که به جهت مثلًا فلج نمی تواند شرایط قیام را رعایت کند، امام جماعت ِ 

افرادِ سالم شود، و بنا بر احتیاط به کسی که حدّ شرعی بر او جاری شده ، اقتدا ننمایند؛ 

 ، اقتدا نکنند(.«صحرا نشین »به اعرابی « خانه نشینان »و هم چنین اهل شهر 
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)بهجت :( مسأله امامت کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، مکروه است مگر برای کسی 

که مثل اوست . و امامت برای کسانی که تمایل به امامت او ندارند، مکروه است ؛ و هم 

چنین کسی که حدّ شرعی بر او اجرا شده ، هر چند توبه کرده و حکم به عدالت او شده 

رای مثل خودش عَلَی األظهر. هم چنین امامت کسی که با تیمّم نماز می باشد مگر ب

 خواند، برای کسی که با وضو نماز می خواند، مکروه است .

)مکارم :( مسأله کسی که بیماری جذام )خوره ( یا برص )پیسی ( دارد، بنا بر احتیاط نمی 

 تواند امام جماعت شود حتّی برای مثل خودش .

 976ص: 

 احکام جماعت 

 موقعی که ماموم نیت می کند[ 3461]مسأله 

 اشاره

موقعی که ماموم نیت می کند، باید امام را معین نماید. ولی دانستن اسم او  6914مسأله 

(، نمازش صحیح است . 6الزم نیست ، مثلًا اگر نیت کند اقتدا می کنم به امام حاضر )

 جمع باشد کافی است . ( )مکارم :( و عدالت و سایر جهات در او6)

 مسائل اختصاصی 

اگر کسی به قصد این که فالنی است ، اقتدا کند بعداً معلوم شود  6697)بهجت :( مسأله 

که شخص دیگری است ، نماز او به جماعت باطل است و لو آن دیگری هم نزد او عادل 

انده را خو باشد؛ و اگر به صورت وجوب یا استحباب یا احتیاط مأموم قرائت نماز خود

باشد، نماز او به طور فرادی صحیح است . ولی اگر طوری بوده که اگر قبل از نماز می 
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فهمید که دّومی است ، به او هم مثل اوّلی اقتدا می کرد، نمازش به جماعت نیز صحیح 

 است .

مأموم در نماز با مخالفین ) غیر شیعه ( واجب است به وظیفه منفرد  6636)بهجت :( مسأله 

مل کند؛ و اگر الزم است تقیه کند، حمد و سوره و ال أقل حمد را به صورت آهسته ع

 بخواند. ولی در غیر این صورت ، نماز را اعاده نماید.

 مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند[ 3463]مسأله 

(، ولی 6بخواند )مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش  6916مسأله 

اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند 

( )مکارم :( و حمد و سوره در صورتی از او ساقط است که در رکعت اّول و دّوم 6(. )2)

 دبا امام نماز بخواند، امّا اگر در رکعت سوّم و چهارم در حال قیام امام ، اقتدا کند بای

 ( )زنجانی :( باید حمد را بخواند.2حمد و سوره را خودش بخواند. )

 اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب [ 3462]مسأله 

اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و  6912مسأله 

( حمد و سوره را نخواند 6سوره امام را بشنود، اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید )

و اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند ولی باید آهسته بخواند 

( )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب 6اشکال ندارد. ) ( و چنانچه سهواً بلند بخواند2)

( )صافی :( ولی احتیاط این است که به 2آن است که .. )بهجت :( باید بنا بر احتیاط .. )

 نیّت جزئیت نخواند، بلکه به قصد قربت مطلقه بخواند ..

، ا بشنود)مکارم :( مسأله اگر مأموم صدای قرائت امام را در نمازهای صبح و مغرب و عش

باید حمد و سوره را ترک کند و اگر صدای امام را نشنود، جایز است حمد و سوره را 
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بخواند ولی باید آهسته بخواند، امّا در نمازهای ظهر و عصر احتیاط واجب آن است که 

همیشه حمد و سوره را ترک نماید، امّا ذکر گفتن به طور آهسته جایز، بلکه مستحب 

 است .

 اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود[ 3461]مسأله 

( را بشنود، احتیاط واجب 6اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام ) 6913مسأله 

( )مکارم :( یا صدای همهمه او را بشنود، 6(. )2آن است که حمد و سوره را نخواند )

 احتیاط واجب ترک حمد و سوره است .

 972ص: 

 :( می تواند آن مقداری را که نمی شنود بخواند. ( )سیستانی2)

 )بهجت :( باید بنا بر احتیاط همان قدر از حمد و سوره را نخواند.

 اگر مأموم سهواً حمد و سوره بخواند[ 3464]مسأله 

اگر مأموم سهواً حمد و سوره بخواند، یا خیال کند صدایی را که می شنود  6919مسأله 

سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده ، نمازش صحیح صدای امام نیست و حمد و 

 است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 اگر شک کند که صدای امام را می شنود یا نه [ 3465]مسأله 

اگر شک کند که صدای امام را می شنود یا نه ، یا صدایی بشنود و نداند  6911مسأله 

(. این مسأله ، 6دیگر، می تواند حمد و سوره بخواند ) صدای امام است یا صدای کس

( )اراکی :( احتیاط مستحب آن است که حمد و سوره 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 نخواند.
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 )گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( می تواند به قصد قربت مطلقه حمد و سوره بخواند.

صدای کسی دیگر، بنا بر احتیاط  )مکارم :( مسأله هر گاه شک کند صدای امام است یا

 حمد و سوره را نخواند.

 مأموم باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر حمد و سوره نخواند[ 3466]مسأله 

( و دوم نماز ظهر و عصر حمد و سوره نخواند 6مأموم باید در رکعت اول ) 6911مسأله 

واجب آن است که مأموم  ( )فاضل :( احتیاط6و مستحب است به جای آن ذکر بگوید. )

 در رکعت اوّل ..

 .6912)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)اراکی ، گلپایگانی ، بهجت ، صافی :( مسأله مکروه است که مأموم در رکعت اوّل و 

 دوّم نماز ظهر و عصر حمد و سوره بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

ی :( مسأله مأموم در رکعت اّول و دوّم نماز ظهر و )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجان

عصر، )سیستانی : بنا بر احتیاط( نباید حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جای آن 

 ذکر بگوید.

 مأموم نباید تکبیره االحرام را پیش از امام بگوید[ 3467]مسأله 

( بلکه احتیاط واجب آن 6ید )مأموم نباید تکبیره االحرام را پیش از امام بگو 6919مسأله 

( )مکارم :( ولی در ذکرهای دیگر 6(. )2است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید )

مانع ندارد، هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر صدای امام را بشنود پیش از او 

 ( )اراکی :( باید تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.2نگوید. )

 ، صافی :( احتیاط آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید. )گلپایگانی
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 )سیستانی :( احتیاط مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده ، تکبیر نگوید.

 اگر مأموم پیش از امام عمداً هم سالم دهد[ 3468]مسأله 

ت . )مکارم :( اگر مأموم پیش از امام عمداً هم سالم دهد نمازش صحیح اس 6913مسأله 

 .6919رجوع کنید به ذیل مسأله 

 973ص: 

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله اگر مأموم سهواً پیش از امام سالم دهد، 

نمازش صحیح است . و الزم نیست دوباره با امام سالم دهد. بلکه )خوئی ، تبریزی : ظاهر 

این است که ( اگر عمداً هم پیش از امام سالم دهد، )خوئی : در صورتی که از اوّل نماز 

نمازش اشکال ندارد. )زنجانی : هر چند از اّول ِ نماز قصد داشته باشد.( قاصد نبوده ( 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر مأموم سالم امام را بشنود، یا بداند چه وقت سالم می 

گوید احتیاط مستحب آن است که پیش از امام سالم نگوید و چنانچه عمداً یا سهواً پیش 

 است و الزم نیست دوباره با امام سالم دهد. از امام سالم دهد، نمازش صحیح

)بهجت :( مسأله اگر مأموم پیش از امام عمداً هم سالم دهد بنا بر اقوی نمازش صحیح 

است ولی احتیاط در این است که اگر عذری ندارد و می خواهد قبل از امام سالم دهد، 

 قصد انفراد کند.

سالم دهد اشکال دارد )یعنی بنا بر احتیاط )فاضل :( مسأله اگر مأموم عمداً پیش از امام 

واجب به این نماز اکتفا نکند و نماز را اعاده کند.( ولی اگر نیت فرادی کند یا سهواً پیش 

 از امام سالم دهد، نمازش صحیح است و الزم نیست دوباره سالم دهد.

 )نوری :( مسأله اگر مأموم پیش از امام سهواً سالم دهد، نمازش صحیح است .
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 اگر مأموم غیر از تکبیره االحرام [ 3469]مسأله 

( چیزهای دیگر نماز را پیش از 6اگر مأموم غیر از تکبیره االحرام و سالم ) 6917مسأله 

(. ولی اگر آنها را بشنود، یا بداند امام چه وقت می گوید، 2امام بگوید اشکال ندارد )

 بهجت :( که حکم آن گذشت ..( )6احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید. )

( )بهجت 2گلپایگانی ، سیستانی ، )صافی ، زنجانی :( اگر مأموم غیر از تکبیره االحرام .. )

:( ولی مستحب آن است که پیش از امام نگوید. ]پایان مسأله [ )مکارم :( رجوع کنید به 

 .6919ذیل مسأله 

 ه می شود[مأموم باید غیر از آن چه در نماز خواند 3471]مسأله 

 اشاره

(، کارهای دیگر آن ، 6مأموم باید غیر از آن چه در نماز خوانده می شود ) 6994مسأله 

(. و اگر عمداً پیش از 2مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد )

( ولی نمازش صحیح است 1(، معصیت کرده )9( انجام دهد )3امام یا مدتی بعد از امام )

( در دو رکن پشت سر هم از امام جلو یا عقب بیفتد بنا بر احتیاط واجب باید 1امّا اگر )

نماز را تمام کند و دوباره بخواند اگر چه بعید نیست نمازش صحیح باشد و فرادی شود. 

( )بهجت :( و نباید پیش از امام انجام دهد؛ و 2( )بهجت :( و حکم آن گفته شد .. )6)

اد از امام عقب بماند به طوری که مثلًا امام از رکوع برخیزد ولی مأموم هم چنین نباید زی

هنوز به رکوع نرفته باشد؛ و احتیاط در این است که با امام هم انجام ندهد بلکه کمی بعد 

از امام انجام دهد. ولی اگر پیش از امام مشغول افعال نماز شود، یا این که از او زیاد عقب 

اإلحرام را بعد از امام گفته و جماعت منعقد شده باشد نمازش بنا بر  بماند چنانچه تکبیره

اقوی صحیح است ولی معصیت کرده است و اگر این مخالفت در نماز، زیاد واقع شود، 
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مخصوصاً اگر در چند رکن انجام بگیرد، ممکن است از نماز جماعت خارج شود، ولی 

 اصل نماز صحیح است .

 979ص: 

( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( 9ه نحوی که متابعت صدق نکند .. )( )سیستانی :( ب3)

جماعتش باطل می شود ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید، نمازش صحیح است 

[ گذشت (. ]پایان مسأله [ )زنجانی :( نمازش 6923)سیستانی : به تفصیلی که در مسأله ]

یت پایان مسأله [ )صافی :( اگر چه معصفرادی می شود و باید به وظیفه فرادی عمل نماید. ]

کرده ، ولی نماز و جماعتش صحیح است و احتیاط آن است که نماز را تمام کند و 

دوباره بخواند. بلی اگر عمداً قبل از تمام شدن قرائت امام رکوع کند نمازش باطل می 

م نماز را تما ( )گلپایگانی ، اراکی :( و احتیاط واجب آن است که1شود. ]پایان مسأله [ )

کند و دو باره بخواند. ]پایان مسأله [ )فاضل :( اگر عمداً پیش از امام یا با تأخیر زیاد بعد 

از امام انجام دهد معصیت کرده و احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره 

نمازش  ( )نوری :( اما اگر در حال قرائت امام به رکوع رود،1بخواند. ]پایان مسأله [ )

 باطل می شود و نیز اگر ..

)مکارم :( مسأله مأموم باید کارهای نماز را مانند رکوع و سجود جلوتر از امام انجام 

 ندهد، بلکه همراه امام یا کمی بعد از او به جا آورد.

 مسائل اختصاصی 

اگر مأموم عمداً زودتر از امام سر از رکوع بردارد، باید بایستد تا  6637)بهجت :( مسأله 

امام سر از رکوع بردارد و اگر به قصد متابعت ، دوباره به رکوع برگردد، نمازش باطل 

 است .
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اگر مأموم عمداً در غیر رکعت اوّل خودش ، زودتر از امام به  6674)بهجت :( مسأله 

باید صبر کند تا امام به او برسد و با او رکوع را تمام کند و برگشتن ، جایز  رکوع برود،

نیست . و در صورتی که تمام قرائت امام را درک کرده باشد، نماز او صحیح است و 

اگر به حالت ایستاده برگشت و با امام دوباره رکوع کرد، نمازش باطل است ، و اگر 

 صحیح است ، اگر چه معصیت کرده است .دوباره رکوع نکرد، نماز و جماعتش 

اگر مأموم سهواً قبل از امام سر از رکوع برداشت در حالی که  6672)بهجت :( مسأله 

ذکر واجب را نگفته بود، باید به قصد متابعت به رکوع برگردد و ذکر را بگوید؛ ولی اگر 

به  رکوع برنگردد ودید که نمی تواند به رکوع امام برسد و امام زود سر برمی دارد، به 

 سبب نگفتن ذکر، نمازش باطل نیست .

 اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد[ 3473]مسأله 

اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه امام در رکوع باشد، باید  6996مسأله 

ن رک ( به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که6)

( ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آن که به رکوع 2است ، نماز را باطل نمی کند )

 ( )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط ..6(. )3برسد، امام سر بردارد نمازش باطل است )

)زنجانی :( اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه اطمینان دارد که اگر 

ه امام می رسد، پس اگر بخواهد نماز جماعتش برقرار باشد، باید به برگردد در رکوع ب

رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع نماز را باطل نمی 

 کند ..

 971ص: 
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( )سیستانی :( و اگر عمداً برنگردد جماعتش بنا بر احتیاط باطل می شود ولی نمازش 2)

[ گذشت ، ولی اگر به رکوع برگردد و پیش 6923مسأله ] صحیح است به تفصیلی که در

( 3از آن که به رکوع امام برسد، امام سر بردارد، نمازش بنا بر احتیاط باطل است . )

)بهجت :( نمازش بنا بر أظهر باطل است . و هم چنین در حکم سهو است اگر فراموش 

اشته ، و یا هر عذری که کند که مأموم است و یا گمان کند که امام سر از رکوع برد

 موجب ترک متابعت شده باشد.

 اگر اشتباهاً سر بر دارد[ 3472]مسأله 

( به سجده برگردد 6اگر اشتباهاً سر بر دارد و ببیند امام در سجده است باید ) 6992مسأله 

و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، برای زیاد شدن دو سجده که رکن است نماز 

 ( )سیستانی :( باید بنا بر احتیاط ..6شود. ) باطل نمی

)زنجانی :( مسأله اگر اشتباهاً سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است ، چنانچه 

اطمینان دارد که اگر برگردد در سجده به امام می رسد، پس اگر بخواهد نماز جماعتش 

یفتد، رکعت هم این اتفاق ب باقی باشد، باید به سجده برگردد و اگر در هر دو سجده یک

 نمازش باطل نمی شود.

 کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته [ 3471]مسأله 

کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده برگردد  6993مسأله 

( و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد، نمازش صحیح است ولی اگر در هر دو 6)

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و 6(. )3( این اتفاق بیفتد، نماز باطل است )2سجده )

برداشته است ، نمازش صحیح است ولی اگر در هر دو سجده این  معلوم شود امام قبلًا سر

( )فاضل :( از یک رکعت .. 2اتفاق بیفتد نمازش )سیستانی : بنا بر احتیاط( باطل است . )
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( )زنجانی :( اگر در هر دو سجده یک رکعت این اتفاق بیفتد، به احتیاط واجب نماز 3)

 .را تمام کند و پس از آن دوباره به جا آورد

 اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد[ 3474]مسأله 

اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال این که به امام  6999مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، 6(. )6نمی رسد، به رکوع یا سجده نرود، نمازش صحیح است )

زنجانی : هر چند معلوم شود که سیستانی ، زنجانی :( جماعت و نمازش صحیح است . )

 اگر برمی گشته به امام می رسیده است .(

 اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است [ 3475]مسأله 

اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال این که  6991مسأله 

ند به سجده رود و بفهمد سجده سجده اول امام است ، به قصد این که با امام سجده ک

(، باید بنا بر احتیاط نماز را تمام کند و از سر بخواند. و اگر به خیال این 6دوم امام بوده )

که سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده ، احتیاط آن است 

نماز  و به سجده رود و که نماز را فرادی تمام نماید اگر چه می تواند متابعت امام را بکند

( )اراکی ، فاضل :( سجده 6را تمام کند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

دوّم او حساب می شود و اگر به خیال این که سجده دوّم امام است به سجده رود و 

 )فاضل : بعد از سر برداشتن از سجده ( بفهمد سجده اوّل امام بوده ، متابعت از 

 971ص: 

امام جماعت به حساب می آید و باید بار دیگر با امام به سجده رود و در هر دو صورت 

 احتیاط واجب آن است که نماز را به جماعت تمام کند و دوباره بخواند.
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)گلپایگانی ، خوئی ، بهجت ، سیستانی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( سجده دوّم 

صحیح است ( و اگر به خیال این که سجده دوم  او حساب می شود )بهجت : و نمازش

امام است به سجده رود و بفهمد سجده اوّل امام بوده ، باید به قصد این که با امام سجده 

کند تمام کند و دوباره با امام به سجده رود و در هر دو صورت بهتر آن است که نماز را 

 به جماعت تمام کند و دو باره بخواند.

د سجده را به قصد همراهی با امام تمام کند و دوباره با امام به سجده رود، )زنجانی :( بای

و در هر صورت بنا بر احتیاط مستحب پس از تمام کردن نماز با جماعت ، آن را دوباره 

 بخواند.

 )تبریزی :( باید به قصد سجده با امام ، سجده را تمام کند و دوباره با امام به سجده رود.

 اوّل او خواهد بود و بقیه نماز را با امام می خواند.)بهجت :( سجده 

 )گلپایگانی ، صافی :( در هر دو صورت احتیاط واجب آن است ..

 )سیستانی :( در هر صورت بهتر آن است ..

 اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود[ 3476]مسأله 

سر بر دارد به  اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر 6991مسأله 

(، چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود نمازش 6مقداری از قرائت امام می رسد )

( )مکارم :( باید برگردد و قرائت امام را درک کند و با او به رکوع 6(. )2صحیح است )

رود و هر گاه می داند به چیزی از قرائت امام نمی رسد، احتیاط واجب آن است که سر 

و با امام نماز را تمام کند و نماز را دوباره بخواند. در تمام مواردی که مأموم باید  بردارد

 برگردد، اگر عمداً برنگردد، نمازش اشکال دارد.
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)زنجانی :( باید برگردد و با امام به رکوع رود و نمازش صحیح است و اگر عمدًا 

از را تمام ه نیت فرادی نمبرنگردد، نمازش باطل است ؛ و احتیاط استحبابی آن است که ب

 کند.

( )گلپایگانی 2)بهجت :( باید سر بردارد و با امام به رکوع رود و نمازش صحیح است . )

:( و اگر عمداً برنگردد، احتیاط واجب آن است که نماز را به جماعت تمام کند و دوباره 

 بگوید.بخواند. )اراکی :( و بنا بر احتیاط واجب در هر دو رکوع باید ذکر را 

 )خوئی تبریزی ، صافی :( و اگر عمداً برنگردد، نمازش باطل است .

)سیستانی :( و اگر عمداً برنگردد، صحت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش 

 [ گذشت .6923صحیح است به تفصیلی که در مسأله ]

ند نک)فاضل :( و اگر عمداً برنگردد و این باعث شود که مقداری از قرائت امام را درک 

نمازش باطل است و بنا بر احتیاط مستحب در هر دو رکوع ذکر را بگوید لیکن احتیاط 

 واجب آن است که در رکوع اّول یک ذکر صغیر بیشتر نگوید.

 اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود[ 3477]مسأله 

زی یاگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به چ 6999مسأله 

 ( و با امام نماز را تمام کند2(، واجب است سر بردارد )6از قرائت امام نمی رسد )

 979ص: 

(( و 3و نمازش صحیح است )اگر چه احوط استحبابی در این صورت اعاده نماز است )

اگر سر برندارد تا امام برسد نمازش صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه اراکی 

ایگانی ، صافی :( در صورتی که صبر کند تا امام به او برسد نمازش صحیح ( )گلپ6نیست )
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است و اگر به قصد این که با امام نماز بخواند، سر بردارد و با امام به رکوع رود احتیاط 

 مستحب آن است که نماز را تمام کند و دوباره به جا آورد.

وع واند، سر بردارد و با امام به رک)خوئی ، تبریزی :( اگر به قصد این که با امام نماز بخ

رود جماعت و نمازش صحیح است و اگر عمداً برنگردد، نمازش صحیح است و منفرد 

 می شود.

)سیستانی :( الزم است ذکر رکوع را بگوید، و اگر گفتن ذکر موجب ترک متابعت امام 

ت ، و در رکوع شود سر بردارد و با امام به رکوع رود و جماعت و نمازش صحیح اس

اگر عمداً برنگردد، صحت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش صحیح است به 

 [ گذشت .6923تفصیلی که در مسأله ]

( 2)فاضل :( به احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به او برسد و نمازش صحیح است . )

( ]قسمت 3)بهجت :( باید سر بردارد .. )نوری :( احتیاط واجب آن است که سر بردارد .. )

داخل پرانتز در رساله آیات عظام : نوری و بهجت نیست [ )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 

 .6991مسأله 

نی :( مسأله اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد )زنجا

به چیزی از قرائت امام نمی رسد اگر به قصد این که با امام نماز بخواند سر بردارد و با 

امام به رکوع رود جماعت و نمازش صحیح است و اگر عمداً برنگردد، نمازش فرادی 

بنا بر احتیاط مستحب ، پس از تمام شدن نماز، آن را  می شود؛ و در هر دو صورت ،

 دوباره بخواند.

 اگر پیش از امام به سجده رود[ 3478]مسأله 
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( پیش از امام به سجده رود، واجب است که سر بردارد و با امام به 6اگر ) 6993مسأله 

 سجده رود و نمازش صحیح است اگر چه احتیاط استحبابی در این صورت اعاده نماز

است . و اگر برنداشت نمازش صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 

 ( )اراکی :( اگر سهواً ..6)

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر سهواً پیش از امام به سجده رود، اگر به قصد این که با امام 

است و اگر نماز بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود، جماعت و نمازش صحیح 

 عمداً برنگردد نمازش صحیح و منفرد می گردد.

 )سیستانی :( الزم است ذکر سجود را بگوید و ..

 )زنجانی :( اگر عمداً برنگردد نمازش فرادی می گردد.

)سیستانی :( اگر عمداً برنگردد صحت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش به 

 [ گذشت صحیح است .6923تفصیلی که در مسأله ]

)گلپایگانی ، فاضل ، صافی :( مسأله اگر سهواً پیش از امام به سجده رود، در صورتی که 

صبر کند تا امام به او برسد، نمازش صحیح است )گلپایگانی ، صافی : و اگر به قصد این 

 که با

 973ص: 

امام نماز بخواند، سر بردارد و با امام به سجده رود، احتیاط مستحب آن است که نماز را 

 تمام کند و دوباره به جا آورد(.

)بهجت :( مسأله اگر پیش از امام سهواً به سجده رود، باید سر بردارد و با امام به سجده 

 رود و اگر برنداشت ، نمازش صحیح است .
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 )نوری :( اگر پیش از امام به سجده رود، احتیاط واجب آن است که سر بردارد ..

 قنوت ندارد[ اگر امام در رکعتی که 3479]مسأله 

 اشاره

اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند، یا در رکعتی که  6997مسأله 

تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباید قنوت و تشهد را بخواند ولی 

کند  رنمی تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد بلکه باید صب

( )فاضل ، مکارم :( باید 6( تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند. )6)

 با عالمت و اشاره ای به او حالی کند و اگر نشد، صبر کند ..

 مسائل اختصاصی 

در تحقق جماعت ، فقط کافی است که مأموم نیّت اقتدا داشته  6246)بهجت :( مسأله 

مت برای امام ، معتبر نیست . و بدون نیّت او، جماعت از طرفین محقق می باشد و نیّت اما

شود و احکام آن ، از قبیل متابعت و شک ، جاری است . امّا در استحقاق ثواب جماعت 

برای امام بدون نیّت ، تأمّل است و در این صورت ، أحوط برای امام این است که احکام 

 جماعت را بر این نماز جاری نکند.

صاحب مسجد و امام راتِب )امامی که برای امامت آن مسجد  6242)بهجت :( مسأله 

معیّن شده ( و صاحب منزل یا مستأجر آن در صورت واجد شرایط بودن از دیگران در 

امامت برای جماعت مقدّم هستند و مستحب است کسی را که فقیه تر یا قرائتش از 

 امام جماعت قرار دهند. دیگران بهتر، یا مسن ّتر یا هاشمی است ،

امام جماعت باید یک نفر باشد ولی اگر در بین نماز برای امام  6243)بهجت :( مسأله 

حادثه ای پیش آمد؛ مثل مُردن ، بی هوشی ، دیوانگی ، حدث ، مرض ، جاری شدن 
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خون از بینی ، احتیاج به قضای حاجت و همین طور است اگر امام متوجّه شود که طهارت 

و یا نماز او شکسته بوده است ؛ امام یا مأمومین می توانند دیگری را امام قرار  نداشته

دهند، خواه آن فرد از اعضای جماعت باشد و یا کسی باشد که ابتداًء می خواهد نماز 

 بخواند.

 چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است 

 اگر ماموم یک مرد باشد[ 3481]مسأله 

مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد و اگر یک اگر ماموم یک  6934مسأله 

( در طرف راست امام طوری بایستد که جای سجده اش 2( )مستحب است )6زن باشد )

(( و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند 3مساوی زانو یا قدم امام باشد )

چند  اگر چند مرد یا مستحب است مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند و

 زن 

 977ص: 

باشند مستحب است پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و چند زن باشند مستحب است 

مردها عقب امام و زنها پشت مردها بایستند. این مسأله در رساله آیت اللّه فاضل نیست 

او عقب  ز( )سیستانی :( باز هم مستحب است که در طرف راست امام بایستد ولی باید ا6)

تر بایستد، ال اقل ّ به مقداری که جای سجده او مساوی جای دو زانوی امام در حال سجده 

باشد و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف 

راست امام بایستد و یک زن یا چند زن پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و یک یا 

( )مکارم 2ب است مردها، عقب امام و زنها پشت مردها بایستند. )چند زن باشند، مستح

:( مستحب است امور زیر به امید ثواب الهی در جماعت رعایت شود: اگر مأموم یک 

مرد است ، در طرف راست امام ، یا کمی عقب تر از او بایستد و اگر یک زن است .. 
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پرانتز آمده است : مستحب است ( ] در رساله آیت اللّه بهجت ، به جای قسمت داخل 3)

پشت سر امام بایستد )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله بنا بر احتیاط واجب اگر مأموم 

یک مرد باشد، )خوئی ، زنجانی : قدری عقب تر( طرف راست امام بایستد و اگر یک یا 

 چند زن باشد، پشت سر امام بایستد و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن

باشند، مرد طرف راست امام )خوئی ، زنجانی : قدری عقب تر( بایستد و یک یا چند زن 

پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و یک یا چند زن باشند، مردها عقب امام و زنها 

 پشت مردها بایستند.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط ..

)صافی :( مسأله اگر مأموم یک مرد باشد، بنا بر احتیاط واجب طرف راست امام قدری 

عقب تر بایستد. و اگر یک زن باشد، مستحب است در طرف راست امام طوری بایستد 

که جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد. و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد 

راست امام و باقی پشت سر امام بایستند. و اگر  و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف

چند مرد یا چند زن باشند مستحب است پشت سر امام بایستند. و اگر چند مرد و چند زن 

 باشند مردان پشت سر امام ، و زنان پشت سر مردان بایستند.

 اگر امام و مأموم هر دو زن باشند[ 3483]مسأله 

زن باشند احتیاط آن است که امام کمی جلوتر بایستد  اگر امام و مأموم هر دو 6936مسأله 

( )اراکی ، صافی ، زنجانی :( بهتر 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه فاضل نیست )6)

 است که ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.

ام جلوتر م)خوئی ، سیستانی :( احتیاط واجب آن است که همه ردیف یکدیگر بایستند و ا

 از دیگران نایستد. )مکارم :( در یک صف می ایستند ولی امام کمی جلوتر می ایستد.
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 )بهجت :( بدون تقدّم امام بر مأموم کنار هم می ایستند.

)تبریزی :( واجب است بنا بر احتیاط ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران 

 نایستد.

که امامت زن بر زنان جایز است بهتر است که ردیف )گلپایگانی :( مسأله در نماز میت 

 یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.

 344ص: 

 مستحب است امام در وسط صف بایستد[ 3482]مسأله 

مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوی در  6932مسأله 

 صف اول بایستند.

 ی جماعت منظم باشد[مستحب است صفها 3481]مسأله 

( و بین کسانی که در یک 6مستحب است صفهای جماعت منظم باشد ) 6933مسأله 

( )زنجانی :( منظم و 6صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد. )

 نزدیک یکدیگر باشد .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 ز گفتن َقد قَاَمت ِ الصَّالهُ[مستحب است بعد ا 3484]مسأله 

( 6مأمومین برخیزند. )« قَد قَامَت ِ الصَّالهُ( »6مستحب است بعد از گفتن ) 6939مسأله 

 )اراکی :( مستحب است هنگام گفتن .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

ر است رعایت مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف ت 3485]مسأله 

 کند[
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مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف تر است  6931مسأله 

( و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند و نیز مستحب است قنوت و 6رعایت کند )

رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند مایلند. این 

( )گلپایگانی ، خوئی ، اراکی ، سیستانی ، 6ساله آیت اللّه بهجت نیست )مسأله ، در ر

تبریزی ، صافی ، زنجانی :( و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد )زنجانی : و نیز عجله 

نکند تا ضعیف ترین شخص به او برسد( مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند، 

 مایلند.

 امام جماعت در حمد و سوره [مستحب است  3486]مسأله 

مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می خواند  6931مسأله 

صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنوند ولی باید بیش از اندازه صدا را بلند 

 نکند.

 اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده [ 348]مسأله 

 اشاره

گر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می خواهد اقتدا کند مستحب ا 6939مسأله 

است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد، اگر چه بفهمد کس دیگری هم 

 برای اقتدا وارد شده است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 مسأله اختصاصی 

ست که امام بعد از نماز خود بنشیند تا همه مستحب ّ مؤکد ا 6243)بهجت :( مسأله 

 مأمومین از نماز فارغ شوند.

 چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است 
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 اگر در صفهای جماعت جا باشد[ 3488]مسأله 

( 6(. )6اگر در صفهای جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد ) 6933مسأله 

مال عقل برخوردار نیستند، مثل طفل ، دیوانه و )بهجت :( ]و[ راه دادن افرادی که از ک

ابله در صف اوّل و به خصوص نزدیک امام و یا در جایی که گمان می رود موجب فساد 

 نماز دیگران شود، مکروه است .

( اگر در صفهای 6)مکارم :( مسأله شایسته است به امید ثواب از امور زیر بپرهیزند: )

( مأموم ذکرهای نماز را طوری نگوید که امام 2جماعت جا باشد، نمازگزار تنها نایستد. )

( مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را شکسته می خواند، برای کسانی که 3بشنود. )

کند. هم چنین کسی که مسافر است ، به شخص حاضر اقتدا نکند مسافر نیستند، امامت ن

)البتّه منظور از کراهت در اینجا کمتر بودن ثواب است و گر نه نماز جماعت در هر 

 صورت ثواب دارد(.

 346ص: 

 مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید[ 3489]مسأله 

بگوید که امام بشنود. )مکارم :(  مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری 6937مسأله 

 .6933رجوع کنید به ذیل مسأله 

 مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می خواند[ 3491]مسأله 

 اشاره

مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می خواند مکروه است در  6974مسأله 

( و کسی که مسافر نیست مکروه است 6این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند )

( )زنجانی :( مکروه است در این نمازها به 6(. )2در این نمازها به مسافر اقتدا نماید )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

، هم چنین شخص غیر مسافر در این نمازها، مکروه است به شخص غیر مسافر اقتدا کند

( )فاضل :( یعنی ثواب 2مسافر اقتدا نماید و در هر دو صورت بهتر است فرادی بخواند. )

 کمتری دارد، هر چند نماز جماعت افضل از نماز فرادی است .

 .6933)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

غیر مسافر و هم چنین بر عکس مکروه است و کراهت  )بهجت :( مسأله اقتدای مسافر به

 در این موارد، به معنای کم شدن ثواب جماعت است .

 مسأله اختصاصی 

د، گفته شو« قد قامت الصاله » در صورتی که جماعت برپا شد و  6266)بهجت :( مسأله 

 قامت قد» خواندن نافله برای مأموم مکروه است و بنا بر اقرب ، این کراهت قبل از 

 نیز هست ، در صورتی که بداند به اوّل جماعت نمی رسد.« الصاّله

  (نماز جماعت )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 ]مسائلی در نماز جماعت [

 امام جماعت در نماز باید چه نیتی بکند[ 553]س 

: امام جماعت در نماز باید چه نیتی بکند؟ آیا نیت جماعت باید بکند یا نیت 116س 

 رادی ؟ف

ج : اگر بخواهد فضیلت نماز جماعت را درک کند، باید قصد امامت و جماعت کند، و 

اگر بدون قصد امامت نماز، مشغول آن شود، نماز وی و اقتدای دیگران به او اشکال 

 ندارد.

 در اماکن نظامی هنگام برپائی نماز جماعت [ 552]س 
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که در وقت اداری است ، تعدادی  : در اماکن نظامی هنگام برپائی نماز جماعت112س 

از نظامیان به خاطر شرایط کاری در آن شرکت نمی کنند، با آن که انجام آن کارها بعد 

 از وقت اداری و یا در روز بعد ممکن است . آیا این عمل سبک شمردن نماز است ؟

 ج : بهتر است برای درک فضیلت نماز اول وقت و جماعت ، کارهای اداری به گونه ای

تنظیم شود که آنها بتوانند این فریضه الهی را به صورت جماعت و در کمترین مدت 

 بخوانند.

 دعاها و اعمال مستحبی زائد بر فریضه الهی نماز جماعت [ 551]س 

: نظر جناب عالی در باره انجام کارهای مستحبی مثل نماز مستحب یا دعای توسل 113س 

عد از نماز جماعت و یا در اثنای آن در نماز خانه و یا سایر دعاهای طوالنی که قبل یا ب

 ادارات دولتی برگزار می شودو بیشتر از نماز جماعت طول می کشد، چیست ؟

ج : دعاها و اعمال مستحبی زائد بر فریضه الهی نماز جماعت که از شعائر اسالمی است 

 اشکال دارد.، اگر منجر به تضییع وقت اداری و تأخیر در انجام کارهای واجب شود، 

 342ص: 

 اقامه نماز جماعت دوم [ 554]س 

: آیا اقامه نماز جماعت دوم در نزدیکی مکانی که نماز جماعت در آن جا با 119س س 

حضور تعداد زیادی از نمازگزاران اقامه می شود، و صدای اذان و اقامه آن شنیده می 

 شود، صحیح است ؟
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ج : اقامه نماز جماعت دوم اشکال ندارد، ولی مناسب است که مؤمنین در یک مکان 

اجتماع کرده و همگی در یک نماز جماعت شرکت کنند تا بر عظمت مراسم دینی نماز 

 جماعت افزوده شود.

 بعضی از اشخاص هنگام برپایی نماز جماعت [ 555]س 

، اقدام به خواندن نماز فرادی می : بعضی از اشخاص هنگام برپایی نماز جماعت 111س 

 کنند، این کار چه حکمی دارد؟

ج : این عمل اگر تضعیف نماز جماعت و اهانت و بی احترامی به امام جماعتی که مردم 

 اعتماد به عدالت او دارند، محسوب شود، جایز نیست .

 در محله ای چند مسجد وجود دارد[ 556]س 

دارد که در همه آنها نماز جماعت اقامه می شود، : در محله ای چند مسجد وجود 111س 

خانه ای بین دو مسجد واقع شده که فاصله آن از یک مسجد ده خانه و از دیگری دو 

خانه است ، در این خانه هم نماز جماعت اقامه می شود، این نماز جماعت چه حکمی 

 دارد؟

نه این که باعث ایجاد  ج : سزاوار است که اقامه نماز جماعت وسیله وحدت و انس باشد،

جو اختالف و تفرقه گردد، در هر صورت اقامه نماز جماعت در خانه مجاور مسجد، اگر 

 باعث اختالف و پراکندگی نگردد، اشکال ندارد.

 آیا جایز است شخصی بدون اجازه امام جماعت راتب مسجد[ 557]س 

که مورد تأیید : آیا جایز است شخصی بدون اجازه امام جماعت راتب مسجد 119س 

 مرکز اداره امور مساجد است ، در آن مسجد نماز جماعت اقامه کند؟
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ج : اقامه نماز جماعت متوقف بر اجازه امام جماعت راتب مسجد نیست ، ولی بهتر است 

کسی مزاحم امام جماعت راتب مسجد هنگام حضور وی در آن مسجد برای اقامه نماز 

مت برای او موجب برانگیخته شدن فتنه و مانند جماعت نشود، و حتی اگر ایجاد مزاح

 آن شود، حرام است .

 اگر گاهی امام جماعت سخنی بگوید[ 558]س 

: اگر گاهی امام جماعت سخنی بگوید و یا مزاحی کند که خوشایند و مناسب 113س 

 شأن عالم دینی نباشد، آیا با این کار از عدالت ساقط می شود؟

 ضرری به عدالت نمی زند.ج : اگر مخالف شرع نباشد، 

 اقتدا به امام جماعت بدون شناخت [ 559]س 

 : آیا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعی او جایز است ؟117س 

ج : اگر عدالت او نزد مأموم به هر طریقی ثابت باشد، اقتدا به او جایز و نماز جماعت 

 صحیح است .

 فردی داشته باشد[اگر شخصی اعتقاد به عدالت و تقوای  561]س 

: اگر شخصی اعتقاد به عدالت و تقوای فردی داشته باشد و در همان زمان معتقد 114س 

باشد که شخص مزبور در مواردی به او ظلم کرده است ، آیا می تواند او را به طور کلی 

 عادل بداند؟

، با علم ج : تا برای او احراز نشود که عمل آن امام جماعت که او آن را ظلم می شمارد

 و اختیار و بدون مجوز شرعی بوده ، مجاز نیست که حکم به فسق او نماید.

 : آیا اقتدا به امام جماعتی که می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند[563]س 
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: آیا اقتدا به امام جماعتی که می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند، ولی 116س 

 ؟ انجام نمی دهد، جایز است

 343ص: 

ج : مجرد ترک امر به معروف و نهی از منکر که ممکن است بر اثر عذر مقبولی نزد 

 مکلّف باشد، به عدالت ضرر نمی زند و مانع اقتدا به او نیست .

 معنای عدالت [ 562]س 

 : به نظر شما معنای عدالت چیست ؟112س 

ته همیشه تقوائی داش ج : عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث می شود انسان

باشد که مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعی است ، و برای احراز آن ، حسن 

 ظاهر، کافی است .

 با دسترسی به روحانی ، به غیر روحانی اقتداء نشود[ 561]س 

: ما تعدادی جوان هستیم که در تکیه ها و حسینیه ها دور هم جمع می شویم و 113س 

هنگام رسیدن وقت نماز فرد عادلی را مقدم کرده و برای نماز به او اقتدا می کنیم . ولی 

دن خوان« قدس سره »بعضی از برادران به این کار اشکال نموده و می گویند امام راحل 

 دینی را حرام می داند، وظیفه ما چیست ؟نماز پشت سر غیر عالم 

 ج : با دسترسی به روحانی ، به غیر روحانی اقتداء نکنند.

 دو نفر می توانند نماز جماعت اقامه کنند[ 564]س 

 : آیا دو نفر می توانند نماز جماعت اقامه کنند؟119س 
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ل ، اشکاج : اگر مراد تشکیل نماز جماعتی است که مرکب از امام و یک مأموم باشد

 ندارد.

 اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را برای تمرکز ذهن قرائت کند[ 565]س 

: اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را برای تمرکز ذهن قرائت 111س 

 کند با این که بر او واجب نیست ، نماز او چه حکمی دارد؟

نده شود، مثل نماز ظهر و عصر، قرائت برای او جایز ج : در نمازی که باید آهسته خوا

 نیست حتی اگر برای تمرکز ذهن باشد.

 اگر امام جماعت با دوچرخه برای اقامه نماز جماعت برود[ 566]س 

: اگر امام جماعت با دوچرخه برای اقامه نماز جماعت برود و همه قوانین عبور و 111س 

 مرور را رعایت کند، چه حکمی دارد؟

 : این کار به عدالت و صحت امامت جماعت ضرر نمی زند.ج 

 اگر انسان نماز جماعت را به طور کامل درک نکند[ 567]س 

: اگر انسان نماز جماعت را به طور کامل درک نکند و به آخر آن برسدو برای 119س 

درک ثواب آن ، تکبیره االحرام را گفته و به حالت تجافی بنشیند و تشهد را با امام 

بخواند و بعد از سالم او برخیزد و رکعت اول را بخواند، آیا این کار را در تشهد رکعت 

 دوم نمازهای چهار رکعتی هم می تواند انجام دهد؟

 ج : این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت و برای درک ثواب جماعت است .

 اجرت برای نماز جماعت [ 568]س 
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 ای نماز اجرت بگیرد؟: آیا جایز است امام جماعت بر113س 

 ج : جایز نیست ، مگر آن که برای مقدمات حضور در جماعت باشد.

 آیا جایز است امام جماعت در یک زمان عهده دار امامت دو نماز[ 569]س 

: آیا جایز است امام جماعت در یک زمان عهده دار امامت دو نماز )دو نماز عید 117س 

 یا هر نمازی ( گردد؟

جماعت برای یک بار به خاطر مأمومین دیگر در نمازهای یومیه جایز و  ج : تکرار نماز

 بلکه مستحب است . ولی جواز آن در نماز عید مشکل است .

 اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشاء باشد[ 571]س 

: اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشاء باشد و مأموم در رکعت 194س 

 یا بلند قرائت کردن حمد و سوره بر مأموم واجب است ؟دوم ، آ

 ج : در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند.

 349ص: 

 آیه صلوات بر پیامبر[ 573]س 

: در نماز جماعت بعد از سالم ابتدا آیه صلوات بر پیامبر تالوت می شودو 196س 

می « صلی اللّه علیهم اجمعین » نمازگزاران سه مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد 

فرستند، بعد از آن سه بار تکبیر می گویند و سپس شعارهای سیاسی به صورت دعا و 

 ده می شود، آیا این کار اشکال دارد؟برائت توسط مؤمنین با صدای بلند دا
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ها اشکال نه تن« صلی اللّه علیهم اجمعین » ج : قرائت آیه و ذکر صلوات بر پیامبر و آل او 

ندارد بلکه مطلوب بوده و ثواب دارد، و مواظبت بر شعارهای اسالمی و شعار انقالب 

،  الب اسالمی استاسالمی )تکبیر و ملحقات آن ( که یادآور رسالت و اهداف بلند انق

 هم مطلوب است .

 اگر شخصی در رکعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد[ 572]س 

: اگر شخصی در رکعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد و بر اثر جهل به مسأله 192س 

، تشهد و قنوت را که باید در رکعت بعد به جا آورد، انجام ندهد، آیا نماز وی صحیح 

 است ؟

است . ولی قضای تشهد و دو سجده سهو، برای ترک تشهد بر او واجب  ج : نماز صحیح

 است .

 رضایت کسی که در نماز به او اقتدا می شود[ 571]س 

: آیا رضایت کسی که در نماز به او اقتدا می شود، شرط است ؟ آیا اقتدا به مأموم 193س 

 صحیح است ؟

به مأموم تا وقتی که نمازش  ج : رضایت امام جماعت شرط صحت اقتدا نیست ، و اقتدا

 را به جماعت ادامه می دهد، صحیح نیست .

 دو نفر که یکی امام است و دیگری مأموم [ 574]س 

: دو نفر که یکی امام است و دیگری مأموم ، اقامه نماز جماعت کرده اند. شخص 199س 

مد که از می فهسومی به تصور این که فرد دوم امام است ، به او اقتدا می کندو بعد از نم

 وی مأموم بوده نه امام ، نماز شخص سوم چه حکمی دارد؟
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ج : اقتدا به مأموم صحیح نیست ، ولی زمانی که انسان نداند و به او اقتدا کند، اگر در 

رکوع و سجود به وظیفه نمازگزار منفرد عمل کرده ، بدین معنی که رکنی را عمداً و یا 

 مازش صحیح است .سهواً کم یا زیاد نکرده باشد، ن

 کسی که قصدِ خواندن نماز عشاء را دارد[ 575]س 

: کسی که قصدِ خواندن نماز عشاء را دارد، آیا می تواند به کسی که نماز مغرب 191س 

 می خواند، اقتدا نماید؟

 ج : اشکال ندارد.

 عدم رعایت ارتفاع محل نماز امام [ 576]س 

امام نسبت به مأمومین ، موجب بطالن نماز : آیا عدم رعایت ارتفاع محل نماز 191س 

 آنها می شود یا خیر؟

ج : اگر بلندی جایگاه امام نسبت به جایگاه مأمومین ، بیشتر از حدی باشد که شرعاً مجاز 

 است ، موجب بطالن نماز جماعت است .

 اگر یکی از صفهای نماز جماعت به طور کامل از افرادی تشکیل شده باشد[ 577]س 

اگر یکی از صفهای نماز جماعت به طور کامل از افرادی تشکیل شده باشد که : 199س 

نمازشان قصراست و نماز همه افراد صف بعدی تمام باشد، اگر افراد صف جلو بعد از 

خواندن دو رکعت نماز فوراً برای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا کنند، آیا نماز کسانی 

دو رکعت آخر نماز، جماعت باقی می ماند  که در صف پشت سر آنها هستند، نسبت به

 یا فرادی می شود؟

 341ص: 
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ج : با این فرض که نماز همه افراد صف جلو قصر است ، صحت نماز جماعت صفهای 

بعدی محل اشکال است . احوط این است که صفهای بعدی ، بعد از این که افراد صف 

 دی بخوانند.اول برای سالم نماز نشستند، نماز خود را به صورت فرا

 اگر مأموم در آخر یکی از دو طرف صف اول نماز ایستاده باشد[ 578]س 

: اگر مأموم در آخر یکی از دو طرف صف اول نماز ایستاده باشد، آیا می تواند 193س 

 قبل از مأمومینی که بین او و امام ایستاده اند، وارد نماز جماعت شود؟

ج : اگر مأمومینی که بین او و امام ایستاده اند، بعد از این که امام جماعت شروع به نماز 

 کرد، به طور کامل آماده اقتدا نمودن باشند، می تواند به نیت جماعت وارد نماز شود.

 کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد[ 579]س 

ال این که امام در رکعت : کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خی197س 

 اول است ، چیزی نخواند، آیا اعاده نماز بر او واجب است ؟

ج : اگر قبل از رکوع متوجه شود قرائت واجب است ، ولی اگر بعد از این که داخل 

رکوع شد متوجه شود، نماز او صحیح است و چیزی بر او واجب نیست ؛ هر چند احتیاط 

 مستحب این است که دو سجده سهو برای ترک سهوی قرائت به جا آورد.

 لتی [برای برگزاری نماز جماعت در اداره های دو 581]س 

: برای برگزاری نماز جماعت در اداره های دولتی و دبیرستانها نیاز شدیدی به 134س 

امام جماعت وجود دارد، و چون غیر از من عالم دیگری در منطقه وجود ندارد، مجبور 

هستم یک نماز را در مکان های مختلف برای سه یا چهار بار به عنوان امام جماعت اقامه 
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جع نماز جماعت دوم را اجازه می دهند، آیا در بیشتر از آن نیت نماز کنم و چون همه مرا

 قضای احتیاطی جایز است ؟

 ج : امامت به نیت نماز قضای احتیاطی صحیح نیست .

 اقدام به برگزاری نماز جماعت برای کارمندان [ 583]س 

ی در یک: یکی از دانشگاهها اقدام به برگزاری نماز جماعت برای کارمندان خود 136س 

از ساختمان های مربوط به دانشگاه که در مجاورت یکی از مساجد شهر قرار دارد، کرده 

است ، با توجه به این که در همان زمان در آن مسجد نماز جماعت اقامه می شود، شرکت 

 در نماز جماعت دانشگاه چه حکمی دارد؟

و جماعت است ، اشکال ج : شرکت در نماز جماعتی که از نظر مأموم واجد شرایط اقتدا 

ندارد، هر چند نزدیک مسجدی باشد که در همان زمان در آن نماز جماعت برگزار می 

 شود.

 آیا نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که شغل قضاوت دارد[ 582]س 

: آیا نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که شغل قضاوت دارد، ولی مجتهد 132س 

 نیست ، صحیح است ؟

شغل قضاوت او بعد از نصب وی توسط کسی که صالحیت نصب را دارد، باشد،  ج : اگر

 مانع اقتدا به او در نماز نیست .

 نماز مسافر[ 581]س 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

است ، می تواند به « قدس سره »: آیا کسی که در نماز مسافر مقلد امام خمینی 133س 

ا جمعه ، اقتد امام جماعتی که در آن مساله مقلد مرجع دیگری است ، بخصوص در نماز

 نماید؟

ج : اختالف در تقلید مانع از صحت اقتدا نیست ، ولی اقتدا در نمازی که طبق فتوای 

مرجع تقلیدِ مأموم ، قصر است و طبق فتوای مرجع تقلیدِ امام جماعت ، تمام است ، یا 

 بالعکس صحیح نیست .

 341ص: 

 رکوع برود[اگر امام جماعت سهواً بعد از تکبیره االحرام به  584]س 

: اگر امام جماعت سهواً بعد از تکبیره االحرام به رکوع برود، وظیفه مأموم چیست 139س 

 ؟

ج : اگر مأموم بعد از داخل شدن در نماز جماعت و پیش از رفتن به رکوع متوجه شود 

 واجب است که نیت فرادی نموده و حمد و سوره را قرائت کند.

 ر بالغ مدارس [تعدادی از دانش آموزان غی 585]س 

: اگر تعدادی از دانش آموزان غیر بالغ مدارس بعد از صف سوم یا چهارم نماز 131س 

جماعت ایستاده باشندو بعد از آنها تعدادی از افراد مکلّف ایستاده باشند، نماز مکلفین 

 صفهای بعدی چه حکمی دارد؟

 ج : در فرض مذکور اشکال ندارد.

 تیمم بدل از غسل [ 586]س 
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: آیا تیمم بدل از غسل نسبت به امام جماعتی که معذور است ، برای اقامه نماز 131س 

 جماعت کافی است ؟

ج : اگر شرعاً معذور باشد، می تواند با تیمم بدل از غسل ، امام جماعت شود و اقتدا به 

 او اشکال ندارد.

 حکم امام جماعتی که قرائت وی صحیح نیست 

 ز فرادی و نماز مأموم یا امام تفاوت وجود دارد[در صحت قرائت بین نما 587]س 

: آیا در صحت قرائت بین نماز فرادی و نماز مأموم یا امام تفاوت وجود داردیا 139س 

 این که صحت قرائت در هر حال مسأله واحدی است ؟

ج : اگر قرائت مکلّف صحیح نباشد و قدرت بر یادگیری هم نداشته باشد، نماز او صحیح 

 است ، ولی دیگران نمی توانند به وی اقتدا کنند.

 قرائت بعضی از ائمه جماعات از جهت مخارج حروف صحیح نیست [ 588]س 

 ی: قرائت بعضی از ائمه جماعات از جهت مخارج حروف صحیح نیست . آیا کس133س 

که حروف را به طور صحیح از مخارج خود ادا می کند، می تواند به آنان اقتدا نماید؟ 

عده ای می گویند می توانید نماز را به جماعت بخوانید، ولی باید بعدًا اعاده نمایید، من 

که فرصت اعاده ندارم ، وظیفه ام چیست ؟ آیا می توانم در نماز جماعت شرکت نموده 

 ا آهسته بخوانم ؟ولی حمد و سوره ر

ج : اگر قرائت امام از نظر مأموم صحیح نباشد، اقتدا و نماز جماعت او باطل است و اگر 

نمی تواند نماز را اعاده کند، اقتدا نکردن اشکال ندارد، ولی آهسته خواندن در قرائت 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 نمازی که باید بلند خوانده شود، برای اظهار اقتدا به امام جماعت صحیح و مجزی نیست

. 

 عده ای معتقدند که قرائت بعضی از ائمه جمعه صحیح نیست [ 589]س 

: عده ای معتقدند که قرائت بعضی از ائمه جمعه صحیح نیست ، زیرا یا حروف 137س 

را آن گونه که هست ، ادا نمی کنندو یا حرکت آنها را طوری تغییر می دهند که دیگر 

ه نمازی که پشت سر آنان خوانده می شود، آن حرف نیست . آیا اقتدا به آنان بدون اعاد

 صحیح است ؟

ج : مالک صحت قرائت عبارت است از رعایت قواعد زبان عربی و اداء حروف از 

مخارج آن به طوری که اهل لسان آن را اداء آن حرف بدانند نه حرف دیگر؛ اگر مأموم 

داء، کند و در صورت اقت قرائت امام را مطابق قواعد و صحیح نداند، نمی تواند به او اقتدا

 نماز او صحیح نیست و اعاده آن واجب است .

 اگر امام جماعت در اثنای نماز[ 591]س 

: اگر امام جماعت در اثنای نماز در کیفیت تلفظ کلمه پس از ادای آن شک 174س 

کندو بعد از فراغت از نماز علم پیدا کند که در تلفظ آن کلمه اشتباه کرده است ، نماز 

 و مأمومین چه حکمی دارد؟او 

 ج : نماز محکوم به صحت است .

 349ص: 

 وظیفه شرعی شخص بخصوص معلم قرآن [ 593]س 
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: وظیفه شرعی شخص بخصوص معلم قرآن کریم که یقین دارد امام جماعت 176س 

نماز خود را از جهت تجوید غلط می خواند چیست ؟ در حالی که این فرد به دلیل عدم 

 ماعت در معرض تهمت های زیادی قرار گرفته است .شرکت در نماز ج

ج : رعایت محسنات تجوید الزم نیست ولی اگر قرائت امام جماعت از نظر مأموم صحیح 

نباشد و در نتیجه نماز او را صحیح نداند، نمی تواند به او اقتدا کند، لکن شرکت ظاهری 

 در نماز جماعت برای یک غرض عقالئی ، اشکال ندارد.

 شخص ناقص  امامت

 اقتدا به معلولین عزیز برای نماز[ 592]س 

معلولینی که  6: اقتدا به معلولین عزیز برای نماز در موارد زیر چه حکمی دارد؟ 172س 

فاقد عضوی از اعضای بدن نیستند ولی به دلیل معیوب بودن پا، با تکیه بر عصا و دیوار 

ا شت دست یا پا و یا انگشتی از دست یا پمعلولینی که فاقد بند انگ 2می توانند بایستند. 

معلولینی  9معلولینی که همه انگشتان دست یا پا و یا هر دو آنها قطع شده است .  3هستند. 

معلولینی که فاقد یکی از اعضای  1که قسمتی از یک دست یا پا و یا هر دو را ندارند. 

 رند.نایب می گی بدن هستند و به دلیل از کار افتادگی دست ، برای وضو گرفتن

ج : به طور کلی اگر استقرار و آرامش در قیام بصورت طبیعی وجود داشته باشد و بتواند 

آن را در حال قرائت حمد و سوره و ذکرهای نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت 

بر رکوع و سجده کامل با گذاشتن هفت عضو بدن بر زمین داشته باشد و بتواند وضوی 

د، اقتدای دیگران به او در نماز بعد از احراز سایر شرایط امامت جماعت صحیح بگیر

 صحیح است و در غیر این صورت صحیح و مجزی نیست .

 نماز مأمومین بر اثر جهل به حکم شرعی [ 591]س 
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: من از طالب علوم دینی هستم که دست راستم بر اثر عمل جراحی قطع شده 173س 

 امامت فرد ناقص برای کامل« قدس سره »که امام خمینی  است . به تازگی متوجه شده ام

را جایز نمی داند. بنا بر این خواهشمندم حکم نمازهای مأمومینی را که تا به حال امام 

 جماعت آنان بوده ام ، بیان فرمائید.

ج : نماز مأمومین که در گذشته بر اثر جهل به حکم شرعی به شما اقتدا کرده اند، محکوم 

 ست و اعاده و قضا بر آنان واجب نیست .به صحت ا

 امام جماعت یکی از حسینیه ها[ 594]س 

: من از طالب علوم دینی هستم که در جریان جنگ تحمیلی بر جمهوری اسالمی 179س 

ایران از ناحیه انگشتان هر دو پا مجروح شدم که البته انگشت شست پاهایم کاملًا سالم 

است ، در حال حاضر امام جماعت یکی از حسینیه ها هستم ، آیا این کار اشکال شرعی 

 ئید.دارد؟ لطفاً آن را بیان فرما

ج : با فرض سالم بودن انگشتان شست پا و در نتیجه توانائی گذاشتن آنها بر زمین هنگام 

 سجده ، امام جماعت بودن شما از این جهت اشکال ندارد.

 شرکت زنان در نماز جماعت 

 شرکت زنان در نماز جماعت [ 595]س 

: آیا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شرکت در نماز جماعت مساجد یا 171س 

 نماز جمعه تشویق فرموده یا این که نماز خواندن آنها در خانه بهتر است ؟

 ج : شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت اشکال ندارد و ثواب جماعت دارد.

 343ص: 
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 امامت زن در نماز جماعت [ 596]س 

 چه صورتی زن می تواند امام جماعت شود؟ : در171س 

 ج : امامت زن در نماز جماعت فقط برای زنان جایز است .

 شرکت زنان در نماز جماعت [ 597]س 

: شرکت زنان )مانند مردان ( در نماز جماعت از جهت استحباب و کراهت چه 179س 

د؟ آیا دار حکمی دارد؟ شرکت آنها در صورتی که پشت سر مردان بایستند چه حکمی

در حالی که پشت سر مردان برای نماز جماعت ایستاده اند، احتیاج به پرده و ساتر است 

؟ اگر در نماز کنار مردان بایستند، از جهت حائل چه حکمی دارد؟ با توجه به این که 

پشت پرده بودن زنان هنگام نماز جماعت و سخنرانی ها و مراسم دیگر، موجب تحقیر و 

 ا می شود.اهانت به آنه

ج : حضور و شرکت زنان در نماز جماعت اشکال ندارد، و اگر پشت سر مردان بایستند، 

احتیاجی به حائل و پرده نیست ، ولی اگر در کنار مردان بایستند سزاوار است که حائلی 

بین آنها باشد تا کراهت کنار هم ایستادن مردان و زنان در نماز برطرف شود، و این که 

بین زنان و مردان در نماز موجب تحقیر و توهین به شأن و کرامت زنان می وجود حائل 

شود، توهم و خیالی بیش نیست و اساسی ندارد، بعالوه دخالت دادن نظرات شخصی در 

 فقه صحیح نیست .

 کیفیت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان [ 598]س 

در نماز در صورت نبودن  : کیفیت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان173س 

 پرده و حائل چگونه است ؟
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 ج : زنان می توانند پشت سر مردان بدون فاصله بایستند.

 اقتدا به اهل سنت 

 نماز جماعت پشت سر اهل سنت [ 599]س 

 : آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است ؟177س 

 ج : نماز جماعت برای حفظ وحدت اسالمی ، جایز و صحیح است .

 محل کار من در یکی مناطق کردنشین است [ 611]س 

: محل کار من در یکی مناطق کردنشین است که اکثر ائمه جمعه و جماعات 144س 

 آنجا از اهل سنت هستند، اقتدا به آنها چه حکمی داردو آیا غیبت آنها جایز است ؟

ندارد، و ج : مشارکت با آنان در نماز جمعه و جماعتشان از جهت حفظ وحدت اشکال 

 از غیبت باید پرهیز شود.

 در مکانهای مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت [ 613]س 

: در مکانهای مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت ، هنگام شرکت در 146س 

نمازهای روزانه ، در بعضی از موارد مانند آنان عمل می کنیم ، مثل نماز بصورت تکتف 

 ت و سجده بر فرش ، آیا این نمازها احتیاج به اعاده دارند؟و عدم رعایت وق

ج : اگر حفظ وحدت مقتضی انجام آن کارها باشد، نماز صحیح و مجزی است ، حتی 

اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولی تکتف در نماز جایز نیست ، مگر این که 

 ضرورت آن را اقتضا کند.

 در مکه و مدینه [ 612]س 
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نماز جماعت را با « قدس سره »مکه و مدینه به استناد فتوای امام خمینی  : در142س 

برادران اهل سنت می خوانیم و گاهی برای درک فضیلت نماز در مسجد مثل اداء نماز 

عصر یا عشاء بعد از نماز ظهر و مغرب آن را به صورت فرادی در مساجد اهل سنت بدون 

 ، این نمازها چه حکمی دارد؟مهر و با سجده بر فرش به جا می آوریم 

 ج : نماز در فرض مذکور محکوم به صحت است .

 347ص: 

 مشارکت شیعیان در نماز جماعت با برادران اهل سنت [ 611]س 

: مشارکت ما شیعیان در نماز جماعت مساجد کشورهای دیگر با برادران اهل 143س 

سنت که دست بسته نماز می خوانند، چگونه است ؟ آیا تبعیت از آنان در تکتف بر ما 

 واجب است یا آن که باید نماز را بدون تکتف بخوانیم ؟

اندن با آنها صحیح و ج : اقتدا به اهل سنت ، برای رعایت وحدت جایز است و نماز خو

مجزی است ، ولی تکتف واجب نیست و بلکه جایز نیست ، مگر در صورتی که ضرورتی 

 آن را اقتضا کند.

 هنگام شرکت در نماز جماعت با برادران اهل سنت [ 614]س 

: هنگام شرکت در نماز جماعت با برادران اهل سنت ، چسباندن انگشتان کوچک 149س 

گشتان پاهای دو نفری که در دو طرف نمازگزار ایستاده چنانچه آنان پا در حال قیام به ان

 ملتزم هستند چه حکمی دارد؟

 ج : این کار واجب نیست ، ولی انجام آن به صحت نماز ضرر نمی رساند.

 برادران اهل سنت در ایام حج یا غیر آن [ 615]س 
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قبل از اذان مغرب می  : برادران اهل سنت در ایام حج یا غیر آن ، نماز مغرب را141س 

 خوانند، آیا برای ما اقتدا به آنان و اکتفا به آن نماز صحیح است ؟

ج : معلوم نیست که آنان نماز را قبل از وقت بخوانند، ولی اگر مکلّف دخول وقت را 

احراز نکند، نمی تواند داخل شود، مگر آن که رعایت وحدت آن را اقتضا کند که در 

 از جماعت آنان و اکتفا به آن اشکال ندارد.این صورت شرکت در نم

 نماز آیات 

  []نماز آیات از رساله حضرت امام 

 ]مسائلی در نماز آیات [

 نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب می شود[ 3493]مسأله 

( 6نماز آیات که دستور آن بعداً گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز ) 6976مسأله 

رفتن خورشید. دوم : گرفتن ماه ، اگر چه مقدار کمی از آنها واجب می شود: اول : گ

گرفته شود و کسی هم از آن نترسد. سوم : زلزله ، اگر چه کسی هم نترسد. چهارم : رعد 

( 9( در صورتی که بیشتر مردم بترسند )3( و مانند اینها )2و برق و بادهای سیاه و سرخ )

( )سیستانی :( سه 6(. )1م نماز آیات بخوانند )که بنا بر احتیاط واجب باید برای اینها ه

( )بهجت :( و صیحه ترسناک و مانند اینها از چیزهایی که از آیات آسمانی و 2چیز .. )

( )گلپایگانی :( در صورتی 3زمینی بوده و موجب ترس بیشتر مردم می شود بنا بر أظهر. )

 که به آنها آیت ، صدق کند، اگر چه کسی هم نترسد.

( )اراکی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر 9، تبریزی ، صافی :( از آیات آسمانی .. ))خوئی 

 نشده .
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)خوئی ، تبریزی :( و امّا در حوادث زمینی مانند فرو رفتن آب دریا و افتادن کوه که 

 موجب ترس اکثر مردم شود بنا بر احتیاط واجب نماز آیات ترک نشود.

 ت خوانده شود ولی بعید نیست که در حوادث زمینی که)تبریزی :( بنا بر احتیاط نماز آیا

 زلزله نباشد، نماز آیات واجب نباشد.

)فاضل ، نوری :( ]و[ بنا بر احتیاط واجب در حوادث وحشتناک زمینی مانند شکافته شدن 

 و فرو رفتن زمین در صورتی که بیشتر مردم بترسند، باید نماز آیات بخوانند.

 364ص: 

)صافی :( و در حوادث زمینی نیز که موجب ترس بیشتر مردم می شود، احتیاط واجب 

 خواندن نماز است .

)سیستانی :( سوّم : زلزله بنا بر احتیاط واجب ، اگر چه کسی هم نترسد. و امّا در رعد و 

 برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانی در صورتی که بیشتر مردم بترسند

و هم چنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین و افتادن کوه که موجب ترس اکثر 

( )مکارم :( چهارم : صاعقه 1مردم شود، بنا بر احتیاط مستحب نماز آیات ترک نشود. )

و بادهای سیاه و سرخ و هر گونه حوادث خوفناک آسمانی در صورتی که بیشتر مردم 

ک زمینی نیز اگر موجب وحشت بیشتر مردم شود، بترسند، بلکه برای حوادث خوفنا

 احتیاط واجب آن است که نماز آیات بخوانند.

 اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است [ 3492]مسأله 

اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر از یکی اتفاق  6972مسأله 

( مثلًا اگر خورشید بگیرد 6ا یک نماز آیات بخواند، )بیفتد، انسان باید برای هر یک از آنه

( )مکارم :( مثل این که چند بار زلزله 6و زلزله هم بشود، باید دو نماز آیات بخواند. )
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شود یا گرفتن خورشید با زلزله همراه گردد. امّا اگر در بین نماز آیات این امور واقع 

 شود، همان یک نماز آیات کافی است .

مثلًا اگر دو بار زلزله بشود باید دو نماز آیات بخواند. و همین طور اگر دو تا از )فاضل :( 

 آنها اتفاق بیفتد یعنی هم خورشید بگیرد و هم زلزله شود.

 کسی که چند نماز آیات بر او واجب است [ 3491]مسأله 

کسی که چند نماز آیات بر او واجب است ، اگر همه آنها برای یک چیز بر  6973مسأله 

(، موقعی 6او واجب شده باشد، مثلًا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است )

( و 2که قضای آنها را می خواند، الزم نیست معین کند که برای کدام دفعه آنها باشد )

چند نماز برای رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها بر او هم چنین است اگر 

واجب شده باشد، ولی اگر برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله ، یا برای دو تای اینها 

نمازهایی بر او واجب شده باشد بنا بر احتیاط واجب ، باید موقع نیت ، معین کند نماز 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3م یک آنها است )آیاتی را که می خواند برای کدا

( )نوری :( یا برای چند چیز باشد مثلًا برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و 6بهجت نیست )

( )صافی 3( )نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2زلزله نمازهایی بر او واجب شده باشد .. )

می خواند برای کدام یک آنها است موافق :( اگر موقع نیت معین کند نماز آیاتی را که 

 با احتیاط عمل کرده است .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله کسی که قضای چند نماز آیات بر او واجب است ؛ 

چه همه آنها برای یک چیز بر او واجب شده باشد، مثلًا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز 

باشد مثلًا برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و  آنها را نخوانده است ، چه برای چند چیز

زلزله نمازهایی بر او واجب شده باشد، موقعی که قضای آنها را می خواند الزم نیست 

 معیّن کند که برای کدامیک آنها می باشد.
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)زنجانی :( مسأله کسی که چند نماز آیات بر او واجب است ، اگر آن نمازهای آیات 

 احکام 

 366ص: 

شته باشند، مانند: قضای نمازهایی که برای خورشید گرفتگی های متعدد خوانده یکسان دا

می شود الزم نیست که در نیّت معین کند که برای کدام یک نماز می خواند و اگر 

نمازهایی بر عهده کسی باشد که احکام متفاوتی داشته باشد؛ مثلًا یکی قضای خورشید 

یت ا آورده شود، و یکی برای زلزله است که فورگرفتگی باشد که الزم نیست فوراً به ج

دارد؛ یا یکی ادا و دیگری قضا باشد، باید موقع نیت معین کند که نماز آیاتی که می 

 خواند برای کدام یک از آنها است .

)مکارم :( مسأله الزم نیست تعیین کند نمازی که می خواند، برای کدامیک از این 

اندازه که نیّت آن چه بر او واجب است بکند، کافی حوادث است که رخ داده ، همین 

 است .

 چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است [ 3494]مسأله 

( در هر شهری اتفاق 6چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است ، ) 6979مسأله 

ست یبیفتد، فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب ن

(، ولی اگر مکان آنها به قدری نزدیک باشد که با آن شهر یکی حساب شود، نماز 2)

( )خوئی ، مکارم ، سیستانی ، بهجت ، زنجانی :( در هر 6آیات بر آنها هم واجب است . )

جایی اتفاق بیفتد )سیستانی : و احساس شود( فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند 

یگر واجب نیست )بهجت : اگر چه از توابع یکدیگر و به یک اسم و بر مردم جاهای د

 ( )تبریزی :( بقیه مسأله ذکر نشده .2معروف باشند(. )
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)نوری :( در هر شهری یا نقطه دیگری اتفاق بیفتد، مردم همان شهر و آن نقطه باید نماز 

 آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست . ]پایان مسأله [

 از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند[ 3495 ]مسأله

از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند انسان باید نماز آیات را  6971مسأله 

( به قدری تأخیر نیندازد که شروع به باز 3( باید )2( و بنا بر احتیاط واجب )6بخواند )

آن تا زمانی است که همه آن باز نشده باشد ( )فاضل :( و بنا بر أقوی وقت 6شدن کند. )

.. 

)نوری :( و بنا بر احتیاط واجب باید از وقتی که شروع به باز شدن می کند تأخیر نیندازد. 

 ( )اراکی :( بنا بر احتیاط مستحب ..2)

( )خوئی ، تبریزی :( 3در رساله آیت اللّه بهجت نیست [ )« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

 ست که ..بهتر این ا

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند، انسان 

می تواند نماز آیات را بخواند و باید به قدری تأخیر نیندازد که تمام قرص باز شود )صافی 

 : بلکه أحوط آن است که از قبل از شروع در باز شدن تأخیر نیندازد(.

قت شروع در نماز آیات برای کسوف و خسوف موقعی است که )سیستانی :( مسأله و

خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند و تا زمانی که به حالت طبیعی برنگشته ادامه 

دارد، )اگر چه بهتر آن است که به قدری تأخیر نیندازند که شروع به باز شدن کند( ولی 

 خورشید یا ماه تأخیر انداخت . تمام کردن نماز آیات را می توان تا بعد از باز شدن

 362ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)زنجانی :( مسأله وقت ادای نماز آیات در خورشید یا ماه گرفتگی ، از وقتی است که 

خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند و تا وقتی که کاملًا باز شود ادامه دارد، لکن بنا 

 کند. بر احتیاط مستحب به قدری به تأخیر نیندازد که شروع به باز شدن

)مکارم :( مسأله در موقع گرفتن خورشید یا ماه ، وقت نماز آیات از موقعی است که 

شروع به گرفتن کرده و تا زمانی که کاملًا باز نشده ادامه دارد ولی احتیاط مستحب آن 

 است که قبل از شروع به باز شدن نماز را بخواند.

 ر بیندازد[اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخی 3496]مسأله 

اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به  6971مسأله 

( ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن ، نماز بخواند 6باز شدن کند، باید نیت ادا و قضا نکند )

زی :( ( )خوئی ، تبری6باید نیت قضا نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

 نیّت ادا مانعی ندارد ..

 )سیستانی :( نیت ادا مانعی ندارد، ولی بعد از باز شدن تمام آن ، نماز قضا می شود.

 )بهجت ، فاضل ، نوری :( بنا بر احتیاط واجب باید نیّت ادا و قضا نکند ..

نماز  ، )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب نیت ادا و قضا ننماید؛ و بعد از باز شدن تمام آن

 قضا می شود.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که تمام 

قرص آفتاب یا ماه باز شود و بعد از باز شدن تمام آن نماز بخواند، باید نیّت قضا نماید و 

 قبل از باز شدن تمام آن ، ادا است .

 ماه [ اگر مدت گرفتن خورشید یا 3497]مسأله 
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اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یک رکعت باشد ولی  6979مسأله 

انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن یک رکعت به آخر وقت آن مانده باشد باید 

( بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یک رکعت هم باشد بنا بر 6نیت ادا کند )

اید نماز آیات را بخواند و ادا است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه ( ب2احتیاط واجب )

 ( )فاضل :( بقیه مسأله ذکر نشده .6مکارم نیست )

)بهجت :( تا وقتی که به اندازه خواندن یک رکعت به وقت ِ باز شدن مانده باشد، باید 

در رساله آیت اللّه اراکی « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2نیت ادا کند. ]پایان مسأله [ )

نیست [ )گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن 

باشد، نمازی را که می خواند ادا است و هم چنین است اگر مدّت  یک رکعت نماز

گرفتن آنها بیشتر باشد ولی انسان نماز را نخواند تا به اندازه خواندن یک رکعت به باز 

شدن تمام قرص مانده باشد، ولی اگر مدّت گرفتن ماه یا خورشید به اندازه خواندن یک 

 .قضا نکند و به قصد ما فی الذّمه نماز را به جا آوردرکعت نباشد، بنا بر احتیاط نیّت ادا و 

 )سیستانی :( یا کمتر ..

)سیستانی :( به اندازه خواندن یک رکعت یا کمتر به آخر وقت آن مانده باشد. ]پایان 

 مسأله [

 363ص: 

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر مدّت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن یک رکعت 

ر باشد، وجوب نماز آیات در این صورت مبنی بر احتیاط است و اگر مدّت نماز یا کمت

گرفتن آنها بیشتر باشد ولی انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن یک رکعت به آخر 

 وقت آن مانده باشد، در این صورت نماز آیات واجب و ادا است .
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ندازه نماز آیات باشد، باید نماز )زنجانی :( مسأله اگر مدّت گرفتن خورشید یا ماه به ا

آیات به جا آورد، و تا زمانی که از گرفتن ماه یا خورشید به مقدار خواندن یک رکعت 

وقت باقی است ، نماز ادا است و بعد از آن نماز قضا می شود، و اگر مدت گرفتن 

یت ادا و ن خورشید یا ماه کمتر از نماز آیات باشد، بنا بر احتیاط نماز آیات را بخواند و

 قضا ننماید، هر چند بعد از باز شدن خوانده شود.

 موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد[ 3498]مسأله 

( فورًا 6موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد، انسان باید ) 6973مسأله 

( و تا آخر عمر بر او واجب است 3کرده )( و اگر نخواند معصیت 2نماز آیات را بخواند )

( )خوئی ، زنجانی :( به 2( )زنجانی :( مکلف باید .. )6و هر وقت بخواند ادا است . )

نحوی که در نظر مردم تأخیر محسوب نشود و اگر )زنجانی : بدون عذر( تأخیر کرد، 

، نّیت  ت خواندنمعصیت کرده )زنجانی : و باید هر چه زودتر بخواند( و بنا بر احتیاط وق

( )مکارم :( و احتیاط مستحب آن است که تا آخر عمر هر وقت 3ادا و قضا نکند. )

 توانست بخواند.

)تبریزی :( مسأله در نماز آیات برای زلزله یا رعد و برق و بادهای سیاه و مانند آنها الزم 

ه ن است که باست مکلّف نماز آیات را فوراً بخواند و چنانچه تأخیر بیندازد، أحوط آ

 قصد ما فی الذّمّه بیاورد و قصد اداء و قضا نکند.

)سیستانی :( مسأله موقعی که زلزله می آید یا رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد و 

بخواهد احتیاط کند اگر وقتشان وسعت داشته باشد الزم نیست نماز آیات را فوراً بخواند 

ید فوراً آن را بخواند به نحوی که در نظر مردم تأخیر و در غیر این صورت مانند زلزله با

محسوب نشود و اگر تأخیر کرد، احتیاط مستحب آن است که بعداً بدون نیّت ادا و قضا 

 بخواند.
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 اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده [ 3499]مسأله 

( باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده ، باید 6اگر بعد از ) 6977مسأله 

قضای نماز آیات را بخواند. ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده قضا بر او واجب 

 ( )خوئی ، سیستانی :( اگر گرفتن آفتاب یا ماه را نداند و بعد از ..6(. )2نیست )

( )زنجانی 2ام گرفتن خورشید یا ماه ، گرفتن آنها را نداند و بعد از .. ))زنجانی :( اگر هنگ

:( و کسی که در موقع گرفتن خورشید یا ماه نماز آیات را عمداً نخوانده باشد، در صورتی 

که تمام ماه یا خورشید گرفته باشد بنا بر احتیاط واجب می باید برای قضای نماز آیات 

 نماز قضا بدون غسل باطل است . غسل نموده و نماز بخواند و

 اگر عدّه ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است [ 3511]مسأله 

 اگر عدّه ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از  6144مسأله 

 369ص: 

(، در 6گفته آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند )

(. و اگر دو نفر 2تی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند )صور

که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته ، بعد معلوم شود که عادل 

( معلوم شود که مقداری از آن گرفته 9( بلکه اگر )3بوده اند باید نماز آیات را بخواند )

( )بهجت :( و یا این که دو نفر که 6است که نماز آیات را بخواند. ) احتیاط واجب آن

عادل بودن آنها معلوم نیست شهادت بدهند و عادل بودن آنها ثابت نشود و انسان نماز 

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه اگر 2آیات نخواند و بعد معلوم شود که عادل بوده اند .. )

بر احتیاط مستحب نماز آیات را بخواند و هم چنین مقداری از آن هم گرفته باشد، بنا 
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است اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست ، بگویند خورشید یا ماه گرفته ، بعد 

 معلوم شود که عادل بوده اند.

)بهجت :( بلکه اگر معلوم شود که مقداری از آن گرفته ، احتیاط در آن است که نماز 

 و گر نه واجب نیست .آیات را بخواند. )مکارم :( 

)نوری :( ولی اگر مقداری از آن گرفته باشد خواندن نماز آیات بر او واجب نیست و هم 

چنین است اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته ، 

 ( )اراکی :( ولی اگر معلوم شود که مقداری از آن3بعد معلوم شود که عادل بوده اند. )

( )فاضل 9گرفته ، در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که نماز آیات را بخواند. )

 :( بلکه اگر در هر دو صورت ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( مسأله اگر عدّه ای )خوئی ، تبریزی : که اطمینان به گفتار 

نان یقین یا آ آنها نباشد،( بگویند که خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از گفته

اطمینان شخصی پیدا نکند )خوئی : و در آن اشخاص شخصی که ثقه باشد، نباشد( و 

نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند، در صورتی که تمام خورشید یا ماه 

گرفته باشد )تبریزی ، سیستانی : باید( نماز آیات را بخواند ولی اگر مقداری از آن گرفته 

واندن نماز آیات بر او واجب نیست و هم چنین است اگر دو نفر که عادل بودن باشد، خ

 آنان معلوم نیست ، بگویند: خورشید یا ماه گرفته ، بعد معلوم شود که عادل بوده اند.

)زنجانی :( مسأله اگر عده ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است ، چنانچه گفته آنان 

آیات نخواند و بعد مطمئن شود راست گفته اند، در صورتی  موجب اطمینان نباشد و نماز

که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات بخواند، بلکه اگر مقداری از آن هم 

گرفته باشد، بنا بر احتیاط خواندن نماز آیات بر او واجب است ، و هم چنین است اگر 
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ب رشید یا ماه گرفته و گفته او موجیک نفر که عادل بودن او معلوم نیست بگوید: خو

 اطمینان نشود و بعد معلوم شود که خورشید گرفته بوده است .

 اگر انسان به گفته کسانی که از روی قاعده علمی [ 3513]مسأله 

( کسانی که از روی قاعده علمی وقت گرفتن خورشید 6اگر انسان به گفته ) 6146مسأله 

 کند که خورشید یا ماه گرفته ، و ماه را می دانند، اطمینان پیدا

 361ص: 

( باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فالن وقت خورشید 2بنا بر احتیاط واجب )

یا ماه می گیرد و فالن مقدار طول می کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، بنا بر 

اگر بگویند آفتاب فالن ساعت  (، مثلًا9( باید به حرف آنان عمل نماید )3احتیاط واجب )

(. این مسأله 1شروع به باز شدن می کند احتیاطاً باید نماز را تا آن وقت تأخیر نیندازد )

( 3( و )2( )فاضل :( اگر انسان به گفته منجّمین و .. )6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

ی و ، فاضل ، صاف در رساله آیات عظام : گلپایگانی« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت  -

( )گلپایگانی 1( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده . )9سیستانی نیست [ )

، صافی :( اگر بگویند آفتاب فالن ساعت باز می شود باید نماز را تا آن وقت تأخیر 

 نیندازد. )فاضل :( نباید نماز را تا آن وقت تأخیر بیندازد.

 د نماز را از آن وقت تأخیر نیندازد.)نوری :( احتیاطاً بای

)مکارم :( مسأله اگر از گفته منجّمین و اشخاصی که از این امور اطاّلع دارند، اطمینان 

پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته ، باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فالن وقت 

خورشید یا ماه می گیرد و فالن مقدار طول می کشد و به گفته آنها اطمینان پیدا کند، 

 ا رعایت کند.باید وقت ر
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)زنجانی :( مسأله انسان از هر راهی اطمینان پیدا کند که یکی از موجبات نماز آیات به 

وقوع پیوسته ، باید نماز آیات بخواند، بنا بر این اگر انسان از گفته کسانی که از روی 

قاعده علمی می گویند فالن وقت خورشید یا ماه گرفته ، یا می گیرد و فالن مقدار طول 

 ی کشد، اطمینان پیدا کند، باید به حرف آنها عمل نماید.م

 اگر بفهمد نماز آیاتی که خوانده باطل بوده [ 3512]مسأله 

( باطل بوده ، باید دوباره بخواند و اگر 6اگر بفهمد نماز آیاتی که خوانده ) 6142مسأله 

( 6نیست )وقت گذشته قضا نماید. این مسأله در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت 

 )سیستانی :( اگر بفهمد نماز آیاتی که برای آفتاب گرفتگی یا ماه گرفتگی خوانده ..

 اگر در وقت نماز یومیه ، نماز آیات هم بر انسان واجب شود[ 3511]مسأله 

اگر در وقت نماز یومیه ، نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه برای  6143مسأله 

(، هر کدام را اول بخواند اشکال ندارد. و اگر وقت یکی از آن 6هر دو نماز وقت دارد )

( اول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اول 3(، باید )2دو تنگ باشد )

( 2( )زنجانی :( و خواندن هیچ یک از آنها فوریت ندارد .. )6نماز یومیه را بخواند. )

( ]کلمه 3مانند نماز آیات به جهت زلزله .. ) )زنجانی :( یا خواندن آن فوریت داشته باشد

 در رساله آیات عظام : خوئی و تبریزی نیست [« باید»

 اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است [ 3514]مسأله 

(، چنانچه 6اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است ) 6149مسأله 

(. و اگر 2باشد، باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخواند ) وقت نماز یومیه هم تنگ

( آن را بشکند و اول نماز آیات ، بعد نماز یومیه را 3وقت نماز یومیه تنگ نباشد، باید )

 ( )زنجانی :( یا نماز آیات فوری بر عهده اوست ..6به جا آورد. )
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 361ص: 

ول ، نماز آیات ، بعد نماز یومیه را به جا آورد. ( )زنجانی :( و الّا باید آن را بشکند، و ا2)

 در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی و سیستانی نیست [« باید»( ]کلمه 3)

 اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است [ 3515]مسأله 

ز آیات ااگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است ، باید نم 6141مسأله 

را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن که نماز را تمام کرد پیش از انجام کاری 

 که نماز را به هم بزند، بقیه نماز آیات را از همان جا که رها کرده بخواند.

 اگر در حال حیض یا نفاس زن ، آفتاب یا ماه بگیرد[ 3516]مسأله 

( و تا آخر مدتی که 6س زن ، آفتاب یا ماه بگیرد )اگر در حال حیض یا نفا 6141مسأله 

خورشید یا ماه باز می شوند در حال حیض یا نفاس باشد نماز آیات بر او واجب نیست 

( )خوئی ، تبریزی :( 6( و قضا هم ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2)

 بر او واجب نیست و قضا هم ندارد. یا رعد و برق و مانند اینها اتّفاق بیفتد، نماز آیات

( 2)سیستانی :( یا زلزله اتفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد. )

)فاضل :( ولی بنا بر احتیاط واجب پس از پاک شدن قضا نماید. و هم چنین اگر زلزله یا 

 رد.را به جا آوسایر آیات پدید آمد، بنا بر احتیاط واجب پس از پاک شدن نماز آیات 

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله نماز آیات بر حائض و نفساء در حال حیض یا نفاس واجب 

نیست ولی بعد از پاک شدن بنا بر احتیاط الزم باید )صافی : بنا بر احتیاط مستحب آن را 

( به جا آورد و در گرفتن ماه و خورشید بنا بر احتیاط نیّت ادا و قضا نکند ولی در غیر 

 این دو نیّت ادا کند.
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)زنجانی :( مسأله حائض و نفساء، نمی توانند نماز آیات بخوانند و اگر در حال حیض یا 

نفاس زن ، خورشید یا ماه بگیرد، پس اگر هنگام کسوف یا خسوف خبردار شده است ، 

بنا بر احتیاط واجب ، باید قضا نماید و اگر خبردار نشد و کسوف یا خسوف کلی بود، 

بر احتیاط واجب ، قضا دارد و الّا، قضا واجب نیست . و اگر در حال حیض یا نفاس ، بنا 

زلزله یا رعد و برق و مانند اینها اتفاق بیفتد، بنا بر احتیاط واجب ، باید بعد از پاک شدن 

 ، نماز آیات را بخواند.

 دستور نماز آیات 

 نماز آیات دو رکعت است [ 3517]مسأله 

آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن نماز  6149مسأله 

( انسان بعد از نیت ، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به 6است که )

رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع 

 و سجده نماید و برخیزد و رکعترود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم د

( )زنجانی :( به چند 6دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سالم هد. )

 شکل می توان آن را به جا آورد: یکی از شکلهای آن این است که ..

 در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد[ 3518]مسأله 

( بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، 6ر نماز آیات ممکن است انسان )د 6143مسأله 

( از آن را بخواند و به رکوع 2آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر )

( و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند 3رود )

 و به رکوع 

 369ص: 
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ل هو قُ»ا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلًا به قصد سوره رود و همین طور ت

( و به رکوع رود، بعد 9بگوید )« بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ»،ئ کما ئ کما ال «اللّه احد

دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید « قُل هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ»بایستد و بگوید 

کوع باز و برود به ر« لَم یَلِد وَ لَم یُولَد»باز به رکوع رود و بایستد و بگوید « الصَّمَدُ اللّه ُ»

( و بعد از آن به رکوع پنجم رود و 1« )وَ لَم یَکُن لَه ُ کُفُواً أَحَدٌ»هم سر بردارد و بگوید 

 وبعد از سر برداشتن ، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد 

( )زنجانی :( شکل دیگر 6(. )1بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سالم دهد )

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، 2خواندن نماز آیات این است که انسان .. )

( )سیستانی :( یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند 3تبریزی :( یک آیه یا کمتر یا بیشتر .. )

آیه را نیز می تواند بخواند، ولی باید بنا بر احتیاط، جمله تامّه باشد و بلکه کمتر از یک 

( 9اکتفا نکند و سپس به رکوع رود .. )« بسم اللّه »از اوّل سوره شروع کند و به گفتن 

)مکارم :( بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و 

رکوع رود بعد سر بردارد و قسمت دوّم از همان سوره  یک قسمت از آن را بخواند و به

را )بدون حمد( بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام 

نماید و بعد به رکوع رود و رکعت دوّم را هم به همین صورت به جا آورد، مثلًا سوره قل 

گوید رکوع اوّل بسم اللّه الرحمن الرحیم بهو اللّه أحد را به ترتیب زیر تقسیم کند: قبل از 

« بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ قُل أَعُوذُ بِرَب   الفَلَق ِ»( )سیستانی :( مثلًا در سوره فلق اوّل 1.. )

و بعد  دوباره به رکوع رود« مِن شَر  ما خَلَق َ»بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید 

وید باز به رکوع رود و بایستد و بگ« وَ مِن شَر  غاسِق ٍ إِذا وَقَب َ»بگوید  از رکوع بایستد و

شَر  حاسِدٍ  وَ مِن»و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید « وَ مِن شَر  النَّفّاثات ِ فِی العُقَدِ»

 « ..إِذا حَسَدَ
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  ُ  الرَّحمن ِ الرَّحِیم ِ قُل هُوَ اللّه ِبِسم ِ اللّه»، «قل هو اللّه أحد»)تبریزی :( مثلًا به قصد سوره 

رود و بعد  دوباره به رکوع« اللّه ُ الصَّمَدُ»بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید « أَحَدٌ

و برود « م یُولَدوَ لَ»باز به رکوع رود و بایستد و بگوید « لَم یَلِد»از رکوع بایستد و بگوید 

( )خوئی ، سیستانی ، 1« .. )وَ لَم یَکُن لَه ُ کُفُواً أَحَدٌ»ید به رکوع باز هم سر بردارد و بگو

تبریزی ، نوری :( و نیز جایز است که به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید لکن هر وقت 

سوره را تمام کرد، الزم است حمد را قبل از رکوع بعدی بخواند )تبریزی : و بنا بر احتیاط 

 الزم با بسمله تنها رکوع نکند(.

)زنجانی :( ]و[ شکل دیگر نماز آیات آن است که سوره را به کمتر از پنج قسمت تقسیم 

کند، لکن هر وقت سوره را تمام کرد، الزم است حمد را بخواند، و سپس تمام یا بعضی 

 از سوره را به شکلی که اشاره شد، بخواند و سپس به رکوع رود.

 اگر در یک رکعت از نماز آیات ، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند[ 3519]مسأله 

اگر در یک رکعت از نماز آیات ، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در  6147مسأله 

( 6(. )2( مانعی ندارد )6رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند )

 )گلپایگانی ، صافی :( اشکال ندارد.( 2)زنجانی :( پنج قسمت یا کمتر کند .. )

 363ص: 

 چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است [ 3531]مسأله 

چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات هم واجب  6164مسأله 

و مستحب می باشد ولی در نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه به 

( )بهجت :( و مستحب است نماز آیات را به 6(. )6« )الصاله » واب ، بگویند قصد امید ث

جماعت بخوانند و در این صورت ، مثل نمازهای یومیّه ، قرائتهای نماز را امام می خواند 
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و مستحب است قرائت این نماز را حتّی در آفتاب گرفتگی بلند بخوانند. )گلپایگانی :( 

 «.الصاله » سه مرتبه بگوید: 

)خوئی ، تبریزی :( در نماز آیات در صورتی که با جماعت باشد، مستحب است به جای 

 و در غیر جماعت چیزی نیست .« الصاّله»اذان و اقامه سه مرتبه بگویند: 

« الهالصّ»)مکارم :( در نماز آیات اذان و اقامه نیست و به جای آن سه مرتبه به امید ثواب 

 می گوید.

)سیستانی :( در نماز آیات در صورتی که با جماعت باشد، می توانند رجاءً به جای اذان 

و در غیر جماعت چیزی نیست ، ولی مشروعیت « الصاّله»و اقامه سه مرتبه بگویند: 

 جماعت در نماز آیات در غیر گرفتن ماه و خورشید ثابت نیست .

الصاله  »شد استحباب گفتن سه مرتبه )صافی :( در نماز آیات در صورتی که به جماعت با

 بعید نیست .« 

)زنجانی :( در نماز آیات ، اذان و اقامه مشروع نیست بلکه اگر با جماعت بخوانند مستحب 

 است سه مرتبه بگویند: الصاله .

 مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم بگوید[ 3533]مسأله 

و  «سَمِع َ اللّه ُ لِمَن حَمِدَه »بگوید: مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم  6166مسأله 

نیز پیش از هر رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید ولی بعد از رکوع پنجم و دهم ، گفتن 

( )فاضل :( بعد از رکوع پنجم و دهم ، گفتن تکبیر به عنوان 6(. )6تکبیر مستحب نیست )

 ر بگوید.کبیبعد از رکوع مستحب نیست ولی مستحب است به قصد قبل از سجده ت
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)خوئی ، تبریزی :( مسأله مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید و بعد از 

 نیز بگوید.« سمع اللّه لمن حمده »رکوع پنجم و دهم قبل از تکبیر 

)سیستانی :( بعد از رکوع پنجم و دهم ، تکبیر مستحب نیست بلکه مستحب است بگوید 

 «.سمع اللّه لمن حمده »

ن سمع اللّه لم»م :( مسأله مستحب است در هر رکعت قبل از خم شدن برای سجده )مکار

 بگوید و نیز قبل از هر رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید.« اللّه أکبر»و « حمده 

 مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند[ 3532]مسأله 

دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت مستحب است پیش از رکوع  6162مسأله 

( )بهجت 6( بخواند کافی است . )6بخواند و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع دهم )

 :( و یا دو قنوت ، پیش از رکوع پنجم و دهم ..

 )مکارم :( مسأله مستحب است قبل از رکوع دهم قنوت بخواند.

 367ص: 

 اگر در نماز آیات شک کند[ 3531]مسأله 

 هاشار

اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد  6163مسأله 

 نماز باطل است .

 مسأله اختصاصی 
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چنانچه گمان به عدد رکعات و یا افعال در نماز آیات برایش پیدا  6121)فاضل :( مسأله 

 شود باید به گمان عمل نماید.

 ت اول است [اگر شک کند که در رکوع آخر رکع 3534]مسأله 

اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت  6169مسأله 

( مثلًا شک کند که چهار 6دوم و فکرش به جایی نرسد، نماز باطل است . ولی اگر )

(، باید رکوعی را 2رکوع کرده یا پنج رکوع ، چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده )

(، 3ا نه ، به جا آورد. و اگر برای رفتن به سجده خم شده )که شک دارد به جا آورده ی

( )زنجانی :( ولی اگر بداند در کدام رکعت است و در 6باید به شک خود اعتنا نکند. )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( چنانچه شک او پیش از رسیدن 2عدد رکوع شک کند .. )

 به سجده بوده ..

 )سیستانی :( چنانچه شک او پیش از خم شدن برای سجده باشد ..

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( ولی اگر به 3)بهجت :( چنانچه هنوز به سجده نرفته .. )

 سجده رسیده باشد ..

 )بهجت :( اگر به سجده رفته ..

حل ّ ز م)مکارم :( مسأله اگر در عدد رکوع ها شک کند، بنا بر کمتر می گذارد و اگر ا

 گذشته یعنی وارد سجده شده باشد، اعتنا نمی کند.

 هر یک از رکوع های نماز آیات رکن است [ 3535]مسأله 

هر یک از رکوع های نماز آیات رکن است که اگر عمداً یا اشتباهاً کم یا  6161مسأله 

ست ازیاد شود نماز باطل است . )سیستانی :( مسأله هر یک از رکوعهای نماز آیات رکن 
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که اگر عمداً کم یا زیاد شود، نماز باطل است و هم چنین است اگر اشتباهاً کم شود و 

 یا بنا بر احتیاط اشتباهاً زیاد شود.

)زنجانی :( مسأله اگر یکی از رکوعهای نماز آیات عمداً یا اشتباهاً کم یا زیاد شود، نماز 

 باطل است .

  (نماز آیات )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 نماز آیات چیست [ 733]س 

 : نماز آیات چیست و علت شرعی وجوب آن کدام است ؟966س 

ج : نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و اسباب 

شرعی وجوب آن عبارت است از : کسوف خورشید و خسوف ماه ، اگر چه مقدار کمی 

غیر عادی که باعث ترس بیشتر مردم شود مانند از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه 

بادهای سیاه یا سرخ و یا زرد که غیر عادی باشند؛ تاریکی شدید، فرو رفتن زمین و ریختن 

کوه ، صیحه آسمانی و آتشی که گاهی در آسمان ظاهر می شود. در غیر از کسوف و 

که  و حادثه ای خسوف و زلزله ، باید آن حادثه موجب ترس و وحشت بیشتر مردم شود،

 ترس آور نباشد و یا موجب ترس و وحشت افراد نادری گردد، اعتبار ندارد.

 324ص: 

 نماز آیات [ 732]س 

 : نماز آیات چگونه باید خوانده شود؟962س س 

ج : به چند صورت می توان آن را به جا آورد: صورت اول : بعد از نیت و تکبیره االحرام 

به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دو باره حمد  ، حمد و سوره خوانده شود و
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و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به 

رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی 

د، سپس به سجده رفته و دو که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام ده

سجده نماید و بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده 

را به جا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سالم دهد. صورت دوم : بعد از نیت و تکبیره 

 عاالحرام ، حمد و یک آیه از سوره ای را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکو

بردارد و آیه دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته 

و آیه دیگری از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا 

سوره ای که پیش از هر رکوع ، یک آیه از آن را قرائت کرده ، قبل از رکوع آخر تمام 

را به جا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده ، برای شود. سپس رکوع پنجم 

رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ای از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین 

طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سالم دهد و چنانچه بخواهد برای هر 

 ید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اولرکوعی به یک آیه از سوره ای اکتفا کند، نبا

آن رکعت بخواند. صورت سوم : یکی از رکعتها را به یکی از دو صورت و رکعت دیگر 

را به نحو دیگر به جا آورد. صورت چهارم : سوره ای را که آیه ای از آن را در قیام پیش 

کمیل نماید، که در از رکوع اول خوانده ، در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم ت

این صورت واجب است بعد از سر برداشتن از رکوع ، سوره حمد را در قیام بعدی اعاده 

نموده و یک سوره یا آیه ای از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است ، قرائت 

 کند، و در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آخر برساند.

 جوب نماز آیات [و 731]س 

: آیا وجوب نماز آیات اختصاص به کسانی دارد که در شهر وقوع حادثه هستندو 963س 

 یا شامل همه مکلفینی که از آن مطلع شده اند هر چند در آن شهر نباشند نیز می شود؟
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ج : وجوب آن مختص کسانی است که در شهر وقوع حادثه هستند و کسی هم که در 

ه حادثه در آن رخ داده ، به طوری که مانند یک شهر محسوب شهر متصل به شهری ک

 شوند، زندگی می کند، حکم آنها را دارد.

 اگر شخصی هنگام وقوع زلزله بیهوش باشد[ 734]س 

: اگر شخصی هنگام وقوع زلزله بیهوش باشد و بعد از وقوع آن به هوش آید، 969س 

 آیا نماز آیات بر او واجب است ؟

وقوع زلزله پیدا نکند تا این که زمان متصل به وقت وقوع آن بگذرد، ج : اگر علم به 

 خواندن نماز آیات واجب نیست ، اگر چه احتیاط آن است که به جا آورد.

 بعد از وقوع زلزله در منطقه ای [ 735]س 

: بعد از وقوع زلزله در منطقه ای ، غالباً در مدت کمی دهها پس لرزه رخ می 961س 

 آیات در این موارد چیست ؟ دهد، حکم نماز

ج : هر زلزله ای ، چه شدید و چه خفیف ، اگر زلزله مستقلی محسوب شود، نماز آیات 

 جداگانه ای دارد.

 326ص: 

 اگر مرکز زلزله نگاری ، وقوع لرزشهای خفیف زمین را [ 736]س 

: اگر مرکز زلزله نگاری ، وقوع لرزشهای خفیف زمین را با ذکر تعداد آن در 961س 

منطقه ای که ما زندگی می کنیم ، اعالم نماید، ولی ما اصلًا آنها را احساس نکنیم ، آیا 

 در این حالت نماز آیات بر ما واجب می شود یا خیر؟
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خودتان آن را احساس نکنید، نماز  ج : اگر هنگام وقوع زلزله و یا در زمان متصل به آن ،

 آیات بر شما واجب نیست .

 نماز عید فطر و قربان 

  []نماز عید فطر و قربان از رساله حضرت امام 

 نماز عید فطر و قربان [ 3536]مسأله 

 اشاره

نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السالم واجب است و باید به  6161مسأله 

شود و در زمان ما که امام علیه السالم غایب است ، مستحب می باشد  جماعت خوانده

(، ولی به قصد رجاء مانع 2( و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند )6)

( 6ندارد، و چنانچه ولی ّ فقیه یا مأذون از طرف او اقامه جماعت نماید اشکال ندارد. )

( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، نوری ، 2[ ))بهجت :( بنا بر اظهر. ]پایان مسأله 

سیستانی ، تبریزی ، مکارم ، صافی :( می شود آن را به جماعت یا فرادی خواند. )صافی 

 : ولی احتیاط این است که به جماعت آن را رجاءً بخواند(.

اره ب )زنجانی :( بنا بر احتیاط، آن را به جماعت نخوانند )برخی از مسائل آینده که در

 جماعت است ، بر فرض مشروعیت جماعت می باشد(.

 مسائل اختصاصی 

محل دو خطبه در نماز عید فطر و قربان ، بعد از نماز است . و هر  6233)بهجت :( مسأله 

خطبه بنا بر أحوط باید مشتمل بر همان چیزهایی باشد که خطبه جمعه ، مشتمل بر آن 

ن و سفارش به تقوی و قرائت سوره کوتاه قرآن است یعنی : حمد و ثنای الهی و شهادتی

 و نشستن امام بین دو خطبه .
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در صورتی که عید فطر، بعد از ظهر ثابت شود، بعید نیست که  6239)بهجت :( مسأله 

نماز عید فطر به جماعت در فردای آن روز، بعد از طلوع آفتاب و قبل از ظهر، به امید 

 د.مطلوبّیت ، بدون قصد قضا مستحب باش

 وقت نماز عید فطر و قربان [ 3537]مسأله 

 وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر. 6169مسأله 

 مستحب ّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند[ 3538]مسأله 

( و در 6مستحب ّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند ) 6163مسأله 

عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند، 

 ( )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .6( بعد نماز عید را بخوانند. )2)

( )صافی :( 2)بهجت :( و بعد از آن ، قربانی کنند و از گوشت قربانی قدری بخورند .. )

 یا جدا نمایند ..

 ی :( به احتیاط الزم زکات فطره را هم بدهند یا جدا نمایند ..)گلپایگان

 نماز عید فطر و قربان دو رکعت است [ 3539]مسأله 

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد  6167مسأله 

بعد از ( و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و 2( پنج تکبیر بگوید )6و سوره ، باید )

 قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و در 

 322ص: 

رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و 

( 6به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سالم هد. )
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( )زنجانی :( نماز عید فطر و قربان اذان و اقامه ندارد و دو 2بنا بر أحوط .. ))بهجت :( 

رکعت است در رکعت اول بعد از خواندن حمد مستحب است سوره بخواند و بعد باید 

 پنج تکبیر بگوید ..

)سیستانی :( مسأله نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در هر رکعت بعد از خواندن 

سه تکبیر بگوید و بهتر آن است که در رکعت اول پنج تکبیر بگوید و میان حمد و سوره 

هر دو تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از تکبیر پنجم ، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع 

رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و میان هر دو 

ع رود و ر چهارم تکبیر دیگری بگوید و به رکوتکبیر یک قنوت بخواند و بعد از تکبی

 بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد.

 در قنوت نماز عید فطر و قربان [ 3521]مسأله 

در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر  6124مسأله 

اللّهُم َّ اهل َ الکِبرِیاءِ وَ العَظَمَهِ وَ اهلَ  (: »6خوانند )است این دعا را به قصد امید ثواب ب

الجُودِ وَ الَجبَروت ِ وَ اهل َ العَفوِ وَ الرَّحمَهِ وَ اهل َ التَّقوی وَ المَغفِرَهِ اسأَلُک َ بِحَق   هذا 

( ذُخراً وَ شَرَفاً َو 2یه ِ وَ آلِه ِ )الیَوم ِ الَّذِی جَعَلتَه ُ لِلمُسلِمین َ عیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّه ُ عَلَ

کَرامَهً وَ مَزیداً ان تُصَل ی َ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ ان تُدخِلَنی فی کُل   خَیرٍ أَدخَلت َ فیهِ  

حَمٍَّد مُحَمَّداً وَ آل َ مُحَمَّدٍ وَ ان تُخرِجَنِی مِن کُل   سُوءٍ اخرَجت َ مِنه ُ مُحَمَّداً و آل َ مُ

صَلَواتُک َ عَلَیه ِ وَ عَلیهِم اللّهُم َّ إِن ی اسألُک َ خَیرَ ما سَأَلَک َ بِه ِ عِبادُک َ الصَّالِحُون َ وَ اعُوُذ 

( )اراکی ، خوئی ، گلپایگانی ، فاضل ، 6«. )بِک َ مِمَّا استَعاذَ مِنه ُ عِبادُک َ المُخلَصُون َ

( )زنجانی :( 2بهتر است این دعا را بخوانند: .. ) سیستانی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی :(

ذُخراً وَ مَزِیداً أَن تُصَل ی َ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ، وَ أَن تُدخِلَنِی فِی ُکل   خَیرٍ أَدخَلتَ  

ل َ مُحَمٍَّد فِیه ِ مُحَمَّداً وَ آل َ مُحَمَّدٍ و أَن تُخرِجَنِی مِن کُل   شَر  أَخرَجت َ مُحَمَّداً وَ آ
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صَلَواتُک َ عَلَیه ِ َو عَلَیهِم . اللّهُم َّ إِن ی أَسأَلُک َ خَیرَ ما سَأَلَک َ بِه ِ عِباُدک َ الصّالِحُون َ، وَ 

 أَعُوذُ بِک َ مِمَّا استَعاذَ ِمنه ُ عِبَادُک َ الصّالِحُون َ.

 مستحب است در نماز عید فطر و قربان [ 3523]مسأله 

 اشاره

مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند. )گلپایگانی ،  6126مسأله 

 .6121خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)مکارم :( مسأله مستحب است در نماز عید فطر و قربان امور زیر را به امید ثواب 

 نماز عید را بلند بخواند.قرائت  6پروردگار رعایت کند: 

 323ص: 

 مسائل اختصاصی 

 6126( )نوری :( مسأله 6( )134)گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، تبریزی ، زنجانی :( مساله )

در زمان غایب بودن امام علیه السالم مستحب است بعد از نماز عید فطر و قربان دو خطبه 

ان زکات فطره و در خطبه عید قرب بخوانند و بهتر آن است که در خطبه عید فطر احکام

 احکام قربانی را بگویند.

)سیستانی :( در زمان غائب بودن امام علیه السالم اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت 

 خوانده شود، احتیاط الزم آن است که بعد از آن دو خطبه بخوانند ..

 6364مکارم :( مسأله در رساله آیت اللّه نوری نیست [ )« بهتر آن است که »]عبارت 

مستحب است بعد از نماز دو خطبه بخواند که با خطبه های نماز جمعه تفاوتی ندارد، تنها 
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تفاوتش در این است که در نماز جمعه قبل از نماز و در نماز عید بعد از نماز خوانده می 

 شود )و این خطبه در صورتی است که نماز را با جماعت بخواند(.

 ز عید سوره مخصوصی ندارد[نما 3522]مسأله 

نماز عید سوره مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول آن سوره  6122مسأله 

( یا در 2( را بخوانند )6(« )33سوره )»و در رکعت دوم سوره غاشیه (« 76سوره )»شمس 

( 3(« )76سوره )»و در رکعت دوم سوره شمس (« 39سوره )»رکعت اول سوره سبح اسم 

سبّح اسم »( )مکارم :( در رکعت اول سوره 2( )بهجت :( و یا به عکس .. )6انند. )را بخو

( )بهجت :( 3بخواند. ]پایان مسأله [ )« و الشّمس »و در رکعت دوّم سوره « ربّک األعلی 

 یا به عکس ..

 مستحب است روز عید فطر قبل از نماز عید[ 3521]مسأله 

ل از نماز عید، به خرما افطار کند و در عید مستحب است روز عید فطر قب 6123مسأله 

قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورد. این مسأله در رساله آیات عظام : 

گلپایگانی ، خوئی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی و تبریزی نیست )بهجت :( رجوع کنید به 

 .6163ذیل مسأله 

 ند[مستحب است پیش از نماز عید غسل ک 3524]مسأله 

مستحب است پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایی که پیش از نماز و بعد  6129مسأله 

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 6از آن در کتابهای دعا ذکر شده به امید ثواب بخواند )

( )نوری :( و مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و 6بهجت نیست )

 د بر سر بگذارند.عمامه سفی

 )اراکی :( مسأله مستحب است پیش از نماز عید غسل کند.
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)گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله مستحب است 

پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و پیش از نماز غسل کنند و عمامه سفیدی بر 

 سر بگذارند.

 مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند[ 3525]مسأله 

مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها  6121مسأله 

( )مکارم ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر 6(. )2( و نماز را بلند بخوانند )6دستها را بلند کنند )

 نشده .

 329ص: 

ر نجانی :( کسی که نماز عید می خواند، اگ( )گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، ز2)

 امام جماعت است یا فرادی نماز می خواند نماز را بلند بخواند.

 )سیستانی :( و حمد و سوره را بلند بخوانند، چه امام باشد چه منفرد.

 بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر[ 3526]مسأله 

بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر  6121مسأله 

بَرُ اللّه ُ أَک»( مستحب است این تکبیرها را بگوید: 6روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر )

(. 2« )الّه ُ أَکبَرُ عَلی ما هَداناللّه ُ أَکبَرُ ال إِله َ الَّا اللّه ُ و اللّه ُ اکبَرُ اللّه ُ أَکبَرُ وَ للّه ِ الحَمدُ ال

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( بعد از نماز مغرب و عشای شب 6)

عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عید فطر )گلپایگانی ، صافی : بلکه بعد از 

 نماز ظهر و عصر روز عید نیز( ..
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عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز  )زنجانی :( بعد از نماز مغرب و

( )زنجانی :( و استحباب این تکبیر در 2عید فطر و نماز ظهر و نماز عصر روز عید فطر .. )

 چهار نماز اول و پس از آن ، در نماز پنجم )نماز ظهر( بیشتر می باشد.

علی ما  و اللّه اکبر و للّه الحمد اللّه اکبر)فاضل :( بگوید: اللّه اکبر اللّه اکبر ال اله اال اللّه 

 هدانا.

)بهجت :( مسأله شب عید فطر بعد از نماز مغرب و عشا و روز عید بعد از نماز صبح و نیز 

ا اللّه ُ اکبَرُ الّله ُ أَکبَ»بعد از نماز عید فطر، مستحب است این تکبیرها را بگوید:  لَّ رُ ال إِله َ إِ

 «. عَلی ما أَبالنا ِاللّه ُ و اللّه ُ اکبَرُ وَ للّه ِ الحَمدُ عَلی ما هَدانا وَ الحَمدُ للّه

 مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز[ 3527]مسأله 

مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز  6129مسأله 

عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسأله پیش گفته شد 

اللّه ُ أَکبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِن بَهِیمَهِ األنعام ِ وَ الحَمدُ لِلّه ِ عَلی ما »ید: بگوید و بعد از آن بگو

( بعد از پانزده نماز که 2( ولی اگر عید قربان را در منی باشد، مستحب است )6« )ابالنا

اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه است ، این 

( )بهجت :( مستحب است در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها 6بگوید. )تکبیرها را 

اللّه »نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است ، این تکبیرها را بگوید 

 هاکبر، اللّه اکبر، ال اله اال اللّه و اللّه أکبر، اللّه أکبر و للّه الحمد، اللّه اکبر علی ما هدانا، اللّ

( )زنجانی :( مستحب است تا از مِنی کوچ نکرده 2« .. )أکبر علی ما رزقنا من بهیمه االنعام 

.. 

 کراهت اقامه نماز عید در زیر سقف [ 3528]مسأله 
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 اشاره

( )فاضل ، نوری :( ]و[ 6(. )6کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخواند ) 6123مسأله 

ند ولی در مکه مستحب است در مسجد الحرام مستحب است نماز عید را در صحرا بخوان

 خوانده شود.

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله مستحب است نماز 

 عید را در صحرا بخوانند ولی در مکّه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.

 321ص: 

 زیر سقف . )مکارم :( مسأله نماز عید را در فضای باز بخواند نه

 )بهجت :( مسأله مستحب است نماز عید را زیر آسمان بخواند.

 مسائل اختصاصی 

احتیاط  6147( )سیستانی :( مسأله 6139)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی :( مساله )

مستحب آن است که زنها از رفتن به نماز عید خودداری کنند ولی این احتیاط برای 

 زنهای پیر نیست .

مستحب ، بلکه مطابق احتیاط استحبابی ، است که زنها از رفتن  6139انی :( مسأله )زنج

 به نماز عید خودداری کنند، ولی این امر برای پیر زنها نیست .

 6164( )سیستانی :( مسأله 6) 133)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی :( مسأله 

باید غیر از حمد و سوره چیزهای دیگر نماز در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم 

 را خودش بخواند.
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اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از  6137)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی :( مسأله 

تکبیرها را گفته ، بعد از آن که امام به رکوع رفت باید آن چه از تکبیرها و قنوتها را که 

« مد للّه الح»یا یک « سبحان اللّه »هر قنوت یک  با امام نگفته ، خودش بگوید و اگر در

 بگوید، کافی است .

« ه سبحان اللّه و الحمد للّ»)سیستانی :( و رکوع را درک کند و اگر در هر قنوت یک بار 

بگوید کافی است و اگر فرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید و اگر به آن مقدار هم فرصت 

 کوع برود.نبود کافی است متابعت کند و به ر

)زنجانی :( اگر در هر قنوت یک ذکر یا دعای مختصر، مثل یک سُبحان َ اللّه ِ یا یک 

 العَفوَ یا یک الجَنَّهَ بگوید، کافی است .

 . بگوید کافی است« الحمد للّه »و یک « سبحان اللّه »)صافی :( اگر در هر قنوت یک 

موقعی برسد که امام در رکوع است اگر در نماز عید  6194)گلپایگانی ، صافی :( مسأله 

باشد « بحان اللّه س»، چنانچه بتواند اقتدا کند و تکبیرها و قنوتها را مختصراً اگر چه به یک 

بگوید و درک رکوع امام کند اشکالی ندارد و الّا احتیاط آن است که در حال رکوع 

 اقتدا نکند.

اگر در نماز عید موقعی  6162مسأله  )سیستانی :( 6194)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله 

برسد که امام در رکوع است ، می تواند نیّت کند و تکبیر اوّل نماز را بگوید و به رکوع 

 رود.

 اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوت های آن [ 3529]مسأله 

( )اگر از محل آن 6اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوت های آن ، ) 6127مسأله 

(( بنا بر اقل ّ بگذارد و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده اشکال 2نکرده است ) تجاوز

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

(. این مسأله در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 3ندارد )

( )فاضل :( چنانچه از محل آن تجاوز کرده به شک خود اعتنا 6زنجانی و صافی نیست )

( )بهجت :( و 3خل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )( ]قسمت دا2نکند، ولی .. )

 اگر در حال قنوت شک کرد که تکبیر گفته یا نه ، بنا بر أظهر به این شک اعتنا نکند.

 اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند[ 3511]مسأله 

( نمازش 6جا نیاورد ) اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند و به 6134مسأله 

 صحیح است .

 321ص: 

این مسأله در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی و صافی 

 ( )فاضل :( و بعد از رفتن به رکوع یادش بیاید ..6نیست )

)مکارم :( مسأله اگر از روی سهو، قرائت ، یا تکبیرها، یا قنوتها را فراموش کند و بعد از 

 رفتن به رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است .

 اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیره االحرام را فراموش کند[ 3513]مسأله 

ی مازش باطل ماگر رکوع یا دو سجده یا تکبیره االحرام را فراموش کند ن 6136مسأله 

شود. این مسأله در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، مکارم ، بهجت ، 

 صافی ، زنجانی و سیستانی نیست 

 اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند[ 3512]مسأله 

اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط مستحب آن  6132مسأله 

(. و اگر کاری کند که برای آن سجده 6ت که بعد از نماز آن را رجاءً به جا آورد )اس
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سهو در نمازهای یومیه الزم است احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز رجاءً دو 

( )اراکی :( احتیاط مستحب ) )نوری :( احتیاط واجب 6(. )2سجده سهو برای آن بنماید )

( )اراکی :( احتیاط مستحب ) )نوری :( 2را به جا آورد .. )( آن است که بعد از نماز آن 

 احتیاط واجب ( آن است که بعد از نماز دو سجده سهو برای آن بنماید.

)گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( مسأله اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش 

ر کاری که برای آن کند، احتیاط آن است که بعد از نماز آن را به جا آورد و نیز اگ

 سجده سهو الزم است ، پیش آید بنا بر احتیاط باید بعد از نماز دو سجده سهو بنماید.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط بعد از نماز ..

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند، احتیاط 

ی اگر کاری که برای آن در نماز یومیّه آن است که بعد از نماز آن را به جا آورد ول

 سجده سهو الزم است ، پیش آید، الزم نیست دو سجده سهو بنماید.

)مکارم :( مسأله اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند، احتیاط واجب آن 

است که بعد از نماز آن را به جا آورد و اگر کاری کند که در نمازهای روزانه سجده 

 ارد، احتیاط واجب آن است که سجده سهو را بعد از نماز به جا آورد.سهو د

)سیستانی :( مسأله اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، الزم است که بعد از نماز 

آن را به جا آورد و هم چنین اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجده سهو الزم است 

 اید.پیش آید، الزم است دو سجده سهو بنم

)بهجت :( مسأله اگر کاری کند که در نمازهای یومیّه برای آن سجده سهو الزم است بنا 

بر اظهر در نماز عید سجده سهو الزم نیست . اگر چه أحوط آن است که سجده سهو به 

 جا آورد.
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 329ص: 

  (نماز عید فطر و قربان )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 نماز عید فطر و قربان واجب نیست [ 611]س 

: به نظر جناب عالی ، نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه ، از کدام نوع از واجبات 133س 

 است ؟

ج : در عصر حاضر نماز عید فطر و قربان واجب نیست ، بلکه مستحب است ، ولی نماز 

 جمعه واجب تخییری است .

 ی نماز عید[کم و زیاد کردن قنوت ها 614]س 

 : آیا کم و زیاد کردن قنوت های نماز عید باعث بطالن آن می شود؟139س 

ج : اگر مراد از کم و زیاد نمودن ، کوتاه یا طوالنی خواندن قنوت ها است این کار 

موجب بطالن نمی شود و اگر مراد کم یا زیاد نمودن تعداد آنها است ، باید نماز را همان 

 بیان شده ، به جا آورد.طور که در کتب فقهی 

 مصلحت اقتضا می کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود[ 615]س 

: در گذشته معمول بود که هر امام جماعتی نماز عید فطر را در مسجد خودش 131س 

اقامه می کرد، آیا در حال حاضر اقامه نماز عید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز 

 است ؟

ایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه نماز عید هستند و هم ج : جایز است نم

چنین ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عید را در عصر حاضر به صورت جماعت اقامه 

نمایند، ولی احوط این است که غیر آنان آن را فرادی بخوانند و به جماعت خواندن آن 
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. بله ، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد

عید در شهر برگزار شود، بهتر است که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولی فقیه ، 

 کسی متصدی اقامه آن نشود.

 نماز عید فطر قضا ندارد[ 616]س 

 : آیا نماز عید فطر قضا دارد؟131س 

 ج : قضا ندارد.

 نماز عید فطر اقامه ندارد[ 617]س 

 : آیا نماز عید فطر اقامه دارد؟139س 

 ج : اقامه ندارد.

 اگر امام جماعت برای نماز عید فطر اقامه به جا آورد[ 618]س 

: اگر امام جماعت برای نماز عید فطر، اقامه به جا آورد، نماز او و سایر نمازگزاران 133س 

 چه حکمی دارد؟

 نمی رساند.ج : به صحت نماز عید امام جماعت و مأمومین ضرری 

 اجیر گرفتن برای نماز

  []اجیر گرفتن برای نماز از رساله حضرت امام 

 بعد از مرگ انسان ، می شود برای نماز کسی اجیر بگیرند[ 3511]مسأله 
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بعد از مرگ انسان ، می شود برای نماز و عبادتهای دیگر او که در زندگی  6133مسأله 

نی به او مزد دهند که آنها را به جا آورد. و اگر به جا نیاورده ، دیگری را اجیر کنند یع

( )بهجت :( صحیح و مُجزی 6(. )6کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است )

 است و در این صورت ، بر وصی ّ یا ولی ّ، اجیر گرفتن الزم نیست .

ی از ل)مکارم :( مسأله اجیر گرفتن برای قضای نماز و عبادتهای دیگر از طرف اموات خا

 اشکال 

 323ص: 

نیست ، مگر در حج ّ؛ و اگر کسی بخواهد در عبادتهای دیگر اجیر بگیرد، قصد رجاء 

کند. امّا به جا آوردن نماز و روزه قضا و هم چنین نماز و روزه مستحبّی به قصد قربت و 

 بدون گرفتن اجرت اشکالی ندارد.

بادتهای دیگری را که او در زندگی )زنجانی :( مسأله بعد از مرگ انسان می شود نماز و ع

به جا نیاورده ، شخص دیگری به جا آورد که به او نایب می گویند و عمل او را نیابت 

می نامند. و در حال حیات انسان تنها در حج و زیارت ، نیابت مشروع است به تفصیلی 

ست ا که در جای خود ذکر شده است . و هم چنان که نیابت تبرّعی و بدون مزد صحیح

 ، نیابت با اجاره یا جعاله یا شرط ضمن عقد و مانند اینها نیز صحیح می باشد.

 انسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبی اجیر شود[ 3514]مسأله 

( زیارت قبر پیغمبر 6انسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل ) 6139مسأله 

( و نیز می تواند کار مستحبی را 2ن اجیر شود )و امامان علیهم السالم ، از طرف زندگا

انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید. این مسأله ، در رساله آیت 
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( )مکارم :( ولی 2( )تبریزی ، سیستانی :( مثل حج و عمره و .. )6اللّه بهجت نیست )

 ..احتیاط واجب آن است که پول را برای مقّدمات کار بگیرد 

)زنجانی :( مسأله انسان می تواند بعضی از اعمال مستحبی ؛ مانند زیارت مراقد پیامبرصلی 

اللّه علیه و آله و ائمّه معصومین علیهم السالم را از طرف مردگان یا زندگان به جا آورد 

و نیز می تواند کار مستحبی را انجام دهد و ثواب آن را به آنها هدیه نماید و در این دو 

 فرقی نیست که تبرّعی باشد یا با اجاره یا جعاله و مانند آن . شکل

 کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده [ 3515]مسأله 

کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده ، باید یا مجتهد باشد یا مسایل نماز  6131مسأله 

( )خوئی 6نیست )(. این مسأله در رساله آیت اللّه فاضل 6را از روی تقلید صحیح بداند )

، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( ]و[ یا عمل به احتیاط کند )خوئی ، تبریزی : در صورتی 

 که موارد احتیاط را کاملًا بداند(.

 )نوری :( و اگر عالم به کیفیت احتیاط باشد و احتیاط کند اشکال ندارد.

وبی مسایل نماز را به خ)مکارم :( مسأله کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده ، باید 

 بداند و قرائت او صحیح باشد.

)زنجانی :( مسأله کسی که برای نماز قضای میت نایب شده است ، باید یا مجتهد باشد، 

یا مسائل نمازش را که می خواهد بخواند از روی تقلید صحیح بداند، یا آن که عمل به 

 احتیاط کند.

نماز  ی میت اجیر شده ، باید یا مجتهد باشد یا)سیستانی :( مسأله کسی که برای نماز قضا

را بر طبق فتوای کسی که تقلید از او صحیح است انجام دهد، یا آن که عمل به احتیاط 

 کند در صورتی که موارد احتیاط را کامال بداند.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 اجیر باید موقع نیت ، میت را معین نماید[ 3516]مسأله 

ا معین نماید. و الزم نیست اسم او را بداند. پس اجیر باید موقع نیت ، میت ر 6131مسأله 

 اگر نیت کند از طرف کسی نماز می خوانم که برای او اجیر شده ام کافی است .

 327ص: 

)مکارم :( مسأله شخصی که می خواهد از طرف دیگری نماز یا روزه یا عبادت دیگری 

را به جا آورد، باید در موقع نیّت ، میّت را معیّن کند و الزم نیست اسم او را بداند؛ همین 

 اندازه که عالمت و نشانه ای برای او در قصد و نیّت خود قرار دهد کافی است .

باید موقع نیت قصد نیابت کند و مَنوب ٌ عَنه ُ را و لو اجمالًا معین )زنجانی :( مسأله نایب 

نماید و الزم نیست اسم او را بداند؛ مثلًا اگر نیت کند: از طرف کسی نماز می خوانم که 

 برای او اجیر شده ام ، کافی است .

 اجیر باید خود را به جای میت فرض کند[ 3517]مسأله 

( و 6ا به جای میت فرض کند و عبادتهای او را قضا نماید )اجیر باید خود ر 6139مسأله 

( )اراکی ، 6اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست . )

فاضل ، بهجت :( عبادتهای او را به نیابت از او قضا نماید )اراکی ، بهجت : و یا به قصد 

 هد( ..به جا آوردن آن چه بر عهده میّت است انجام د

)گلپایگانی :( اجیر باید یا خود را به جای میّت فرض کند و عبادتهای او را قضا نماید و 

 یا عمل خود را عمل میّت فرض کند و یا قصد کند واجب مّیت را به جا آورد ..

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اجیر باید عمل را به قصد آن چه در ذمّه مّیت است بجاآورد 

.. 
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)مکارم :( شخص نائب باید خود را به جای میّت فرض کند و عبادتی را که بر ذمّه اوست 

قضا نماید .. )صافی :( اجیر باید عمل را به قصد اطاعت امری که میت به آن مأمور بوده 

 به جا آورد ..

)زنجانی :( مسأله کسی که برای نیابت اجیر می شود، باید عمل را از طرف منوب عنه به 

آورد و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست ؛ بلی ، جا 

اگر برای اهداء ثواب اجیر شود، عمل را انجام می دهد و ثواب آن را برای منوب عنه ، 

 هدیه می نماید.

 باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند[ 3518]مسأله 

کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به صورت صحیح  باید کسی را اجیر 6133مسأله 

می خواند. این مسأله در رساله آیت اللّه فاضل نیست )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی 

، سیستانی :( مسأله باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را )گلپایگانی ، 

تانی : و احتمال بدهند که عمل را صحیح صافی : بطور صحیح ( انجام می دهد )سیس

 انجام می دهد(.

)مکارم :( مسأله در صورتی ذمّه میّت ادا خواهد شد که اطمینان پیدا شود که نائب نماز 

را خوانده است و اگر شک کند، کافی نیست ، ولی اگر یقین داشته باشد نماز را خوانده 

 رد.امّا نداند صحیح انجام داده یا نه ، اشکال ندا

)نوری :( مسأله باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را می خواند و 

 اگر شک داشته باشند که صحیح انجام می دهد یا نه اشکال ندارد.

 )زنجانی :( مسأله وثوق به انجام عمل ، شرط صحت عمل نیابی نیست لکن تا زمانی که 

 334ص: 
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نباشد که نایب عمل را انجام داده است نمی توان به آن  اطمینان با طریق معتبر دیگری

اکتفا کرد؛ پس اگر بفهمند کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند، عمل را به جا 

نیاورده یا باطل انجام داده ، نمی توان به آن اکتفا کرد و هر گاه شک کنند که اجیر عمل 

، چنانچه گفته او موجب اطمینان شود، کافی  را انجام داده یا نه و بگوید انجام داده ام

است ، و اگر اطمینان کنند که نایب عمل را انجام داده و شک کنند که عمل او صحیح 

بوده یا نه ، پس اگر احتمال بدهند که نایب به رعایت شرایط عمل توجه داشته است ، 

 کافی است .

 رده [کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر ک 3519]مسأله 

کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر کرده اگر بفهمد که عمل را به  6137مسأله 

جا نیاورده ، یا باطل انجام داده ، باید دوباره اجیر بگیرد. )زنجانی :( رجوع کنید به ذیل 

 (. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست 6133مسأله )

 جیر عمل را انجام داده یا نه [هر گاه شک کند که ا 3541]مسأله 

( اگر چه بگوید انجام 6هر گاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه ) 6194مسأله 

(. ولی اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه ، 2داده ام ، باید دوباره اجیر بگیرد )

ر اجیر بگیرد ولی اگ( )گلپایگانی ، صافی :( باید دوباره اجیر 6گرفتن اجیر الزم نیست . )

بگوید عمل را انجام داده ام ، کافی است و دوباره اجیر گرفتن الزم نیست و اگر شک 

( )اراکی :( اگر بگوید 2کند که عمل او صحیح بوده یا نه ، گرفتن اجیر الزم نیست . )

انجام داده ام گفته او قبول است و هم چنین اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه 

. 

خوئی :( همین که مورد اطمینان باشد و بگوید انجام داده ام کافی است و هم چنین اگر )

 شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه ، بنا بر صحّت آن بگذارد.
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 )نوری :( همین که بگوید انجام داده ام کافی است ..

ند که ک)تبریزی :( ]اگر[ شخص ثقه باشد و بگوید انجام داده ام کافی است و اگر شک 

 عمل او صحیح بوده یا نه ، بنا بر صحّت آن بگذارد.

)بهجت :( اگر اجیر بگوید: انجام داده ام ، گفته او قبول است ؛ و اگر شک کند که عمل 

او صحیح بوده یا نه ، حمل بر صحّت می شود یعنی بنا بر این می گذارند که عمل را 

 صحیح انجام داده است .

د انجام داده ام ولی اطمینان به گفته او نباشد به احتیاط واجب )سیستانی :( اگر چه بگوی

باید دوباره اجیر بگیرد. و امّا اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه ، می تواند بنا 

 بر صحّت آن بگذارد.

 .6133)زنجانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)مکارم :( مسأله اگر نائب بگوید نماز را خوانده ام تنها به گفته او نمی توان قناعت کرد 

 [6133مگر این که فرد مورد اطمینانی باشد. ]و رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی را که عذری دارد[ 3543]مسأله 

های نمازکسی را که عذری دارد و مثلًا نشسته نماز می خواند نمی شود برای  6196مسأله 

(، بلکه بنا بر احتیاط واجب باید کسی را هم که با تیمم یا جبیره نماز 6میت اجیر کرد )

 (.2می خواند اجیر نکنند )

 336ص: 

( )اراکی :( بلکه کسی را هم که با تیمّم یا جبیره نماز می خواند، نمی شود اجیر کرد. 6)

 شد.( )نوری :( اگر چه نماز میت هم همان طور قضا شده با2)
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)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی :( مسأله کسی را که عذری دارد و مثلًا 

با تیمّم یا نشسته نماز می خواند، )سیستانی : مطلقاً بنا بر احتیاط( نمی شود برای نمازهای 

میّت اجیر کرد؛ اگر چه نماز میّت همان طور قضا شده باشد. )سیستانی : ولی اجیر گرفتن 

که با وضو یا غسل جبیره ای نماز می خواند، اشکال ندارد و هم چنین اجیر گرفتن  کسی

 کسی که دست یا پای او قطع شده است (.

)فاضل :( مسأله کسی که عذری دارد و مثلًا با تیمّم یا نشسته نماز می خواند، نمی شود 

 شده باشد.برای نمازهای میّت او را اجیر کرد اگر چه از میّت به همین نحو قضا 

)بهجت :( مسأله کسی را که عذری دارد، مثلًا نشسته نماز می خواند بنا بر احتیاط نمی 

توان برای نمازهای میّت اجیر کرد، بلکه کسی را هم که با تیمّم یا وضوی جبیره نماز می 

 خواند، بنا بر احتیاط نمی شود اجیر کرد.

با تیمم یا نشسته نماز می خواند اگر به )زنجانی :( مسأله کسی را که عذری دارد و مثلًا 

نیابت از شخص دیگری نماز بخواند، نمی شود بدان اکتفا کرد؛ هر چند از آن شخص 

 هم همان طور قضا شده باشد.

)مکارم :( مسأله شخصی که از میت نیابت می کند باید کسی باشد که در انجام اجزاء و 

تی نماز می خواند نمی تواند نایب شود، ح شرائط نماز معذور نباشد مثلًا کسی که نشسته

 بنا بر احتیاط واجب کسی که با تیمم یا جبیره نماز می خواند نیابت نکند.

 مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود[ 3542]مسأله 

( و در بلند خواندن و 6مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود ) 6192مسأله 

( )زنجانی :( می تواند نایب 6(. )2نماز باید به تکلیف خود عمل نماید )آهسته خواندن 
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( )زنجانی :( و نیابت ممیّز که خوب و بد را می فهمد و شرایط نماز را رعایت 2شود .. )

 می کند صحیح است .

 الزم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود[ 3541]مسأله 

(، اگر چه بدانند 6های میت به ترتیب خوانده شود )الزم نیست قضای نماز 6193مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( مگر در آن 6(. )2که میت ترتیب نمازهای خود را می دانسته )

 چه در اداء آن ترتیب الزم است مثل ظهر و عصر یک روز.

ز ا)مکارم :( خواه ترتیب آن را بداند یا نداند. مگر در مورد ظهر و عصر، یا مغرب و عشا 

( )نوری :( بلی ، نمازهایی که اداء آنها 2یک روز، که رعایت ترتیب در آن الزم است . )

 ترتیب دارد مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یک روز باید به ترتیب قضا شود.

)اراکی :( مسأله قضای نمازهای میّت باید به ترتیب خوانده شود و اگر ترتیب آنها را نمی 

ا اجیر شرط کنند به قدری نماز بخواند که ترتیب به عمل آید خصوصاً اگر دانند باید ب

 بدانند که میت ترتیب نمازهای خود را می دانسته .

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( مسأله در قضای نمازهای میّت ترتیب واجب 

 نیست 

 332ص: 

عصر یا مغرب و عشا از یک  مگر در نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد مثل نماز ظهر و

روز چنان که سابقاً گذشت . )سیستانی : ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای 

مرجع میت یا ولی او عمل کند و آن مرجع ترتیب را الزم بداند باید ترتیب را رعایت 

 نماید(.
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ه ترتیب باید ب )فاضل :( مسأله قضای نمازهای میّت در صورتی که ترتیب آنها را بدانند،

خوانده شود و اگر ترتیب آنها را ندانند، رعایت ترتیب الزم نیست ، ولی در مورد نماز 

 ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یک روز، رعایت ترتیب الزم است .

)بهجت :( مسأله اگر ترتیب قضا شدن نمازهای میّت ، معلوم است قضای آنها هم باید به 

رتیب نمازها را نمی دانند، چنانچه رعایت ترتیب ، مستلزم ترتیب خوانده شود و اگر ت

تکرار عمل باشد، الزم نیست حتّی اگر بدانند که مّیت ، ترتیب نمازهای خود را می 

 دانسته است .

 اگر با اجیر شرط کنند[ 3544]مسأله 

(، باید 6اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد ) 6199مسأله 

(. و اگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار 2ن طور به جا آورد )هما

( و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هر کدام که به احتیاط 3نماید )

نزدیکتر است به آن عمل کند مثلًا اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و 

 ت ، سه مرتبه بگوید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه فاضل نیستتکلیف او یک مرتبه اس

( )مکارم :( )مثلًا بگویند نماز را باید در مسجد یا در فالن ساعت بخواند(، باید به شرط 6)

عمل کند امّا اگر شرط خاصّی با او نکنند، مطابق تکلیف خود و طبق معمول انجام دهد. 

ست ، به جا می آورد و بیش از آن الزم نیست ، مگر و در مستحبات نیز آن چه معمول ا

( )سیستانی :( مگر این 2شرط کنند. خواندن نماز آیات نیز تا شرط نکنند، الزم نیست . )

( )اراکی ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر 3که یقین به بطالن عمل به آن نحو داشته باشد، .. )

 نشده .

 ری عبادتی انجام می دهد اگر مرجع تقلیدش)زنجانی :( مسأله کسی که به نیابت از دیگ

امری را حرام می داند نباید مرتکب شود؛ هم چنین اگر بخواهد آثار صحت بر عملش 
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بار کند، رعایت فتوای مرجع تقلیدش الزم است و در این امر فرقی نیست که از طرف 

ا شد یشخص زنده باشد )مثلًا در نماز طواف ( یا از طرف میت ، میت وصیت کرده با

 خیر، بدون مزد باشد یا با مزد.

 اگر با اجیر شرط نکنند[ 3545]مسأله 

 اشاره

اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید  6191مسأله 

( )تبریزی :( به مقدار 6(. )6مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به جا آورد )

 واجب اکتفا کند کافی است .

)بهجت :( می تواند بدون مستحبات ، نماز را به جا آورد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 

 (.6199مسأله )

 مسائل اختصاصی 

اگر بر کسی الزم باشد که به انجام عبادتی وصیت کند، باید قید  6112)زنجانی :( مسأله 

اشد، خواه بکند که فتاوای او یا مرجع تقلیدش رعایت شود و اگر در وصیت قیدی نشده 

در اعمال واجب یا مستحب ، نایب باید فتاوای وصیت کننده یا مرجعش را نیز رعایت 

 کند، و در مواردی 

 333ص: 

که بر ولی   میت الزم است که برای عبادات میّت نایب بگیرد، باید در نیابت قید کند که 

د فتوای نکرد، بای نایب فتوای ولی ّ میت یا مرجع تقلیدش را رعایت کند؛ و اگر قید هم
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او یا مرجع تقلیدش رعایت شود، هم چنین اگر در وصیت یا در هنگام نایب گرفتن شرط 

 کنند که عمل را بطور مخصوصی انجام دهد، باید نایب همان طور به جا آورد.

در جایی که وصیت شده برای عبادتی نایب بگیرند، و بر ولی نیز  6113)زنجانی :( مسأله 

برای میت نایب بگیرد، نایب باید بین فتاوای وصیت کننده یا مرجعش و الزم بوده که 

[ 6199فتاوای ولی   میت یا مرجع تقلیدش احتیاط کند، و نیز باید به تفصیلی که در مسأله ]

 گذشت ، فتاوای خود یا مرجع تقلیدش را نیز رعایت کند.

 ته [اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می دانس 3546]مسأله 

اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده می دانسته و انسان بخواهد برای  6191مسأله 

آن نمازها اجیر بگیرد الزم نیست برای هر کدام آنها وقتی را معین نماید. )اراکی :( مسأله 

اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میّت اجیر کند باید برای هر کدام آنها وقتی را 

ماید. مثلًا اگر با یکی از آنها قرار گذاشت که از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند با معیّن ن

دیگری قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند و نیز باید نمازی را که در هر دفعه شروع 

می کند، معیّن نماید مثلًا قرار بگذارد، اوّل نمازی را که می خواند صبح باشد یا ظهر یا 

باید با آنها قرار بگذارد که در هر دفعه نماز یک شبانه روز را تمام  عصر؛ و هم چنین

کنند و اگر ناقص بگذارند، آن را حساب نکنند و دفعه بعد نماز یک شبانه روز را از سر 

 شروع نمایند.

 )گلپایگانی :( و بخواهد احتیاط کند و ترتیب را مراعات نماید ..

نها وقتی را معین کند، ولی اگر بخواهد احتیاط )صافی :( الزم نیست برای هر کدام از آ

 و ترتیب را مراعات نماید ..
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)فاضل :( در صورتی که ترتیب قضا شدن ِ نماز میت را می داند باید بنا بر احتیاط واجب 

.. 

)فاضل :( نماز یک شبانه روز را از سر شروع نمایند. ]پایان مسأله [ )خوئی ، سیستانی ، 

انسان چند نفر را برای نماز قضای میّت اجیر کند، بنا بر آن چه در  تبریزی :( مسأله اگر

 [ گفته شد، الزم نیست برای هر کدام آنها وقتی را معیّن نماید.6193مسأله ]

)زنجانی :( مسأله اگر انسان به چند نفر برای نماز قضای میت نیابت دهد، بنا بر آن چه در 

هر کدام آنها وقتی را معین کند ولی احتیاط [ گفته شد، الزم نیست برای 6193مسأله ]

 استحبابی آن است که نماز را به شکلی بخوانند که ترتیب در تمام نمازها رعایت شود.

)مکارم :( مسأله هر گاه اشخاص متعدّدی را برای قضای نماز میّت اجیر کند، الزم نیست 

هند ند در هر وقت که بخوابرای هر کدام وقت معیّنی را تعیین نماید. بلکه آنها می توان

نماز را به جا آورند، ولی برای رعایت ترتیب بین نمازهای قضا، احتیاط مستحب آن است 

که برای هر کدام از آنها وقتی را معیّن نماید مثلًا با یکی قرار می گذارد که در فاصله 

 صبح تا ظهر نماز قضا

 339ص: 

بهتر است هر یک از آنها مقدار نمازی را به جا آورد و با دیگری از ظهر تا شب . و نیز 

که می خواند، با دیگری شبیه باشد مثلًا اگر از نماز ظهر شروع می کند و تا نماز صبح 

پایان می دهد )خواه یک شبانه روز بخواند یا چند شبانه روز(، دیگری نیز از ظهر شروع 

 کند و به صبح خاتمه دهد.

ا برای نماز قضای میّت ، اجیر کند در صورتی که )بهجت :( مسأله اگر انسان چند نفر ر

ترتیب قضا شدن نمازها برای مستأجر معلوم است ، باید برای هر کدام آنها، وقتی را معیّن 
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نماید؛ مثلًا اگر با یکی از آنها قرار گذاشت که از صبح تا ظهر نماز بخواند، با دیگری 

نماز را که در هر دفعه شروع می کند،  قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند. و نیز باید

معیّن نماید؛ مثلًا قرار بگذارد نماز اوّلی که می خواند، صبح باشد یا ظهر یا عصر؛ و با نفر 

 دوّم ، طوری قرار بگذارد که ترتیب رعایت شود.

 اگر کسی اجیر شود[ 3547]مسأله 

میت را بخواند و  اگر کسی اجیر شود که مثلًا در مدت یک سال نمازهای 6199مسأله 

پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که می دانند به جا نیاورده دیگری را 

( بلکه برای نمازهایی هم که احتمال می دهند به جا نیاورده باید بنا بر 6اجیر نمایند )

،  ( )خوئی6احتیاط واجب اجیر بگیرند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست )

تبریزی ، سیستانی :( و اگر احتمال می دهند که به جا نیاورده بنا بر احتیاط واجب نیز اجیر 

 بگیرند.

)گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین برای نمازهایی که احتمال می دهند به جا نیاورده باشد 

 بنا بر احتیاط واجب .

میت مشغول است بنا بر این  )فاضل :( مسأله مادامی که اجیر نمازها را نخوانده باشد ذمه

اگر اجیر فوت کند در صورتی که احتمال دهند که نمازها را نخوانده است بنا بر احتیاط 

 واجب باید برای آن نمازها اجیر بگیرند.

)زنجانی :( مسأله اگر کسی نایب شود که مثلًا در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند 

نمازهایی که می دانند به جا نیاورده دیگری را نایب  و پیش از تمام شدن سال بمیرد، برای

 بگیرند و اگر احتمال می دهند که به جا نیاورده بنا بر احتیاط واجب نیز، نایب بگیرند.

 کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند[ 3548]مسأله 
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 ردنکسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند، اگر پیش از تمام ک 6193مسأله 

نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها 

را خودش بخواند، باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولی ّ میت بدهند، مثًلا 

اگر نصف آنها را نخوانده ، باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولی ّ میت بدهند و 

( باید ورثه اش از مال او اجیر بگیرند، امّا اگر مال نداشته باشد 6رط نکرده باشند )اگر ش

( )خوئی ، تبریزی :( چنانچه شرط کرده باشند که 6(. )2بر ورثه او چیزی واجب نیست )

تمام نمازها را خودش بخواند، اگر قادر بر عمل بوده اجاره صحیح و اجاره کننده می 

مانده را بگیرد یا آن که اجاره را فسخ نموده و اجره المثل مقداری  تواند اجره المثل باقی

را که به جا آورده کسر و ما بقی را بگیرد و اگر قادر نبوده ، اجاره نسبت به ما بعدِ فوت 

اجیر، باطل است و می تواند اجره المسمّای باقی مانده را گرفته یا آن که اجاره مقدار 

المثل او را بدهد و اگر شرط نکرده باشند که خودش بخواند گذشته را فسخ نموده و اجره 

.. 

 331ص: 

)سیستانی :( چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، می توانند اجره 

المسمّای باقی مانده را گرفته یا آن که اجاره را فسخ نمایند و اجره المثل او را بدهند و 

 اگر شرط نکرده باشند، که خودش بخواند ..

ش بخواند، اگر قدرت بر عمل )صافی :( چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خود

داشته ، اجاره صحیح است و اجاره کننده می تواند اجره المثل باقی مانده را بگیرد یا آن 

که اجاره را فسخ نماید و اجره المثل مقداری را که اجیر انجام داده از مال االجاره کسر 

ست و می اجیر باطل ا و ما بقی را استرداد نماید و اگر قادر نبود، اجاره نسبت به بعد فوت

تواند اجره المسمای باقی مانده را گرفته یا آن که اجاره مدت گذشته را فسخ نماید و 
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( )فاضل :( ولی بهتر است دین میّت 2اجره المثل آن را بدهد و اگر شرط نکرده باشند .. )

 را ادا کنند.

ا رد دیگری ر)بهجت :( و احتیاط، در اعالم به مستأجر است که در صورت تمکّن ، ف

 اجیر نماید.

)مکارم :( مسأله هر گاه شخص اجیر پیش از تمام کردن نماز و روزه ای که اجیر شده 

بود از دنیا برود در حالی که اجرت همه آنها را گرفته ، اگر شرط کرده باشند تمام نمازها 

ن اگر چنیرا خودش به جا آورد باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او برگردانند و 

شرطی نکرده اند باید ورثه از مال او کسی را اجیر کنند تا باقی مانده را به جا آورد و اگر 

 مالی ندارد چیزی بر ورثه واجب نیست ، ولی بهتر است دَین میّت را ادا کنند.

)زنجانی :( مسأله کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند، اگر پیش از تمام کردن 

یرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه تصریح نکرده باشند که می تواند نمازها بم

نماز را دیگری هم به جا آورد، باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولی ّ میت 

بدهند، مثلًا اگر نصف آنها را نخوانده ، باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولی ّ 

صریح کرده باشد که می تواند نماز را دیگری هم انجام دهد، باید میت بدهند و اگر ت

ورثه اش از مال او نایب بگیرند یا خودشان آنها را انجام دهند، اما اگر مال نداشته باشد 

به رورثه او چیزی واجب نیست ؛ مگر بر پسر بزرگتر که باید عبادات پدر را قضا کند 

 [ گذشت .6374چنانچه در مسأله ]

 اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد[ 3549ه ]مسأل

اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا  6197مسأله 

( و 2( از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند )6داشته باشد، باید )

اشد و ورثه اجازه بدهند، برای ( در صورتی که وصیت کرده ب3اگر چیزی زیاد آمد )
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تمام نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش 

( )مکارم 2( )صافی :( باید با توجه به آن چه در مسأله پیش گفته شد .. )6(. )9برسانند )

 برای نمازهای :( و یا اگر شرط کرده اند خودش به جا آورد باقی مانده را برگردانند، امّا

خودش نمی توانند از مال او بردارند مگر با رضایت ورثه و یا در صورتی که وصیت 

 کرده ، از ثلث مالش به مصرف نماز برسانند.

)زنجانی :( باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را نایب بگیرند یا خودشان 

 آنها را انجام دهند ..

 331ص: 

ستانی ، تبریزی :( اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میّت بمیرد و ( )خوئی ، سی3)

خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل به دستوری که در مسأله قبلی ذکر شد اگر 

( )صافی :( در صورتی که وصیت کرده باشد برای او نماز 9چیزی از مال او زیاد آمد .. )

را در زاید بر ثلث اجازه کرده باشند، باقی مانده استیجار نمایند و ورثه هم وصیت او 

ترکه او را صرف استیجار نماز برای او نمایند و اگر ورثه اجازه نکردند، ثلث باقی مانده 

 را به مصرف نمازش برسانند.

)بهجت :( مسأله اگر اجیر، تمام اجرت را بگیرد و پیش از تمام کردن نمازهای میّت بمیرد 

داشته باشد، باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده ، دیگری  و خودش هم نماز قضا

 را اجیر نمایند و قضای نماز خودش ، بر ولی ّ اوست .

  (نماز استیجاری ، نوافل ، و مسائل متفرّقه نماز )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 ]نماز استیجاری [

 من قادر بر خواندن نماز نیستم [ 719]س 
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قادر بر خواندن نماز نیستم ، آیا جایز است که شخصی به نیابت از من نماز : من 947س 

 بخواند؟ آیا فرقی بین این که نائب طلب اجرت کند و یا طلب اجرت نکند، وجود دارد؟

ج : شخص مکلف تا زنده است باید نمازهای واجبش را خودش ، به هر نحو که می 

 و چه بدون اجرت برای او مجزی نیست .تواند، انجام دهد و نماز نائب چه با اجرت 

 کسی که نماز استیجاری می خواند[ 731]س 

( آیا گفتن اذان و اقامه و سالمهای سه 6: کسی که نماز استیجاری می خواند: )964س 

( اگر یک روز مثلًا نماز ظهر 2گانه و تسبیحات اربعه به طور کامل بر او واجب است ؟ )

و عصر را بخواند و در روز بعد نمازهای پنجگانه را به طور کامل به جا آورد، آیا رعایت 

 ( آیا در نماز استیجاری ، ذکر خصوصیات میّت شرط است یا خیر؟3)ترتیب الزم است ؟ 

ج : ذکر خصوصیات میّت الزم نیست ، و رعایت ترتیب فقط بین نمازهای ظهر و عصر 

و مغرب و عشاء شرط است ، و هر گاه در عقد اجاره کیفیت خاصی بر اجیر شرط نشده 

 اف پیدا کند، هم وجود نداشتهباشد و کیفیت معهودی که اطالق عقد اجاره به آن انصر

باشد، بر اجیر الزم است که نماز را با مستحباتی که انجام آن متعارف است بخواند، ولی 

 واجب نیست که برای هر نمازی اذان بگوید.

 نوافل 

 آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود[ 733]س 

 ؟ : آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود یا آهسته966س 

 ج : مستحب است که نافله های روز آهسته و نافله های شب بلند خوانده شود.

 نماز شب به صورت نماز چهار رکعتی صحیح نیست [ 732]س 
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: آیا جایز است نماز شب را که دو رکعت دو رکعت خوانده می شود، به صورت 962س 

 دو نماز چهار رکعتی و یک دو رکعتی و یک نماز وتر خواند؟

 ج : خواندن نماز شب به صورت نماز چهار رکعتی صحیح نیست .

 339ص: 

 هنگام خواندن نماز شب [ 731]س 

: آیا هنگام خواندن نماز شب ، واجب است که کسی متوجه نماز شب خواندن 963س 

 ما نشود؟ آیا واجب است که آن را در تاریکی بخوانیم ؟

شرط نیست ، اما ریا هم در آن جایز  ج : در تاریکی خواندن و مخفی کردن از دیگران

 نیست .

 آیا خواندن نافله ظهر و عصر[ 734]س 

: آیا خواندن نافله ظهر و عصر، پس از ادای نماز ظهر و عصر و در وقت نافله ، 969س 

 باید به قصد قضا باشد و یا به قصد دیگری ؟

 قصد اداء و قضاء است .ج : در این هنگام ، احوط ادای آن به قصد قربه إلی اللّه ، بدون 

 کیفیت نماز شب [ 735]س 

 : خواهشمندیم کیفیت نماز شب را به تفصیل برای ما بیان فرمائید.961س 

ج : نماز شب یازده رکعت است ، هشت رکعت آن که به صورت دو رکعتی دو رکعتی 

 خوانده می شود، نماز شب نام دارد و دو رکعت آن نماز شفع است که مانند نماز صبح

خوانده می شود، و یک رکعت هم نماز وتر نام دارد که در قنوت آن استغفار و دعا برای 
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مؤمنین و طلب حاجات از خداوند منّان به ترتیبی که در کتاب های ادعیه ذکر شده ، 

 مستحب است .

 کیفیت اقامه نماز شب [ 736]س 

و  ز جهت سوره: نماز شب به چه صورتی باید خوانده شود؟ یعنی کیفیت آن ا961س 

 استغفار و دعا چگونه است ؟

ج : در نماز شب سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئیت شرط نیست ، بلکه کافی است 

که در هر رکعت بعد از نیّت و تکبیره االحرام ، سوره حمد قرائت شود، و اگر خواست 

ع و سجود و بعد از قرائت حمد یک سوره از سوره های قرآن را هم قرائت کند، و رکو

 ذکر آنها و تشهد و سالم به جا آورد.

 مسائل متفرقه نماز

 نماز صبح و خانواده [ 737]س 

 : چگونه باید افراد خانواده را برای خواندن نماز صبح بیدار نمود؟969س 

 ج : در این مورد کیفیت خاصی در رابطه با افراد خانواده وجود ندارد.

 گروهها و طایفه های مختلفی منسوب هستند[نماز و روزه کسانی که به  738]س 

: نماز و روزه کسانی که به گروهها و طایفه های مختلفی منسوب هستند و نسبت به 963

 هم بغض و حسد و حتی دشمنی بدون دلیل دارند، چه حکمی دارد؟

ج : برای مکلّف اظهار حسد و کینه و دشمنی با دیگران جایز نیست ، ولی این امور باعث 

 ن نماز و روزه نمی شود.بطال
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 رزمنده ای در جبهه به علت شدت درگیری قادر بر قرائت فاتحه نباشد[ 739]س 

: اگر رزمنده ای در جبهه به علت شدت درگیری قادر بر قرائت فاتحه یا سجده و یا 967

 رکوع نباشد، چگونه باید نمازش را در آنجا بخواند؟

رد، نماز بخواند. اگر قادر بر انجام رکوع و ج : باید به هر نحوی که برایش امکان دا

 سجده نیست ، ایماء و اشاره به جای رکوع و سجود کافی است .

 سن تعلیم احکام شرعی [ 721]س 

: پدر و مادر به فرزندانشان در چه سنی احکام شرعی و عبادات را باید تعلیم 924س 

 دهند؟

ج : مستحب است که ولی ّ اطفال احکام شرعی و عبادات را پس از رسیدن آنان به سن 

 تمیز به ایشان یاد دهد.

 بعضی از رانندگان اتوبوس های مسافربری که بین شهرها رانندگی می کنند[ 723]س 

: بعضی از رانندگان اتوبوس های مسافربری که بین شهرها رانندگی می کنند، به 926س 

 افران اهمیتی نمی دهندنماز مس

 333ص: 

و به تقاضای آنان برای توقف اتوبوس جهت ادای نماز، توجهی نمی کنند، لذا گاهی 

نماز مسافرین قضا می شود. وظیفه رانندگان اتوبوس ها در این باره چیست ؟ مسافران 

 نسبت به نمازشان چه وظیفه ای دارند؟

فوت وقت نماز، از راننده بخواهند  ج : بر مسافران واجب است که در صورت خوف از

که اتوبوس را در مکان مناسبی متوقف نماید، و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب 
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است ، و اگر به علت عذر مقبول و یا بدون دلیل از توقف اتوبوس خودداری کند، در 

 راین صورت تکلیف مسافران اگر خوف فوت وقت داشته باشند این است که نماز را د

اتوبوس در همان حال حرکت بخوانند و تا آنجا که امکان دارد جهت قبله ، قیام ، رکوع 

 و سجود را رعایت کنند.

 شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است [ 722]س 

شارب خمر تا چهل روز نماز و روزه اش نماز و »: آیا مقصود از این گفته که 922س 

دت بر او واجب نیست نماز بخواندو بعداً باید آنها ، این است که در این م«روزه نیست 

را قضا کند؟ یا این که مقصود جمع بین قضاء و اداء است و یا آن که قضای آنها بر او 

 واجب نیست بلکه اداء کافی است ، ولی ثواب آن از نمازهای دیگر کمتر است ؟

نه این که با شرب  ج : منظور این است که شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است ،

خمر وجوب ادای نماز و روزه ساقط شود و قضاء واجب گردد یا جمع بین اداء و قضاء 

 الزم شود.

 ارشاد و راهنمایی [ 721]س 

: اگر مشاهده کنم که شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می دهد، 923س 

 وظیفه شرعی ام چیست ؟

نیست ، مگر این که اشتباه ناشی از جهل او به آن  ج : در این مورد چیزی بر شما واجب

 حکم باشد که در این صورت احوط ارشاد و راهنمایی وی است .

 مصافحه نماز گزاران [ 724]س 
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: نظر شریف جناب عالی در باره مصافحه نماز گزاران بعد از اتمام نماز چیست 929س 

ز راجع به این موضوع چیزی ا» ؟ قابل ذکر است که بعضی از علمای بزرگوار فرموده اند

، لذا انگیزه ای برای انجام مصافحه وجود ندارد. ولی «ائمه علیهم السالم وارد نشده است 

در عین حال مشاهده می کنیم که مصافحه باعث افزایش دوستی و محبت بین نمازگزاران 

 می شود.

با  لی مصافحه مؤمنینج : مصافحه بعد از سالم و فراغت از نماز اشکال ندارد و به طور ک

 هم مستحب است .

 337ص: 

 احکام نماز جمعه 

  هاشار

چون احکام نماز جمعه در اکثر رساله های عملیه آیات عظام نیست در این رساله شریفه 

 هم فاقد شماره های ترتیبی مسائل است .

و چون تلفیق فتاوای حضرات مراجع عظام در این زمینه ممکن نبوده به ناچار این مسائل 

 در چند بخش جداگانه بشرح زیر تنظیم گردیده است :

بخش اول : مطابق با فتاوای امام راحل و حضرات آیات اراکی ، فاضل لنکرانی ، تبریزی 

 ، نوری همدانی و مکارم شیرازی .

 تاوای حضرات آیات خوئی و سیستانی .بخش دوم : مطابق با ف

 بخش سوم : مطابق با فتاوای حضرات آیات گلپایگانی و صافی .
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 بخش چهارم : مطابق با فتاوای حضرت آیت اللّه بهجت .

ضمناً چون احکام نماز جمعه مطابق با فتاوای آیت اللّه زنجانی آماده نبود تنها چند مسأله 

به نماز جمعه آمده است بصورت جداگانه پس از که در رساله عملیه معظم له راجع 

 بخش چهارم ذکر می شود.

 بخش پنجم : مطابق با استفتاءات مقام معّظم رهبری .

  :بخش اوّل 

 اشاره

 احکام نماز جمعه مطابق با فتاوای امام راحل و حضرات آیات :

 اراکی ، فاضل لنکرانی ، تبریزی ، نوری همدانی و مکارم شیرازی 

 نماز جمعه 

( در زمان غیبت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف نماز جمعه واجب تخییری 6)

( یعنی مکلف می تواند روز جمعه به جای نماز ظهر نماز جمعه بخواند ولی جمعه 6است )

(. 2، افضل است و ظهر، أحوط و احتیاط بیشتر در آن است که هر دو را به جا آورند )

لکن در صورت اقامه آن با شرایط، شرکت در آن بنا بر احتیاط، واجب ( )تبریزی :( 6)

 است .

( 2)مکارم :( به هنگام تشکیل حکومت اسالمی ، احتیاط در انجام نماز جمعه است . )

 )مکارم :( رعایت این احتیاط الزم نیست .

 394ص: 
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روز جمعه  )اراکی :( مسأله نماز جمعه عبادتی است هم چون نمازهای دیگر که در ظهر

با شرایطی خاص ّ انجام می شود و در فضیلت این نماز همین بس که سوره ای در قرآن 

به این نام آمده و در آنجا صریحاً مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است 

و در آن آیه آمده است : هنگامی که صدای مؤذن بلند شد و دعوت به نماز شدی معامله 

ا ساز و برای انجام این فریضه الهی حاضر شو، که از همه چیز برای شما و تجارت را ره

بهتر است ، )مراد از ذکر در آیه ، به اتفاق مفسران نماز جمعه است (. و نیز در روایت 

آمده که : نماز جمعه باعث حرام شدن آتش جهنم است بر بدن و موجب تخفیف هولهای 

اعمال گذشته است . و ثواب شرکت در نماز قیامت و کشیده شدن قلم عفو بر جرائم 

جمعه برای غیر مستطیع ، معادل با حج است و در روایات دیگر تارکین آن را سخت 

نکوهش کرده تا آنجا که می خوانیم : کسی که سه هفته آن را ترک کند منافق می باشد. 

ر زمان در زمان غیبت ، نماز جمعه ، واجب تخییری است و افضل از ظهر می باشد. د

( کسی که نماز جمعه را به جا آورده 2غیبت ، نماز جمعه کفایت از ظهر می کند. )

واجب نیست نماز ظهر را هم بخواند، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را نیز به جا 

 آورد.

 .6)اراکی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 شرایط نماز جمعه 

، ولی زنان هم می توانند در آن شرکت نماز جمعه تنها توسط مردان منعقد می شود 3

 کنند. این مسأله در رساله آیت اللّه اراکی نیست 

نماز جمعه باید به جماعت برگزار شود و نمی توان آن را به طور فرادی به جا آورد  9

 ( )اراکی :( اگر فرادی بخواند و یا عمداً قصد فرادی کند نمازش باطل می شود.6(. )6)
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در نماز جماعت معتبر است در نماز جمعه نیز الزم است ، مانند نبودن همه شرائطی که  1

حائل ، باالتر نبودن جای امام ، فاصله بیش از حدّ نداشتن و غیر اینها. این مسأله در رساله 

 آیت اللّه اراکی نیست 

( همه شرائطی که در امام جماعت الزم است باید در امام جمعه هم باشد مانند عقل ، 1)

ن ، حالل زادگی و عدالت . ولی امامت کودکان و زنان در نماز جمعه جایز نیست ایما

اگر چه در نمازهای دیگر برای خودشان جایز باشد. )اراکی :( مسأله امام جماعت در 

نماز جمعه باید بالغ ، عاقل ، مرد، عادل ، حالل زاده و شیعه دوازده امامی باشد و سایر 

 ی یومیه شرط است شرایطی که در جماعت نمازها

 396ص: 

هم چون فاصله نداشتن و .. در اینجا نیز معتبر است . امام جمعه الزم نیست مجتهد باشد 

بلکه همین قدر که بتواند دو خطبه را بخواند و شرایط دیگری هم که خواهیم گفت 

 داشته باشد، می تواند امام جماعت نماز جمعه شود.

ی که نابینا، بیمار و پیر فرتوت نباشد، نماز جمعه بر هر مرد مکلف آزاد غیر مسافر 9

( البته در صورتی که فاصله او تا محل اقامه جمعه بیش از دو 6واجب تخییری است )

فرسخ نباشد بنا بر این بر کسانی که فاقد یکی از این شروط باشند حرکت به سوی نماز 

ر آن گر چه حضور دجمعه به فرض این که وجوب تعیینی هم داشته باشد واجب نیست 

( )نوری :( واجب است .. )فاضل :( رجوع کنید به 6بر ایشان هیچ مشقتی نداشته باشد. )

 .7ذیل مسأله 
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)اراکی :( مسأله بر مسافر، زن ، پیر، کور، دیوانه ، نابالغ ، بنده و هر کس که حضور وی 

ر مردان ز جمعه بباعث مشقّت و حرج برایش باشد نماز جمعه واجب نیست . بنا بر این نما

 و کسانی که سالم و تندرستند و عاقل و بالغ می باشند واجب است .

)تبریزی :( مسأله اگر در زمان غیبت نماز جمعه با شرائطش اقامه شود احتیاط واجب آن 

است که مکلف برای اداء آن حاضر شود و لکن حضور برای چند طایفه واجب نیست : 

( مسافر در محل اقامه در صورتی که نمازش 3زنها. ) (2( پیرانی که ضعف دارند. )6)

( آنهایی که 9شکسته باشد، اما مسافری که نمازش تمام است حکم غیر مسافر را دارد. )

( عاجز مثل نابینا و شل ، البته 1( مریض . )1از محل نماز جمعه بیشتر از دو فرسخ دورند. )

ن صحیح است و از نماز ظهر کفایت اگر اینها در نماز جمعه حاضر شوند نماز جمعه شا

 می کند.

کمترین فاصله الزم بین دو نماز جمعه ، یک فرسخ است . )اراکی :( مسأله فاصله بین  3

دو نماز جمعه از یک فرسخ باید کمتر نباشد؛ اگر کمتر بود، هر کدام که دیرتر شروع 

دو مقارن هم در یک  کرده باشند باطل است ، خواه از هم مطّلع باشند یا نه ؛ و اگر هر

لحظه تکبیره اإلحرام بگویند، هر دو نماز باطل است و اگر وقت باقی است ، می توانند 

 از نو نماز جمعه بخوانند و اگر وقت نماز جمعه گذشته ، باید نماز ظهر بخوانند.

نفر است که باید یکی از آنها امام باشد،  1کمترین عدد الزم برای انعقاد نماز جمعه  7

نفر و بیشتر  9نفر واجب نیست و منعقد نمی شود ولی اگر  1نماز جمعه با کمتر از  پس

( )فاضل :( ]و[ پنج نفر مذکور باید شرایط 6(. )6باشند فضیلت جمعه بیشتر خواهد بود )

مسافری که نمازش شکسته است نباشند.  3آزاد باشند.  2مرد باشند.  6زیر را داشته باشند: 

فاصله آنها تا محل اقامه جمعه کمتر از دو فرسخ باشد و بر کسانی  1شند. بیمار و پیر نبا 9

که این شرایط را نداشته باشند واجب نیست حتی اگر نماز جمعه واجب تعیینی باشد، امّا 
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اگر بعد از تحقق جمعه در آن شرکت کنند نمازشان صحیح و کفایت از نماز ظهر می 

 کند.

 392ص: 

 کیل نماز جمعه باید جمعیت آنها از پنج نفر کمتر نباشد که یکی)اراکی :( مسأله برای تش

از آنها خود امام می باشد، بنا بر این غیر از امام چهار نفر اگر برای نماز جمعه حاضر 

 شوند انعقاد آن جایز و مشروع می شود.

در صورت وجود شرائط الزم ، نماز جمعه بر سکنه شهرها و شهرکها و حاشیه نشینان  64

آنها و روستاییان ، چادر نشینان و بیابان گردهایی که روش زندگی آنها چنین است واجب 

( )مکارم :( واجب 6(. این مسأله در رساله آیات عظام : اراکی و فاضل نیست )6است )

 تخییری است .

ین شرائط وجوب نماز جمعه اگر اتفاقاً در نماز حاضر شوند یا با مشقت ، خود ( فاقد66)

را به آن برسانند نمازشان صحیح است و نماز ظهر بر آنها واجب نیست . هم چنین کسانی 

که با وجود باران یا سرمای شدید یا نداشتن پا یا عضو دیگر که موجب مشقت و اسقاط 

معه شرکت کرده اند، نمازشان صحیح است . اما اگر تکلیف نماز جمعه است در نماز ج

دیوانه به نماز جمعه بپردازد نمازش صحیح نیست ولی نماز جمعه پسران نابالغ صحیح 

( نفر باشند همان گونه که نمی توانند به 1است گر چه نمی توانند مکمل عدد الزم )

 .7أله تنهایی تشکیل نماز جمعه بدهند. )فاضل :( رجوع کنید به ذیل مس

)اراکی :( مسأله کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب نیست ، اگر در نماز جمعه شرکت 

 کنند، نماز آنان صحیح است و به جای ظهر حساب می شود.
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مسافر می تواند در نماز جمعه شرکت کند و در این صورت نماز ظهر از او ساقط  62

نمی توانند نماز جمعه تشکیل ( بدون شرکت حاضرین 6است لکن مسافرین به تنهایی )

( و نیز مسافر نمی تواند مکمل 2دهند و در این صورت نماز ظهر بر آنها واجب است )

( ولی اگر مسافرین قصد اقامه ده روز یا بیشتر بنمایند می توانند 3نفر باشد ) 1عدد الزم 

:( و نیز بنا بر ( )تبریزی 2( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب . )6نماز جمعه تشکیل دهند. )

( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب 3احتیاط مسافر نمی تواند امام جمعه یا مکمل عدد باشد. )

. 

)اراکی :( مسأله مسافران به تنهایی نمی توانند نماز جمعه برپا کنند، مگر آن که تصمیم 

 باشد.بگیرند ده روز در آنجا بمانند. مسافر هم می تواند امام جماعت در نماز جمعه 

( زنان می توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحیح است و مجزی از نماز 63)

ظهر است اما به تنهایی بدون شرکت مردان نمی توانند نماز جمعه تشکیل دهند چنانکه 

( زیرا نماز جمعه تنها با شرکت مردان 6نفر هم باشند ) 1نمی توانند مکمل عدد الزم 

)مکارم :( بنا بر احتیاط واجب . )اراکی :( رجوع کنید به ذیل مسأله ( 6منعقد می شود. )

66. 

 393ص: 

خنثی مشکله کسی که مرد یا زن بودنش اصلًا معلوم نیست می تواند در نماز جمعه  69

( پس اگر 2( نفر یا امام جمعه باشد )1( ولی نمی تواند مکمل عدد الزم )6شرکت کند )

غیر از او فقط چهار نفر جمع شده باشند نماز جمعه برگزار نمی شود و باید نماز ظهر 

بلکه در صورت اقامه نماز جمعه با شرایط، بنا بر احتیاط باید ( )تبریزی :( 6بخوانند. )

 ( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب .2شرکت کند. )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)اراکی :( مسأله شخص خنثی اگر به نماز جمعه حاضر شود نمازش صحیح است ولی 

 نمی تواند خود امام باشد.

 وقت نماز جمعه 

و )تا وقتی که سایه شخص به اندازه  وقت نماز جمعه با زوال خورشید شروع می شود 61

( آن است که از 3(( احتیاط واجب )2(. ولی )6متعارف برسد امتداد دارد )« پا»دو قدم 

( آن است که 9اوائل عرفی زوال ظهر تأخیر نیاندازند و اگر تأخیر افتاد احتیاط مستحب )

ت به مقداری که اذان ( )مکارم :( وقت نماز جمعه از اول ظهر اس6نماز ظهر را بخوانند. )

و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود و با گذشتن آن ، وقت نماز جمعه پایان می 

( )مکارم :( این حکم 3( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )2یابد. )

 ( )فاضل :( احتیاط ..9اقوی است . )

ل زوال آفتاب است تا یک ساعت از زوال )اراکی :( مسأله وقت نماز جمعه ظاهراً از اوّ

گذشته ؛ و اگر از این مقدار گذشت ، باید نماز ظهر بخواند و هر گاه مقدار دو خطبه 

کوتاه و یک رکعت از این مقدار وقت که گفتیم درک نماید، ظاهراً جمعه را درک 

 نموده است .

سایه شاخص در طرف )تبریزی :( مسأله وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است تا وقتی که 

مشرق به اندازه خود شاخص شود پس هر گاه تا این وقت نماز جمعه به تأخیر افتاد وقتش 

خارج شده و مکلف باید نماز ظهر را به جا آورد، و احتیاط مستحب آن است که نماز 

جمعه را از زمانی که برای دو خطبه و اقامه نماز به مقدار متعارف الزم است تأخیر 

 .نیندازند
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اگر امام خطبه ها را قبلًا شروع کرده و هنگام زوال به پایان برساند و نماز جمعه را  61

( )مکارم :( احتیاط واجب آن است که بعد از ظهر 6(. )6شروع کند صحیح است )

 بخواند.

)اراکی :( مسأله جایز است دو خطبه پیش از زوال خوانده شود ولی احتیاط مستحب آن 

 ل ، خطبه نخوانند.است که پیش از زوا

)تبریزی :( مسأله بنا بر احتیاط واجب خطبه های نماز جمعه باید بعد از زوال خوانده شود 

و اگر امام ، خطبه ها را قبل از زوال شروع کند هر چند هنگام زوال به پایان برساند و 

 نماز جمعه را شروع کند اشکال دارد و نمی توانند به آن اکتفاء کنند.

یست امام جمعه خطبه ها را آن قدر طوالنی کند که وقت نماز بگذرد و اال باید جائز ن 69

 نماز ظهر را بخواند، زیرا نماز جمعه در خارج وقت آن قضا ندارد.

 399ص: 

)اراکی :( مسأله حد اکثر طوالنی شدن خطبه مقداری است که باعث گذشتن وقت نماز 

 .جمعه نشود. نماز جمعه اگر فوت شد، قضا ندارد

اگر در بین نماز جمعه وقت آن تمام شود در صورتی که یک رکعت آن در وقت  63

واقع شده باشد صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که پس از اتمام آن ، نماز 

ظهر را هم به جا آورد و اگر یک رکعت آن در وقت واقع نشده باطل است ولی احتیاط 

سپس نماز ظهر را بخواند. این مسأله در رساله ( آن است که آن را تمام کند و 6مستحب )

 ( )مکارم :( احتیاط واجب .6آیت اللّه اراکی نیست )
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)تبریزی :( مسأله اگر در بین نماز جمعه وقت آن تمام شود، نماز جمعه صحیح نیست و 

باید نماز ظهر را به جا آورند ولی در صورتی که یک رکعت آن در وقت واقع شده باشد 

 حب آن است که نماز جمعه را تمام کرده و سپس نماز ظهر را بخواند.احتیاط مست

( که تنها برای یک رکعت آن 6اگر عمداً نماز جمعه را طوری به تأخیر بیاندازند ) 67

وقت باقی باشد احتیاط واجب آن است که نماز ظهر را به جا آورند. این مسأله در رساله 

که مقداری از آن در خارج وقت واقع شود نماز ( )تبریزی :( 6آیت اللّه اراکی نیست )

 جمعه صحیح نیست و باید نماز ظهر را بخوانند.

اگر یقین دارد وقت به اندازه ای هست که می تواند حد اقل واجب را در تحقق دو  24

خطبه و دو رکعت نماز به جا آورد بین نماز جمعه و ظهر مخیر است . و اگر یقین دارد 

وقت نیست باید نماز ظهر را بخواند و اگر شک دارد، نماز جمعه صحیح که به این اندازه 

( که حتی برای یک رکعت هم وقت 6است ولی در صورتی که پس از نماز معلوم شود )

باقی نبوده ، باید نماز ظهر را به جا آورد گر چه احتیاط مستحب آن است که اگر تنها 

ا بخواند. این مسأله در رساله آیت یک رکعت آن هم در وقت واقع شده ، نماز ظهر ر

( )تبریزی :( که مقداری از آن در خارج وقت واقع شده باید نماز 6اللّه اراکی نیست )

 ظهر را به جا آورد.

اگر مقدار وقت را می داند ولی شک دارد که در این مقدار می تواند نماز جمعه را  26

ند؛ پس اگر وقت برای همه نماز به جا آورد یا نه ، جایز است نماز جمعه را شروع ک

کافی بود نمازش صحیح است و اال باید نماز ظهر را به جا آورد ولی احتیاط مستحب آن 

است که در این صورت اساساً نماز ظهر را اختیار کند. این مسأله در رساله آیت اللّه 

 اراکی نیست 
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وع شده ولی مأمومی در صورتی که نماز جمعه با عدد کامل و در وقت دامنه دار شر 22

به رکعت اول نرسیده باشد، اگر به رکعت دوم و لو به رکوع آن برسد و اقتداء کند 

( به شرط آن که بداند وقت به اندازه ای هست که رکعت دّوم 6نمازش صحیح است )

او هم در وقت واقع می شود در این صورت دومین رکعت نماز خود را به طور فرادی به 

برای کسی که تکبیر رکوع رکعت دوم امام را درک نکرده بهتر آن جا می آورد ولی 

 ( نیت خود را به ظهر برگردانده و نماز ظهر را به جا آورد.2است که )

 391ص: 

( )فاضل :( و دومین رکعت نماز خود را به طور فرادی به جا می آورد. ]پایان مسأله [ 6)

 ( )مکارم :( خالف احتیاط است .2)

)تبریزی :( اگر قبل از رکوع رکعت دوم به امام برسد و اقتدا کند نمازش صحیح است ) 

به شرط آن که وقت به اندازه ای باشد که رکعت دوم او هم در وقت واقع شود( در این 

صورت رکعت دوم نماز خود را بطور فرادی به جا می آورد و اگر در رکوع رکعت دوم 

رجاء اقتداء کند و رکعت دوم نماز خود را بطور فرادی  امام را درک کند باید به قصد

 به جا آورد لکن نمی تواند به آن اکتفاء کند و باید نماز ظهر را هم به جا آورد.

)اراکی :( مسأله اگر مأموم به رکعت اوّل نماز جمعه نرسید و به رکعت دوم هر چند در 

د با هر سوره ای که بخواهد رکوع باشد خود را برساند، صحیح است و رکعت دوم را خو

پس از سالم امام فرادی می خواند و اگر مأموم در رکعت دوم پس از گفتن تکبیره 

االحرام و رفتن به رکوع شک کند که رکوع امام را درک کرده یا نه نمازش باطل است 

 و باید نماز ظهر بخواند.

 کیفیت نماز جمعه 
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د نماز صبح است و مستحب است که نماز جمعه دو رکعت است و کیفیت آن مانن 23

و « سوره جمعه »حمد و سوره با صدای بلند خوانده شود و در رکعت اول بعد از حمد، 

را قرائت نمایند. )اراکی :( مسأله نماز جمعه دو رکعت « سوره منافقون »در رکعت دوم ، 

شرایط  است هم چون نماز صبح و به جای نماز ظهر خوانده می شود و دارای دو خطبه و

خاصی است که خواهد آمد. در نماز جمعه سوره معیّنی معتبر نیست ولی مستحب است 

در رکعت اول پس از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره منافقون 

 خوانده شود. احتیاط آن است که امام جمعه ، حمد و سوره نماز جمعه را بلند بخواند.

است ، قنوت اول قبل از رکوع رکعت اول و قنوت دوم  نماز جمعه دارای دو قنوت 29

پس از رکوع رکعت دوم است . )اراکی :( مسأله در نماز جمعه ، دو قنوت مستحب است 

: یکی در رکعت اول قبل از رکوع که پس از خواندن قنوت به رکوع رود و دیگری در 

 رکعت دوم بعد از رکوع که پس از پایان قنوت به سجده رود.

از جمعه دارای دو خطبه است که مانند اصل نماز، واجب بوده و باید توسط امام نم 21

جمعه ایراد شود. بدون این دو خطبه نماز جمعه محقق نمی شود. )اراکی :( مسأله خواندن 

دو خطبه و مقدّم بودن آنها بر نماز، شرط صحت نماز جمعه است و اگر اخالل به هر دو 

 آنها نماید، باطل است . یا یکی از آنها یا به تقدیم

واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اول نماز جمعه را به جا آورد  21

 باطل است و در صورتی که وقت باقی است باید پس از ایراد خطبه ها مجدداً 

 391ص: 

ه دنماز جمعه را بخواند ولی اگر نسبت به حکم مسأله جاهل بوده یا اشتباه کرده ، اعا

( )تبریزی :( بنا بر احتیاط 6( بلکه اعاده نماز هم الزم نیست . )6خطبه ها الزم نیست )
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واجب حتی در صورتی که نسبت به حکم مسأله جاهل بوده یا اشتباه کرده باز باید پس 

از ایراد خطبه ها مجدداً نماز جمعه را بخواند و چنانچه وقت باقی نیست باید نماز ظهر را 

 ارم :( احتیاط واجب اعاده خطبه و نماز است .بخواند. )مک

 .21)اراکی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

( دو خطبه نماز جمعه قبل از ظهر شرعی ایراد شود به طوری که پایان 6جائز است ) 29

خطبه ها با ظهر شرعی مصادف باشد ولی احتیاط مستحب آن است که آنها را در وقت 

 احتیاط واجب آن است که بعد از ظهر بخوانند.( )مکارم :( 6ظهر بخواند. )

 .61)اراکی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)تبریزی :( مسأله بنا بر احتیاط واجب دو خطبه نماز جمعه باید بعد از ظهر شرعی ایراد 

شود و خواندن آنها قبل از ظهر جایز نیست حتی اگر پایان خطبه ها با ظهر شرعی مصادف 

 باشد.

اول واجب است حمد الهی ، گر چه به هر لفظی که حمد الهی محسوب در خطبه  23

تیاط باشد و اح« اللّه »شود جایز است ، ولی احتیاط مستحب آن است که به لفظ جالله 

( آن است که پس از آن به ثنای الهی بپردازد و سپس به پیغمبر اسالم درود 6واجب )

و یک سوره کوچک از قرآن را فرستد و واجب است مردم را به تقوی سفارش کند 

بخواند. و در خطبه دوم نیز حمد و ثنای الهی به صورتی که ذکر شد و درود بر پیغمبر 

( آن است که در این خطبه نیز به تقوی سفارش 2اسالم واجب است . و احتیاط واجب )

( آن است که 3کند و سوره کوچکی از قرآن تالوت نماید. و احتیاط مستحب و مؤکد )

خطبه دوم پس از درود بر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به ائمه معصومین علیهم در 

السالم نیز درود بفرستد و برای مؤمنین استغفار کند. و بهتر است از خطبه های منسوب به 
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امیر المؤمنین علیه السالم یا آن چه از ائمه معصومین علیهم السالم وارد شده انتخاب کند. 

 ( )مکارم :( احتیاط واجب .3کارم :( بنا بر اقوی . )( )م2( )6)

)اراکی :( مسأله باید هر یک از دو خطبه مشتمل بر حمد الهی باشد و احتیاط آن است 

باشد و هم چنین مشتمل بر ثنای خدای تعالی و صلوات بر پیامبر « الحمد للّه »که با لفظ 

ز و نیز مشتمل بر موعظه و پند باشد و نی صلی اللّه علیه و آله و سلم و آل او علیهم السالم

در آنها بخواند و در خطبه دوم عالوه بر آن چه « قل هو اللّه »سوره کوچکی هم چون 

گفته شد پیش از سوره صلوات بر ائمّه مسلمین بفرستد و احتیاط آن است که به نام بر 

ان برای مردان و زنآنها صلوات بفرستد، یعنی نام شریف آنها را از اول تا آخر ببرد و 

 مؤمن هم استغفار کند.

 399ص: 

)تبریزی :( مسأله در خطبه اّول واجب است حمد و ثنای الهی را گفته و مردم را به تقوی 

سفارش کند و یک سوره از قرآن را بخواند و در خطبه دوم نیز واجب است حمد و ثنای 

 آله و سلم و ائمه معصومین علیهمالهی را به جا آورد و بر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و 

السالم درود فرستد و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کند و اگر همه آن چه را که گفته 

 شد در دو خطبه تکرار کند مانعی ندارد.

شایسته است امام ِ خطیب ، بلیغ باشد و به تناسب اوضاع و احوال سخن گوید و  27

حوادثی که در سراسر عالم بر مسلمین می گذرد عبارات فصیح و روان به کار برد، به 

بخصوص حوادث منطقه خود، آشنا باشد. مصالح اسالم و مسلمین را تشخیص دهد. چنان 

شجاع باشد که در راه خدا از مالمت و نکوهش احدی بیم به خود راه ندهد، در اظهار 

یل از قب حق و ابطال باطل بر حسب شرایط زمان و مکان صراحت داشته باشد، اموری

مواظبت در اوقات نماز و عمل به روش صلحا و اولیاء خدا را که موجب تأثیر کالم او 
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در مردم است رعایت کند، کارهای او با مواعظ و وعد و وعیدهایش تطبیق نماید، از آن 

چه که موجب سبکی او و کالمش می شود حتی از قبیل پرگویی ، شوخی و بیهوده 

امور را تنها برای خداوند رعایت کند و هدفش اعراض از دنیا گویی بپرهیزد و همه این 

پرستی و ریاست طلبی باشد که سر سلسله همه گناهان است ، تا کالمش در جان مردم 

مؤثر افتد. )اراکی :( مسأله سزاوار است خطیب ، فصیح ، بلیغ ، شجاع و نترس در راه خدا 

ن و مواظب اوقات نماز باشد و اعمالش و آشنای به مصالح مسلمین باشد و در زی ّ صالحا

مطابق مواعظش باشد و خود را از آن چه وهن ایجاد می کند هم چون مزاح زیاد و امثال 

 آن پیراسته دارد.

شایسته است امام خطیب در خطبه نماز جمعه مصالح دین و دنیای مسلمین را تذکر  34

ای اسالمی و غیر اسالمی قرار دهد و مردم را در جریان مسائل زیانبار و سودمند کشوره

دهد و نیازهای مسلمین را در امر معاد و معاش تذکر دهد و از امور سیاسی و اقتصادی 

آن چه را که در استقالل و کیان مسلمین نقش مهمی دارد گوشزد کند و کیفیت صحیح 

رگر در اروابط آنان را با سایر ملل بیان نماید و مردم را از دخالتهای دول ستمگر و استعم

امور سیاسی و اقتصادی مسلمین که منجر به استعمار و استثمار آنها می شود برحذر دارد. 

خالصه ، نماز جمعه و دو خطبه آن نظیر حج و مراکز تجمع آن و نمازهای عید فطر و 

( از وظائف مهم سیاسی 6قربان و غیره از سنگرهای بزرگی است که متأسفانه مسلمانان )

مانده اند، چنانچه از سایر پایگاه های عظیم سیاست اسالم هم غافلند.  خود در آن غافل

اسالم دین سیاست آن هم در همه شئون آن است و کسی که در احکام قضایی ، سیاسی 

، اجتماعی و اقتصادی اسالم اندکی تأمل کند متوجه این معنی می شود. هر کس گمان 

اسالم را می شناسد و نه سیاست را .  کند دین از سیاست جدا است ، جاهلی است که نه

 ( )فاضل :( کثیری از مسلمانان ..6)
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)اراکی :( مسأله امام جمعه ضمن خطبه خود باید مصالح دین و دنیای مسلمانان را به آنها 

 تذکّر دهد و آنها را از امور مختلف اجتماعی آگاه سازد.

 393ص: 

( امام خطیب در زمستان و تابستان عمامه داشته باشد و ردایی از برد 6مستحب است ) 36

یمنی یا عدنی به پوشد و خود را بیاراید، تمیزترین لباسهای خود را به پوشد و بوی خوش 

به کار برد به طوری که با وقار و سکینه باشد و قبل از خطابه هنگامی که مؤذن اذان می 

نشسته باشد تا اذان به پایان رسد و خطبه را آغاز کند و هنگام صعود بر  گوید او بر منبر

منبر خطابه روبروی مردم بایستد و سالم کند و مردم نیز با چهره های خود از او استقبال 

کنند و به چیزی از قبیل کمان و شمشیر )اسلحه ( و عصا تکیه کند. و مردم نیز خود را 

 کارم :( به قصد رجاء انجام دهد.( )م6روبروی او قرار دهند. )

)اراکی :( مسأله مستحب است امام جمعه عمامه ببندد و پاکیزه ترین لباس را به پوشد و 

عطر استعمال کند و با وقار و طمأنینه باشد. مستحب است برای خطبه باالی منبر برود یا 

 د ایستاده باشد.بای بر مکان مرتفعی بایستد و بر عصا و مانند آن تکیه کند و در حال خطبه

واجب است امام جمعه شخصاً و در حال ایستاده به ایراد خطبه بپردازد و اگر نتواند  32

خطبه ها را در حال ایستاده بخواند، باید دیگری به ایراد خطبه بپردازد و امامت نماز را 

نماز  ،هم به عهده گیرد. و اگر هیچ کس برای ایراد خطبه ها در حال ایستاده پیدا نشود

( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب . )اراکی :( 6(. )6جمعه ساقط و نماز ظهر واجب است )

 .36رجوع کنید به ذیل مسأله 

جائز نیست امام جمعه خطبه ها و بخصوص موعظه و توصیه به تقوی را به آهستگی  33

وری که ه طادا کند و احتیاط واجب آن است که با صدای بلند به ایراد خطبه بپردازد ب

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( بلکه احتیاط مستحب آن است که در 6نفر صدای او را بشنوند ) 9حد اقل عدد الزم 

هنگام موعظه و سفارش به تقوی صدای خود را چنان بلند نماید که همه حاضرین مواعظ 

او را بشنوند و در مجامع بزرگ به توسط بلند گوها به خطبه بپردازد تا تشویق و تحذیر و 

( )مکارم :( بلکه الزم است در حدّ مقدور 6به گوش همگان برساند. ) مسائل مهمه را

 صدای خود را به نمازگزاران برساند.

)اراکی :( مسأله امام باید کمی بین دو خطبه بنشیند و خطبه را طوری بلند بخواند که حد 

 اقل چهار نفر از مأمومین که دارای شرایط می باشند بشنوند.

احتیاط مستحب آن است که امام در حال خطبه سخنی غیر مربوط به خطبه ها نگوید  39

البته در فاصله بین خطبه ها و نماز سخن گفتن بال مانع است . )اراکی :( مسأله مکروه 

 است امام در بین دو خطبه حرفی غیر از خطبه بزند.

زد. به خطبه دوم بپردا واجب است امام پس از خطبه اول مقدار کمی بنشیند و سپس 31

 .33)اراکی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 397ص: 

( آن است که امام و مستمعین در حال خطبه واجد طهارت کامل 6احتیاط مستحب ) 31

 ( )مکارم :( احتیاط واجب .6که برای نماز معتبر است باشند. )

 ضو و یا غسل باشد.)اراکی :( مسأله احتیاط آن است که امام هنگام ایراد خطبه با و

احتیاط مستحب آن است که مأمومین در حال خطبه روبروی امام بوده و بیش از  39

مقداری که در نماز می توانند خود را از قبله منحرف کنند، رو برنگردانند. )اراکی :( 

مسأله احتیاط مستحب آن است که مأمومین رو به امام باشند و به این طرف و آن طرف 

 د امّا بعد از خطبه سخن گفتن و رو از قبله گرداندن مانع ندارد.متوجه نشون
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)مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که نمازگزاران هنگام ایراد خطبه با طهارت 

 باشند و رو به امام بنشینند.

واجب است مأمومین به خطبه های امام گوش فرا دهند و احتیاط مستحب آن است  33

رف زدن بپرهیزند که صحبت کردن در وقت خطبه ها مکروه که ساکت باشند و از ح

است بلکه اگر سخن گفتن مأمومین موجب نشنیدن خطبه و از بین رفتن فائده آن باشد، 

سکوت الزم است . )اراکی :( مسأله احتیاط الزم آن است که مأمومین به خطبه ها گوش 

 رف نزنند.دهند. احتیاط مستحب آن است که مأمومین در بین خطبه ها ح

)مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که نمازگزاران هنگام ایراد خطبه سکوت را 

رعایت کنند و به خطبه ها گوش فرا دهند، ولی اگر عمداً سخن بگویند نماز جمعه آنها 

 باطل نمی شود هر چند کار خالفی کرده اند.

درود بر پیغمبر و ائمه احتیاط واجب آن است که امام جمعه در خطبه حمد الهی و  37

علیهم السالم را به زبان عربی ایراد نماید، گر چه او و مستمعین او عرب نباشند اما می 

( 6تواند در مقام وعظ و توصیه به تقوی به زبان دیگری تکلم نماید و احتیاط مستحب )

 اآن است که موعظه و آن چه را به مصالح مسلمین مربوط می شود به زبان مستمعین اد

نماید و اگر مستمعین مختلفند آنها را به زبان های مختلف تکرار کند. گر چه در صورتی 

که مأمومین بیش از حد نصاب چهار نفر باشند می تواند به زبان حد نصاب چهار نفر 

( 6( در آن است که آنها را به زبان خودشان موعظه کند. )2اکتفا نماید ولی احتیاط )

 ( )فاضل :( احتیاط مستحب .. )مکارم :( احتیاط واجب .2. ) )مکارم :( احتیاط واجب

)اراکی :( مسأله قسمت وعظ و نصیحت خطبه ها الزم نیست عربی باشد بلکه قسمت پند 

و مصالح مسلمین باید به زبان خودشان باشد و اگر مخلوط بودند، از لغات مختلف 

 زبانشان باید استفاده کند.
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امام جمعه مقدار واجب از دو خطبه را به زبان عربی ایراد )تبریزی :( مسأله الزم است 

 نماید

 314ص: 

گر چه او و مستمعین او عرب نباشند اما در مقام وعظ و سفارش به تقوی بنا بر احتیاط 

واجب باید بعد از گفتن آن به زبان عربی به زبانی که مستمعین آن را بفهمند تکرار کند 

 ها را به زبانهای مختلف تکرار کند.و اگر مستمعین مختلفند باید آن

( )فاضل :( یعنی نباید یک اذان 6(. )6اذان دوم در روز جمعه بدعت و حرام است ) 94

 قبل از خطبه و یک اذان بعد از خطبه بگویند.

)اراکی :( مسأله احتیاط آن است که برای نماز عصر روز جمعه اذان نگویند. در نماز 

و اذان دوم در صورتی که اذان اول پیش از خطبه به جمعه فقط یک اذان کافی است 

قصد نماز باشد بدعت است و حرام و اگر به قصد اعالم باشد اذان پس از خطبه اذان اول 

 محسوب می شود و گاهی از این ، تعبیر به اذان سوم هم می شود.

 احکام نماز جمعه 

ز عصر را نیز به همان امام کسی که نماز جمعه را به امامی اقتدا کرده می تواند نما 96

اقتداء کند و اگر بخواهد بعد از اقتداء به امام جمعه در نماز عصر احتیاطاً نماز ظهر را هم 

( باید بعد از پایان نماز جماعت عصر، نماز ظهر و عصر را مجدداً به جای آورد 6بخواند )

ظهر را به جا آورده باشد ( مگر این که امام هم بعد از خواندن نماز جمعه احتیاطاً نماز 2)

که در این صورت اگر مأموم نیز همین طور عمل کرده الزم نیست نماز عصر را دوباره 

( )مکارم :( رعایت این گونه 6تکرار کند. این مسأله در رساله آیت اللّه اراکی نیست )

را به ( )فاضل ، نوری :( کسی که نماز جمعه 2احتیاطات ] در این مسأله [ لزومی ندارد. )
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امامی اقتدا کرده می تواند نماز عصر را نیز به همان امام اقتدا کند، ولی اگر بخواهد 

احتیاطاً نماز ظهر را هم بخواند راه آن این است که پس از پایان نماز جماعت مجدداً نماز 

 ظهر و عصر را )نوری : بطور فرادی ( به جا آورد ..

( به جا آورند می 6ز جمعه نماز ظهر را احتیاطاً )اگر امام و مأموم بخواهند پس از نما 92

توانند آن را به جماعت برگزار کنند ولی مأمومی که در نماز جمعه شرکت نکرده اگر 

(. 2به این نماز احتیاطی اقتداء کند از نماز ظهر او مجزی نیست و باید آن را اعاده نماید )

ارم :( رعایت این گونه احتیاطات ] در ( )مک6این مسأله در رساله آیت اللّه اراکی نیست )

( )فاضل :( مأمومی که در نماز جمعه شرکت نکرده ، نمی 2این مسأله [ لزومی ندارد. )

تواند به این نماز اقتدا کند و اگر به این نماز اقتدا کند از نماز ظهر او مجزی نیست و باید 

 آن را اعاده نماید.

جمعه را درک کرده به علت کثرت جمعیت  اگر مأمومی که رکوع رکعت اول امام 93

یا غیر آن نتواند در سجده ها با امام همراهی کند در این صورت اگر بتواند پس از قیام 

امام برای رکعت دوم ، سجده ها را خود به جا آورد و قبل از رکوع یا در حین آن به امام 

بماند تا امام به سجده (. و اال باید به حال خود باقی 6ملحق شود، نمازش صحیح است )

 های 

 316ص: 

رکعت دوم برسد آن گاه دو سجده را به نیت سجده های رکعت اول نماز خود همراه 

امام به جا آورد و سپس رکعت دوم را فرادی بخواند و نمازش صحیح است . ولی اگر 

ط ( احتیا2آنها را به نیت سجده های رکعت دوم و یا به نیت متابعت امام انجام دهد )

واجب آن است که از آن دو سجده صرف نظر کرده و دو سجده دیگر به نیت سجده 

های رکعت اول به جا آورد و سپس به رکعت دوم بپردازد و پس از اتمام نماز، نماز ظهر 
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( )مکارم :( احتیاط واجب در این صورت اعاده نماز به صورت ظهر 6را هم به جا آورد. )

( )تبریزی :( نماز جمعه اش باطل شده و باید نماز ظهر 2. )بعد از اتمام نماز جمعه است 

را بخواند لکن احتیاط مستحب در این صورت آن است که از آن دو سجده صرف نظر 

کرده و دو سجده دیگر به نیت سجده های رکعت اول به جا آورد و سپس به رکعت 

 دوم بپردازد و پس از اتمام نماز، نماز ظهر را هم به جا آورد.

اراکی :( مسأله اگر مأموم در اثر ازدحام جمعیت نتوانست دو سجده رکعت اول را انجام )

دهد، چون یک رکن نماز کم شده است ، احتیاط واجب آن است که به صورت جمعه 

 تمام کند و پس از آن ، نماز ظهر را بخواند.

ه رکوع برود باگر مأموم به قصد اتصال به نماز، در رکوع رکعت دوم تکبیر بگوید و  99

ولی شک کند که رکوع امام را درک کرده یا نه ، نماز جمعه او محقق نمی شود و 

( و سپس نماز 6احتیاط واجب آن است که آن نماز را به نیت نماز ظهر به پایان برساند )

( )فاضل :( فرادی به پایان 6ظهر را اعاده کند. این مسأله در رساله آیت اللّه اراکی نیست )

 د.برسان

گفته شد اگر مأموم در رکوع رکعت دوم به امام  22)تبریزی :( مسأله چنانکه در مسأله 

برسد باید به قصد رجاء، واردِ نماز جمعه شده و رکعت دّوم نماز خود را بطور فرادی 

 بخواند ولی نمی تواند به آن اکتفا کند و باید نماز ظهر را هم به جا آورد.

اگر مأمومین پس از اتمام خطبه ها و شروع نماز امام ، از اقتداء به او خودداری کنند  91

و امام را تنها بگذارند نماز جمعه منعقد نشده و باطل است و امام می تواند آن نماز را رها 

( آن است که نیت خو درا به ظهر 6نموده و به نماز ظهر بپردازد ولی احتیاط مستحب )

پس از اتمام آن مجدداً نماز ظهر را بخواند و احتیاط بیشتر در آن است که  برگرداند و
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نماز را با همان نیت نماز جمعه تمام کند و سپس نماز ظهر را به جا آورد. این مسأله در 

 ( )مکارم :( نیازی به این احتیاط و احتیاط بعد نیست .6رساله آیت اللّه اراکی نیست )

نفر به اضافه امام منعقد شود و لو این که فقط  9کامل حد اقل  اگر نماز جمعه با عدد 91

تکبیر آن را گفته باشند و سپس متفرق شوند، نماز باطل می شود؛ چه همه مأمومین یا 

بعضی از آنها متفرق شوند و امام باقی بماند و چه بر عکس ، چه یک رکعت کامل نماز 

 ( آن است که 6) را خوانده باشند و چه کمتر. ولی احتیاط مستحب

 312ص: 

باقی مانده ها نماز جمعه را تمام کنند و سپس نماز ظهر را هم به جا آورند اما اگر بعضی 

( بلکه بعد از رکوع رکعت دوم متفرق شوند نماز جمعه 2از آنها در اواخر رکعت دوم )

. ( آن است که پس از آن نماز ظهر را هم به جا آورند3صحیح است و احتیاط مستحب )

( )تبریزی :( یعنی بعد از سر برداشتن از 2( )مکارم :( نیازی به این احتیاط نیست . )6)

سجده دوّم ؛ زودتر تشهد و سالم را گفته اند و متفرق شده اند نماز جمعه صحیح است 

( )مکارم :( 3و احتیاط مستحب آن است که پس از آن نماز ظهر را هم به جا آورند. )

 احتیاط واجب .

ی :( مسأله اگر امام تکبیره االحرام نماز جمعه را گفت و مأمومین متفرق شدند به )اراک

طوری که هیچ کس باقی نماند، در این صورت نماز جمعه باطل است ولی احتیاط آن 

است که آن را به صورت نماز جمعه تمام کند و بعد نماز ظهر را بخواند. اگر مأمومین 

گفتند بعد از آن متفرق شدند باید نماز را تمام کند و  تکبیره االحرام نماز جمعه را هم

 احتیاط آن است که نماز ظهر را نیز بخوانند.
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اگر عدد مأمومین بیش از حد الزم چهار نفر برای نماز جمعه باشد پراکندگی عده  99

 ای از آنها مطلقاً ضرر ندارد به شرط آن که افراد باقی مانده از چهار نفر کمتر نباشند. این

 مسأله در رساله آیت اللّه اراکی نیست 

اگر پنج نفر یا بیشتر، برای نماز جمعه مهیا شوند ولی در اثناء خطبه ها یا بعد از آنها و  93

( نفر باقی مانده باشند 1قبل از اقامه نماز متفرق شوند و برنگردند به طوری که کمتر از )

 ( مسأله اگر در بین خطبه افراد پراکندهوظیفه افراد باقی مانده نماز ظهر است . )اراکی :

شدند و برای نماز باز نگشتند و تعداد افراد شرکت کننده از پنج نفر کمتر شد بر هر کدام 

 از آنها نماز ظهر واجب است .

یعنی حد اقلی از واجبات خطبه »در صورتی که قبل از انجام مسمّای واجب در خطبه  97

عده ای از مأمومین متفرق شوند و کمتر از چهار نفر « ها که بتوان آنها را خطبه نامید

اگر  «به طوری که عدد الزم پنج نفر کامل شود» بمانند و پس از مدت کوتاهی برگردند 

امام در این فاصله سکوت کرده باشد، پس از مراجعت مأمومین باید از نقطه ای که خطبه 

خطبه را « ومین از حد نصاب الزم با وجود تقلیل مأم»را قطع نموده ادامه دهد ولی اگر 

(، باید 6ادامه داده و جریان امر به صورتی بوده که افراد پراکنده صدای او را نشنیده اند )

پس از مراجعت آنها و تکمیل عدد الزم ، آن قسمت را که در غیاب آنها خوانده اعاده 

ی خطبه یکپارچگ کند. و اگر زمان بازگشت مأمومین طوالنی باشد به طوری که عرفاً به

لطمه بزند باید امام خطبه را اعاده کند. چنانچه اگر با ورود مأمومین جدید هم عدد الزم 

پنج نفر کامل بشود اعاده خطبه ضرری است . این مسأله در رساله آیت اللّه اراکی نیست 

( )مکارم :( کفایت این مقدار مشکل است بلکه باید افراد در جماعت جمع باشند و 6)

 به را بشنوند.خط

 313ص: 
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نفر باقی  1اگر مأمومین بعد از خطبه یا در اثنای آن متفرق شوند به طوری که کمتر از  14

بمانند و سپس برگردند تا عدد الزم کامل شود در صورتی که مسمای خطبه محقق شده 

(. و در صورتی که 6باشد اعاده خطبه واجب نیست ، گر چه مدت تفرق طوالنی باشد )

ی خطبه محقق نشده باشد اگر علت تفرق ، انصراف مأمومین از نماز جمعه بوده مسما

احتیاط واجب آن است که پس از بازگشت آنها، امام ، خطبه ها را از نو بخواند و لو این 

که مدت تفرق کم باشد و اگر علت تفرق و پراکندگی امری نظیر باران و غیره بوده در 

طوالنی شود که عرفاً به یکپارچگی خطبه لطمه بزند این صورت اگر مدت آن به قدری 

واجب است خطبه ها را از نو بخواند و اال خطبه قبلی را ادامه می دهد و صحیح است . 

 ( )مکارم :( اگر فاصله طوالنی شود و مواالت عرفیه به هم خورد اشکال دارد.6)

[ ذکر شد پراکنده 23أله ])اراکی :( مسأله اگر بعد از تحقّق مسمّای واجب خطبه که در مس

شده اند اگر چه طول بکشد، اعاده خطبه الزم نیست و هم چنین اگر بعد از تمام شدن 

خطبه ، پراکنده شده باشند. و اگر افراد تکمیل کننده عدد، قبل از تحقق صدق مسمّای 

 خطبه و یا در اثناء خطبه به خاطر انصراف از نماز جمعه متفرق شوند و سپس جمع گردند

احتیاطاً خطبه نماز دو مرتبه خوانده شود. و هم چنین در صورتی که پراکنده شدن افراد 

شرکت کننده به خاطر باران و امثال آن بوده لکن تفرّق آنقدر طوالنی گردد که در نزد 

عرف ، اجتماع و وحدت صدق نکند در این صوت نیز خطبه اعاده گردد و اما اگر 

 ین صورت اعاده الزم نیست .وحدت و اجتماع صدق کند در ا

اگر در جایی نماز جمعه برگزار شد نباید در فاصله ای کمتر از یک فرسخی آن نماز  16

جمعه دیگری منعقد شود. پس اگر با فاصله یک فرسخ دو نماز جمعه اقامه شود هر دو 

صحیح است . الزم به تذکر است که میزان در مسافت ، محل نماز جمعه است نه شهری 

است . بنا بر این در شهرهای بزرگی که طول آن چند که نماز جمعه در آن تشکیل شده 

فرسخ است می توان چند نماز جمعه تشکیل داد. )اراکی :( مسأله فاصله بین دو نماز 
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جمعه از یک فرسخ باید کمتر نباشد، اگر کمتر بود هر کدام که دیرتر شروع کرده باشد 

ن هم در یک لحظه تکبیره باطل است ، خواه از هم مطلع باشند یا نه و اگر هر دو مقار

االحرام بگویند هر دو نماز باطل است و اگر وقت باقی است می توانند از نو نماز جمعه 

 بخوانند و اگر وقت نماز جمعه گذشته ، باید نماز ظهر بخوانند.

احتیاط مستحب آن است که قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شوند که در کمتر از حد  12

گری قبل از آنها و یا مقارن آنها برگزار نشده و نمی شود. این مسأله مقرر نماز جمعه دی

 در رساله آیت اللّه اراکی نیست 

اگر دو نماز جمعه در یک زمان و با فاصله کمتر از حد معین یک فرسخ تشکیل شود  13

 هر دو باطل است . ولی اگر یکی از آنها قبلًا شروع شده و لو فقط تکبیره االحرام 

 319ص: 

را گفته باشد دیگری باطل است ؛ چه نمازگزاران بدانند که قبل از آنها یا بعد از آنها نماز 

جمعه دیگری در فاصله کمتر برقرار شده و یا می شود و چه ندانند. و میزان در صحت ، 

( نه در خطبه ها. بنا بر این اگر یکی از دو نماز جمعه در خطبه ها 6تقدم در نماز است )

اما نماز دوم در شروع نماز تقدم داشته نماز دوم صحیح و اولی باطل خواهد مقدم بوده 

 ( )مکارم :( احتیاط آن است که خطبه ها نیز مقدم باشد.6بود. )

 .16)اراکی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

اگر یقین دارند که در فاصله کمتر از حد الزم یک فرسخ نماز جمعه ای برپا شده  19

آن نماز قبلًا برگزار شده یا نه و یا شک دارند که آن نماز مقارن با  ولی شک دارند که

آنها برگزار می شود یا نه ، در هر دو صورت می توانند خود نماز جمعه ای تشکیل دهند 
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و هم چنین است در صورتی که نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه دیگر اطمینان نداشته 

 اراکی نیست باشند. این مسأله در رساله آیت اللّه 

اگر پس از پایان نماز جمعه متوجه شوند که نماز جمعه دیگری در کمتر از حد مقرر  11

تشکیل شده و هر یک از دو گروه احتمال دهد که قبل از دیگری به اقامه جمعه پرداخته 

، بر هیچ یک اعاده جمعه و نیز نماز ظهر واجب نیست . گر چه قول به وجوب اعاده ، 

( ولی اگر گروه سومی خواسته باشند در همان محدوده اقامه جمعه 6است ) مطابق احتیاط

دیگری بنمایند، باید یقین داشته باشند که آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال 

صحت یکی از آن دو را بدهند نمی توانند اقامه جمعه دیگری بنمایند. این مسأله در رساله 

 :( گر چه اعاده مطابق احتیاط استحبابی است .. ( )فاضل6آیت اللّه اراکی نیست )

در زمان غیبت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف که نماز جمعه واجب تعیینی  11

(. این مسأله در 6نیست خرید و فروش و سایر معامالت پس از اذان جمعه حرام نیست )

 معه حرام نیست .( )فاضل :( هنگام اقامه نماز ج6رساله آیت اللّه اراکی نیست )

)تبریزی :( مسأله بنا بر احتیاط، در صورتی که در زمان غیبت ولی عصر عجل اللّه تعالی 

فرجه الشریف نماز جمعه با شرائطش اقامه شود خرید و فروش و سایر معامالت در زمان 

 نماز جمعه حرام است .

 مسائل اختصاصی 

رکعت دوم پس از قنوت به رکوع رود اگر نمازگزار اشتباهاً در  6931)اراکی :( مسأله 

و پیش از رسیدن به حد رکوع یادش بیاید باید به سجده برود، اما اگر بعد از رسیدن به 

 رکوع ملتفت شد، نماز جمعه باطل است و باید نماز ظهر بخواند.
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اگر بداند در صورت حرکت برای حضور در جمعه به رکوع  6141)اراکی :( مسأله 

رسد، می تواند نماز ظهر را شروع کند و الزم نیست یقین کند که رکعت آخر هم نمی 

 نماز جمعه تمام شده است .

 311ص: 

نمازگزار می تواند سوره جمعه یا توحید و یا سوره دیگر را از  6164)اراکی :( مسأله 

 روی نوشته یا قرآن بخواند.

اگر در بین نماز برای امام موت یا جنون پیش آید، مؤمنین یک  6166)اراکی :( مسأله 

نفر از خود را پیش می اندازند و بقیه نماز را با او می خوانند و اگر امام بفهمد وضویش 

باطل بوده و یا وضو نگرفته و یا حدثی از او سر بزند، کسی را که دارای شرایط است به 

دهد که بقیه نماز را مأمومین با او بخوانند و در هر صورت نماز  جای خود قرار می

 مأمومین صحیح است .

اگر امام نتوانست کسی تعیین کند و یا مأمومین نتوانستند، احتیاط  6162)اراکی :( مسأله 

 واجب آن است که نماز را به قصد جمعه تمام نمایند و سپس نماز ظهر را بخوانند.

 حل قدس سره با حاشیه حضرات آیات : تبریزی و مکارم شیرازی چند سؤال از امام را

 س : نرسیدن به خطبه های نماز جمعه آیا اشکال دارد یا خیر؟

ج : باید سعی کنند به خطبه ها برسند و اگر نرسیدند و به نماز برسند نماز صحیح است . 

ط خطبه ثلًا وسس : اگر کسی تمامی خطبه های عیدین و نماز جمعه را گوش نکند یعنی م

برسد یا این که صحبت کند به طوری که مفاهیم خطبه را آن طوری که باید بفهمد متوجه 

نشود، آیا نماز جمعه کفایت نماز ظهر را می کند؟ و نماز عیدین وی صحیح است یا 

 خیر؟
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س : «. 6»( أن 2ج : نماز جمعه و عید صحیح هستند و نماز جمعه کفایت از ظهر می کند 

له های عملیه فارسی راجع به نماز جماعت ، شما می فرمایید اگر کسی پشت در رسا

ستون بایستد اگر چه از طرف راست و چپ هم اتصال داشته باشد نمازش اشکال دارد، 

بنا بر این در نماز جمعه ها که عده زیادی به این طریق نماز می خوانند و فقط از طرف 

 از آنها چگونه است .راست یا چپ اتصال دارند طریقه صحت نم

ج : اگر عالوه بر اتصال از یکی از سه طرف ، از صف قبل از خودش بعضی را ببیند 

نمازگزاران « نماز جمعه »س : معمولًا در بین خطبه های «. 2»( أن 2جماعت صحیح است ّ

با گفتن سه تکبیر و دادن شعارهایی ، سخن امام جمعه را تأیید می نمایند، و هنگام شنیدن 

اسم مبارک حضرت ولی ّ عصر عجل اللّه تعالی فرجه قیام می کنند و صلوات می فرستند 

و موقعی که امام جمعه دعا می کند آمین می گویند و گاهی عده ای حرکت می کنند 

و با یکدیگر حرف می زنند آیا همه اینها جایز است ؟ و نماز جمعه صحیح می شود یا نه 

 ؟

 311ص: 

در فرض سؤال ، نماز جمعه صحیح و مجزی از ظهر است ، ولی از ج : اشکال ندارد و 

حرف زدنی که فایده خطبه را فوت کند، اجتناب الزم است . س : آیا زن بدون اجازه 

شوهر، می تواند در نماز جمعه و دعای کمیل و راه راهپیمائیهای اسالمی ، شرکت نماید 

 یا خیر؟

 به اجازه شوهر است . ج : خروج زن از منزل در غیر واجبات منوط

  بخش دوّم : احکام نماز جمعه مطابق با فتاوای حضرات آیات : خوئی و سیستانی

 نماز جمعه 
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مسأله نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است ، و امتیازش از نماز صبح این است که 

دو خطبه در پیش دارد، و نماز جمعه واجب تخییری است ، به این معنی که مکلف در 

روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند در صورتی که شرایطش موجود باشد، یا 

 نماز ظهر به جا آورد، پس اگر نماز جمعه را به جا آورد کفایت از ظهر می کند.

 شرایط واجب شدن نماز جمعه 

واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد: اول : داخل شدن وقت ، و آن عبارت از زوال 

، و وقتش تا برابر شدن سایه شاخص است با شاخص بنا بر اظهر، پس هر  آفتاب است

گاه تا برابر شدن سایه با شاخص نماز جمعه را تأخیر انداخت ، وقتش خارج شده و نماز 

ظهر را باید به جا آورد. دوم : شماره افراد، و آن هفت نفر است با امام ، و هر گاه هفت 

واجب نمی شود، بلی نماز جمعه از پنج نفری که یکیشان  نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز

امام باشد صحیح است . سوم : بودن امام جامع الشرائط امامت ؛ از عدالت و غیر آن از 

چیزهایی که در امام جماعت معتبر است ، هم چنان که در بحث نماز جماعت گذشت 

 و بدون او نماز جمعه واجب نمی شود.

 319ص: 

 ن نماز جمعه شرایط صحیح بود

صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اول : جماعت بودن ، پس فرادی صحیح نیست 

و هر گاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزی خواهد بود، و 

یک رکعت دیگر به او اضافه می کند، و اگر در رکوع درک امام کند مجزی بودنش 

شود. دوم : خواندن دو خطبه پیش از نماز: که در خطبه اول مشکل است و احتیاط ترک ن

حمد و ثنای الهی را گفته و وصیت به تقوی و پرهیزکاری شود و یک سوره از قرآن 

بخواند، سپس نشسته و برخیزد، و باز هم حمد و ثنای الهی را به جا آورده و بر پیغمبر 
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ات فرستاده ، و برای مؤمنین و اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و ائمه مسلمین صلو

کند. و الزم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر « طلب آمرزش »مؤمنات استغفار 

نماز را پیش از دو خطبه شروع کند صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال 

آفتاب جایز نیست . و الزم است کسی که خطبه را می خواند هنگام خطبه ایستاده باشد 

هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و فاصله انداختن بین دو خطبه به  پس

نشستن الزم و واجب است ، و الزم است نشستن مختصر و خفیف باشد، و الزم است 

امام جماعت و خطیب کسی که خطبه می خواند یک نفر باشد. و أقوی این است که در 

أحوط است . و در مقدار واجب از خطبه خطبه طهارت شرط نیست ، اگر چه اشتراط 

عربیت )زبان عربی ( معتبر است ، و در ما زاد بر آن معتبر نیست مگر آن که حاضرین 

زبان عربی را ندانند، که احوط در این صورت در خصوص وصیت به تقوی جمع بین 

عربیت و زبان حاضرین است . سوم : آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک 

سخ نباشد، پس هر گاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد، فر

و مقارن هم بودند هر دو باطل می شوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به 

 تکبیره االحرام باشد صحیح و دوّمی باطل خواهد بود و اگر

 313ص: 

ری بر او سابق یا مقارنش در پس از برگزاری نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه دیگ

مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بوده به جا آوردن نماز ظهر واجب خواهد بود، و 

فرقی نیست بین این که این کشف در وقت یا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز 

جمعه در صورتی مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مزبور می شود که خود صحیح و 

رایط باشد، و الّا در مانع بودنش اشکال است و اقرب مانع نبودن است . مسأله هر جامع ش

گاه نماز جمعه ای که دارای شرایط است برپا شود، بنا بر احتیاط حضورش واجب است 

. و در وجود حضور چند چیز معتبر است : اول : آن که مکلف مرد باشد، و حضور جمعه 
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ی ، پس حضور در نماز جمعه بر بندگان )برده ( واجب بر زنان واجب نیست . دوم : آزاد

نیست . سوم : حاضر بودن ، پس بر مسافر واجب نیست و در مسافر فرقی نیست که تکلیف 

او در نماز قصر باشد یا تمام . مثل مسافری که قصد اقامه نموده باشد. چهارم : سالمت از 

یر مردان جم : پیر نبودن ، پس بر پبیماری و کوری ، پس بر بیمار و کور واجب نیست . پن

واجب نیست . ششم : آن که بین جای شخص و جایی که نماز جمعه برپا می شود بیش 

از دو فرسخ فاصله نباشد و بر کسی که سر دو فرسخی است حضور واجب است و هم 

چنین بر کسی که حضور جمعه بر او دشوار باشد، حضور واجب نیست بلکه بعید نیست 

 اران باشد حضور واجب نشود هر چند حرج و مشقتی نداشته باشد.که اگر ب

 چیزهایی که در نماز جمعه معتبر است 

مسأله چند حکم که به نماز جمعه راجع است از این قرار است : اول : کسی که نماز 

جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جایز است در اول وقت مبادرت به نماز 

: هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع الشرایط برپا می شود، بنا بر احتیاط  ظهر نماید. دوم

 جایز

 317ص: 

نیست . انسان بعد از زوال آفتاب سفر کند. سوم : حرف زدن هنگامی که امام مشغول 

خطبه خواندن است جایز نیست ، و فرقی بین ِ عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و 

. چهارم : گوش دادن به دو خطبه بنا بر احتیاط، واجب است ولی بین بیشتر از آن نیست 

کسانی که معنای خطبه را نمی فهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست . پنجم : اذان دوم 

روز جمعه بدعت است ، و این همان اذانی است که در عرف اذان سّوم نامیده می شود. 

اجب نباشد. هفتم : خرید و فروش ششم : وقت خطبه امام ، ظاهر این است که حضور و

هنگامی که برای نماز جمعه ندا می شود، حرام است در صورتی که منافی نماز باشد، و 
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الّا حرام نخواهد بود، و أظهر این است که در صورت حرمت نیز معامله باطل نیست . 

رد وهشتم : کسی که حضور جمعه بر او واجب بود، و ترک نموده و نماز ظهر را به جا آ

 أظهر این است که نمازش صحیح باشد.

  بخش سوّم : احکام نماز جمعه مطابق با فتاوای حضرات آیات : گلپایگانی و صافی

 احکام نماز جمعه 

نماز جمعه یکی از فرائض دینی است و وجوبش فی الجمله از ضروریّات دین اسالم 

است ، و قدر متیقن آن است که اگر در عصر پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و ائمّه 

اطهار سالم اللّه علیهم اجمعین به امر آن حضرت نداء به خواندن نماز جمعه می شد اقامه 

 ب بود.اش بی شک ّ و تردید واج

اگر شرائطی که بیان « زمان غیبت »به جا آوردن نماز جمعه در عصر حاضر  6مسأله 

خواهد شد موجود باشد احتیاطاً و برجاءِ مطلوبیت جایز است ، بلکه این احتیاط مستحسن 

است ، و احوط و اولی برای غیر فقیه عادل آن است که در اقامه نماز جمعه از فقیه عادل 

 اذن بگیرد.

کسی که نماز جمعه را به جا می آورد هر چند به اذن فقیه باشد احتیاطاً نماز ظهر  2مسأله 

 را نیز بخواند و اکتفا به نماز جمعه ننماید.

 اقتداء به نماز عصر امامی که نماز جمعه را خوانده و نماز ظهر را نخوانده صحیح  3مسأله 

 314ص: 

مام نماز ظهر را نیز احتیاطاً به جا آورد که در نیست ، مگر این که بعد از نماز جمعه ، ا

 این صورت اقتداء به او در نماز عصر جایز است .
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احوط آن است که در نماز ظهر به کسی که نماز جمعه را خوانده و نماز ظهر را  9مسأله 

احتیاطاً به جا می آورد اقتداء نشود، مگر کسی که خودش نیز نماز جمعه را خوانده و می 

 نماز ظهر را احتیاطاً به جا آورد. خواهد

اولی و احوط آن است که کسی که نماز جمعه نمی خواند و در آن محل ّ نماز  1مسأله 

جمعه اقامه می شود نماز ظهر خود را در روز جمعه تا گذشتن وقت نماز جمعه تأخیر 

 بیاندازد.

 آن چه قبل از نماز جمعه حرام است 

بمجرّد نداء برای نماز جمعه خرید و فروش بر کسی که  بنا بر وجوب عینی نماز جمعه ،

وظیفه اش خواندن نماز جمعه است حرام می شود. و امّا حرمت منافیات دیگر از سایر 

 معامالت و کارهایی که ذاتاً حرام نیستند معلوم نیست .

ام راقوی این است که بیع قبل از نداء برای نماز جمعه اگر منافی با آن نباشد ح 1مسأله 

نیست و امّا اگر منافی باشد حکمش حکم سائر منافیات است ، که گفته شد حرمتشان 

 معلوم نیست .

کسی که به واسطه وجوب نماز جمعه بیع بر او حرام شده اگر معصیت کرد و  9مسأله 

 چیزی را فروخت و یا خرید، بیعش صحیح است .

دام طرف دیگر بر معامله مشکل هر گاه معامله بر یکی از دو طرف حرام شود اق 3مسأله 

 است که مبادا اعانت بر اثم باشد.

 کسی که نماز جمعه بر او واجب نیست بدون اشکال بیع برای او جایز است . 7مسأله 

 آن چه قبل از نماز جمعه واجب است 
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بنا بر وجوب تعیینی یا تخییری در صورتی که شرایط نماز جمعه موجود باشد پیش از 

چیز واجب است . اوّل شتاب کردن بسوی نماز جمعه . دوّم حاضر شدن  نماز جمعه چند

چهارم رفع موانع از بدن و «. غسل ، وضو، تیمّم »در محل ّ نماز. سوّم تحصیل طهارت 

لباس به این که اگر نجس باشد تطهیر نماید. پنجم تحصیل ساتر اگر ساتر نداشته باشد و 

قصد قربت ، و نماز جمعه بدون دو خطبه سایر شرائط آن . ششم خواندن دو خطبه ب

( 6صحیح نیست . و در آن دو خطبه چند امر است که به شرح ذیل باید مراعات شود: )

در هر یک از دو خطبه حمد خدا را به جا آورد و أحوط این است که بلفظ الحمد للّه 

ز وجوب آن ( صلوات بر پیغمبر و آل او در خطبه دوّم و أحوط در خطبه اّول نی2باشد. )

( موعظه نمودن و افراد را به تقوی اندرز دادن در خطبه اوّل و این موعظه در 3است . )

( خواندن یک سوره کوچک در خطبه اوّلی و در خطبه 9خطبه دوّم نیز ترک نشود. )

( أحوط اضافه نمودن صلوات بر ائمّه معصومین 1دوّم نیز خواندن سوره ترک نشود. )

مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات است در خطبه دّوم ، و در تمام آن علیهم السالم و طلب 

( أحوط این است 1چه گفته شد مسمّی کفایت می کند به نحوی که عرفاً صدق کند. )

 که آن دو خطبه به زبان عربی 

 316ص: 

باشد. بلی در صورتی که افرادی که گوش دادن خطبه بر آنها واجب است به زبان عربی 

حوط این است که موعظه را به زبان آنها تکرار کند، بلکه لزوم آن خالی از آشنا نباشند ا

قوّت نیست زیرا که موعظه و توصیه به تقوی بر زبانی که مستمع معنی آن را نفهمد صدق 

 نمی کند.
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کسی که نمی تواند خطبه را به زبان عربی بخواند باید یاد بگیرد، و اگر نتواند  64مسأله 

طبه بغیر عربی و کفایت آن مشکل است لکن احتیاط این است که یاد بگیرد وجوب خ

 خطبه را به غیر عربی خوانده و نماز جمعه را بخواند و بعد نماز ظهر را هم به جا آورد.

اظهر جواز تقدیم خطبه است بر زوال به نحوی که مقارن فراغت از خطبه ظهر  66مسأله 

 زوال بخواند.شود، لکن احتیاط آن است که خطبه را بعد از 

هر گاه نماز جمعه را پیش از خطبه به جا آورد اگر چه از روی فراموشی باشد  62مسأله 

صحیح نیست و در این صورت برای نماز جمعه بعدی به دو خطبه ای که بعد از نماز اّول 

خوانده شده )اگر مواالت بهم نخورده باشد( می توان اکتفا کرد و تکرار آنها الزم نیست 

. 

أحوط اگر أقوی نباشد این است که امام خودش خطبه ها را بخواند، و در  63له مسأ

صورتی که دیگری خطبه را بخواند هر چند به جهت نبودن امامی که خطبه را بخواند، 

 اکتفاء به آن خطبه محل ّ تأمّل است و احتیاط این است که نماز ظهر نیز خوانده شود.

 ی که خطبه را می خواند ایستاده باشد.علی األظهر واجب است کس 69مسأله 

 ظاهر این است که در حال خواندن هر دو خطبه طمأنینه واجب نباشد. 61مسأله 

واجب است بین دو خطبه به مقداری نشستن فاصله شود، و احوط آن است که  61مسأله 

 آن نشستن مختصر و کم باشد، و بنا بر اقوی طمأنینه در آن واجب نیست .

سزاوار است در هر دو خطبه طهارت و استقرار مراعات شود، و بجز مطالب  69مسأله 

خطبه سخنی نگوید و خنده و گریه نکند و سائر شرایط نماز را رعایت نماید بجز استقبال 

 که در حال خطبه مستحب است امام رو به مأمومین بایستد.
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عارف بلند کند تا در صورت احوط آن است که خطیب صدای خود را به قدر مت 63مسأله 

 امکان همه یا بیشتر مأمومین صدا را بشنوند و از مواعظ او استفاده نمایند.

جایز است خطیب از خطبه ای دست برداشته و خطبه دیگری را شروع کند و  67مسأله 

 قطع خطبه مانند قطع نماز حرام نیست .

عت دیگری شرکت کند خطیب می تواند از خطبه دست برداشته و در جما 24مسأله 

 مادامی که شروع به نماز نکرده باشد.

 مستحبّات نماز جمعه 

( در حال خطبه خواندن 6برای امام جمعه چند چیز مستحب ّ است که ذیال بیان می شود: )

( مواظب 3( بلیغ و توانا در سخن گفتن و موقع شناس باشد. )2امام رو به مردم بایستد. )

( بر انجام اوامر الهی حتّی مستحبّات حریص باشد. 9ن باشد. )بر نمازهای خود در وقتشا

( از 9( از شبهات اجتناب نماید. )1( نواهی الهی حتّی مکروهات را ترک نماید. )1)

 سخنان بیهوده خودداری کند

 312ص: 

( در حال نماز در زمستان و 3تا مواعظ او در نفوس افراد تأثیر بیشتری داشته باشد. )

( در حال نماز رداء بر دوش داشته باشد چه عبا باشد چه بُرد 7مه بگذارد. )تابستان عمّا

( 66( هنگام ایراد خطبه تکیه بر عصا یا شمشیر یا غیر آن بنماید. )64یمانی یا غیر اینها. )

( قبل از خواندن خطبه ها مادامی که مؤّذن 62هنگام روبرو شدن با مأمومین سالم بنماید. )

 ام بنشیند.مشغول اذان است ام

 مکروهات نماز جمعه 
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( آن که خطیب در حال 6آن چه بر امام و مأمومین هنگام ایراد خطبه کراهت دارد: )

( آن که مأمومین 2خطبه به غیر از خطبه سخن دیگر بگوید، و أحوط ترک آن است . )

مین وهنگام ایراد خطبه ها حرف بزنند، بنا بر احتیاط آنها نیز حرف نزنند و أحوط بر مأم

 آن است که خطبه ها را به دّقت گوش کنند و توجّه به مواعظ خطیب بنمایند.

اگر خطیب در اثناء خطبه حرف بزند که صورت خطبه به هم بخورد خطبه  26مسأله 

باطل می شود و هم چنین هر کاری که موجب محو صورت خطبه شود مانند راه رفتن 

ین قبیل که هر کس ببیند نگوید دارد خطبه زیاد یا چیز خوردن زیاد یا کار دیگری از ا

 می خواند.

و به عنوان تیمّن و تبرّک ، ملخّص خطبه حضرت امیر المؤمنین علیه السالم را ذکر می 

سپس خطیب به زبان حاضرین موعظه و نصیحت ..« الحمد اللّه الولی ّ الحمید »نماییم : 

ف شرعیّه آشنا می نماید آن گاه یک نموده و آنها را از مسائل مهم ّ روز آگاه و به وظائ

 بخواند و مقدار« سوره توحید یا و العصر یا کوثر»سوره از سوره های کوچک قرآن را 

 .«..الحمد للّه نحمده و نستعینه »کمی بنشیند و بلند شود بعد خطبه دوّم را بخواند: 

 کیفیّت نماز جمعه 

 چند فرق دارد که ذیلًا بیان مینماز جمعه مانند صبح دو رکعت است ولی با نماز صبح 

 شود:

احتیاط آن است که قرائت حمد و سوره در نماز جمعه به جهر یعنی بلند خوانده  22مسأله 

 شود.

مستحب ّ است در رکعت اوّل بعد از حمد سوره جمعه و در رکعت دوّم بعد از  23مسأله 

 حمد سوره منافقین خوانده شود.
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روع به سوره جمعه و در رکعت دّوم شروع به سوره هر گاه در رکعت اوّل ش 29مسأله 

 منافقین نمود، احوط آن است که به غیر آنها عدول نکند.

اگر در رکعت اوّل شروع به غیر سوره جمعه حتّی سوره جحد یا توحید نمود  21مسأله 

می تواند عدول به سوره جمعه بنماید بلکه عدول به سوره جمعه مستحب ّ است در 

نصف آن سوره نگذشته باشد، و هم چنین است اگر در رکعت دّوم شروع  صورتی که از

به سوره ای غیر از سوره منافقین نمود که می تواند از آن سوره به سوره منافقین عدول 

 نماید در صورتی که از نصف آن تجاوز نکرده باشد.

وع و در نماز جمعه دو قنوت مستحب ّ است یکی در رکعت اوّل پیش از رک 21مسأله 

دوّم در رکعت دوّم بعد از رکوع ، و در هر قنوت دعاهایی که در قنوت نمازها خوانده 

 می شود

 313ص: 

می توان خواند، و بهتر و افضل در دو قنوت نماز جمعه بلکه در قنوت نمازهای دیگر 

خواندن کلمات فرج است ، و در خبر مروی از حضرت صادق سالم اللّه علیه است که 

فرمود: در قنوت رکعت اوّل نماز جمعه بعد از قرائت می گویی : ال اله اال اللّه الحلیم 

 الکریم ..

 وقت نماز جمعه 

اوّل وقت نماز جمعه زوال آفتاب است و ظاهر این است که با گذشتن مقدار وقتی که 

مکلّف بتواند نماز جمعه را با تحصیل طهارت و شرکت در جماعت و سایر شرایط بر 

حسب متعارف و آرامش خاطر اداء نماید، بدون سستی و تنبلی مخل ّ به آن یا عجله 
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از جمعه می گذرد، و باید نماز ظهر خوانده موجب دستپاچگی و شتاب زدگی ، وقت نم

 شود.

هر گاه وقت بگذرد و شخص مشغول نماز باشد، اگر یک رکعت آن را در  29مسأله 

وقت درک نماید نماز را به عنوان جمعه به اتمام برساند. چه امام باشد چه مأموم چه منفرد 

، لکن احوط آن است  در غیر این صورت ظاهر بطالن نماز جمعه و تعیین نماز ظهر است

 که نماز جمعه را رجاءً تمام نموده و بعد نماز ظهر را بخواند.

هر گاه وقت نماز جمعه فوت شود قضاء ندارد، بلکه در این صورت وظیفه اش  23مسأله 

 نماز ظهر است .

بر فرض وجوب تعیینی نماز جمعه هر گاه شخصی که وظیفه اش به جا آوردن  27مسأله 

جمعه بوده در وقت نماز جمعه نماز ظهر بخوابد نماز ظهرش باطل است و بر او واجب 

است که برای انجام نماز جمعه سعی کند پس اگر به نماز جمعه رسید و درک کرد نماز 

ظهر را اعاده نماید و نماز ظهر اوّل کافی نیست ، و کسی  جمعه را بخواند و الّا باید نماز

که خیال می کرد وظیفه اش نماز جمعه است و نماز ظهر را به جا آورد ولی بعد معلوم 

شد که متمکّن از جمعه نبوده باید ظهر را اعاده نماید، بلی اگر طوری بوده که قصد 

د یا یا غفلت نماز ظهر را به جا آورقربتش محقّق گشته به این که مثلًا از روی فراموشی 

از روی جهل خیال کند نماز ظهرش صحیح است و بعد معلوم شود که متمکّن از جمعه 

نبوده در این صورت اعاده نماز ظهر الزم نیست و هم چنین است اگر نماز ظهر را رجاءً 

د وم شوبه جا آورد و شک ّ در تمکّن از به جا آوردن نماز جمعه داشته باشد سپس معل

 که متمکّن از جمعه نبوده در این صورت هم نماز ظهرش صحیح است و اعاده ندارد.
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کسی که وظیفه اش به جا آوردن نماز جمعه باشد و یقین به این دارد که وقت  34مسأله 

برای دو خطبه کوتاه و دو رکعت نماز مختصر کفایت می کند واجب است نماز جمعه 

 را به جا آورد.

ی که وظیفه اش خواندن نماز جمعه است اگر شک کند که آیا وقت کافی کس 36مسأله 

برای نماز جمعه هست یا نیست اگر نمی داند چقدر وقت گذشته است بنا بر قول بوجوب 

تعیینی ، نماز جمعه بر او واجب است اگر چه ظن ّ به عدم بقاء وقت برای نماز جمعه 

تخییری و کافی بودن نماز جمعه ، جایز داشته باشد، و هم چنین بنا بر قول به وجوب 

است نماز جمعه را به جا آورده و به آن اکتفا نماید بدون این که نماز ظهر را به جا آورد 

و امّا اگر بداند که بیش از نیمی از وقت باقی نمانده و نمی داند که نماز جمعه چقدر 

 بعد معلوم نشد که وقتوقت الزم دارد، احوط این است که مشغول نماز جمعه بشود اگر 

 کافی بوده یا نه اقوی آن است که به نماز جمعه اکتفا نکند و نماز ظهرش را بخواند.

 319ص: 

هر گاه معلوم شود که وقت برای نماز جمعه کم بوده حتّی برای درک یک  32مسأله 

 رکعت ، نماز جمعه باطل و واجب است نماز ظهر را به جا آورد.

شته باشد که وقت برای حتّی یک رکعت از نماز جمعه وسعت اگر یقین دا 33مسأله 

ندارد وقت جمعه گذشته و باید نماز ظهر را بخواند، و امّا اگر وقت برای یک رکعت یا 

کمتر از دو رکعت وسعت دارد، اقوی آن است که در حکم وسعت وقت است برای 

هر کتفاء نشود و نماز ظتمام نماز، لکن احوط این است که به نماز جمعه در چنین وقتی ا

 را هم بخواند.
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هر گاه مأموم یک رکعت از وقت را درک نماید به این که به رکوع امام در  39مسأله 

رکعت دوّم برسد و قبل از این که امام سر از رکوع بردارد او در رکوع مستقرّ شود جمعه 

را به تنهایی اش صحیح است رکعت اوّل خود را با رکعت دوّم امام و رکعت دوّم خود 

بخواند، و امّا اگر امام را بعد از گذشتن وقت جمعه درک کند یعنی امام یک رکعت 

نماز خود را در وقت بخواند و مأموم در رکعت دوّم به امام برسد، در این صورت صحّت 

نماز مأموم در نهایت اشکال است ، بلکه بطالنش خالی از قوّت نیست ، لکن بنا بر قول 

ینی نماز جمعه احوط آن است که نماز جمعه را رجاءً به جا آورده ، سپس به وجوب تعی

 نماز ظهر را هم بخواند.

 شرایط نماز جمعه 

 اشاره

 نماز جمعه چند شرط دارد:

 شرط اّول آن که به جماعت باشد

و فرادی صحیح نیست و همین که مأموم در رکوع رکعت دّوم به امام برسد و اقتداء کند 

و امّا جمعه امام منعقد نمی شود مگر به اقتداء حد اقل عدد از کسانی که کفایت می کند 

حاضر در خطبه بودند در رکعت اوّل پس اگر امام شروع به نماز جمعه نمود، و مأمومین 

در رکعت اّول اقتداء ننمودند، و در رکعت دّوم به امام ملحق شدند، نماز جمعه منعقد 

مومین در اقتداء کاهلی و سستی ننموده و از اّول نمی شود بلکه احوط این است که مأ

 نماز اقتداء نمایند.
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هر گاه مأموم پیش از گفتن ذکر رکوع شک ّ کند که به رکوع امام رسیده یا  31مسأله 

نه بنا را بر نرسیدن بگذارد، امّا اگر بعد از تمام شدن ذکر یا بعد از سر برداشتن از رکوع 

 اعتنا نکند. چنین شکّی بنماید به این شک ّ

هر گاه امام در اثناء نماز بمیرد یا چیزی که نماز را باطل می کند بر او عارض  31مسأله 

شود مانند بی هوشی یا دیوانگی یا حدث یا غیر اینها نماز مأمومین باطل نمی شود و کسی 

ین ا را که دارای شرایط امامت باشد جلو بیندازند که نماز را برای آنها تمام کند و احوط

است که کسی که موفّق به گوش دادن خطبه نشده جلو نیفتد، یا کسی که خطبه را گوش 

داده ولی دیگری بر او سبقت داشته و از اّول خطبه گوش داده نیز جلو نیفتد، اگر غیر از 

اینها کسی نباشد احتیاط آن است که نماز جمعه را با آنها به جماعت تمام نموده و نماز 

 جا آورند. ظهر را نیز به

 311ص: 

ظاهر آن است که در صورت عوض شدن امام بر مأمومین تجدید نیّت اقتداء  39مسأله 

 واجب باشد.

اگر کسی که بشود به او اقتداء نمود یافت نشود، باید مأمومین نماز خود را  33مسأله 

فرادی تمام کنند، و نماز جمعه شان صحیح است ، و در صورتی که به جماعت تمام 

 مایند احوط آن است که نماز ظهر را نیز به جا آورند.نن

 شرط دوّم : عدد است 

، به این معنا که حدّ اقل ّ نمازگزاران که امام هم یکی از آنهاست باید پنج نفر باشند و به 

کمتر از آن منعقد نمی شود. و اگر هفت نفر باشند و سائر شرایط جمع باشد نماز جمعه 

 عیناً واجب خواهد شد.
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هر گاه بعضی از افراد جماعت بروند و عدد مطلوب یعنی حّد اقل نمازگزاران  37مسأله 

کم شود هر چند بعد از خطبه باشد و آن افراد برنگردند یا کسانی دیگر به جای آنها 

نیایند و حدّ اقل ّ عدد تکمیل نشود، جمعه منعقد نمی گردد و از باقی مانده جمعه ساقط 

 می شود.

گاه افرادی که در بین خطبه رفته بودند قبل از گذشتن وقت برگردند نماز هر  94مسأله 

جمعه را باید بخوانند، و تکرار آن چه از خطبه شنیده شده بود در صورتی که مواالت 

عرفیّه بهم نخورده باشد واجب نیست و الّا احوط تکرار خطبه است ، و هم چنین اگر 

 از نماز برگردند. افرادی که بعد از خطبه رفته بودند پیش

هر گاه به واسطه رفتن چند نفر عدد کم شود و به جای آنها از کسانی که خطبه  96مسأله 

را گوش نکرده اند عدد تکمیل گردد، ظاهر این است که تکرار خطبه الزم باشد زیرا که 

در استماع خطبه ظاهراً شرط است ، هر چند جایز است « پنج یا هفت نفر»عدد مذکور 

 ن که خطبه را گوش نداده اند به آنها در نماز ملحق شوند.دیگرا

عدول از نماز جمعه به نماز ظهر دلیل ندارد. خواه نمازگزار بتواند نماز جمعه  92مسأله 

 را تمام کند یا نتواند.

 شرط سوّم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد

نماز جمعه هم زمان و با هم برپا شد، هر دو ، پس اگر در کمتر از مسافت یک فرسخ دو 

 نماز باطل است .

هر گاه یکی از این دو نماز پیشتر از دوّمی منعقد شد، هر چند به تکبیره اإلحرام  93مسأله 

به این معنی که امام جماعت یکی از دو نماز تکبیره اإلحرام را جلوتر از امام » باشد 

اوّلی صحیح است ، خواه سبقت گیرنده بداند  دوّمی باطل و« جماعت نماز دوّم گفت 
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که نماز جمعه دیگری بعد از شروع او منعقد شده یا نداند و در صورتی که بداند جمعه 

دیگری در کمتر از مسافت اقامه می شود، و سبقت بگیرد این دانستن ضرر بجواز سبقت 

 ندارد.

 ه بدانند جمعه دیگری منعقددر باطل بودن جمعه دوّم فرقی نیست بین این ک 99مسأله 

 است یا ندانند.

هر گاه شک ّ کند که جمعه دیگر قبلًا منعقد شده یا مقارن و هم زمان بوده ، بنا  91مسأله 

را بر عدم مقارنت و سبقت بگذارد، و تفحّص الزم نیست ، و مادامی که کشف خالف 

 نشده حکم به صحّت جمعه خودش می نماید.

 311ص: 

ه نماز جمعه را زودتر شروع کرده واجب نیست به الحق اعالم نماید و کسی ک 91مسأله 

 هم چنین دیگری که مطّلع است الزم نیست به الحق اطاّلع دهد.

هر گاه بعد از فراغ از نماز جمعه علم حاصل شد که جمعه دیگری نیز منعقد  99مسأله 

 ظهر را بخوانند، و اگربوده و تقدم هیچ کدام معلوم نشد هر یک از دو جماعت باید نماز 

وقت نماز جمعه هم باقی باشد برای هیچ یک از این دو جماعت و یا جماعت سوّم 

 خواندن نماز جمعه دیگر جایز نیست .

میزان در سابق بودن و الحق بودن ، تکبیره اإلحرام است نه خطبه پس اگر یکی  93مسأله 

إلحرام سابق شد نماز جمعه از دو جماعت در خطبه سبقت داشت و دوّمی در تکبیره ا

 دوّم صحیح است نه نماز جمعه اوّل .
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فاصله یک فرسخ که معتبر است برای دو نماز است نه دو خطبه پس اگر دو  97مسأله 

خطیب هر یک در فاصله کمتر از از یک فرسخ خطبه خواندند و نماز را در فاصله یک 

 فرسخ به جا آوردند نمازها صحیح است .

 رشرایط نمازگزا

نماز جمعه بر کسی که واجد شرایط ذیل باشد واجب می شود: اوّل آن که بالغ باشد، 

پس بر شخص نابالغ واجب نمی شود. دوّم آن که عاقل باشد و بر دیوانه واجب نیست . 

کسی که نه مرد است نه زن یا هم »سوّم آن که مرد باشد و بر زن واجب نیست . و خنثی 

اط به جمع بین جمعه و ظهر بنماید، گر چه اقوی آن است باید احتی« مرد است هم زن 

که می تواند به نماز ظهر اکتفاء کند، لکن احوط آن است که نماز ظهر را تا گذشتن 

وقت جمعه به تأخیر بیندازد چهارم آن که حاضر باشد و بر مسافر واجب نیست ، و مدار 

یت ر این ظاهراً در سفر معصو میزان اصل سفر است نه آن که نماز شکسته باشد، بنا ب

مکّه »واجب نیست ، و هم چنین سفر لهو و جاهایی که انسان مخیّر بین قصر و اتمام است 

بلی ظاهر این است که بر کسی که در جایی قصد اقامت ده « و مدینه و کربال و کوفه 

سافری مروز نموده یا سی روز در جایی به حال تردّد مانده و کسی که زیاد سفر می کند و 

که هشت فرسخ نرفته و مسافری که مقصدش معلوم نیست که شارع مقّدس اسالم در این 

قبیل موارد حکم به عدم سفر فرموده است نماز جمعه واجب است . پنجم آن که بینا باشد 

و بر نابینا هر چند برای او مشقّت نداشته باشد ظاهراً نماز جمعه واجب نیست . ششم 

بر شخص مریض و بیمار واجب نیست ، لکن بعید نیست که مشقّت سالمت از بیماری و 

نوعیّه معتبر باشد و مریضی که اقامه جمعه بر او مشقّت ندارد حتّی برای نوع آن مرض 

ظاهر این است که دلیل عدم وجوب شامل او نشود و حکم او حکم شخص سالم باشد. 

است و  که پایش شل یا لنگهفتم آن که سالمت از شلی و لنگی داشته باشد و بر کسی 
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انجام نماز برای او حرجی باشد واجب نیست . و اگر حرجی نباشد احوط این است که 

 مانند افراد سالم نماز جمعه 

 319ص: 

را به جا آورد. هشتم آن که پیر و ناتوان نباشد که برای او و امثالش حرجی باشد، پس بر 

رجی باشد واجب نیست هم چنان که پیر مردی که به جا آوردن نماز جمعه برایش ح

سایر واجبات از او ساقط می شود. و ظاهر این است که در باران مستلزم حرج نیز وجوبش 

ساقط می گردد. نهم آن که مسافت بین نمازگزار و بین محل ّ نماز جمعه بیش از دو 

ین مسافت افرسخ نباشد، و کسی که دو فرسخ از محل ّ نماز دور باشد و نتواند در کمتر از 

آن را به جا آورد واجب نیست ، و مدار در دوری و نزدیکی شخص خود نمازگزار است 

 14نه منزل و وطنش هم چنان که مدار فقط بر رفتن به نماز است نه به برگشتن . مسأله 

هر گاه کسی که به جهت دارا نبودن شرایط مذکوره جمعه بر او واجب نیست خود را به 

ضر شد و اتّفاقاً نماز جمعه را به جا آورد نماز جمعه اش صحیح زحمت انداخته و حا

است )بجز دیوانه و بچّه غیر ممیّز( بلکه بر چنین شخصی بعد از حضور عیناً واجب می 

شود بنا بر قول به وجوب عینی ، جز کسی که اقامه جمعه بر او حرجی باشد ولی ظهر 

چه نه جمعه و نه ظهر بر او واجب است زیرا  حرجی نباشد و امّا طفل غیر ممیّز یا نابالغ گر

تکلیفی ندارد لکن بعید نیست که فقط جمعه برای او با اجتماع سایر شرایط مشروع باشد 

 نه ظهر.

هر گاه تمام عدد الزم در نماز جمعه یا بعضشان دارای شرایط وجوب نباشند  16مسأله 

د می شود و در انعقاد آن الزم ولی شرایط صحّت نماز را دارا باشند جمعه با آنها منعق

نیست تمام عدد دارای شرایط وجوب باشند. بلی مرد بودن شرط انعقاد است پس اگر 
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حدّ اقل ّ عدد الزم پنج یا هفت نفر مرد نباشد جمعه منعقد نخواهد شد و انعقاد نماز جمعه 

 به اطفال ممیّز مشکل است هر چند امام بالغ باشد.

امام جمعه باید دارای شرایط امام جماعت از قبیل عدالت و مانند آن ، باشد و  12مسأله 

 چنانکه سابقاً گفته شد احوط و اولی با اذن مجتهد است .

کسی که جمعه از او ساقط است می تواند نماز ظهر را در اوّل وقت به جا آورد  13مسأله 

 بدون این که منتظر گذشتن وقت نافله بشود.

کسی که نماز ظهر را به جا آورده و بعد از آن متمکّن از نماز جمعه شود نماز  19أله مس

جمعه بر او واجب نیست بلکه مشروع نمی باشد، مگر آن که رجاءً آن را به جا آورد، هر 

چند به جهت تغییر موضوع باشد مثل این که هنگام اداء نماز ظهر معذور از جمعه بوده و 

ده یا مسافر بوده و فعلًا به وطن خود رسیده است . بلی اگر نابالغ فعلًا عذرش برطرف ش

بالغ شود بعد از نماز ظهر، با اجتماع سایر شرایط مانند کسی خواهد بود که اصلًا نماز 

نخوانده ، که باید در صورتی که وقت جمعه باقی باشد نماز جمعه را بخواند بنا بر قول 

باره به جا آورد. و امّا اگر نماز جمعه را بطور صحیح قبل به تعیین ، و الّا نماز ظهر را دو

از بلوغ به جا آورده باشد، مانند کسی است که نماز جمعه را بعد از بلوغ به جا آورده 

 است و ظاهراً اعاده ندارد هر چند وقت آن باقی باشد.

ز طلوع اکسی که تکلیفش تعییناً به جا آوردن نماز جمعه است مکروه است بعد  11مسأله 

فجر روز جمعه مسافرت نماید، و احوط این است که تا نماز جمعه را نخوانده بعد از 

زوال نیز مسافرت ننماید، مگر در صورتی که در راه متمکّن از اقامه آن باشد. و امّا بعد 

 از نماز هر چند نماز ظهر باشد کراهتی ندارد مطلقا.

 313ص: 
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جده رکعت اوّل خود را به امام برساند، پس اگر بتواند هر گاه مأموم نتواند در س 11مسأله 

سجده نموده و خود را به رکوع رکعت دوّم امام برساند، جمعه اش صحیح است و هم 

چنین است اگر به رکوع دوم امام نرسد لکن سجده رکعت اوّل را نمود و بعد از این که 

در این صورت رکوع نماید امام سر از رکوع رکعت دوّم برداشت خود را به امام رساند 

و خود را به دو سجده امام برساند و نماز را تمام نماید البتّه در این صورت احتیاطاً نماز 

ظهر را نیز بخواند. و اگر از سجود رکعت اوّل متمکّن نشد تا امام به رکوع رکعت دّوم 

ردارد و ع بمشغول شد در این صورت به رکوع نرود، بلکه صبر نماید تا امام سر از رکو

با امام به قصد رکعت اّول به سجده برود و جمعه اش صحیح است ، و پس از فراغت امام 

از نماز رکعت دوّم را به جا آورد. و امّا اگر به قصد رکعت دوّم به سجده رفت آن دو 

سجده را حذف نموده و دو سجده دیگر برای رکعت اوّل نموده سپس نماز را به عنوان 

ید. لکن أحوط آن است که در این صورت نیز نماز ظهر را به جا آورد، و جمعه تمام نما

چنانچه دو سجده را بی قصد یعنی نه به قصد رکعت اوّل و نه به قصد رکعت دوّم به جا 

آورد اقوی این است که دو سجده صحیح است و آنها را برای رکعت اوّل حساب نموده 

حوط این است که ظهر را نیز به جا آورد، و امّا و نماز را به قصد جمعه تمام نماید، لکن ا

اگر متمکّن از سجده نشود تا بعد از سجود رکعت دوّم امام ، أقوی این است که جمعه 

 فوت شده و الزم است ظهر را فقط بخواند.

ظاهر این است که نماز جمعه با سایر نمازهای واجب در احکام خلل از شکیّات  19مسأله 

ینها در رکعات و اجزاءِ رکنیّه و غیر آنها و شرایط و موانع مساوی است و سهویّات و غیر ا

 بنا بر آن چه تفصیلًا در محلّش ذکر شده است .

 آداب روز جمعه و سنن آن 

دوّم «. به نّیت غسل جمعه » در روز جمعه چند چیز مستحب ّ است : اوّل غسل کردن 

حضرت رضا سالم اللّه علیه است خواندن بیست رکعت نماز نافله ، در حدیث مروی از 
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که علّت زیادی چهار رکعت نافله در روز جمعه تعظیم آن روز است و برای این که بین 

آن و بین روزهای دیگر فرق داشته باشد، بلکه بعید نیست استحباب دو رکعت دیگر بعد 

از عصر عالوه بر بیست رکعت ، هم چنان که در صحیحه اشعری است که به شرح ذیل 

شش رکعت در وقت بلندی  2شش رکعت وقتی که آفتاب پهن شود.  6نجام شود: ا

دو رکعت هنگام زوال آفتاب . و این دو  9شش رکعت قبل از زوال آفتاب .  3آفتاب . 

رکعت جایز است بعد از زوال آفتاب خوانده شود، و بهتر این است که بعد از فریضه به 

ز طلوع آفتاب ، و شش رکعت دّوم را هنگام جا آورد. و اگر شش رکعت اّول را بعد ا

بلندی خورشید و دو رکعت هنگام زوال و شش رکعت سوّم را بین دو نماز یعنی بین 

جمعه و عصر یا بین ظهر و عصر به جا آورد جایز است و بنا بر قولی افضل است زیرا 

و با  ودروایات در آن مستفیض و بسیار است و معارض ندارد. سوّم زودتر به مسجد بر

وقار و آرامش نفس و خاطر باشد. چهارم گرفتن ناخن دست و پا. پنجم کوتاه کردن 

ششم استعمال طیب و عطر زدن . هفتم بهترین لباس خود را به پوشد. «. شارب »موی سبیل 

 هشتم هنگامی که آماده رفتن به مسجد و بیرون آمدن از منزل می شود این دعا را که از 

 317ص: 

علیه السالم نقل شده بخواند: اللّهُم َّ مَن تَهَیَّأَ وَ اعَدَّ َو استَعَدَّ لِوِفادَهٍ الی  حضرت صادق

 مَخلُوق ٍ رَجاءَ رِفدِه ِ وَ طَلَب َ نائِلِه ِ وَ جَوائِزِه ِ وَ فَواضِلِه ِ وَ نَوافِلِه ِ، فَالَیک َ یا سَی دِی وَ فادَتِی

وَ استِعدادِی رَجاءَ رِفدِک َ وَ جَوائِزِک َ وَ نَوافِلِک َ، فاَل وَ تَهیَِئتِی وَ تَعبَِئتی وَ اعدادِی 

تُخَی ب ِ الَیوم َ رَجائِی یا مَن ال یَخِیب ُ عَلَیه ِ سائِل ٌ وَ ال یَنقُصُه ُ نائِل ٌ، فَان ی لَم آتِک َ الیَومَ  

 لکِن اتَیتُک َ مُقِرّاً بِالظ لم ِ وَ اإلِساءَهِ،بِعَمَل ٍ صالِح ٍ قَدَّمتُه ُ، وَ ال شَفَاعَهِ مَخلُوق ٍ رَجَوتُه ُ، وَ 

ال حُجَّهَ لی وَ لَا عُذرَ، فَأَسأَلُک َ یا رَب   أَن تُعطِیَنی مَسأَلَتی وَ تُقَل بَنِی بِرَغبَتی وَ ال تَرُدَّنِی 

  َ  أَن تَغفِرَ لِی ُمَجبُوهاً َو خائِباً، یا عَظِیم ُ یا عَظِیم ُ ارجُوک َ لِلعَظِیم ِ، اسأَلُک َ یا عَظِیم

العَظِیم َ، ال إِله َ الّا انت َ. اللّهُم َّ صَل   عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ ارزُقنِی خَیرَ هَذَا الیَومِ  
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فِیه ِ مِن جَمِیع ِ ذُُنوبِی وَ خَطایای َ، وَ زِدنِی « وَ اغسِلنِی »الَّذِی شَرَّفتَه ُ وَ عَظَّمتَه ُ وَ تَغسِلنِی 

 ن فَضلِک َ إنَّک َ أَنت َ الوَهّاب ُ.مِ

  بخش چهارم : احکام نماز جمعه مطابق با فتاوای حضرت آیت اللّه بهجت

نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح و به جای نماز ظهر خوانده می شود و دارای 

وقت نماز جمعه اوّل ظهر شرعی که  6دو خطبه و شرایط خاصی است که خواهد آمد. 

ل شمس است می باشد مثل نماز ظهر، و بنا بر أحوط باید اوّل زوال مبادرت به انجام زوا

آن بشود با مراعات وقت خطبه ها چنانکه خواهد آمد. و در موقعی که واجب تعیینی 

باشد اگر مبادرت مذکور صورت نگرفت أحوط در صورت امکان جمع بین آن و نماز 

در زمان غیبت نماز  2ند و پس از آن ظهر را . ظهر است که اّول جمعه را اقامه می کن

الزم نیست که امام جمعه  3جمعه واجب تخییری است و کفایت از نماز ظهر می کند. 

هنگامی که نماز جمعه وجوب تعیینی  9فقیه باشد اگر چه در صورت امکان أحوط است . 

هر  نابینا، بنده ، و دارد در همان حال بر مسافری که نماز را شکسته می خواند، زن ، پیر،

کس که حضور وی باعث مشقّت و حرج برایش باشد مثل مریض واجب نیست اگر چه 

نماز جمعه از آنها در صورتی که شرکت بکنند صحیح است و کفایت از ظهر می کند. 

و امّا وجوب تخییری پس برای جمیع آنها ثابت است و فرقی با دیگران ندارند، بلکه می 

ه مستقل ّ )مثل جماعت مسافرین ( تشکیل بدهند ولی به جماعت زنان به توانند نماز جمع

فاصله بین دو نماز جمعه که هر دو واجد شرایط  1تنهائی ، جمعه مستقل منعقد نمی شود. 

صحّت باشند از یک فرسخ باید کمتر نباشد و اگر کمتر بود هر کدام که دیرتر شروع 

خّر باشند نماز آنها باطل است خواه از همدیگر کرده باشند یعنی در تکبیره االحرام متأ

مطّلع باشند یا نه ، و اگر مقارن یکدیگر شروع کرده اند هر دو نماز باطل است و در 

صورتی که وقت باقی است می توانند از اول یک نماز جمعه در آن وقت باقی مانده 

ه یکی رد کمتر نباشد کبرای تشکیل نماز جمعه باید جمعیّت آنها از پنج نفر م 1بخوانند. 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

از آنها خود امام می باشد، بنا بر این غیر از امام اگر چهار نفر مرد هم که نماز جمعه برای 

آنها وجوب تخییری دارد )اگر چه وجوب تعیینی نداشته باشد( برای نماز جمعه حاضر 

 خواندن دو خطبه  9شوند انعقاد آن جائز و مشروع می شود. 

 394ص: 

و مقدّم بودن آنها بر نماز، شرط صحّت نماز جمعه است پس اگر عمداً نماز را بدون 

خطبه خواندند دوباره بعد از خواندن خطبه ها نماز را اعاده می کنند، و اگر از روی 

فراموشی خطبه را ترک کردند بنا بر احتیاط واجب نماز را پس از خطبه اعاده می کنند. 

واجبات خطبه ها را بعد از زوال )ظهر شرعی ( بخوانند پس بنا بر اظهر واجب است  3

باید هر  7اگر خطبه ها قبل از زوال واقع شد باید واجبات آنها را بعد از زوال اعاده کنند. 

یک از دو خطبه مشتمل بر حمد الهی باشد، و نیز بنا بر اظهر مشتمل بر صلوات 

ه الم باشد، و نیز باید در مجموع دو خطببرپیامبرصلی اللّه علیه و آله و آل او علیهم الس

موعظه و قرائت قرآن کریم را ترک نکند بلکه بنا بر احتیاط واجب هر یک از دو خطبه 

باید مشتمل بر موعظه )پند و نصیحت ( و قرائت قرآن باشد، بلکه احوط رعایت ترتیب 

 لزوم اشتمالمذکور و نیز قرائت سوره کامل در هر یک از دو خطبه است ، و نیز احوط 

بنا بر احتیاط  64خطبه دوّم بر صلوات بر معصومین علیهم السالم به نحو تفصیل است . 

واجب باید خود امام جمعه خطبه ها را بخواند ولی اگر ممکن نشد می تواند دیگری 

بنا بر احتیاط واجب باید خطبه ها طوری خوانده شود که مستمعین تمام  66بخوابد. 

مند اگر چه به غیر عربی بیان شود، و این احتیاط در بخش موعظه خطبه محتوای آن را بفه

واجب است خطیب در حال خواندن خطبه ایستاده باشد، و نیز واجب  62، مؤکّدتر است . 

است بین دو خطبه به مقدار کمی بنشیند، و واجب است که به نحو متعارف صدای خود 

نوند به سمع آنها برساند، اگر چه صحّت نماز را بلند کند تا آن عدّه ای که می توانند بش

بهتر است که خطیب در هنگام ایراد  63جمعه با اسماع عدد الزم خالی از وجه نیست . 
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خطبه با طهارت باشد اگر چه بنا بر اظهر صحّت خطبه مشروط به طهارت )وضوء و غسل 

چنین صحّت  و تیمّم ( نیست . و همین حکم در مورد مأمومین هم جاری است . و هم

حرف زدن خطیب به غیر خطبه  69خطبه مشروط به پاک بودن بدن و لباس هم نیست . 

در اثناء خطبه باطل کننده آن نیست مادامی که باعث بهم خوردن مواالت و وحدت 

عرفیّه ای که در یک خطبه شرط است و نیز باعث فوت وقت نماز جمعه نباشد. و هم 

اگر ممکن است که به وسیله بلندگو  61خطبه وضوء بگیرد. چنین است اگر مثلًا در اثناء 

در  61کالم خطیب به گوش تمام جمعیّت نمازگزار برسد بعید نیست که واجب باشد. 

صورتی که مأموم در شرائطی است که اگر خطبه ها را گوش بدهد می شنود واجب 

دارد حرام  است گوش بدهد، و نیز حرف زدنی که او را از این گوش دادن واجب باز

است اگر چه باعث بطالن خطبه و نماز جمعه نسبت به او نیست . و احتیاط مستحب آن 

است که مأموم از حرف زدنی که او را از گوش دادن واجب هم باز نمی دارد اجتناب 

اگر مأموم به خطبه ها نرسید ولی یک رکعت از نماز جمعه را درک کرد نماز  69کند. 

واجب است نماز جمعه را به جماعت بخوانند، و نیز جماعت  63جمعه او صحیح است . 

شرط صحت آن است ، ولی اگر بعداً معلوم شد که امام فاسق بوده و یا طهارت نداشته 

امام جماعت در نماز جمعه باید از کمال عقل  67بنا بر اظهر نماز جمعه صحیح است . 

یعه دوازده امامی باشد. و الزم نیست برخوردار باشد و مرد و عادل و بالغ و حالل زاده و ش

 نماز جمعه در اصل 

 396ص: 

بر او واجب تعیینی باشد، پس مسافر می تواند امام جمعه شود. و نیز سایر اموری که در 

جماعت نمازهای یومیّه شرط است )مثل فاصله نداشتن و غیر آن ( در اینجا نیز معتبر است 

ومین قصد اقتداء به امام را داشته باشند و احتیاط ( در نماز جمعه الزم است که مأم24. )

مستحب برای امام نیز این است که نیّت امامت کند اگر چه با عدم نیّت امامت و تنها قصد 
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( در نماز جمعه سوره معیّنی معتبر 26وظیفه فعلیّه ، نماز جمعه از همگی صحیح است . )

جمعه و در رکعت دوّم بعد  نیست ولی مستحب است در رکعت اوّل پس از حمد سوره

( مستحب است که حمد و سوره در نماز جمعه 22از حمد سوره منافقون خوانده شود. )

( در نماز جمعه دو قنوت مستحب است : یکی در رکعت اوّل قبل 23بلند خوانده شود. )

از رکوع که پس از خواندن قنوت به رکوع می رود، و دیگری در رکعت دّوم بعد از 

( اگر نمازگزار اشتباهاً در رکعت 29پس از پایان قنوت به سجده می رود. )رکوع که 

دوّم پس از قنوت به رکوع رود و پیش از رسیدن به حدّ رکوع یادش بیاید باید به سجده 

برود. و نیز اگر در حال رسیدن به حدّ رکوع ملتفت شد و در آن حال هیچ مکث رکوعی 

است ، امّا اگر مکث کرد نمازش باطل است . نکرد به سجده می رود و نمازش صحیح 

( اگر مأموم به رکعت اوّل نماز جمعه نرسید ولی به رکعت دوّم آن که در وقت نماز 21)

جمعه به جا آورده می شود رسید اگر چه تنها به رکوع امام برسد نماز جمعه او صحیح 

وع امام را است و رکعت دوّم را خودش فرادی می خواند. ولی اگر شک کند که رک

( در موقعی که 21درک کرده یا نه ، نماز جمعه او باطل است و نماز ظهر می خواند. )

نماز جمعه بر واجد شرایط وجوب تعیینی دارد، اگر بداند که در صورت حرکت برای 

حضور در جمعه به رکوع رکعت آخر هم نمی رسد، می تواند نماز ظهر را شروع کند و 

نماز جمعه تمام شده است . و هم چنین نماز ظهر صحیح است  الزم نیست یقین کند که

اگر آن را با نیّت قربت خواند و در اثناء آن یا بعد از فراغ معلوم شد که از اوّل متمکّن از 

( شخص خنثی اگر به نماز جمعه حاضر شود نمازش 29انجام نماز جمعه نبوده است . )

( اگر بعد از 23تکمیل ِ عددِ الزم کند. ) صحیح است ولی نمی تواند خود امام شود و یا

زوال ، اذان نماز برای جمعه گفته شد، برای دفعه دوّم اذان گفتن ) به نحوی که مخالفین 

انجام می دهند( بدعت و حرام است . و نیز بعد از خواندن نماز جمعه احتیاط واجب آن 

برای امام ، موت یا بی ( اگر در بین نماز، 27است که برای نماز عصر اذان نگویند. )

هوشی پیش آید مأمومین یک نفر از خود را که با آنها مشغول نماز بود و واجد شرایط 
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امامت است پیش می اندازند و بقّیه نماز را با او می خوانند، و واجب است که نّیت اقتداء 

ا امام ر را تجدید کنند. و هم چنین اگر از امام حدثی سر زد، خود او یا سایرین ، دیگری

( اگر تعیین شخصی به جای امام ممکن 34قرار می دهند و نماز مأمومین صحیح است . )

نشد، پس اگر یک رکعت نماز را با جماعت تمام کرده بودند، ممکن است گفته شود 

که رکعت بعد را به عنوان نماز جمعه ولی فرادی تمام کنند )مثل مأمومی که فقط یک 

اگر یک رکعت را تمام نکرده بودند، ممکن است گفته  رکعت امام را درک کند( و

 شود که نماز خود را به عنوان ظهر تمام کنند و صحیح باشد لکن احتیاط به تمام کردن 

 392ص: 

( اگر در بین خطبه افراد 36جمعه و پس از آن خواندن ظهر در صورت دوم ترک نشود. )

تر شد، راد شرکت کننده از پنج نفر کمپراکنده شدند و برای نماز باز نگشتند و تعداد اف

( اگر بعد از تحقّق مقدار واجب خطبه یا 32بر هر کدام از آنها نماز ظهر واجب است . )

بعد از تمام شدن خطبه پراکنده شدند و سپس بازگشتند در صورتی که وقت نماز جمعه 

غیر از  ینگذشته باشد اعاده خطبه الزم نیست اگر چه طول بکشد. و اگر افراد دیگر

کسانی که خطبه را گوش داده اند حاضر شدند، خطبه اعاده می شود و نماز جمعه می 

( اگر بعد از آن که عدد الزم در نماز جمعه همگی تکبیره االحرام را گفتند 33خوانند. )

متفرّق شدن ِ آنها پیش آمد؛ پس اگر یک رکعت نماز را با جماعت تمام کرده اند و 

د کسی که نمازش را ادامه می دهد به عنوان جمعه تمام می کند و سپس متفرّق شده ان

صحیح است ، و اگر قبل از آن متفرّق شده اند احتیاط واجب در تمام کردن نماز به 

( اگر مأموم در اثر ازدحام جمعیت 39عنوان جمعه و پس از آن خواندن نماز ظهر است . )

ام دهد پس اگر بعد توانست انجام دهد نتوانست دو سجده رکعت اوّل را همراه امام انج

و تا امام سر از رکوع رکعت دوّم برنداشته خود را به او برساند نماز جمعه او صحیح است 
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؛ و اگر نتوانست ، همراه امام در رکعت دوّم سجده می کند به نیّت رکعت اوّل خودش 

 و بعد از آن یک رکعت دیگر می خواند و نماز جمعه او صحیح است .

  د مسأله راجع به نماز جمعه مطابق با فتاوای آیت اللّه زنجانیچن

در زمان حضور امام علیه السالم واجب است انسان در روز جمعه به جای نماز  992مسأله 

ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند؛ ولی در زمان غیبت حضرت عجل اللّه تعالی فرجه 

در نماز جمعه با شرایط معتبر،  ، خواندن نماز ظهر در وقت امکان حضور -الشریف 

 خالف احتیاط است .

( 6/ 62وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا یک ساعت ، و مراد از ساعت : ) 993مسأله 

 روز است ؛ بنا بر این در فصول مختلف تغییر می کند.

در نماز جمعه مستحب است در رکعت اول بعد از حمد، سوره جمعه و در  771مسأله 

عد از حمد، سوره منافقین بخواند، و اگر مشغول یکی از اینها شود، بنا بر رکعت دوم ب

 احتیاط واجب نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند.

ل ق»اگر در نماز جمعه از روی فراموشی به جای سوره جمعه و منافقین سوره  779مسأله 

د می تواند آن را رها کند و سوره را بخوان« قل یا أیها الکافرون »یا سوره « هو اللّه احد

جمعه و منافقین را بخواند و احتیاط مستحب این است که بعد از تجاوز از نصف رها 

 ننماید.

قل یا أیها  "یا سوره  "قل هو اللّه احد  "اگر در نماز جمعه عمداً سوره  773مسأله 

ه آن را است کبخواند، اگر چه به نصف نرسیده باشد احتیاط مستحب این  "الکافرون 

 رها نکند و سوره جمعه و منافقون بخواند.
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نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد: در رکعت اول پیش از رکوع و  6621مسأله 

 در رکعت دوم بعد از رکوع .

 393ص: 

  (احکام نماز جمعه )استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 شرکت در نماز جمعه [ 616]س 

باره شرکت در نماز جمعه با توجه به این که در عصر غیبت  : نظر جناب عالی در141س 

به سر می بریم ، چیست ؟ اگر افرادی « عجل اللّه تعالی فرجه الشریف »حضرت حجت 

اعتقاد به عدالت امام جمعه نداشته باشند، آیا تکلیف شرکت در نماز جمعه از آنان ساقط 

 می شود؟

خییری است و حضور در آن واجب ج : هر چند نماز جمعه در عصر حاضر واجب ت

نیست ، ولی با توجه به فوائد و آثار شرکت در آن ، سزاوار نیست که مؤمنین خود را از 

برکات حضور در این نماز به مجرد تشکیک در عدالت امام جمعه و یا عذرهای واهی 

 دیگر، محروم سازند.

 معنای وجوب تخییری نماز جمعه [ 617]س 

 خییری در مسأله نماز جمعه چیست ؟: معنای وجوب ت149س 

ج : معنای آن این است که مکلّف در ادای فریضه واجب ظهر روز جمعه بین خواندن 

 نماز جمعه یا نماز ظهر مخیر است .

 شرکت نکردن در نماز جمعه [ 618]س 
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: نظر جناب عالی در مورد شرکت نکردن در نماز جمعه بر اثر بی مباالتی ، 143س 

 چیست ؟

رک حضور و شرکت نکردن در نماز عبادی سیاسی جمعه به خاطر اهمیت ندادن ج : ت

 به آن ، شرعاً مذموم است .

 نماز جمعه واجب تخییری است [ 619]س 

: بعضی از مردم به دلیل عذرهای واهی و گاهی بر اثر اختالف دیدگاهها، در 147س 

 نماز جمعه شرکت نمی کنند، نظر جناب عالی در این باره چیست ؟

ج : نماز جمعه هر چند واجب تخییری است ، ولی خودداری از شرکت در آن بصورت 

 دائمی وجه شرعی ندارد.

 زمان با اقامه نماز جمعه [اقامه نماز جماعت ظهر هم  631]س 

: آیا اقامه نماز جماعت ظهر هم زمان با اقامه نماز جمعه در مکان دیگری نزدیک 164س 

 محل اقامه نماز جمعه جایز است ؟

ج : این کار فی نفسه اشکال ندارد و موجب برائت ذمّه مکلّف از فریضه ظهر جمعه می 

شود، زیرا در عصر حاضر، نماز جمعه واجب تخییری است ، ولی با توجه به این که اقامه 

نماز جماعت ظهر در روز جمعه در مکانی نزدیک محل اقامه نماز جمعه باعث تفرقه 

در نظر مردم بی احترامی و اهانت به امام جمعه و  صفوف مؤمنین می شود و چه بسا

کاشف از بی اعتنایی به نماز جمعه است ، بنا بر این سزاوار است که مؤمنین اقدام به انجام 

آن نکنند، و حتی در صورتی که مستلزم مفاسد و حرام باشد، واجب است از اقامه آن 

 اجتناب کنند.
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 ی بین نماز جمعه و نماز عصر[خواندن نماز ظهر در فاصله زمان 633]س 

: آیا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانی بین نماز جمعه و نماز عصر، جایز است ؟ 166س 

اگر نماز عصر را شخصی غیر از امام جمعه بخواند، آیا اقتدا به او در نماز عصر جایز 

 است ؟

معه از باب ج : نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است ، ولی خواندن آن بعد از نماز ج

احتیاط اشکال ندارد و اقتدا در نماز عصر روز جمعه به غیر امام جمعه اشکال ندارد، ولی 

هر گاه بخواهد با مراعات احتیاط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه نماز 

عصر را به جماعت بخواند، احتیاط کامل این است که به کسی اقتدا نماید که نماز ظهر 

 اطاً بعد از نماز جمعه خوانده است .را احتی

 399ص: 

 اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند[ 632]س 

: اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند، آیا مأموم می تواند آن را 162س 

 احتیاطاً به جا آورد؟

 ج : برای او جایز است .

 جازه از حاکم شرع واجب است [آیا بر امام جمعه کسب ا 631]س 

: آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است ؟ مراد از حاکم شرع 163س 

 چه کسی است ؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است ؟

ج : اصل جواز امامت برای اقامه نماز جمعه متوقف بر این اجازه نیست ، ولی ترتب احکام 

امت جمعه متوقف بر این است که منصوب از طرف ولی امر مسلمین نصب وی برای ام
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باشد و این حکم شامل هر سرزمین و شهری که ولی امر مسلمین در آن حاکم و مطاع 

 است ، می شود.

 آیا جایز است امام جمعه منصوب [ 634]س 

: آیا جایز است امام جمعه منصوب در صورت نبودن مانع یا معارض نماز جمعه 169س 

 را در غیر از مکانی که برای آنجا نصب شده ، اقامه نماید؟

ج : این عمل فی نفسه جایز است ، ولی احکام انتصاب برای امامت جمعه بر آن مترتب 

 نمی شود.

 انتخاب امام جمعه موقت [ 635]س 

: آیا انتخاب امام جمعه موقت باید به وسیله ولی فقیه باشدیا این که خود ائمه 161س 

 ی توانند افرادی را به عنوان امام جمعه موقت انتخاب نمایند؟جمعه م

ج : جایز است امام جمعه منصوب شخصی را به عنوان جانشین موقت برای خودش 

انتخاب کند، ولی بر امامت فرد نائب ، احکام انتصاب از طرف ولی فقیه مترتب نمی 

 شود.

 اگر مکلّف امام جمعه منصوب را عادل نداند[ 636]س 

: اگر مکلّف امام جمعه منصوب را عادل نداند و یا در عدالت او شک داشته 161س 

باشد، آیا برای حفظ وحدت مسلمانان می تواند به او اقتدا کند؟ آیا کسی که در نماز 

 جمعه شرکت نمی کند، جایز است دیگران را تشویق به عدم حضور در آن نماید؟

د و یا در عدالت وی شک دارد، صحیح نیست ج : اقتدا به کسی که او را عادل نمی دان

و نماز جماعت او هم صحیح نمی باشد، ولی حضور و شرکت در نماز جماعت برای 
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حفظ وحدت اشکال ندارد، و در هر صورت حق ندارد دیگران را ترغیب و تشویق به 

 عدم حضور در نماز جمعه کند.

 مجرد کشف خالف دلیل بر دروغ گویی نیست [ 637]س 

: شرکت نکردن در نماز جمعه که برای مکلّف دروغ گویی ِ امام جمعه آن ثابت 169س 

 شده است ، چه حکمی دارد؟

ج : مجرد کشف خالف چیزی که امام جمعه گفته ، دلیل بر دروغ گویی او نیست ، زیرا 

ممکن است گفته او از روی اشتباه یا خطا و یا توریه باشد، و سزاوار نیست انسان به مجرد 

 توهّم خروج امام جمعه از عدالت ، خود را از برکات نماز جمعه محروم نماید.

 امام جمعه [ تشخیص و احراز عدالت 638]س 

: آیا تشخیص و احراز عدالت امام جمعه منصوب از طرف امام راحل یا ولی فقیه 163س 

عادل ، بر مأموم واجب است ، یا این که انتصاب او به امامت جمعه برای اثبات عدالت 

 وی کافی است ؟

ج : اگر نصب او به امامت جمعه موجب وثوق و اطمینان مأموم به عدالت وی شود، در 

 صحت اقتدا به او کافی است .

 391ص: 

 تعیین امام جماعت برای مساجد[ 639]س 

: آیا تعیین امام جماعت برای مساجد از طرف علمای مورد اطمینان ، یا تعیین 167س 

ائمه جمعه از طرف ولی ّ امر مسلمین ، نوعی شهادت بر عدالت آنان محسوب می شودیا 

 یق شود؟این که باید در باره عدالت آنان تحق
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ج : اگر نصب امام جمعه یا جماعت موجب اطمینان به عدالت وی شود، اقتدا به او جایز 

 است .

 در صورت شک در عدالت امام جمعه [ 621]س 

: در صورت شک در عدالت امام جمعه و یا خدای نکرده یقین به عدم آن ، آیا 124س 

 اعاده نمازهایی که پشت سر او خوانده ایم ، واجب است ؟

ج : اگر شک در عدالت یا یقین به عدم عدالت بعد از فراغ از نماز باشد، نمازهای خوانده 

 شده صحیح است و اعاده آنها واجب نیست .

 شرکت در نماز جمعه که از طرف دانشجویان کشورهای اسالمی بر پا می شود[ 623]س 

ر کشورهای : شرکت در نماز جمعه که از طرف دانشجویان کشورهای اسالمی د126س 

اروپایی و غیر آنها برگزار می شود و بیشتر شرکت کنندگان در آن و هم چنین امام جمعه 

از برادران اهل سنت هستند، چه حکمی دارد؟ و در این صورت آیا خواندن نماز ظهر 

 بعد از اقامه نماز جمعه واجب است ؟

و خواندن نماز ظهر ج : شرکت در آن برای حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان اشکال ندارد 

 واجب نیست .

 در یکی از شهرها مدت چهل سال است که نماز جمعه برگزار می شود[ 622]س 

: در یکی از شهرهای پاکستان مدت چهل سال است که نماز جمعه برگزار می شود. 122

در حال حاضر شخصی بدون رعایت فاصله شرعی بین دو نماز جمعه ، اقدام به برگزاری 

دیگری نموده که منجر به بروز اختالف بین نمازگزاران شده است ، این عمل نماز جمعه 

 شرعاً چه حکمی دارد؟
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ج : انجام هر گونه کاری که منجر به بروز اختالف بین مؤمنین و پراکندگی صفوف آنان 

شود، جایز نیست ، چه رسد به مثل نماز جمعه که از شعائر اسالمی و از مظاهر وحدت 

 است .صفوف مسلمانان 

 اگر فاصله بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی نباشد[ 621]س 

: خطیب مسجد جامع جعفری در راولپندی اعالم نموده که نماز جمعه به علت 123س 

کارهای ساختمانی در آن برگزار نخواهد شد، و اکنون که عملیات تعمیر مسجد به پایان 

فاصله چهار کیلومتری ما نماز جمعه رسیده ، با مشکلی مواجه شده ایم و آن این که در 

در مسجد دیگری اقامه می شود. با توجه به مسافت مزبور آیا اقامه نماز جمعه در مسجد 

 جامع جعفری صحیح است یا خیر؟

ج : اگر فاصله بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی نباشد، نماز جمعه ای که بعد از نماز 

صورتی که مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل  جمعه اول برگزار می شود، باطل است و در

 می باشند.

 خواندن نماز جمعه که به صورت جماعت اقامه می شود[ 624]س 

: آیا خواندن نماز جمعه که به صورت جماعت اقامه می شود، به طور فرادی 129س 

صحیح است ؟ بدین معنی که شخصی نماز جمعه را به صورت فرادی در کنار کسانی 

 به نحو جماعت برگزار می کنند، بخواند. که آن را

ج : از شرائط صحت نماز جمعه ، این است که به صورت جماعت اقامه شود. نماز جمعه 

 به نحو فرادی صحیح نیست .

 کسی که نمازش شکسته است [ 625]س 
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: کسی که نمازش شکسته است آیا می تواند آن را به صورت جماعت پشت سر 121س 

 ؟امام جمعه بخواند

 ج : نماز جمعه از مأموم مسافر صحیح و مجزی از نماز ظهر است .

 391ص: 

ذکر نام مبارک حضرت زهرا سالم اللّه علیها در خطبه دوم نماز جمعه واجب است  626]س 

 ؟[

: آیا ذکر نام مبارک حضرت زهرا سالم اللّه علیها به عنوان یکی از ائمه مسلمانان 121س 

در خطبه دوم نماز جمعه واجب است ؟ یا این که واجب است ذکر نام آن حضرت به 

 قصد استحباب باشد؟

ج : عنوان ائمه مسلمین شامل حضرت زهرای مرضیه علیها السالم نمی شود و ذکر نام 

ضرت در خطبه نماز جمعه واجب نیست ، ولی تبرک جستن به ذکر نام مبارک آن ح

 شریف آن حضرت اشکال ندارد، بلکه امری پسندیده و موجب اجر و ثواب است .

 در حالی که امام جمعه نماز جمعه را اقامه می کند[ 627]س 

برای : در حالی که امام جمعه نماز جمعه را اقامه می کند، آیا مأموم می تواند 129س 

 خواندن نماز واجب دیگری به او اقتدا نماید؟

 ج : صحت آن ، محل اشکال است .

 خواندن خطبه های نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعی [ 628]س 

 : آیا خواندن خطبه های نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعی صحیح است ؟123س 
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قسمتی از آن در وقت  ج : خواندن آن قبل از زوال جائز است ، ولی احتیاط آن است که

 ظهر باشد.

 اگر مأموم چیزی از خطبه های نماز جمعه را درک نکند[ 629]س 

: اگر مأموم چیزی از خطبه های نماز جمعه را درک نکند، بلکه فقط هنگام نماز 127س 

 حاضر شود و به امام جمعه اقتدا نماید. آیا نماز او صحیح و مجزی است ؟

ست ، حتی اگر امام را در رکوع رکعت آخر نماز جمعه ج : نماز او صحیح و مجزی ا

 درک کند.

 نماز جمعه در شهر ما یک ساعت و نیم بعد از اذان ظهر اقامه می شود[ 611]س 

: نماز جمعه در شهر ما یک ساعت و نیم بعد از اذان ظهر اقامه می شود، آیا این 134س 

 است ؟ نماز مجزی از نماز ظهر است یا این که اعاده آن الزم

ج : وقت نماز جمعه از اول زوال خورشید شروع می شود و أحوط آن است که از اوائل 

 عرفی زوال در حدود یکی دو ساعت به تأخیر نیفتد.

 کسی که توانائی رفتن به نماز جمعه را ندارد[ 613]س 

ا ر: کسی که توانائی رفتن به نماز جمعه را ندارد، آیا می تواند نماز ظهر و عصر 136س 

در اوائل وقت بخواندیا این که باید صبر کند تا نماز جمعه تمام شود و بعد از آن نماز 

 ظهر و عصر را بخواند؟

 ج : صبر کردن بر او واجب نیست و می تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند.

 اگر امام جمعه منصوب ، سالم و حاضر در محل برگزاری نماز جمعه باشد[ 612]س 
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: اگر امام جمعه منصوب ، سالم و حاضر در محل برگزاری نماز جمعه باشد، آیا 132س 

جایز است ، که امام جمعه موقت را مکلّف به اقامه نماز جمعه نماید؟ آیا صحیح است به 

 امام جمعه موقت اقتدا کند؟

ب ج : اقامه نماز جمعه به امامت نایب امام جمعه منصوب و اقتدای امام منصوب به نائ

 خود اشکال ندارد.

 399ص: 

 احکام روزه 

 ]احکام روزه از رساله حضرت امام [

 اشاره

( از اذان صبح تا مغرب از 2( انسان برای انجام فرمان خداوند عالم )6روزه آن است که )

(. 3چیزهایی که روزه را باطل می کند و شرح آنها بعداً گفته می شود خودداری نماید )

( )مکارم :( در هر سال واجب است همه افراد مکلّف یک ماه مبارک رمضان را به 6)

( )زنجانی 2گفته می شود، روزه بدارند. روزه آن است که .. ) شرحی که در مسائل آینده

 :( برای خداوند متعال ..

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 3)سیستانی :( برای تذلّل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم .. )

 :( از نُه چیزی که بعداً گفته می شود خودداری نماید.

 نیّت 

 زه را از قلب خود بگذراند[الزم نیست انسان نیت رو 3551]مسأله 
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( مثلًا بگوید: فردا 6الزم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا ) 6114مسأله 

( از اذان 9( برای انجام فرمان خداوند عالم )3(، بلکه همین قدر که )2را روزه می گیرم )

و برای آن ( 1صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد کافی است )

که یقین کند تمام این مدت را روزه بوده ، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم 

( )بهجت :( یا 6بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید. )

 ر( )خوئی ، تبریزی :( بلکه همین قد3( )بهجت :( قربهً إلی اللّه .. )2به زبان جاری کند .. )

( )سیستانی :( بلکه همین قدر که بنا داشته باشد برای تذلل در 9که بنا داشته باشد .. )

 ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .1پیشگاه خداوند عالم .. )

)زنجانی :( مسأله الزم نیست انسان نیت روزه را به زبان آورد یا از قلب خود بگذراند؛ 

 زه می گیرم قربهً إلی اللّه ، بلکه همین قدر که با قصدمثلًا در قلب خود بگوید: فردا را رو

برای خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد 

 کافی است .

)مکارم :( مسأله روزه از عبادات است و الزم است با نیّت به جا آورده شود. در موقع 

قلب خود بگذراند، همین اندازه که در نظرش این  نیّت ، الزم نیست به زبان بگوید یا از

باشد که برای اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب کارهایی که روزه را باطل می 

کند، ترک نماید کافی است . باید احتیاطاً کمی قبل از اذان صبح و کمی هم بعد از 

م این مدّت را روزه مغرب از انجام این کارها خودداری کند تا یقین حاصل کند که تما

 داشته است .

 393ص: 

 انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان [ 3553]مسأله 
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( 6انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند ) 6116مسأله 

( )سیستانی :( بقیه 6(. )2و بهتر است که شب اول ماه هم ، نیت روزه همه ماه را بنماید )

 ذکر نشده . مسأله

)بهجت :( و هم چنین جایز است که شب اوّل ماه نیّت روزه همه ماه را بنماید و احتیاط 

( )فاضل :( و آن چه مهم است این است که 2به تجدید نیّت در هر شب ترک نشود. )

 مقارن اذان صبح هر روز نیت روزه و لو ارتکازاً داشته باشد.

 از اوّل شب ماه رمضان تا اذان صبح [ 3552]مسأله 

از اوّل شب ماه رمضان تا اذان صبح هر وقت نیت روزه فردا بکند اشکال  6112مسأله 

ندارد. )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( مسأله وقت نیت روزه ماه رمضان از اوّل 

 شب است تا اذان صبح .

ن مثل رمضان از اوّل شب تا اذان صبح هر وقت نّیت )فاضل :( مسأله در روزه واجب معیّ

روزه فردا بکند، اشکال ندارد و آن چه مهم است این است که مقارن با اذان صبح نیت 

روزه و لو ارتکازاً ) به این نحو که اگر از او بپرسند بگوید روزه هستم ( داشته باشد. و 

 ب معیّن دیگر و پیش از ظهر ملتفتاگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است یا واج

شود چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیّت کند و روزه او 

صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، یا بعد از ظهر ملتفت 

می کند انجام شود روزه او باطل می باشد ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل 

 ندهد و بعداً آن روزه را قضا نماید.

)زنجانی :( مسأله نیت روزه ماه رمضان وقت معین ندارد و همین که تا قبل از اذان صبح 

نیت کرده باشد، کفایت می کند، بنا بر این کسی که مثلًا در روز قبل نیت روزه کند و 

 حیح است .بعد بخوابد و تا اذان صبح هم بیدار نشود، روزه اش ص
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)نوری :( مسأله نیت روزه ماه رمضان وقت معین ندارد؛ تا اذان صبح هر وقت نیت روزه 

 فردا بکند اشکال ندارد.

)مکارم :( مسأله نیّت وقت معیّنی ندارد، بلکه هر موقعی تا قبل از اذان صبح نیّت کند، 

رت شود منظو کافی است ، و همین که برای خوردن سحری برمی خیزد و اگر از او سؤال

 کافی است .« قصد روزه دارم »چیست ؟ بگوید: 

)سیستانی :( مسأله آخرین وقت نیّت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت ، هنگام اذان 

صبح است ، به این معنی که بنا بر احتیاط واجب باید هنگام صبح امساک او همراه با 

 قصد روزه باشد هر چند در ضمیر ناخودآگاه .

 وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است [ 3551]مسأله 

( به اندازه نیت 6وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که ) 6113مسأله 

( که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می کند 2کردن به مغرب وقت مانده باشد )

 . انجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند روزه او صحیح است

 397ص: 

( )مکارم :( وقت نیت 2( )زنجانی :( وقت نّیت روزه مستحبّی تا موقعی است که .. )6)

برای روزه مستحبی در تمام روز نیز ادامه دارد حتی اگر مختصری به مغرب باقی مانده 

 باشد ..

)سیستانی :( مسأله کسی که کارهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، در هر 

ت از روز نیّت روزه مستحبّی بکند هر چند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح وق

 است .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است [ 3554]مسأله 

( بدون نیت روزه خوابیده است ، اگر پیش 6کسی که پیش از اذان صبح ) 6119مسأله 

( چه روزه او واجب باشد چه 3او صحیح است )(، روزه 2از ظهر بیدار شود و نیت کند )

( )خوئی 6(. )9مستحب . و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزه واجب نماید )

، تبریزی :( در غیر روزه ماه رمضان .. این مسأله در رساله آیت اللّه فاضل نیست )بهجت 

 :( در غیر روزه معین واجب مثل روزه ماه مبارک رمضان ..

( 2)سیستانی :( در روزه ماه رمضان و هم چنین در روزه واجبی که زمانش معین است .. )

( )سیستانی :( و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید 3)بهجت :( در حال اختیار نیت کند .. )

احتیاطاً بقیه روز را به قصد قربت مطلقه امساک کند و روزه آن روز را نیز قضا نماید. 

ی ، صافی :( ولی در واجب مضیق مثل روزه ماه رمضان احتیاط واجب آن ( )گلپایگان9)

 است که رجاءً نیّت روزه بنماید و آن را تمام کند و بعد هم قضای آن را به جا آورد.

)خوئی ، تبریزی :( و امّا در ماه رمضان اگر بی نیّت خوابیده باشد، اگر چه پیش از ظهر 

ش محل ّ اشکال است )تبریزی : و الزم است آن بیدار شود و نیّت کند صحّت روزه ا

 روز را امساک کرده ، بعد قضا نماید(.

)زنجانی :( مسأله اگر عمداً در ماه رمضان بدون نیت روزه بخوابد و تا اذان صبح بیدار 

نشود، روزه اش باطل است ولی باید در روز از انجام کارهایی که روزه را باطل می کند 

در اثر غفلت بدون نیت روزه تا اذان صبح خواب بماند و قبل از  خودداری ورزد و اگر

ظهر بیدار شود، بنا بر احتیاط واجب روزه آن روز را بگیرد و قضا نیز بنماید و چنانچه 

بعد از ظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزه کند ولی باید در بقیه روز از مبطالت روزه 

 اجتناب نماید.
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ر ماه رمضان نیّت را فراموش کند، چنانچه تا قبل از اذان ظهر یادش )مکارم :( مسأله اگر د

بیاید و فوراً نیّت کند و کاری را که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، روزه اش 

 صحیح است . امّا اگر بعد از ظهر نیّت کند، صحیح نیست .

 اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه دیگری بگیرد[ 3555]مسأله 

  هاراش

اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه دیگری بگیرد باید آن را معین نماید  6111مسأله 

(. ولی در ماه رمضان الزم نیست 2(، مثلًا نیت کند که روزه قضا یا روزه نذر می گیرم )6)

( ماه رمضان است یا 9(، بلکه اگر نداند )3نیت کند که روزه ماه رمضان می گیرم )

( 6(. )1وزه دیگری را نیت کند روزه ماه رمضان حساب می شود )فراموش نماید، و ر

)بهجت :( اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه واجب دیگری بگیرد، در صورتی که آن 

 چه بر او واجب شده است انواع متعّددی باشد، بنا بر أقوی باید آن را معیّن نماید ..

 334ص: 

 کفاره بگیرد باید آن را معین نماید مثلًا نیت( )سیستانی :( اگر بخواهد روزه قضا یا 2)

( )گلپایگانی ، صافی :( و هم چنین در 3کند که روزه قضا یا روزه کفاره می گیرم .. )

 روزه مستحبی و روزه ای که زمانش معین است تعیین الزم نیست ..

ن )نوری :( و هم چنین در روزه مستحبی که زمان خاص ندارد و روزه ای که زمانش معی

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه 9است مانند روزه روز عید غدیر مثلًا تعیین الزم نیست .. )

( )سیستانی :( و در روزه نذر و مانند آن قصد نذر الزم 1در روزه ماه رمضان اگر نداند .. )

 نیست .
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)بهجت :( مگر این که روزه برای میّت گرفته باشد که در این صورت روزه ماه رمضان 

ب نمی شود و صحیح بودن آن مورد تأمّل است . مگر این که مقصود او به دو حسا

قسمت جداگانه تقسیم شود یکی روزه واجب و یکی هم برای دیگری بودن روزه که 

 در این صورت بنا بر أظهر روزه ماه رمضان محسوب می شود.

  مسأله اختصاصی

جب معین ، نیت روزه را عمدًا هر گاه در ماه رمضان یا روزه وا 6294)بهجت :( مسأله 

ترک نماید تا صبح داخل شود، روزه آن روزش صحیح نیست و قضا بر او واجب است 

 ولی وجوب کفّاره محل تأمل است .

 اگر بداند ماه رمضان است [ 3556]مسأله 

اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزه غیر رمضان کند، نه روزه  6111مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، 6(. )6شود و نه روزه ای که قصد کرده است ) رمضان حساب می

 زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب .

)سیستانی :( روزه ای که قصد کرده است حساب نمی شود و هم چنین روزه ماه رمضان 

حساب نمی شود، اگر آن قصد، با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم 

 بر احتیاط روزه ماه رمضان حساب نمی شود. نداشته باشد بنا

)مکارم :( مسأله اگر عمداً در ماه مبارک رمضان نیت روزه غیر ماه رمضان را کند ) در 

حالی که می داند در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست ( روزه او باطل است 

 ، یعنی نه از رمضان حساب می شود و نه از غیر آن .

 اگر مثلًا به نیت روز اول ماه روزه بگیرد[ 3557]مسأله 
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اگر مثلًا به نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوم یا سوم بوده ، روزه  6119مسأله 

او صحیح است . )مکارم :( مسأله الزم نیست در موقع نیّت معیّن کند که روز اوّل ماه 

ا تعیین کند مثلًا بگوید به نیّت روز دوّم ماه است یا دوّم یا غیر آن ، حتّی اگر روزی ر

 روزه می گیرم ، بعد معلوم شود سوّم بوده روزه او صحیح است .

 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بی هوش شود[ 3558]مسأله 

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بی هوش شود و در بین روز به هوش آید،  6113مسأله 

د روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای آن را به جا بنا بر احتیاط واجب بای

 (.6آورد )

 336ص: 

( )اراکی :( روزه آن روز باطل است ؛ گر چه احتیاط مستحب است روزه آن روز را 6)

 تمام نماید.

)بهجت :( مسأله کسی که در سراسر روز بی هوش بوده در صورتی که روزه واجب معین 

اجب نیست ولی اگر قبل از ظهر به هوش آید بنا بر احتیاط واجب باید باشد روزه بر او و

روزه آن روز را تمام کرده و قضای آن را نیز بگیرد و همین احتیاط در مورد مخالف ، 

 اگر قبل از ظهر شیعه شود نیز جاری است .

ر د)مکارم :( مسأله اگر پیش از اذان صبح نیّت روزه کند و بعد بی هوش یا مست شود و 

بین روز به هوش آید، در حالی که هیچ کار خالفی به جا نیاورده احتیاط واجب آن است 

 روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد.
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)فاضل :( مسأله اگر بعد از نیت روزه مست شود و بعد به هوش آید بنا بر احتیاط واجب 

گیرد ولی اگر بی هوش شود و بعد به باید آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را نیز ب

 هوش آید روزه را تمام کند و صحیح است .

 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود[ 3559]مسأله 

  هاشار

( 6اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز به هوش آید ) 6117مسأله 

(. 2احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد )

( 2( )زنجانی :( در بین روز هوشیار شود .. )6این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 روز باطل است و باید قضای آن را به جا آورد.)اراکی :( روزه آن 

 )گلپایگانی ، صافی :( احتیاطاً امساک کند و باید قضای آن را به جا آورد.

 .6113)مکارم ، فاضل :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  مسأله اختصاصی

اگر بدون نیت روزه مست شود و در بین روز به هوش آید باید  6124)فاضل :( مسأله 

را روزه بگیرد و قضای آن را هم بگیرد ولی اگر بی هوش شود و در بین روز به آن روز 

 هوش آید فقط قضای آن را بگیرد.

 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد[ 3561]مسأله 

اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه  6114مسأله 

 رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست اش صحیح است . این مسأله در 

 ]مسأله اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است [
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( و پیش از ظهر ملتفت 6اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است ) 6116مسأله 

شود، چنانچه )کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت کند و روزه 

(( کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، ) یا 3. و اگر )(2او صحیح است )

(( روزه او باطل می باشد، ولی باید تا 9بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است )

( کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را 1مغرب )

رد و بعد از ظهر ملتفت شود و یا قبل از ظهر در ( )مکارم :( و روزه نگی6(. )1قضا نماید )

حالی که افطار کرده باشد، باید به احترام ماه رمضان تا مغرب کارهایی که روزه را باطل 

 می کند ترک نماید و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند.

 332ص: 

انی ن مسأله [ )زنج( )بهجت :( باید فوراً نّیت کند و گر نه روزه او باطل می شود. ]پایا2)

( ]قسمت 3:( بنا بر احتیاط واجب نیت روزه نماید و بعداً روزه آن روز را قضا کند .. )

( 9داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی ، سیستانی و فاضل نیست [ )

 )زنجانی :( بعد از ظهر متوجه شود، ..

( )فاضل :( باید در ماه رمضان 1یست [ )]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی ن

( )خوئی ، تبریزی :( و هم چنین است حکم بنا بر احتیاط واجب اگر پیش 1تا مغرب .. )

 از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد.

ت ی)سیستانی :( و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است بنا بر احتیاط واجب ن

روزه کند رجاءً و بعد از رمضان هم آن را قضا کند و امّا اگر پیش از ظهر ملتفت شود و 

 کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد روزه اش صحیح است .

 اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود[ 3562]مسأله 
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( و اگر 6اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیرد ) 6112مسأله 

( )اراکی :( و هم چنین اگر 6(. )2بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست )

بعد از اذان بالغ شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، روزه آن 

 واجب است .روز بر او 

)گلپایگانی ، صافی :( و احتیاط واجب آن است که اگر پیش از ظهر بالغ شود و مُفطِری 

 به جا نیاورده باشد آن روز را قصد روزه کند و تمام نماید.

)بهجت :( و اگر بعد از اذان و قبل از ظهر بالغ شود، اگر چیزی که روزه را باطل می کند 

ب در این است که بقیه آن روز را روزه بگیرد و بعداً قضای انجام نداده باشد، احتیاط واج

آن روز را نیز بگیرد و هم چنین است اگر شخصی که جنون دارد جنونش از بین برود و 

این احتیاط در باره غیر بالغی است که از اول صُبح ، نیّت ِ روزه نداشته است ، ولی چون 

یست اگر نیت روزه داشته باشد و در روزه بچه ممیز صحیح است اگر چه بر او واجب ن

 بین روز بالغ شود، روزه آن روز او صحیح است و قضا ندارد.

)مکارم :( و اگر بعد از اذان بالغ شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد 

( )سیستانی :( ولی اگر 2احتیاط واجب آن است که روزه را بگیرد و بعد هم قضا کند. )

 وزه مستحبّی کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.قصدِ ر

 کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجیر شده [ 3561]مسأله 

(، اگر روزه مستحبّی 6کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجیر شده ) 6113مسأله 

(، نمی 3دارد ) (. ولی کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری2بگیرد اشکال ندارد )

(، و چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد، در 9تواند روزه مستحبی بگیرد )

صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم می خورد و می تواند نیت 

( و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است 1خود را به روزه واجب برگرداند )
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( گر چه بی اشکال نیست 9ز مغرب یادش بیاید، روزه اش صحیح است )( و اگر بعد ا1)

. 

 333ص: 

( )اراکی :( گر چه احتیاط مستحب ّ است که 2( )سیستانی :( یا روزه کفّاره دارد .. )6)

( )سیستانی :( کسی که 3اوّل روزه واجبی را که برای آن اجیر شده است به جا آورد .. )

( )فاضل :( کسی که روزه قضا دارد، نمی تواند روزه 9. )روزه قضای ماه رمضان دارد .

مستحبّی بگیرد و اگر روزه واجب دیگری دارد، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند روزه 

 مستحبّی بگیرد ..

( 1)بهجت :( کسی که روزه قضا دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. ]پایان مسأله [ )

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه اگر بعد از مغرب 1.. ) )سیستانی :( به روزه قضا برگرداند

 یادش بیاید، معلوم نیست روزه اش صحیح باشد.

( )خوئی ، اراکی ، سیستانی ، فاضل ، تبریزی :( 9)سیستانی :( بنا بر احتیاط باطل است .. )

 بقیه مسأله ذکر نشده .

ت ده ، اگر وقت آن وسع)زنجانی :( مسأله کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجیر ش

داشته باشد می تواند روزه مستحبی بگیرد و در صورتی که وقت ، تنگ باشد اگر روزه 

مستحبی بگیرد گناه کار است ، ولی روزه او صحیح می باشد و کسی که روزه قضای 

ماه رمضان ، یا بنا بر احتیاط روزه واجب دیگری غیر ماه رمضان دارد، نمی تواند روزه 

بگیرد، مگر این که به جهتی نتواند روزه واجب بگیرد ولی بتواند روزه مستحبی مستحبی 

بگیرد، مثلًا اگر در سفر باشد و نذر کرده باشد که در آن سفر روزه مستحبی بگیرد، روزه 

اش صحیح است و در جائی که نمی تواند روزه مستحبی بگیرد چنانچه فراموش کند و 
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روز متوجه شود، روزه مستحبی او باطل است و حکم روزه مستحبی بگیرد و در اثناء 

کسی را دارد که هنوز نیت روزه نکرده است و در برخی موارد می تواند نیت خود را به 

([ خواهد آمد و در هر 6111و ) 6119روزه واجب برگرداند به تفصیلی که در مسأله ]

 حال اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه مستحبی او صحیح است .

)مکارم :( مسأله کسی که برای روزه شخص مُرده ای اجیر شده ، می تواند روزه مستحبّی 

برای خودش بگیرد. کسی که روزه قضای ماه رمضان یا روزه واجب دیگری بر ذمّه دارد 

جایز نیست روزه مستحبّی بگیرد و اگر فراموش کند و روزه مستحبی بگیرد چنانچه قبل 

ند نیت خود را به روزه واجب برگرداند ولی اگر بعد از ظهر از ظهر یادش بیاید می توا

 یادش بیاید روزه او باطل است .

 اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معّین دیگری بر انسان واجب باشد[ 3564]مسأله 

اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد مثلًا نذر  6119مسأله 

روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه اش کرده باشد که 

(، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و پیش 6باطل است )

از ظهر یادش بیاید چنانچه کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد و نیت کند 

طل می باشد. این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل ( و گر نه با3( روزه او صحیح )2)

( )مکارم :( ولی اگر یادش برود و پیش از ظهر یادش بیاید، می تواند 6و بهجت نیست )

 نیّت کند.

 339ص: 

( )سیستانی :( و اگر بعد از ظهر 3( )گلپایگانی ، صافی :( بدون تأخیر نّیت کند .. )2)

 ه ماه رمضان گفته شد، مراعات نماید.یادش بیاید، احتیاطی را که در روز
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)زنجانی :( مسأله کسی که قضای روزه ماه رمضان خودش یا روزه نذری خودش بر عهده 

اش می باشد؛ وقت آن وسعت داشته باشد یا تنگ باشد، اگر در اثناء روز حتی بعد از 

ظهر نیت کند روزه اش صحیح است ، هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر وقت 

ینها وسعت داشته باشد تا قبل از ظهر نیت کند و اگر وقت تنگ باشد قبل از طلوع فجر ا

نیت کند و در غیر این صورت به آن روزه اکتفا نکند؛ بلی در صورتی که نذر کرده که 

 روزه ای بگیرد که از اول طلوع فجر نیت آن را دارد، نمی تواند در اثناء روز نیت نماید.

 ای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند[اگر بر 3565]مسأله 

اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت  6111مسأله 

( اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید 6نکند )

(، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد 2داشته باشد که بگیرد یا نه )

و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است . این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر برای روزه ای که واجب است و روز آن 6و بهجت نیست )

( )مکارم :( هر گاه روزه واجب 2.. ) معین نیست مثل روزه کفّاره ، عمداً تا ظهر نیت نکند

غیر معیّن بر ذمّه دارد )مانند روزه قضای ماه رمضان یا روزه کفّاره ( وقت نیّت آن تا ظهر 

 باقی است ، یعنی ..

)زنجانی :( مسأله کسی که روزه واجب دیگری بر عهده اوست ؛ وقت آن وسعت داشته 

دل قربانی حج ّ و هم چنین کسی که روزه باشد یا تنگ باشد، مانند روزه کفاره و روزه ب

نیابی به جا می آورد، باید قبل از طلوع فجر نیت کند و اگر در اثر غفلت نیز تا طلوع فجر 

نیت نکرد، به روزه آن روز اکتفاء نکند؛ هر چند احتیاط استحبابی این است که اگر وقت 

 یز بگیرد.آن تنگ باشد قبل از ظهر نیت روزه کرده ، روزه آن روز را ن

 اگر در ماه رمضان ، پیش از ظهر کافر مسلمان شود[ 3566]مسأله 
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( و از اذان صبح تا آن 6اگر در ماه رمضان ، پیش از ظهر کافر مسلمان شود ) 6111مسأله 

وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد نمی تواند روزه بگیرد و قضا هم 

زی :( بنا بر احتیاط واجب باید نیّت روزه کند و روزه را تمام ( )خوئی ، تبری6(. )2ندارد )

 نماید و اگر آن روز را روزه نگیرد، قضای آن را به جا آورد.

)گلپایگانی ، صافی :( روزه بر او واجب نیست اگر چه از اذان صبح تا آن وقت کاری 

ه روب از چیزهائی ککه روزه را باطل می کند انجام نداده باشد؛ بلی ، بعد از اسالم تا غ

 روزه دار باید از آنها خودداری نماید، خوب است خودداری کند.

 )بهجت :( بنا بر احتیاط مستحب باید نّیت روزه کند و روزه را تمام نماید.

)مکارم :( چنانچه تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده ، بنا بر احتیاط 

 ارد.واجب روزه بگیرد و قضا هم ند

 331ص: 

 ( )اراکی :( احتیاط واجب است که در آن روز از مبطالت روزه پرهیز کند.2)

)فاضل :( احتیاط واجب آن است که نیت کند و روزه بگیرد و اگر روزه نگرفت قضا 

 کند.

)زنجانی :( مسأله اگر کافری مسلمان شود قضای روزه های قبلی بر او واجب نیست ؛ بلی 

چنانچه در اثناء روز مسلمان شود، باید در بقیه روز از مبطالت روزه اجتناب کند؛ پس 

اگر قبل از ظهر مسلمان شده و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند 

واجب آن است که در بقیه روز، نیت روزه کند و اگر آن روز را  انجام نداده ، احتیاط

روزه نگرفت قضای آن را به جا آورد و اگر بعد از ظهر مسلمان شده الزم نیست نیت 

 روزه کند.
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)سیستانی :( مسأله اگر در روز ماه رمضان کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت 

نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید به قصد ما فی کاری که روزه را باطل می کند انجام 

 الذمه تا آخر روز امساک کند و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.

 اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود[ 3567]مسأله 

( و از اذان صبح تا آن 6اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود ) 6119مسأله 

( و آن 2طل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند )وقت کاری که روزه را با

روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست 

( )گلپایگانی ، صافی :( واجب نیست بر او که نیّت روزه کند اگر چه از اذان صبح 6(. )3)

 نداده باشد. تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند، انجام

)بهجت :( و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، واجب بودن 

( )مکارم :( و احتیاطاً قضا هم نماید ولی 2روزه و صحیح بودنش خالی از وجه نیست . )

اگر بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز واجب نیست ، فقط باید قضای آن را به جا 

 آورد.

ی :( اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن وقت )سیستان

کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند 

 ( )فاضل ، سیستانی :( و باید بعداً آن را قضا کند.3.. )

ز ظهر یا بعد از آن مریض )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر در وسط روز ماه رمضان پیش ا

خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست هر چند تا آن وقت کاری که روزه را باطل 

 می کند انجام نداده باشد.
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)زنجانی :( مسأله اگر مریض در اثناء روزه ماه رمضان خوب شد، چنانچه اجتناب از 

ه ، گرفتن روزه و مبطالت روزه در قسمتی از روز که مریض بوده برای او ضرر داشت

اجتناب از مبطالت آن ، در بقیه روز بر او واجب نیست و اگر اجتناب از مبطالت روزه 

در قسمت اول روز بر او ضرر نداشته معلوم می شود که واقعاً روزه آن روز بر او واجب 

بوده ، پس باید در بقیه روز از مبطالت روزه اجتناب کند، پس اگر قبل از ظهر خوب 

 از اذان صبح تا آن وقت کاری که شده و 

 331ص: 

روزه را باطل می کند انجام نداده ، بنا بر احتیاط واجب در بقیه روز نیت روزه کند و 

قضای آن را نیز به جا آورد، ولی اگر یکی از مبطالت روزه را به جا آورده یا بعد از ظهر 

طالت روزه اجتناب خوب شده ، الزم نیست نیت روزه کند، اگر چه واجب است از مب

 نماید و این روزه را بعداً قضا کند.

 روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان [ 3568]مسأله 

روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان ، واجب نیست  6113مسأله 

( ولی اگر 6) روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی تواند نیت روزه رمضان کند

نیت روزه قضا و مانند آن بنماید چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده ، از رمضان حساب 

( )گلپایگانی :( و می تواند نیّت کند که اگر رمضان است ، روزه رمضان و 6می شود. )

اگر رمضان نیست ، روزه قضا یا مانند آن باشد و بهتر آن است که نّیت روزه قضا و مانند 

 نماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده ، از رمضان حساب می شود.آن ب

)خوئی ، تبریزی ، بهجت :( )خوئی ، تبریزی : یا نیّت کند که اگر رمضان است ، روزه 

رمضان و اگر رمضان نیست روزه قضایا مانند آن باشد( بلکه باید نیّت روزه قضا و مانند 

رمضان بوده ، از رمضان حساب می شود. ولی در آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود 
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صورتی که قصد کند آن چه را که فعلًا خدا از او خواسته است انجام دهد و بعد معلوم 

 شود رمضان بوده نیز کافی است .

)زنجانی :( بلکه باید به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد یا قصد 

وند متعال از او خواسته است انجام می دهد، بلکه می تواند کند آن چه را که فعلًا خدا

چنین نیت کند که اگر ماه رمضان است روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نیست روزه 

قضا یا روزه مستحبی و مانند آن باشد، هر چند نیت کردن به این شکل خالف احتیاط 

د ماه رمضان بوده ، از ماه استحبابی است و در این سه صورت ، چنانچه بعد معلوم شو

 رمضان حساب می شود.

)سیستانی :( ولی اگر نیّت کند که اگر رمضان است روزه رمضان و اگر رمضان نیست 

روزه قضا یا مانند آن باشد، صحّت روزه اش بعید نیست ولی بهتر آن است که نیّت روزه 

از رمضان حساب می  قضا و مانند آن بنماید و چنان چه بعد معلوم شود رمضان بوده ،

 شود و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود رمضان بوده نیز کافی است .

)صافی :( و بنا بر احتیاط، نیت قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان 

 بوده ، از رمضان حساب می شود.

آخر ماه شعبان است یا  یعنی روزی که انسان شک دارد« یوم الشّک »)مکارم :( مسأله 

اوّل ماه رمضان ، روزه آن واجب نیست . و اگر بخواهد روزه بگیرد، باید نیّت ماه شعبان 

کند، یا اگر روزه قضا به ذمّه دارد نیّت قضا کند و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان 

ا به ت خود ربوده ، از رمضان حساب می شود، ولی اگر در اثناء روز بفهمد، باید فوراً نی

 روزه ماه رمضان برگرداند.

 اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان [ 3569]مسأله 
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اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت روزه  6117مسأله 

قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است 

( )زنجانی :( نباید در بقیه روز نیت غیر ماه رمضان 6(. )2باید نیت روزه رمضان کند )(، 6)

 را داشته باشد.

 339ص: 

)نوری :( و یا مردد شود که روزه خود را باطل کند یا نه ، یا قصد کند که روزه را باطل 

 کند مثلًا چیزی بخورد روزه اش باطل می شود اگر چه از قصدی که کرده برگردد و

( )فاضل :( و لو این که 2توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام ندهد. )

بعد از ظهر ملتفت شود و اگر به نّیت رمضان روزه بگیرد باطل است ، و لو این که در 

 .6113واقع رمضان باشد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 وزه رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد[اگر در روزه واجب معینی مثل ر 3571]مسأله 

اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت روزه گرفتن برگردد  6194مسأله 

( روزه اش باطل است ، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل می کند 6)

)اراکی ( 6(. )2به جا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد روزه اش باطل نمی شود )

:( یا نیّت کند که چیزی را که روزه را باطل می کند به جا آورد، روزه اش باطل است . 

]پایان مسأله [ )نوری :( و یا مردّد شود که روزه خود را باطل کند یا نه ، یا قصد کند که 

روزه را باطل کند، مثلًا چیزی بخورد، روزه اش باطل می شود، اگر چه از قصدی که 

( )فاضل 2دد و توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام ندهد. )کرده برگر

:( روزه اش صحیح است . همین طور در روزه مستحبّی و روزه واجب ِ غیر معیّن اگر 

پیش از ظهر بعد از این که از نیت روزه برگشت دوباره نیّت روزه کند، روزه او صحیح 

 است .
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 (.723(، صفحه )6323ه اختصاصی ))بهجت :( رجوع کنید به مسأل

)خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( مسأله اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان 

مردّد شود که روزه خود را باطل کند یا نه ، یا قصد کند که روزه را باطل کند روزه اش 

باطل می شود اگر چه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می 

 کند انجام ندهد.

ستانی :( اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه اش باطل می شود و اگر دو مرتبه نیت )سی

روزه کند احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضای آن را به 

 جا آورد.

)مکارم :( مسأله هر گاه در ماه رمضان یا هر روزه واجب معیّن دیگر، از نیّت روزه برگردد 

د که روزه بگیرد یا نه ، روزه اش باطل می شود. هم چنین اگر نیّت کند چیزی یا مردّد شو

که روزه را باطل می کند به جا آورد مثلًا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد، روزه اش باطل 

می شود، هر چند اصلًا غذا هم نخورد مگر این که در آن حال توجّه نداشته باشد که فالن 

 عمل روزه را باطل می کند.

)زنجانی :( مسأله اگر در اثناء روزه واجب ؛ وقت آن وسعت داشته یا وقت آن تنگ 

باشد، قصد کند که در بقیه روز روزه نباشد، یا مُردّد باشد که در بقیه روز، روزه باشد یا 

نه ، یا با التفات به مفطر بودن چیزی قصد کند آن را به جا آورد، حکم کسی را دارد که 

زه نکرده است و تفصیل آن در مسائل قبل گذشت ، و اگر مردد شود تا آن وقت قصد رو

که با آوردن یکی از مبطالت روزه ، روزه را باطل کند یا نه ، اگر به امید مطلوبیت از 

 مبطالت روزه اجتناب کند، روزه اش صحیح است .

 در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست [ 3573]مسأله 
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 ر روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست ، مثل روزهد 6196مسأله 

 333ص: 

کفاره ، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا مردّد شود که به جا 

آورد یا نه ، چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح 

( )گلپایگانی ، صافی ، سیستانی 6اللّه بهجت نیست ) (. این مسأله در رساله آیت6است )

:( چنانچه به جا نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر و در مستحب تا پیش از مغرب 

 )سیستانی : تا پیش از غروب ( دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است .

 .6194)فاضل :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

ستحب ، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام )زنجانی :( مسأله در روزه م

دهد، یا مردد شود که به جا آورد یا نه ، چنانچه به جا نیاورد و پیش از مغرب دوباره نیت 

 کند، روزه او صحیح است .

 چیزهایی که روزه را باطل می کند

 نُه چیز روزه را باطل می کند[ 3572]مسأله 

(: اول : خوردن و آشامیدن ، دوم : جماع 2روزه را باطل می کند )( 6نُه چیز ) 6192مسأله 

( کاری کند که منی از او 9(، و استمناء آن است که انسان با خود )3، سوم : استمناء )

(. چهارم : دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و جانشینان 1بیرون آید )

(. ششم : فرو بردن تمام سر 9: رساندن غبار غلیظ به حلق ) (. پنجم1پیغمبر علیهم السالم )

(: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح . هشتم : اماله 7(. هفتم )3در آب )

( و احکام اینها در مسائل آینده گفته 66(. نهم : قی کردن )64کردن با چیزهای روان )

( )مکارم :( کارهایی 2ی :( هشت چیز .. )( )زنجانی :( هفت چیز .. )سیستان6می شود. )
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( )گلپایگانی ، صافی ، مکارم 3که روزه را باطل می کند، بنا بر احتیاط نُه چیز است : .. )

( )خویی ، زنجانی ، تبریزی :( با خود یا دیگری غیر از جماع .. 9:( ]پایان مورد سوّم [ )

 که مرد با خود یا به وسیله دیگری( )سیستانی :( سوّم : استمناء: و استمناء آن است 1)

بدون جماع ، کاری کند که منی از او بیرون آید، و تحقق آن در زن به نحوی است که 

 ( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب ..1[ بیان شد .. )391در مسأله ]

)بهجت :( چهارم : دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و جانشینان 

 مبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السالم ..پیغ

)زنجانی :( چهارم : دروغ بستن بر خدا یا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا یکی از 

( )اراکی ، خوئی ، بهجت ، سیستانی ، تبریزی :( پنجم : رساندن 9امامان علیهم السالم .. )

تیاط واجب ( .. ]مورد پنجم در رساله آیت اللّه زنجانی غبار به حلق )سیستانی : بنا بر اح

( )گلپایگانی ، صافی :( که حرام است و بنا بر احتیاط الزم روزه را هم باطل 3نیست [ )

 می کند ..

( )زنجانی :( پنجم : .. 7]مورد ششم در رساله آیات عظام : سیستانی و زنجانی نیست [ )

 ( )سیستانی ، مکارم :( عمداً قی کردن ..66.. )( )زنجانی :( ششم : اماله کردن 64)

)زنجانی :( هفتم : قی کردن . بجز این هفت چیز، بر روزه دار حرام است سر را در آب 

فرو برد ولی ظاهراً روزه را باطل نمی کند و احتیاط مستحب آن است که از رساندن غبار 

 به حلق خودداری کند. احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

 337ص: 

 خوردن و آشامیدن  3

  [اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد 6193]مسأله 
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( عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه 6اگر روزه دار ) 6193مسأله 

خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب ، چه معمول نباشد مثل خاک و 

ان بیرون آورد و (، حتی اگر مسواک را از ده2شیره درخت و چه کم باشد یا زیاد )

( 9( مگر آن که )3دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل می شود )

رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود 

( 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر روزه دار با التفات به این که روزه دارد .. )6(. )1)

 )تبریزی ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)فاضل :( حتی اگر کسی نخ را با آب دهانش تر کند و دوباره به دهانش ببرد و رطوبت 

آن را فرو برد روزه او باطل می شود. و همین طور رطوبت مسواک ، مگر این که رطوبت 

ور شود. و همین طآنها به طوری در آب دهان از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته ن

( 3با فرو بردن بقایای غذایی که از بین دندانها بیرون می آید روزه باطل می شود. )

)زنجانی :( مگر آن که رطوبت مسواک در دهان به قدری کم باشد که نگویند چیزی 

در این مسأله و مسائل بعدی آن است که انسان با « عمداً»خورده است و منظور از کلمه 

( )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( بلکه 9ه دار بودن خود، کاری انجام دهد. )توجه به روز

( )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( ولی بداند که در دهان باقی است )نوری : و با 1اگر .. )

 آب دهان مخلوط شده است (، بنا بر احتیاط الزم نباید آن را فرو برد.

  [اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده  6199]مسأله 

اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ، باید لقمه را از  6199مسأله 

( 6دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد روزه اش باطل است و به دستوری که بعداً )

 [ ..6114( )زنجانی :( در مسأله ]6شود. )گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می 

  [اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد 6191]مسأله 
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اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود.  6191مسأله 

 )مکارم :( مسأله خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کند.

  [احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی  6191]مسأله 

( از استعمال آمپولی که به جای غذا 6احتیاط واجب آن است که روزه دار ) 6191مسأله 

( 3(، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند )2به کار می رود خودداری کند )

فاضل :( باید روزه دار .. )نوری ( )6(. )9یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد )

( )بهجت :( بلکه اجتناب خالی از وجه 2:( احتیاط مستحب آن است که روزه دار .. )

( )بهجت :( یا به جهت دیگر استعمال می شود، اشکال ندارد و اجتناب از 3نیست .. )

ریق هیچ ( )نوری :( و تز9آمپولی که معلوم نیست از قسم اول باشد یا نه ، الزم نیست . )

 نوع از آمپول ها روزه را باطل نمی کند.

 374ص: 

)اراکی :( مسأله استعمال آمپول هایی که تزریق می شود، تقویتی باشد یا غیر تقویتی ؛ و 

نیز سرم غذایی و تقویتی چون در موارد مذکور أکل و شرب صادق نیست اشکال ندارد. 

ل که روزه دار از استعمال آمپو )گلپایگانی ، صافی :( مسأله احتیاط مستحب آن است

خودداری کند و فرق بین آمپول ها نیست . و اگر الزم شد و تزریق کرد، روزه او باطل 

 نمی شود.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جهت دیگر استعمال 

ای آمپولی که به ج می شود، برای روزه دار اشکال ندارد. و بهتر آن است که از استعمال

 دواء و غذا به کار می برند، خودداری کند.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی :( مسأله آمپول و سرم روزه را باطل نمی کند هر چند آمپول تقویتی یا سرم 

قندی نمکی باشد و هم چنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می شود اگر دارو را 

ین دارو در چشم و گوش ریختن روزه فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی کند و هم چن

را باطل نمی کند اگر چه مزه آن به گلو برسد و اگر در بینی بریزد اگر به حلق نرسد 

 روزه را باطل نمی کند.

)مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که روزه دار از تزریق آمپول ها و سرمهایی که 

ولی تزریق آمپول هایی که عضو را به جای غذا یا دواء به کار می رود، خودداری کند 

 بی حس می کند، اشکال ندارد.

)زنجانی :( مسأله احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال سرم و آمپولی که به 

جای غذا بکار می رود خود داری کند، ولی تزریق آمپول دوایی و آمپولی که عضو را 

 بی حس می کند، اشکال ندارد.

  [زه دار چیزی را که الی دندان مانده است اگر رو 6199]مسأله 

اگر روزه دار چیزی را که الی دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه اش  6199مسأله 

. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 6193باطل می شود. )فاضل :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 .6193مسأله 

  [کسی که می خواهد روزه بگیرد 6193]مسأله 

کسی که می خواهد روزه بگیرد، الزم نیست پیش از اذان دندانهایش را  6193 مسأله

( چنانچه 6خالل کند، ولی اگر بداند غذایی که الی دندان مانده در روز فرو می رود )

( بلکه اگر فرو هم نرود 2خالل نکند و چیزی از آن فرو رود، روزه اش باطل می شود )

( )زنجانی :( و روزه را باطل می کند، 6روز را بگیرد. )بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن 
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چنانچه عمداً با خالل کردن بیرون نیاورد روزه اش باطل می باشد؛ هر چند خرده های 

 غذا در روز فرو نرود.

( )اراکی ، 2)سیستانی :( باید خالل کند. ]پایان مسأله [ )بهجت :( باید خالل کند .. )

 ده .خوئی :( بقیه مسأله ذکر نش

)بهجت :( و اگر هم فرو نرود، باز اخالل به نیّت کرده ولی اگر نمی داند که غذا فرو 

خواهد رفت یا نه ، مستحب است خالل کند و اگر هم اتّفاقاً و سهواً فرو برد، روزه باطل 

 نیست .

 376ص: 

)گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، فاضل :( چنانچه خالل نکند، روزه اش باطل می شود. 

 )گلپایگانی ، صافی ، فاضل : خواه چیزی از آن فرو رود یا فرو نرود(.

)مکارم :( مسأله کسی که می خواهد روزه بگیرد، بهتر است پیش از اذان صبح دندانهایش 

را بشوید و خالل کند، و اگر بداند غذایی که الی دندان مانده در روز فرو می رود 

وید و خالل کند و اگر نکند و غذا فرو رود، احتیاط واجب آن است که قبلًا آن را بش

 روزه را تمام کند و بعد قضا نماید.

  [فرو بردن آب دهان ، اگر چه به واسطه خیال کردن ترشی  6197]مسأله 

فرو بردن آب دهان ، اگر چه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در  6197مسأله 

 این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند. 

  [فرو بردن اخالط سر و سینه  6134]مسأله 
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فرو بردن اخالط سر و سینه ، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی  6134مسأله 

( )اراکی 6(. )6اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد )

 د.:( نباید آن را فرو بر

 )سیستانی ، زنجانی :( احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد.

)بهجت :( مسأله جواز فرو بردن اخالط سر و سینه ، در صورتی که در غیر حال روزه 

امری عادّی باشد و به فضای دهان نرسیده باشد خالی از وجه نیست و اگر به فضای دهان 

 جب روزه را باطل می کند.رسید و آن را فرو بُرد، بنا بر احتیاط وا

  [اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد 6136]مسأله 

( می تواند 6اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد ) 6136مسأله 

( آب بیاشامد ولی روزه او باطل می شود 3( به اندازه ای که از مردن نجات پیدا کند )2)

( و اگر ماه رمضان باشد، باید در بقیه روز از به جا آوردن کاری که روزه را باطل می 9)

( )گلپایگانی ، صافی 2( )تبریزی :( یا به مرض مبتال شود .. )6(. )1ید )کند خودداری نما

( )بهجت 9( )تبریزی :( به اندازه ای که از خوف ، نجات پیدا کند .. )3:( واجب است .. )

( )فاضل :( و قضای آن را 1:( امّا در ماه رمضان تا مغرب از سایر مفطرات اجتناب کند. )

 هم بگیرد.

له اگر روزه دار اتفاقاً به قدری تشنه شود که از ادامه روزه بر جان خود )زنجانی :( مسأ

بترسد یا روزه بر او حرجی یا ضرری باشد، می تواند به قدری که سیر نشود، آب بیاشامد 

و روزه او باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد باید در بقیه روز از به جا آوردن کاری 

داری کند؛ بلکه بنا بر احتیاط در روزه واجب غیر ماه که روزه را باطل می کند، خود

 رمضان نیز امساک نماید.
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)سیستانی :( مسأله اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد، یا به او 

ضرری برسد یا آن که به سختی بیفتد که نمی تواند آن را تحمّل کند، می تواند به اندازه 

ور برطرف شود، آب بیاشامد؛ بلکه در فرض ترس از مرگ و مانند ای که ترس از این ام

 آن ، واجب است ولی روزه

 372ص: 

او باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد، باید بنا بر احتیاط الزم بیشتر از آن نیاشامد و در 

 بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نماید.

وزه دار به اندازه ای تشنه شود که طاقت تحمّل آن را ندارد و یا )مکارم :( مسأله اگر ر

ترس بیماری و تلف داشته باشد، می تواند به اندازه ضرورت ، آب بنوشد ولی روزه او 

 باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد، باید بقیه روز را امساک کند.

  [جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا 6132]مسأله 

جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولًا به حلق  6132أله مس

(، ولی اگر انسان از اول 6نمی رسد، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند )

(، روزه اش باطل می شود و باید قضای آن 2بداند که به حلق می رسد چنانچه فرو رود )

( )بهجت :( و احتیاط مستحب است که 6(. )3اره هم بر او واجب است )را بگیرد و کف

چنانچه فرو »( ]عبارت 2این امور را در صورت عدم حاجت و ضرورت ترک کنند. )

( )گلپایگانی ، صافی 3در رساله آیات عظام : خوئی ، سیستانی و تبریزی نیست [ )« رود

روزه اش باطل می شود هر چند به حلق :( اگر انسان از اوّل بداند که به حلق می رسد، 

 نرسد و باید قضای آن را بگیرد و اگر به حلق رسیده ، کفّاره هم بر او واجب است .
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)زنجانی :( مسأله جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولًا فرو 

 گر انسان از اول بداند کهنمی رود، اگر چه اتفاقاً فرو رود روزه را باطل نمی کند، ولی ا

فرو می رود و روزه باطل می شود، اگر قصد کند که این کار را انجام دهد، روزه اش 

باطل است ؛ هر چند آن را انجام ندهد و اگر در اثر انجام این کار غذا فرو رود، کفاره 

 نیز دارد.

)مکارم :( مسأله جویدن غذا برای بچه و هم چنین چشیدن غذا و مانند آن ، و شستشوی 

دهان با آب یا داروها اگر چیزی از آن فرو نرود، روزه را باطل نمی کند و اگر بدون 

اراده به حلق برسد، اشکالی ندارد، ولی اگر از اّول بداند بی اختیار به حلق می رسد روزه 

 و کفّاره دارد. اش باطل است و قضا

  [انسان نمی تواند برای ضعف ، روزه را بخورد 6133]مسأله 

انسان نمی تواند برای ضعف ، روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به قدری  6133مسأله 

( 6( )2(، خوردن روزه اشکال ندارد. )6است که معمولًا نمی شود آن را تحمل کرد )

طوری که معمولًا نمی شود آن را تحمّل کرد ..  )بهجت :( که مشقّت شدیدی داشته ، به

( )زنجانی :( بلی ، بعضی از اشخاص مانند افراد پیر می توانند به جهت مشقت ، روزه 2)

 را بخورند.

 )بهجت :( ولی اگر تا سال دیگر خوب شد، باید قضای آن را بگیرد.

وزه می تواند ر)مکارم :( اگر ضعف او به قدری است که تحمّل آن بسیار مشکل شود، 

 را بخورد، و هم چنین اگر خوف بیماری داشته باشد.

 جِماع  2

  [جماع روزه را باطل می کند 6139]مسأله 
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( اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود 6جماع روزه را باطل می کند ) 6139مسأله 

و طرف را باطل )نزدیکی با زن ( روزه هر د« جماع »( )مکارم :( 6و منی هم بیرون نیاید. )

 می کند ..

 373ص: 

)فاضل :( مسأله جماع اعم ّ از این که از جلو باشد یا از پشت ، صغیر باشد یا کبیر، روزه 

جماع کننده و جماع شده را باطل می کند اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و 

 منی هم نیاید.

  [اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود 6131]مسأله 

اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل  6131مسأله 

( ولی کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند 6نمی شود )

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، مکارم ، صافی ، زنجانی 6(. )2روزه اش باطل می شود )

 ه مسأله ذکر نشده .، نوری ، فاضل :( بقی

)سیستانی :( ولی در شخصی که ختنه گاه ندارد اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود 

( )اراکی :( کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه 2نیز روزه اش باطل می شود. )

 گاه را داخل کند، روزه اش باطل نمی شود.

 اشکال است .)بهجت :( بطالن و عدم بطالن روزه اش محل 

  [اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه  6131]مسأله 

(، روزه او صحیح 6اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه ) 6131مسأله 

(، 9( اگر شک کند که دخول شده یا نه )3( و کسی هم که آلتش را بریده اند )2است )
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( )گلپایگانی ، صافی 6روزه او صحیح است . این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

ست و اگر قصد دخول داشته با علم به مفطر بودن دخول ، و :( کفّاره بر او واجب نی

دخول واقع نشده یا شک در آن نماید، روزه اش باطل است و قضای آن واجب است . 

 ( )مکارم :( بقیه مسأله ذکر نشده .2)

)زنجانی :( پس چنانچه در حالی که توجه داشته که جماع روزه را باطل می کند به قصد 

رده ، روزه اش باطل است و قضا دارد ولی کفاره ندارد و اگر توجه جماع این کار را ک

 نداشته است ، روزه اش صحیح است .

)نوری :( اگر قصد دخول نداشته روزه او صحیح است ولی اگر قصد دخول داشته است 

چه این که علم پیدا کند که دخول واقع نشده یا شک در آن کند روزه اش باطل است 

( )فاضل :( کسی هم که مقدار ختنه گاهش قطع شده .. 3ست .. )و قضای آن واجب ا

 ( )اراکی :( اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه ..9)

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر عمداً جماع نماید و شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل 

 فّاره واجب نیست .شده یا نه ، روزه او باطل است و الزم است قضا نماید ولی ک

)سیستانی :( مسأله اگر عمداً قصد جماع نماید و شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل 

[ دانسته می شود و در هر صورت 6194شده یا نه ، حکم این مسأله با مراجعه به مسأله ]

 اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد کفاره بر او واجب نیست .

  [اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید 6139]مسأله 

(، یا او را به جماع مجبور 6اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید ) 6139مسأله 

 (( روزه او باطل نمی شود، ولی 2نمایند ) به طوری که از اختیار او خارج باشد )

 379ص: 
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شد، باید فوراً از حال جماع خارج چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا دیگر مجبور نبا

 ( )فاضل :( یا در خواب باشد ..6(. )3شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است )

)تبریزی :( روزه او باطل نمی شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید باید فوراً از 

پرانتز ( ]قسمت داخل 2حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه او باطل است . )

( )زنجانی :( بلی ، کسی که مُکرَه می 3در رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست [ )

باشد و برای دفع شرّ دیگری ، جماع را اختیار می کند، روزه اش باطل می شود ولی 

 کفاره ندارد.

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید یا با او جماع 

ایند، به طوری که از اختیار او خارج باشد، روزه او باطل نمی شود ولی چنانچه در بین نم

جماع یادش بیاید، یا در بین ، مختار شود باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج 

نشود، روزه او باطل است و هم چنین اگر خودش از ترس جماع کند، روزه اش باطل 

 می شود.

 استمناء 1

  [اگر روزه دار استمناء کند 6133له ]مسأ

اگر روزه دار استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید،  6133مسأله 

روزه اش باطل می شود. )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله اگر روزه دار 

 می شود.[ گذشت ( روزه اش باطل 6192استمناء کند )معنای استمناء در مسأله ]

  [اگر بی اختیار منی از او بیرون آید 6137]مسأله 

(. ولی اگر 2( منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست )6اگر بی اختیار ) 6137مسأله 

( 6(. )1( بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود )9( کاری کند که )3)
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)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی ، مکارم ( 2)مکارم :( در حال خواب یا بیداری .. )

( )نوری :( اگر کاری کند که 9( )بهجت :( ولی اگر عمداً .. )3:( بقیه مسأله ذکر نشده . )

( )بهجت :( در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که به 1بر حسب عادت او .. )

 سبب آن کار، منی بی اختیار خارج خواهد شد.

  [هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود 6174]مسأله 

هر گاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، یعنی در  6174مسأله 

( و چنانچه بخوابد و محتلم 6خواب منی از او بیرون می آید، می تواند در روز بخوابد )

( 6رساله آیت اللّه بهجت نیست ) (. این مسأله در2هم بشود روزه اش صحیح است )

)گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط مستحب نخوابد ولی اگر بخوابد، روزه اش باطل نمی 

 شود.

)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( جایز است بخوابد هر چند به سبب نخوابیدن به 

:( مخصوصاً اگر ( )فاضل 2زحمت نیفتد؛ و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمی شود. )

 ترک خواب موجب حَرَج باشد.

  [اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود 6176]مسأله 

اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست  6176مسأله 

 از بیرون آمدن آن جلوگیری کند. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 371ص: 

  [روزه داری که محتلم شده ، می تواند بول کند 6172]مسأله 
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( و به دستوری که در 6روزه داری که محتلم شده ، می تواند بول کند ) 6172مسأله 

(، ولی اگر بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقی 2گفته شد، استبراء نماید ) 92مسأله 

رتی که غسل کرده باشد نمی تواند استبراء مانده منی از مجری بیرون می آید در صو

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر 6کند. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )گلپایگانی 2چه بداند به واسطه بول کردن ، باقی مانده منی از مجری بیرون می آید. )

ا گر چه بداند به واسطه بول ی، صافی ، زنجانی :( )زنجانی : بعد از بول استبراء نماید( ا

 استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید.

)مکارم :( هر چند می داند به واسطه آن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید، حتّی 

اگر غسل کرده باشد این کار برای روزه اش ضرری ندارد هر چند با خارج شدن باقی 

 مجدّداً غسل کند.مانده منی از مجری ، باید 

)فاضل :( مسأله روزه داری که محتلم شده می تواند قبل از غسل کردن بول کند و به 

دستوری که قبلًا گفته شد استبراء نماید، ولی اگر غسل کرده باشد و بداند که به واسطه 

بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید بنا بر احتیاط واجب نمی 

 تواند استبراء کند.

  [روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده  6173مسأله ]

روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که  6173مسأله 

پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می آید، بنا بر احتیاط واجب باید 

( )فاضل ، مکارم 6رساله آیت اللّه بهجت نیست ) ( این مسأله در6پیش از غسل بول کند. )

 :( بهتر است پیش از غسل بول کند )مکارم : ولی واجب نیست (.

 )سیستانی :( احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل بول کند.
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 )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب پیش از غسل بول کند.

  [اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند 6179]مسأله 

اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند در صورتی که منی از او بیرون  6179مسأله 

( )اراکی 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6نیاید روزه اش باطل نمی شود )

 ، مکارم ، نوری :( در صورتی هم که منی از او بیرون نیاید، روزه اش باطل می شود.

مسأله کسی که می داند که اگر عمداً منی از خود بیرون آورد  )گلپایگانی ، صافی :(

روزه اش باطل می شود، در صورتی که به قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی 

کند روزه اش باطل می شود و باید قضاء آن را به جا آورد، اگر چه منی از او بیرون نیاید 

یز بر او الزم می شود و در هر دو صورت در و اگر منی بیرون آید، عالوه بر قضا کفّاره ن

 ماه رمضان باید در بقیه روز از آن چه روزه را باطل می کند خودداری نماید.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله کسی که به قصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند، اگر چه 

 منی از او بیرون نیاید، باید روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.

 ی :( مسأله اگر روزه دار با توجه به این که بیرون آمدن منی روزه را باطل می کند،)زنجان

 371ص: 

تصمیم بگیرد کاری را انجام دهد که موجب بیرون آمدن منی می گردد، روزه اش باطل 

می شود؛ هر چند از تصمیمش برگردد و کاری نکند و اگر بی توجه کاری را انجام دهد 

که موجب خارج شدن منی می شود، روزه اش صحیح است ؛ هر  یا توجّه نداشته باشد

چند منی خارج شود و اگر توجه نداشته باشد که روزه را باطل می کند و چنین تصمیمی 

بگیرد، پس اگر عمداً منی از خود خارج کند روزه اش باطل می شود و الّا روزه اش 

 صحیح است .
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ز ون آمدن منی بازی و شوخی کند و منی ا)سیستانی :( مسأله کسی که عمداً به قصد بیر

او بیرون نیاید، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است ، و اگر نیت روزه کند 

 باید بنا بر احتیاط الزم روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.

  [اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند 6171]مسأله 

( 6اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند ) 6171مسأله 

( 2در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او خارج شود )

( شوخی را ادامه دهد تا 3اگر چه اتفاقاً منی بیرون آید روزه او صحیح است . ولی اگر )

خودداری نکند تا خارج گردد روزه اش باطل  آنجا که نزدیک است منی خارج شود و

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )9است )

اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود، اگر چه اتّفاقاً منی بیرون آید روزه او صحیح 

ن آید، روزه اش باطل است است ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرو

. 

)فاضل :( و منی از او خارج شود در صورتی که عادت داشته که با این گونه کارها منی 

از او بیرون می آمده ، روزه اش باطل است و اگر عادت نداشته که با این کارها از او 

ته داشمنی خارج شود و اتّفاقاً خارج شده باز روزه اش باطل است مگر این که اطمینان 

( )اراکی :( و اطمینان داشته باشد که منی از او 2باشد که منی از او خارج نمی شود. )

( )اراکی :( ولی اگر اطمینان به خارج نشدن منی نداشته باشد، یا .. 3خارج نمی شود .. )

 ( )اراکی :( و بنا بر احتیاط واجب قضا و کفّاره دارد.9)

:( مسأله اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن )خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی 

)زنجانی : بیرون آوردن ( منی مثلًا با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد 
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که منی از او خارج نمی شود اگر چه اتّفاقًا منی بیرون آید روزه او صحیح است . ولی 

 ه اش باطل است .اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید روز

)مکارم :( مسأله اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلًا با هم سر خود بازی و 

شوخی کند، در صورتی که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازی و شوخی منی از 

او خارج شود، روزه اش صحیح است . ولی اگر اتفاقاً منی بیرون آید، روزه اش اشکال 

 این که قبلًا مطمئن بوده که منی از او خارج نمی شود.دارد، مگر 

 379ص: 

 دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم  4

  [اگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره  6171]مسأله 

بر ماگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خدا و پیغ 6171مسأله 

( اگر 2( عمداً نسبت دروغ بدهد )6صلی اللّه علیه و آله و سلم و جانشینان آن حضرت )

( و احتیاط واجب آن است 3چه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند، روزه او باطل است )

که حضرت زهرا سالم اللّه علیها و سایر پیغمبران و جانشینان آنان هم در این حکم فرقی 

( )مکارم :( بنا بر احتیاط 2( )اراکی :( و یا سایر پیامبران و جانشینان آنان .. )6)(. 9ندارند )

واجب روزه اش باطل می شود هر چند بال فاصله توبه کند؛ و دروغ بستن به سایر انبیاء و 

 فاطمه زهرا علیها السالم ، نیز همین حکم را دارد.

وغ بستن به پیغمبران و جانشینان )بهجت :( روزه او باطل است و خالی از وجه نیست در

آنها و حضرت زهرا علیها السالم ملحق به دروغ بستن به خدا باشد و روزه را باطل کند 

ولی اگر شک داشته باشد که سخنی کذب است یا نه ، و به یکی از آنان نسبت دهد بنا 

 بر اقوی روزه اش باطل نمی شود.
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 ائمه علیهم السالم عمداً نسبت دروغ بدهد .. )گلپایگانی ، صافی :( به خدا و پیغمبران و

)خوئی ، تبریزی :( به خدا و پیغمبران و جانشینان پیغمبران عمداً نسبتی را بدهد که دروغ 

 است ..

لسالم یا امامان معصوم علیهم ا)زنجانی :( به خدا یا پیامبر اسالم صلی اللّه علیه و آله و سلم 

عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است .. )سیستانی :( عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است .. 

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم باطل است و هم چنین است بنا بر احتیاط مستحب 3)

( 9. ) دروغ بستن به حضرت زهرا علیها السالم و سایر پیغمبران و جانشینان آنان

)گلپایگانی :( احتیاط واجب آن است که به حضرت زهرا علیها السالم و به جانشینان 

 پیغمبران گذشته هم نسبت دروغ ندهد.

)اراکی :( به احتیاط واجب حضرت زهرا علیها السالم هم در این حکم مانند پیامبر و 

 امامان علیهم السالم است .

که به حضرت زهرا علیها السالم هم به دروغ  )خوئی ، تبریزی :( احتیاط واجب آن است

 نسبتی ندهد.

)صافی :( بنا بر احتیاط واجب نسبت دروغ به حضرت زهرا علیها السالم و به جانشینان 

 پیغمبران گذشته هم این حکم را دارد.

)زنجانی :( اگر به حضرت زهرا علیها السالم و سایر پیامبران و جانشینان ایشان علیهم 

 به دروغ نسبتی بدهد بنا بر احتیاط روزه او باطل می شود.السالم هم 

  [اگر بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ  6179]مسأله 
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( بنا بر 6اگر بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ نقل کند ) 6179مسأله 

ن نوشته ه آن خبر در آ( باید از کسی که آن خبر را گفته ، یا از کتابی ک2احتیاط واجب )

( لکن اگر خودش هم خبر بدهد روزه اش باطل نمی شود. این مسأله 3شده نقل نماید )

( )زنجانی :( بنا بر احتیاط نباید به خداوند یا پیامبر 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

: چنین دصلی اللّه علیه و آله یا امام علیه السالم نسبت دهد، بلکه باید مثلًا چنین بگوی

 در رساله آیت اللّه مکارم نیست [« بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2روایت شده است . )

 373ص: 

 ( )خوئی ، اراکی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .3)

 شده در فالن کتاب چنان نوشته» و یا « فالن راوی چنین می گوید»)مکارم :( مثلًا بگوید: 

خودش  ]پایان مسأله [ )فاضل :( نباید..«. است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده 

آن را به طور جزم بگوید و لکن اگر خودش هم به طور جزم خبر بدهد روزه اش باطل 

 نمی شود گر چه ظن ّ به کذب خبریا احتمال کذب خبر را بدهد.

که دلیلی بر حجیّت او ندارد و نمی داند راست )سیستانی :( مسأله اگر بخواهد خبری را 

است یا دروغ نقل کند، بنا بر احتیاط واجب باید به نحو نقل بگوید و آن را به پیامبر و 

 ائمه علیهم السالم مستقیماً نسبت ندهد.

اگر چیزی را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر ص نقل  6173]مسأله 

  [کند

اگر چیزی را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر صلی اللّه  6173مسأله 

( نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده ، روزه اش باطل نمی شود. این 6علیه و آله و سلم )

 ( )زنجانی :( یا امام علیه السالم ..6مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )
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  [خدا و پیغمبر ص روزه را باطل می کند اگر بداند دروغ بستن به 6177]مسأله 

اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روزه را  6177مسأله 

باطل می کند و چیزی را که می داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً بفهمد آن چه 

رساله آیت اللّه بهجت  (. این مسأله در6را که گفته راست بوده ، روزه اش صحیح است )

 ( )اراکی :( روزه اش باطل است .6نیست )

)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( روزه اش باطل است و در ماه رمضان باید تا مغرب از آن 

چه روزه را باطل می کند خودداری کند )صافی : ولی کفاره بر او واجب نمی شود.( 

اند دروغ است به خدا و پیغمبر نسبت )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر چیزی را که می د

دهد و بعداً بفهمد آن چه را که گفته راست بوده ، باید روزه را تمام کند و قضای آن را 

 هم به جا آورد.

)سیستانی :( اگر می دانسته که این کار روزه را باطل می کند، باید بنا بر احتیاط الزم 

 .روزه را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد

)زنجانی :( مسأله اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و امام 

علیه السالم روزه را باطل می کند و چیزی را که دروغ می داند به آنان نسبت دهد روزه 

اش باطل می شود، هر چند بعداً بفهمد که آن چه را که گفته ، راست بوده و اگر در ماه 

 شد باید در بقیه روز امساک کند.رمضان با

)مکارم :( مسأله اگر چیزی را دروغ می دانست و به خدا و پیغمبر نسبت داد، و بعداً معلوم 

 شد صحیح بوده ، روزه اش اشکال دارد.

  [اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و پیغمبر ص نسبت دهد 6144]مسأله 
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اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله  6144مسأله 

( نسبت دهد روزه اش باطل می 6و سلم و جانشینان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم )

( ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد. این مسأله 2شود )

( )زنجانی :( به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 6ه بهجت نیست )در رساله آیت اللّ

 ( )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم ..2سلم و امام علیه السالم .. )

)مکارم :( به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نسبت دهد روزه اش اشکال دارد. 

 ]پایان مسأله [

  [بپرسنداگر از روزه دار  6146]مسأله 

( چنین 6اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 6146مسأله 

 مطلبی فرموده اند؟

 377ص: 

و او جایی که در جواب باید بگوید نه ، عمداً بگوید بلی ، یا جایی که باید بگوید بلی 

اله آیت اللّه بهجت نیست (. این مسأله در رس2عمداً بگوید نه ، روزه اش باطل می شود )

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم . )مکارم :( روزه 2( )زنجانی :( یا امام علیه السالم .. )6)

 اش اشکال دارد.

  [اگر از قول خدا یا پیغمبر ص حرف راستی را بگوید 6142]مسأله 

 اشاره

( حرف راستی را 6اگر از قول خدا یا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 6142مسأله 

بگوید بعد بگوید دروغ گفتم یا در شب دروغی را به آنان نسبت دهد و فردای آن روز 
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(. 2که روزه می باشد بگوید آن چه دیشب گفتم راست است ، روزه اش باطل می شود )

ه السالم .. این مسأله در رساله آیات عظام : بهجت و مکارم ( )زنجانی :( یا امام علی6)

 ( )سیستانی :( بنا بر احتیاط، مگر آن که مقصودش بیان حال خبرش باشد.2نیست )

 مسأله اختصاصی 

اگر در نقل احکام شرعیه عمداً دروغ گوید، مثلًا واجبی را غیر  6317)مکارم :( مسأله 

ر منظورش نسبت دادن آن حکم ، به خدا یا واجب و حرامی را حالل ذکر کند، اگ

پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم باشد روزه اش اشکال دارد و اگر قصدش نسبت دادن 

فتوا به مجتهد است کار حرامی کرده ، اما روزه اش باطل نمی شود و کسی که بدون 

 اطالع ، حکم مشکوکی را نقل می کند نیز همین حکم را دارد.

 ار غلیظ به حلق رساندن غب 5

  [رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند 6143]مسأله 

( چه غبار چیزی 2( به حلق روزه را باطل می کند )6رساندن غبار غلیظ ) 6143مسأله 

باشد که خوردن آن حالل است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است 

بر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ )خوئی : یا غیر ( )خوئی ، سیستانی :( بنا 6(. )3)

 غلیظ( ..

( )اراکی :( رساندن 2)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب رساندن غبار غلیظ یا غیر غلیظ .. )

 غبار به حلق بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند ..

( 3طل می کند .. ))بهجت :( رساندن غبار یا دود غلیظ به حلق بنا بر اظهر روزه را با

 )خوئی ، فاضل ، تبریزی :( مثل خاک .
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)گلپایگانی ، صافی :( مثل خاک . و بنا بر احتیاط واجب باید غباری را هم که غلیظ 

 نیست به حلق نرساند.

)زنجانی :( مثل خاک . ولی اگر غبار را فرو برد و به قدری غلیظ باشد که به فرو بردن 

 بنا بر احتیاط روزه باطل می گردد. آن عرفاً خوردن گفته می شود،

 )سیستانی :( مثل خاک . رساندن غبار غیر غلیظ به حلق روزه را باطل نمی کند.

 )نوری :( و بنا بر احتیاط واجب غباری را هم که غلیظ نیست ، به حلق نرساند.

د و)مکارم :( مسأله رساندن غبار غلیظ به حلق هر گاه در حلق تبدیل به گِل شود و فرو ر

روزه را باطل می کند، در غیر این صورت روزه صحیح است خواه غبار چیزی باشد که 

 خوردن آن حالل است مانند آرد، یا غبار چیزی که خوردن آن حرام است .

 744ص: 

  [اگر به واسطه باد غبار غلیظی پیدا شود 6149]مسأله 

سان با این که متوجه است ، ( پیدا شود و ان6اگر به واسطه باد غبار غلیظی ) 6149مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات 3( و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود )2مواظبت نکند )

( )اراکی ، خوئی ، زنجانی :( اگر به واسطه باد غباری .. 6عظام : فاضل و بهجت نیست )

( )خوئی ، 3( )سیستانی :( متوجّه است و می تواند مواظبت کند ولی مواظبت نکند .. )2)

 اراکی ، سیستانی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط واجب .

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب .

)مکارم :( مسأله هر گاه بواسطه باد یا جارو کردن زمین ، غبار غلیظی برخیزد و بر اثر 

 عدم مواظبت ، به حلق برسد، روزه اش باطل می شود )همان طور که در مسأله قبل آمد(.
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  [احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار 6141ه ]مسأل

( و تنباکو و مانند اینها 6احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار ) 6141مسأله 

(. ولی بخار غلیظ، روزه را باطل نمی کند، مگر این که در دهان 2را هم به حلق نرساند )

وئی ، اراکی ، فاضل ، تبریزی :( ( )گلپایگانی ، خ6به صورت آب درآید و فرو دهد. )

( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، تبریزی ، سیستانی 2بخار غلیظ و دود سیگار .. )

 ، صافی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که روزه دار از کشیدن سیگار و تنباکو و سایر 

به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد هر دخانیات پرهیز کند و بخار غلیظ نیز 

 چند فضای حمام را بخار گرفته باشد.

)بهجت :( مسأله عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و 

 غیر مقوی خالی از وجه نیست ولی أحوط اجتناب است .

هان مبدل به آب می شود و نیز بنا بر )نوری :( مسأله روزه دار باید بخار غلیظی که در د

 احتیاط واجب دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را به حلق نرساند.

)زنجانی :( مسأله در ماه مبارک رمضان سیگار کشیدن و استعمال سایر دخانیات بصورت 

 رآشکار به گونه ای که بی احترامی به روزه به شمار آید جایز نیست بلکه بنا بر احتیاط د

غیر این صورت نیز استفاده نشود و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانیات استفاده 

کند، بنا بر احتیاط در بقیه روز از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری کرده ، 

 روزه آن روز را نیز قضا کند.

  [اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود 6141]مسأله 
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( و مانند اینها داخل حلق شود، 6اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود ) 6141مسأله 

(. این مسأله ، در 3( داشته که به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است )2چنانچه یقین )

( )گلپایگانی ، فاضل ، 2( )سیستانی :( غبار یا دود .. )6رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 وری :( چنانچه اطمینان ..صافی ، زنجانی ، ن

 خوئی ، )تبریزی ، سیستانی :( چنانچه یقین یا اطمینان ..

 746ص: 

 ( )اراکی :( ولی اگر اطمینان ندارد احتیاط واجب است که مواظبت کند.3)

)خوئی ، سیستانی :( و اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد، بهتر آن است که آن 

 و هم چنین اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد.روزه را قضا کند. )تبریزی :( 

)زنجانی :( و اگر احتمال عقالیی می داده که به حلق می رساند، بنا بر احتیاط مستحب 

آن روزه باطل می باشد و اگر غبار و مانند آن به نحوی فرو رود که خوردن صدق می 

زم باشد، بنا بر احتیاط آن کند و آن را هم احتمال می داده ، چنانچه تمام کردن روزه ال

را تمام نموده و چنانچه قضای آن در صورت بطالن الزم است بنا بر احتیاط آن را قضا 

 هم بنماید.

)مکارم :( مسأله در جایی که احتمال می دهد غبار یا دود به حلق برسد باید احتیاط کند، 

 ح است .ولی اگر یقین یا گمان داشته باشد به حلق نمی رسد، روزه اش صحی

  [اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند 6149]مسأله 

اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار غبار و مانند  6149مسأله 

( و چنانچه ممکن است باید آن را 2( روزه اش باطل نمی شود )6آن به حلق او برسد )
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( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، 2]پایان مسأله [ )( )فاضل :( اشکال ندارد. 6بیرون آورد. )

 مکارم ، بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)اراکی ، زنجانی :( مسأله اگر فراموش کند که روزه است و )زنجانی : عمداً یا در اثر 

 عدم مواظبت ( یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمی شود.

 فرو بردن سر در آب  6

  [اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد 6143]مسأله 

اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقی بدن او از آب  6143مسأله 

(. ولی اگر تمام بدن را 6بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد )

( )خوئی ، بهجت 6(. )2داری از سر بیرون باشد، روزه باطل نمی شود )آب بگیرد و مق

 :( روزه اش )بهجت : بنا بر أقوی ( باطل می شود ..

)گلپایگانی ، صافی ، فاضل :( بنا بر احتیاط واجب ) )تبریزی :( بنا بر احتیاط( روزه اش 

لیظی دور سر را ( )بهجت :( و هم چنین در حالی که مانع و حائل غ2باطل می شود .. )

فرا گرفته و یا سر به چیزی آغشته شده که مانع از رسیدن آب به آن باشد، فرو بردن تمام 

 سر در آب ، بنا بر اظهر روزه را باطل نمی کند.

)مکارم :( مسأله روزه دار بنا بر احتیاط واجب تمام سر را عمداً در آب فرو نبرد حتی اگر 

اگر تمام بدن و قسمتی از سر زیر آب برود ولی مقداری  بقیه بدن بیرون از آب باشد، اما

 از سر بیرون باشد روزه باطل نمی شود.

)زنجانی :( مسأله بر روزه دار حرام است که عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه 

 باقی 
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 742ص: 

 بدن او از آب بیرون باشد، ولی چنانچه معصیت کرده و این کار را انجام دهد، ظاهراً 

روزه اش باطل نمی شود و احتیاط مستحب در روزه واجب ، آن است که دوباره به جا 

 آورد و اگر تمام بدن را آب بگیرد ولی تمام یا مقداری از سر بیرون باشد، اشکال ندارد.

)سیستانی :( مسأله فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید 

 دارد.

  [نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد اگر 6147]مسأله 

اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد  6147مسأله 

( 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست )2(، روزه اش باطل نمی شود )6)

( )بهجت :( بنا بر اظهر. 2آب نباشد .. ) )گلپایگانی ، صافی :( که هیچ وقت تمام سر زیر

 )زنجانی :( روزه اش اشکالی ندارد.

  [اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه  6164]مسأله 

اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه ، روزه اش صحیح است . این  6164مسأله 

ی :( ت )گلپایگانی ، صافمسأله در رساله آیات عظام : سیستانی ، مکارم و بهجت نیس

مسأله اگر قصد داشت که سر را زیر آب فرو ببرد و شک کرد که تمام سر زیر آب رفت 

 یا نه ، بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است .

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر به قصد این که تمام سر را زیر آب ببرد در آب فرو رود و 

 ا نه ، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد.شک کند که تمام سر زیر آب رفته ی
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)زنجانی :( مسأله اگر شک کند که تمام سر زیر آب می رود یا نه ، می تواند سر را زیر 

 آب کند.

  [اگر تمام سر زیر آب برود 6166]مسأله 

اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می  6166مسأله 

( )مکارم :( روزه 6(. این مسأله در رساله آیات عظام : سیستانی و بهجت نیست )6شود )

 اش اشکال دارد.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر تمام سر زیر آب برود، اگر چه مقداری از موها بیرون بماند 

 روزه باطل می شود.

)زنجانی :( مسأله جایز نیست روزه دار تمام سر را زیر آب ببرد؛ هر چند مقداری از موها 

 بیرون بماند.

  [احتیاط واجب آن است که سر را در گالب فرو نبرد 6162]مسأله 

احتیاط واجب آن است که سر را در گالب فرو نبرد ولی در آبهای مضاف  6162مسأله 

چیزهای دیگر که روان است اشکال ندارد. این مسأله در رساله آیت اللّه دیگر و در 

سیستانی نیست )اراکی :( مسأله احتیاط واجب آن است که سر را در آبهای مضاف فرو 

 نبرد و اما فرو بردن سر در چیزهای دیگر که روان است اشکال ندارد.

 )فاضل :( بخصوص گالب ..

 گر ..)نوری :( گالب و آبهای مضاف دی

 )گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر سر را در گالب فرو برد بنا بر احتیاط واجب روزه باطل 
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 743ص: 

می شود چنانکه احتیاط واجب آن است که سر را در آبهای مضاف دیگر هم فرو نبرد 

 ولی در چیزهای دیگری که روان است اشکال ندارد.

آب از چیزهای روان مانند شیر به روزه  )خوئی ، تبریزی :( مسأله سر فرو بردن در غیر

ضرری ندارد بلکه أظهر این است که فرو بردن سر در آب مضاف نیز روزه را باطل نمی 

 کند اگر چه أحوط ترک است .

)مکارم :( مسأله فرو بردن سر در مایعاتی مانند گالب و آبهای مضاف دیگر حکم آب 

 مطلق را دارد.

 ر آب مضاف ، بنا بر أحوط روزه را باطل می کند.)بهجت :( مسأله فرو بردن سر د

)زنجانی :( مسأله احتیاط مستحب آن است که روزه دار سر را در گالب و آبهای مضاف 

 و مایعات دیگر فرو نبرد.

  [اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد 6163]مسأله 

وش آب بگیرد، یا فراماگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را  6163مسأله 

(. این مسأله در رساله 6کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی شود )

 ( )زنجانی :( اشکال ندارد و روزه او باطل نمی شود.6آیت اللّه سیستانی نیست )

 و)مکارم :( مسأله اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد یا او را در آب بیندازند و سر ا

زیر آب رود یا فراموش کند که روزه است سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی شود، 

 ولی اگر یادش بیاید، بنا بر احتیاط واجب باید فوراً سر را از آب بیرون آورد.

  [اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زیر آب می رود 6169]مسأله 
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ر آب می رود، چنانچه با توجه به این اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زی 6169مسأله 

(. این 6مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه اش باطل می شود )

( )فاضل :( بنا بر احتیاط 6مسأله در رساله آیات عظام : بهجت ، سیستانی و مکارم نیست )

 واجب .

د و رش زیر آب نمی رو)اراکی :( مسأله اگر اطمینان داشته باشد که با افتادن در آب س

 خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه اش باطل نمی شود.

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله اگر به خیال این که آب ، سر او را نمی گیرد خود را 

 در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد، روزه اش اشکال ندارد.

 نان به این که ..)گلپایگانی ، صافی :( اگر با اطمی

  [اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد 6161]مسأله 

اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، یا دیگری به زور  6161مسأله 

سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است ، یا آن کس 

فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه اش باطل دست خود را بردارد، باید 

( )گلپایگانی ، صافی ، فاضل 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست )6می شود )

 :( بنا بر احتیاط واجب .

)زنجانی :( چنانچه بیرون نیاورد، معصیت کرده است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل 

 (.6163مسأله )

 749ص: 

  [اگر فراموش کند که روزه است  6161]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه  6161مسأله 

و غسل او صحیح است . این مسأله در رساله آیات عظام : سیستانی و بهجت نیست 

)زنجانی :( مسأله اگر به جهت عذری به نیت غسل سر را در آب فرو برد؛ مثل این که 

 قصیر مسأله را نداند غسل او صحیح است و معصیتیفراموش کند که روزه است یا بدون ت

 نکرده است .

  [اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد 6169]مسأله 

اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد، چنانچه  6169مسأله 

عینی ندارد، غسل صحیح و روزه روزه او، روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت م

(، ولی اگر واجب معین باشد، اگر به فرو بردن سر در آب ، قصد غسل 6باطل می باشد )

( مگر آن که 2کند، روزه او باطل است و بنا بر احتیاط واجب ، غسل او هم باطل است )

در زیر آب ، یا در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او 

یح است و اما اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه باطل است مگر ) آن صح

(( در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در 3که در همان زیر آب توبه نماید و )

این صورت غسل او صحیح است . این مسأله در رساله آیات عظام : سیستانی و بهجت 

وزه رمضان باشد، روزه و غسل او هر دو باطل ( )خوئی :( چنانچه روزه او ر6نیست )

است و هم چنین است حکم روزه قضاء رمضان بعد از زوال علی األحوط و اگر روزه 

مستحب باشد، یا روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد غسل او صحیح 

نیز جاری  و روزه اش باطل می باشد و ظاهر این است که این حکم در روزه واجب معین

 است .

)گلپایگانی ، تبریزی ، صافی :( چنانچه روزه او مثل روزه رمضان ، واجب معین باشد، 

روزه و غسل او هر دو باطل است و اگر روزه مستحب باشد، یا روزه واجبی باشد که مثل 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

روزه کفاره وقت معینی ندارد و تمام کردن آن واجب نباشد غسل صحیح و روزه باطل 

 می باشد.

 تبریزی :( و افطار آن جایز است غسل صحیح و روزه باطل می باشد.)

)فاضل ، نوری :( چنانچه روزه او مثل روزه رمضان واجب معیّن باشد، بنا بر احتیاط واجب 

باید دوباره غسل کند و روزه را هم )فاضل : باید بنا بر احتیاط واجب ( قضا نماید و اگر 

ه مثل روزه کفّاره وقت معیّنی ندارد، غسل صحیح روزه مستحب یا روزه واجبی باشد ک

 و روزه )فاضل : بنا بر احتیاط واجب ( باطل می باشد.

)مکارم :( چنانچه بداند روزه واجب معین است بنا بر احتیاط واجب هم روزه را باید قضا 

( 3( )اراکی :( روزه و غسل او باطل است .. )2کند و هم غسل را دوباره انجام دهد. )

سمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )زنجانی :( مسأله اگر بداند که ]ق

روزه است و بدون عذر در روزه واجب معین برای غسل ، سر را در آب فرو برد، معصیت 

 کرده و بنا بر احتیاط مستحب غسلش باطل می شود؛ ولی روزه اش صحیح است .

 741ص: 

  [کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برداگر برای آن که  6163]مسأله 

 اشاره

اگر برای آن که کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد،  6163مسأله 

(. این مسأله در رساله 6اگر چه نجات دادن او واجب باشد، روزه اش باطل می شود )

 احتیاط واجب .( )فاضل :( بنا بر 6آیات عظام : سیستانی و بهجت نیست )
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)زنجانی :( مسأله سر به زیر آب بردن برای روزه دار همیشه حرام نیست ، بلکه ممکن 

 است به جهتی هم چون نجات دادن کسی جایز یا الزم باشد.

)مکارم :( مسأله کسی که برای نجات غریق مجبور است سر را در آب فرو ببرد روزه 

لمانی این کار واجب است ، و بعداً قضا اش اشکال دارد، ولی به عنوان نجات جان مس

 کند.

 مسأله اختصاصی 

غوّاصان ، اگر سر خود را در کالهک پنهان کنند و با آن زیر آب  6313)مکارم :( مسأله 

 روند، روزه آنها صحیح است .

 باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح  7

  [نداگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نک 6167]مسأله 

(، یا اگر وظیفه او تیمم است عمدًا 6اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند ) 6167مسأله 

( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب روزه اش 6(. )3(، روزه اش باطل است )2تیمم ننماید )

باطل است ولی اگر توانایی بر غسل ندارد یا وقت تنگ است تیمم نماید، اما اگر از روی 

 روزه اش صحیح است . عمد نباشد

( )گلپایگانی 2)اراکی :( اگر جنب در روزه رمضان و قضاء آن تا اذان صبح غسل نکند .. )

( )گلپایگانی :( و در غیر این دو، روزه 3، صافی :( در روزه ماه رمضان و قضاء آن .. )

 باطل نمی شود.

 ح .)صافی :( و در غیر این دو أحوط باقی نماندن بر جنابت است تا صب
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)خوئی ، تبریزی ، بهجت ، زنجانی :( مسأله اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح 

غسل نکند روزه اش باطل است و کسی که وظیفه اش تیمم است و عمداً تیمم ننماید 

 روزه اش نیز باطل است و حکم قضای ماه رمضان بعداً خواهد آمد.

 ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و )سیستانی :( یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم

روزی دیگر را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است هم 

روزه آن روز از ماه رمضان را به قصد ما فی الذمه انجام دهد و هم روزی که به جای آن 

 روز، روزه می گیرد، و قصد قضا نکند.

 نشده . )زنجانی :( بقیه مسأله ذکر

)فاضل :( مسأله کسی که بخواهد روزه ماه مبارک رمضان یا قضای آن را بگیرد نباید تا 

اذان صبح عمداً در حال جنابت باقی بماند بنا بر این اگر عمداً غسل نکند و در تنگی 

 وقت تیمم نیز

 741ص: 

نکند روزه اش باطل است . بقای عمدی بر جنابت در روزه های دیگر چه واجب باشد 

 یا مستحب ضرری برای روزه ندارد.

  [اگر در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است  6124]مسأله 

( تا اذان 6اگر در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است ) 6124مسأله 

( )فاضل :( اگر در 6(. )3( روزه اش صحیح است )2ح غسل نکند و تیمم هم ننماید )صب

فاضل ، نوری :( ولی از روی عمد نباشد مثل آن  -( ) 2روزه ماه رمضان و قضای آن .. )

 که دیگری نگذارد غسل و تیمّم کند ..
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م کند تیمّ)بهجت :( ولی از روی عمد نباشد مثل آن که دیگری به اجبار نگذارد غسل و 

( )بهجت :( ولی در صورت فراموش کردن ، روزه ماه رمضان باطل 3و ناچار شود .. )

 است .

)زنجانی :( خصوصاً اگر عمداً نباشد، مگر در قضای ماه رمضان که حکم آن در مسأله 

 .6131[ خواهد آمد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 6139]

غیر رمضان عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمم )اراکی :( مسأله اگر در روزه واجب 

 هم ننماید روزه اش بنا بر احتیاط واجب باطل است .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید 

ولی از روی عمد نباشد مثل آن که دیگری نگذارد غسل و تیمم کند روزه اش صحیح 

 است .

ی ، تبریزی :( مسأله اگر در روزه غیر ماه رمضان و قضای آن از روزه های واجبی )خوئ

که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معیّن است جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند أظهر 

 این است که روزه اش صحیح است .

)سیستانی :( مسأله در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن از اقسام روزه های واجب و 

تحب اگر جنب عمداً تا اذان صبح بر حال جنابت باقی بماند، می تواند آن روز را روزه مس

 بگیرد.

  [کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد 6126]مسأله 

( که مثل روزه 6کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد ) 6126مسأله 

نکند تا وقت تنگ شود، می تواند  (، چنانچه عمداً غسل2رمضان وقت آن معین است )

( )گلپایگانی :( در روزه رمضان ، چنانچه عمدًا 6(. )3با تیمم روزه بگیرد و صحیح است )
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غسل نکند تا وقت تنگ شود، معصیت کرده ولی واجب است تیمم کند و روزه اش 

صحیح است و در قضاء رمضان که وقتش تنگ شده أحوط آن است که تیمم کند و 

( )فاضل 2رد و بعد هم آن را به جا آورد و در قضاء موسع ، روزه باطل است . )روزه بگی

( )بهجت :( باید با تیمم روزه 3:( می خواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد .. )

 بگیرد و روزه او بنا بر أظهر صحیح است .

 .6131)نوری :( ولی معصیت کار است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی :( مسأله کسی که در شب ماه رمضان جنب است چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت 

تنگ شود، بنا بر احتیاط واجب باید تیمم کند و روزه بگیرد و قضای آن را هم به جا 

 آورد.

 749ص: 

 )زنجانی :( چنانچه بدون عذر ..

حیح است : و روزه اش ص)تبریزی ، سیستانی :( باید تیمم کند و روزه بگیرد )سیستانی 

.) 

 )زنجانی :( باید تیمم کند و روزه بگیرد و به احتیاط مستحب قضای آن را هم به جا آورد.

)صافی :( مسأله کسی که جنب است و می خواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد، 

چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، معصیت کرده و أحوط آن است که تیمم 

 کند و روزه بگیرد و بعد هم آن را به جا آورد و در قضاء موسع ، روزه باطل است .

  [غسل را فراموش کند اگر جنب در ماه رمضان 6122]مسأله 
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اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید  6122مسأله 

( 3((، باید )2(، )باید روزه آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید )6)

 روزروزه هر چند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید. مثلًا اگر نمی داند سه 

(. این مسأله در رساله آیت اللّه 9جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند )

( )فاضل :( اگر 2( )زنجانی :( بعد از گذشتن ماه رمضان یادش بیاید .. )6بهجت نیست )

جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید باید روزه 

 ا قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید ..آن روزها ر

در رساله آیات « باید»( ]کلمه 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )

( )زنجانی :( و اگر در ماه رمضان یادش بیاید 9عظام : خوئی ، فاضل و سیستانی نیست [ )

ادش بیاید د از گذشتن یک هفته یقضا واجب نیست ؛ لکن بنا بر احتیاط مستحب اگر بع

روزه را قضا کند بلکه به احتیاط مستحب اگر بعد از گذشتن روز جمعه هم یادش بیاید، 

 روزه را قضا نماید.

 )مکارم :( و قضاء روز چهارم ، احتیاط مستحب است .

  [کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد 6123]مسأله 

کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد  6123مسأله 

( و قضا و کفاره بر او واجب می 2(، اگر خود را جنب کند، روزه اش باطل است )6)

(، ولی اگر برای تیمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب کند، با تیمم روزه او 3شود )

ی :( کسی که در شب ماه رمضان برای ( )اراک6(. )9صحیح است ولی گناه کار است )

( )مکارم :( روزه اش اشکال دارد و احتیاطاً قضا و کفاره به جا 2غسل وقت ندارد .. )

( )خوئی ، 3آورد؛ هم چنین اگر برای غسل وقت ندارد و فقط برای تیمّم وقت دارد. )

 تبریزی ، سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .
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داشته باشد یا نه . ]پایان مسأله [ )زنجانی :( بلی ، اگر خیال  )اراکی :( چه برای تیمم وقت

( )گلپایگانی ، 9می کرده جنب کردن بر او حرام نیست قضا دارد ولی کفاره ندارد .. )

صافی :( چنانچه خود را جنب کند، معصیت کرده ولی واجب است تیمّم نماید و روزه 

 اش صحیح است .

 743ص: 

)زنجانی :( چنانچه خود را جنب کند، باید تیمم کند و روزه آن روز را بگیرد و به احتیاط 

 مستحب قضای آن را نیز به جا آورده ، کفاره هم بدهد.

 )فاضل :( با تیمّم روزه او صحیح است ، گناه کار هم حساب نمی شود.

ی ، برای هیچ )بهجت :( مسأله کسی که در شب ماه رمضان یا روزه واجب معین دیگر

کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، نباید خود را جنب کند؛ و هم چنین است بنا بر أظهر 

اگر فقط برای تیمّم وقت دارد؛ و اگر معصیت کرد و خود را جنب نمود بنا بر احتیاط 

 واجب باید روزه اش را با تیمم بگیرد و قضای آن را نیز به جا آورد.

  [که به اندازه غسل وقت دارد اگر گمان کند 6129]مسأله 

( که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد 6اگر گمان کند ) 6129مسأله 

(. این مسأله در 3( چنانچه تیمم کند روزه اش صحیح است )2بفهمد وقت تنگ بوده )

 ( )اراکی :( اگر پس از تحقیق گمان کند ..6رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست )

( )گلپایگانی ، صافی :( چه جستجو کرده و چه نکرده ، واجب است با تیمم روزه 2)

( )اراکی :( امّا اگر تحقیق نکرده ، بنا بر احتیاط واجب 3بگیرد و روزه اش صحیح است . )

 قضا دارد.
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)خوئی :( مسأله اگر برای آن که بفهمد وقت دارد یا نه ، جستجو نماید و گمان کند که 

غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تیمم کند،  به اندازه

روزه اش صحیح است . و اگر بدون جستجو گمان کند که وقت دارد و خود را جنب 

نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تیمم روزه بگیرد بنا بر احتیاط واجب باید روزه 

 آن روز را قضا کند.

 ماه رمضان ..)زنجانی :( اگر در 

 )زنجانی :( روزه اش بی اشکال صحیح است ، بلکه اگر ..

 )تبریزی :( صحیح است .

 )زنجانی :( روزه اش صحیح است ؛ هر چند احتیاط مستحب در قضا و کفاره است .

)سیستانی :( مسأله اگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کند یا با 

داً غسل را تأخیر بیاندازد تا وقت تنگ شود و تیمم کند روزه اش این که وقت دارد عم

 صحیح است هر چند گناه کار است .

  [کسی که در شب ماه رمضان جنب است  6121]مسأله 

( جنب است و می داند که اگر بخوابد تا 6کسی که در شب ماه رمضان ) 6121مسأله 

( و تا صبح بیدار نشود، روزه 3خوابد )( و چنانچه ب2صبح بیدار نمی شود، نباید بخوابد )

( )بهجت :( یا روزه واجب 6(. )9اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود )

( )بهجت :( در صورتی که در نخوابیدن عسر و حرج برای او نباشد، نباید 2معین .. )

 ( )زنجانی :( چنانچه با اختیار بخوابد ..3بخوابد مگر بعد از غسل .. )

 747 ص:
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( )زنجانی :( روزه اش باطل است و قضا بر او واجب می شود و کفاره نیز الزم است ، 9)

مگر آن که خیال می کرده بقاء بر جنابت حرام نیست و در هر حال باید در روز امساک 

 کند.

)مکارم :( روزه اش اشکال دارد و بنا بر احتیاط واجب باید قضا و کفاره به جا آورد، اما 

مال دهد که بیدار می شود می تواند بخوابد، و احتیاط این است که در دفعه دوم اگر احت

 که بیدار شد نخوابد تا غسل کند.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند که اگر 

بخوابد تا صبح بیدار نمی شود، نباید غسل نکرده بخوابد و چنانچه پیش از غسل بخوابد 

 تا صبح بیدار نشود روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود. و

)سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب نباید غسل نکرده بخوابد و چنانچه پیش از غسل اختیارًا 

بخوابد و تا صبح بیدار نشود؛ باید روزه آن روز را تمام کند و قضا و کفاره بر او واجب 

 می شود.

  [گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود هر 6121]مسأله 

( اگر احتمال بدهد 6هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود ) 6121مسأله 

( )خوئی 6(. )3( بیدار می شود برای غسل ، می تواند بخوابد )2که اگر دوباره بخوابد )

 پیش از غسل در صورتی:( احتیاط مستحب ) )تبریزی :( احتیاط واجب ( آن است که 

که عادتش به بیدار شدن نباشد نخوابد اگر چه احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش 

( 3( )اراکی :( اطمینان دارد که اگر دوباره بخوابد .. )2از اذان صبح بیدار می شود. )

 )فاضل :( در صورتی که عادتاً خواب نمی ماند.
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ب د که اگر بخوابد بیدار می شود یا نه ، احتیاط مستح)زنجانی :( چنانچه تردید داشته باش

 آن است که پیش از غسل نخوابد.

)سیستانی :( اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود می 

 .6121تواند بخوابد. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

ح طمینان به بیدار شدن قبل از اذان صب)گلپایگانی ، صافی :( مسأله جنب اگر عادت و ا

ندارد بنا بر احتیاط واجب نباید پیش از غسل بخوابد و اگر بخوابد خواب اول باشد یا 

دوم حکم باقی ماندن عمدی با جنابت تا صبح را دارد که باید قضاء روزه را بگیرد و 

 کفاره نیز بدهد.

ه واجب معین بخوابد و بیدار )بهجت :( مسأله هر گاه جنب در شب ماه رمضان یا روز

شود، اگر اطمینان به بیدار شدن پیش از اذان صبح برای غسل را ندارد باید نخوابد اگر 

 چه احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود.

  [کسی که در شب ماه رمضان جنب است  6129]مسأله 

جنب است و می داند یا احتمال می دهد  (6کسی که در شب ماه رمضان ) 6129مسأله 

( پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد 2که اگر بخوابد )

( و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند روزه اش 3از بیدار شدن غسل کند )

 ( )بهجت :( یا روزه واجب معین ..6(. )9صحیح است )

 764ص: 

 ( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( یقین )سیستانی : یا اطمینان ( دارد که اگر بخوابد ..2)
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( )زنجانی :( 3)زنجانی ، بهجت :( می داند )بهجت : یا اطمینان دارد( که اگر بخوابد .. )

( )خوئی ، تبریزی :( و هم چنین است کسی که عادت بیدار شدن 9غسل یا تیمم کند .. )

بح را داشته و احتمال بیدار شدن را نیز بدهد. )بهجت :( باید روزه بگیرد و قبل از اذان ص

 روزه اش صحیح می باشد.

 )زنجانی :( روزه اش بدون اشکال صحیح است .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله کسی که در شب ماه رمضان جنب است اگر عادت و اطمینان 

دن با تصمیم به آن که بعد از بیدار ش به بیدار شدن پیش از اذان صبح را دارد جایز است

غسل کند بخوابد و چنانچه در این صورت اتفاقاً تا صبح خواب بماند روزه اش صحیح 

 است .

  [کسی که در شب ماه رمضان جنب است  6123]مسأله 

کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که  6123مسأله 

اذان صبح بیدار می شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از  ( پیش از6اگر بخوابد )

( 3(، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند )2بیدار شدن باید غسل کند )

( 6(. این مسأله در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )9روزه اش صحیح است )

ر بخوابد یستانی :( اطمینان ندارد که اگ)گلپایگانی ، صافی :( می داند که اگر بخوابد .. )س

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بنا بر احتیاط قضا 3( )زنجانی :( غسل یا تیمم کند .. )2.. )

 بر او واجب می شود.

( )گلپایگانی ، صافی :( 9)زنجانی :( بنا بر احتیاط مستحب روزه آن روز را قضا کند. )

است ، نه قضا دارد و نه کفاره ؛ و در خواب اگر خواب اولش باشد روزه اش صحیح 

 دوم و سوم فقط قضا بر او واجب می شود.
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  [کسی که در شب ماه رمضان جنب است  6127]مسأله 

( جنب است و می داند یا احتمال می دهد 6کسی که در شب ماه رمضان ) 6127مسأله 

( پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن 2که اگر بخوابد )

(، در صورتی که بخوابد و بیدار 9(، یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه )3غسل کند )

( )خوئی ، 2( )بهجت :( یا روزه واجب معین .. )6(. )1) نشود، روزه اش باطل است

 تبریزی ، سیستانی :( یقین دارد یا احتمال می دهد که اگر بخوابد ..

( )سیستانی :( در صورتی که بخوابد 3)گلپایگانی ، صافی :( می داند که اگر بخوابد .. )

او الزم است و هم چنین و بیدار نشود باید روزه آن روز را تمام کند و قضا و کفاره بر 

 است بنا بر احتیاط الزم اگر تردید داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند یا نه .

)زنجانی :( غسل یا تیمم کند اگر بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند روزه اش باطل و 

ر احتیاط ب قضا و کفاره الزم است ؛ و اگر تردید داشته باشد که غسل یا تیمم کند یا نه ، بنا

 ( )نوری :( یا بی تفاوت باشد ..9روزه اش باطل و قضا و کفاره الزم است . )

 766ص: 

 ( )خوئی ، تبریزی ، بهجت :( روزه اش باطل و قضا و کفاره الزم است .1)

 )مکارم :( روزه اش اشکال دارد.

  [اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود 6134]مسأله 

ر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند یا احتمال دهد که اگ 6134مسأله 

( بیدار می شود و تصمیم هم داشته باشد که 2( پیش از اذان صبح )6اگر دوباره بخوابد )

(، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود، باید روزه 3بعد از بیدار شدن غسل کند )
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( از خواب دوّم بیدار شود و برای مرتبه سوم 9است اگر ) آن روز را قضا کند و هم چنین

( )گلپایگانی ، صافی :( بداند که اگر 6(. )1( و کفاره بر او واجب نمی شود )1بخوابد )

 دوباره بخوابد ..

( 2)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( یقین کند یا احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد .. )

دار می شود چنانچه بخوابد و بیدار نشود، احتیاطاً باید روزه )مکارم :( برای غسل کردن بی

آن روز را قضا کند، هم چنین است اگر برای دفعه سّوم بخوابد و بیدار نشود، ولی در 

( 9( )زنجانی :( غسل یا تیمم کند .. )3هیچ یک از اینها کفّاره بر او واجب نمی شود. )

( )گلپایگانی ، صافی :( و تا اذان صبح 1اگر .. ))خوئی ، زنجانی ، سیستانی ، تبریزی :( و 

بیدار نشود، قضای روزه آن روز بر او واجب می شود )گلپایگانی : ولی اگر عادت و 

 اطمینان به بیدار شدن نداشته باشد( بنا بر احتیاط الزم کفاره هم بر او واجب می شود.

وز را ار نشود، باید روزه آن ر)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( و تا اذان صبح بید

قضا کند و بنا بر احتیاط استحبابی کفاره نیز بدهد )زنجانی : بلکه بنا بر احتیاط مستحب 

در خواب دوم و هم چنین در خواب اول در صورتی که عادت به بیدار شدن نداشته 

زم ( )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب در خواب سوم کفاره هم ال1باشد، کفاره بدهد(. )

 است .

)بهجت :( مسأله اگر جنب در شب ماه رمضان یا روزه واجب معیّن بعد از جنب شدن 

خوابید و بیدار شد، در صورتی که اطمینان دارد که اگر دو مرتبه بخوابد قبل از اذان 

صبح بیدار می شود خوابیدن دفعه دوم بر او حرام نیست ولی خالف احتیاط است و اگر 

یدار نشد، باید قضای آن را بگیرد و بنا بر احتیاط واجب کفّاره هم دو باره خوابید و ب

بدهد و اگر بیدار شد باز دفعه سوم خوابید و تا اذان صبح بیدار نشد قضای آن روز را باید 

 بگیرد و وجوب کفّاره مطابق احتیاط بلکه اقوی است .
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  [کردخوابی را که در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب  6136]مسأله 

خوابی را که در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد بلکه اگر از  6136مسأله 

آن خواب بیدار شود و دوباره بخوابد خواب اول حساب می شود. )گلپایگانی :( مسأله 

بنا بر احتیاط واجب خوابی را که در آن محتلم شده ، باید خواب اول حساب کند پس 

اره بخوابد و بداند یا عادت به بیدار شدن داشته باشد و تصمیم اگر بعد از بیدار شدن دوب

هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه تا اذان خواب بماند بنا بر احتیاط 

 واجب 

 762ص: 

باید قضای آن روز را بگیرد. و اگر دوباره بیدار شود و بداند یا عادت به بیدار شدن داشته 

ته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند در صورتی که باز هم بخوابد باشد و تصمیم داش

و تا اذان خواب بماند، باید قضای آن روز را بگیرد و کفاره بر او واجب نیست ولی 

 احتیاط خوب است .

 )صافی :( بنا بر احتیاط مستحب مؤکد کفاره هم بر او واجب می شود.

ل و دوم و سوم در صورتی که انسان در خواب )خوئی ، تبریزی :( مسأله مراد از خواب او

محتلم شود خوابی است که بعد از بیدار شدن بخوابد و اما خوابی که در آن محتلم شده 

 خواب اول حساب نمی شود.

)سیستانی :( مسأله خوابی که در آن احتالم صورت گرفته است خواب اول حساب می 

چه بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، چنانشود، بنا بر این اگر پس از بیدار شدن دوباره 

 در مسأله قبل گفته شد روزه آن روز را باید قضا کند.
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)زنجانی :( مسأله اگر انسان در خواب محتلم شود و بعد بیدار شود و ببیند جنب شده و 

دوباره بخوابد، و تا اذان صبح بیدار نشود، باید در آن روز از کارهایی که به رروزه دار 

 حرام است ، خودداری کند و بعد ، روزه آن روز را قضا کند.

  [وداگر روزه دار در روز محتلم ش 6132]مسأله 

( 6(. )6اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند ) 6132مسأله 

 )فاضل :( گر چه احتیاط مستحب آن است که فوراً غسل کند.

)مکارم :( مسأله هر گاه روزه دار در روز محتلم شود بهتر است فوراً غسل کند اما اگر 

 نکند برای روزه اش اشکالی ندارد.

  [هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود 6133]مسأله 

هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده ، اگر  6133مسأله 

( )مکارم :( روزه اش 6(. )6چه بداند پیش از اذان محتلم شده ، روزه او صحیح است )

 د از آن ، و یا شک داشته باشد.صحیح است ، خواه بداند پیش از اذان محتلم شده یا بع

  [کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد 6139]مسأله 

کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد، هر گاه تا اذان صبح جنب  6139مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر 6(. )6بماند، اگر چه از روی عمد نباشد روزه او باطل است )

نباشد، اگر وقت وسعت داشته باشد روزه او باطل است و اگر وقت تنگ  چه از روی عمد

 باشد، احتیاط واجب گرفتن روزه آن روز و عوض آن بعد از ماه مبارک است .
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)بهجت :( بنا بر أظهر روزه او باطل است و در صورتی که وقت گرفتن روزه قضا طوری 

ارد، گرفتن روزه قضا ندتنگ است که اگر روزه اش باطل باشد دیگر فرصتی برای 

 احتمال دارد ملحق به روزه ماه رمضان باشد.

)سیستانی :( هر گاه تا اذان صبح عمداً جنب بماند، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد؛ و 

 اگر از روی عمد نباشد، می تواند، اگر چه احتیاط در ترک آن است .

 .6131)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 763ص: 

جانی :( مسأله کسی که در وسعت وقت می خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد )زن

هر گاه جنب باشد به جهت احتالم یا به سبب دیگر و تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه 

 از روی عمد نباشد، روزه اش باطل است و باید در روز دیگری به جا آورد.

  [ان را بگیردکسی که می خواهد قضای روزه رمض 6131]مسأله 

 اشاره

کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان صبح بیدار  6131مسأله 

(، چنانچه وقت قضای 6شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است )

روزه تنگ است مثلًا پنج روز روزه قضای رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده 

( بعد از رمضان عوض آن را به جا آورد و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست 2است )

( و در هر صورت این روز را الزم نیست روزه بگیرد. 9( باید روز دیگر روزه بگیرد )3)

( )خوئی :( روزه او باطل است ولی چنانچه 6این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

دیگر تنگ است ، مثلًا پنج روز روزه قضای رمضان  وقت قضای روزه تا آمدن ماه رمضان
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دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است بهتر آن است که آن روز را روزه بگیرد و بعد 

 از رمضان هم عوض آن را به جا آورد.

)تبریزی :( می تواند آن روز را روزه بگیرد ولی اگر در شب بفهمد جنب شده و تا اذان 

 ز را نمی تواند روزه قضا بگیرد.صبح غسل نکند آن رو

 )سیستانی :( می تواند آن روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگیرد.

)مکارم :( اگر وقت قضای روزه تنگ نیست بنا بر احتیاط واجب روز دیگری را روزه 

بگیرد، و اگر وقت قضای روزه تنگ است مثلًا پنج روز قضا به ذمّه دارد و پنج روز هم 

( 2ه ماه رمضان باقی نمانده ، همان روز را روزه بگیرد و روزه اش صحیح است . )بیشتر ب

)گلپایگانی ، اراکی ، فاضل ، صافی :( بنا بر احتیاط واجب باید آن روز را روزه بگیرد و 

( )اراکی ، فاضل :( 9( )گلپایگانی ، صافی :( روزه اش باطل است . ]پایان مسأله [ )3.. )

 شده .بقیه مسأله ذکر ن

)زنجانی :( مسأله اگر وقت قضای روزه ماه رمضان تنگ شده و تا اذان صبح جنب بماند، 

 بنا بر احتیاط واجب روزه آن روز را گرفته ، عوض آن را هم به جا آورد.

 مسائل اختصاصی 

اگر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس  6143)سیستانی :( مسأله 

اً غسل نکند و اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، روزه آن روز را پاک شود و عمد

باید تمام کند و قضای آن را نیز بگیرد؛ و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمداً غسل و 

 تیمم را ترک کند، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.
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ان محتلم شود، می تواند قبل از غسل اگر در روزه ماه مبارک رمض 6137)فاضل :( مسأله 

استبراء کند ولی اگر غسل کرد، بعد از غسل در صورتی که بداند منی از او خارج می 

 شود، نباید استبراء کند.

  [اگر در روزه واجبی غیر روزه رمضان  6131]مسأله 

( و قضای آن تا اذان صبح جنب 6اگر در روزه واجبی غیر روزه رمضان ) 6131مسأله 

 (،2بماند )

 769ص: 

( چه وقت آن معین باشد و چه نباشد. این مسأله در رساله آیات 3روزه اش صحیح است )

( )فاضل :( اگر در روزه مستحب یا واجب غیر رمضان 6عظام : اراکی و بهجت نیست )

( )گلپایگانی ، صافی :( و لو از روی عمد باشد، چنانچه وقت آن روز معین است مثلًا 2.. )

( 3روزه بگیرد .. )نوری :( گر چه از روی عمد هم باشد .. )نذر کرده که آن روز را 

)گلپایگانی ، صافی :( و اگر مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست ، احتیاط مستحب آن 

است که غیر از آن روز روز دیگری را روزه بگیرد. )سیستانی :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

(6124.) 

واجبی غیر قضای روزه رمضان از روزه هایی که  )خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر در روزه

مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد عمداً تا اذان صبح جنب بماند، أظهر این است که 

 روزه اش صحیح است ولی بهتر آن است که غیر از آن روز، روز دیگری را روزه بگیرد.

مثل روزه کفاره  )زنجانی :( مسأله اگر در غیر روزه ماه رمضان در روزه واجب دیگری

و نذر غیر معین ، که وقت آن وسعت دارد؛ عمداً تا اذان صبح جنب بماند، أظهر این 
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است که روزه اش صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که غیر از آن ، روز 

 دیگری را روزه بگیرد.

 )مکارم :( مسأله باطل شدن روزه به خاطر بقاء بر جنابت ، مخصوص روزه ماه رمضان و

 قضای آن است و در روزهای دیگر موجب بطالن نمی شود.

  [اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود 6139]مسأله 

( پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل 6اگر زن ) 6139مسأله 

( 6)(. 3(، یا اگر وظیفه او تیمم است عمداً تیمم نکند روزه اش باطل است )2نکند )

( )خوئی ، تبریزی :( در روزه ماه رمضان ، روزه 2)بهجت :( اگر زن در ماه رمضان .. )

اش باطل است . و در غیر آن باطل نیست اگر چه أحوط غسل کردن است و زنی که 

وظیفه اش نسبت به حیض یا نفاس تیمم است در روزه ماه رمضان اگر عمداً پیش از اذان 

 ل است .صبح تیمم نکند روزه اش باط

)زنجانی :( تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید و اگر تیمم هم نکند در روزه ماه رمضان 

، روزه اش باطل است و در غیر آن باطل نیست ؛ و زنی که وظیفه اش نسبت به حیض یا 

نفاس ، تیمم است در روزه ماه رمضان اگر عمداً پیش از اذان صبح تیمم نکند، روزه اش 

 ( )بهجت :( و وجوب کفّاره خالی از وجه نیست .3باطل است . )

)فاضل :( روزه اش در ماه رمضان یا قضای آن باطل است و احتیاط مستحب آن است 

 که در روزه های واجب و مستحب دیگر هم این امر رعایت شود.

)مکارم :( مسأله زنی که از حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده ، در 

 ت که باقی بر جنابت مانده است .حکم کسی اس
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)سیستانی :( مسأله زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده ، اگر عمدًا 

 غسل نکند تا وقت تنگ شود باید تیمم نماید و روزه آن روزش صحیح است .

 761ص: 

  [اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود 6133]مسأله 

( از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل 6ن پیش از اذان صبح )اگر ز 6133مسأله 

(، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن بگیرد باید تیمم 2وقت نداشته باشد )

( و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه 3نماید و روزه اش صحیح است )

اش صحیح است ولی احتیاط  کفاره و روزه نذری بگیرد اگر چه بدون تیمم هم روزه

( )خوئی ، 6مستحب آن است که تیمم کند. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )خوئی ، تبریزی :( باید تیمم نماید و 2تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( در ماه رمضان .. )

کم جنب حبنا بر احتیاط واجب باید تا اذان صبح بیدار بماند )خوئی : و هم چنین است 

در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد(. ]پایان مسأله [ )سیستانی :( باید تیمم کند ولی الزم 

نیست تا اذان صبح بیدار بماند و هم چنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه اش 

 تیمم باشد.

)زنجانی :( باید تیمم نماید و بنا بر احتیاط مستحب تا اذان صبح از مبطالت وضو اجتناب 

( )اراکی :( 3نماید، و هم چنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه اش تیمّم باشد. )

چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان بگیرد باید تیمم نماید و روزه اش صحیح است ، و اگر 

 بخواهد روزه واجب غیر رمضان بگیرد، بنا بر احتیاط واجب باید تیمم نماید.

هد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه رمضان وقت آن )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه بخوا

معین است ، باید تیمم نماید و بنا بر احتیاط مستحب تا اذان صبح بیدار بماند. و اگر 
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بخواهد روزه مستحب یا روزه واجبی بگیرد که مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست 

 نمی تواند با تیمم روزه بگیرد.

رمضان بگیرد با تیمم روزه اش صحیح است ، و الزم )فاضل :( چنانچه بخواهد روزه 

نیست که تا صبح بیدار بماند و اگر برای تیمم هم وقت نباشد به همان نحو روزه اش 

 صحیح است .

)نوری :( چنانچه بخواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه رمضان وقت آن معین است ، 

وزه ح بیدار بماند و اگر بخواهد ربا تیمم روزه اش صحیح است ، و الزم نیست که تا صب

مستحب یا روزه واجبی بگیرد که مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست نمی تواند با تیمم 

 روزه بگیرد.

)مکارم :( مسأله اگر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک 

اگر برای هیچ  شود و برای غسل وقت ندارد، تیمم کند و روزه اش صحیح است ، اما

 کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است .

  [اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود 6137]مسأله 

( از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام 6اگر زن نزدیک اذان صبح ) 6137مسأله 

، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده ، (2از غسل و تیمم وقت نداشته باشد )

(، ولی اگر در وسعت وقت قضای رمضان را گرفته باشد صحیح 3روزه او صحیح است )

( 2( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( در ماه مبارک رمضان .. )6بودن آن اشکال دارد. )

 ه [)خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( روزه اش صحیح است . ]پایان مسأل

 761ص: 
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)زنجانی :( روزه اش صحیح است ؛ خواه در روزه ماه مبارک رمضان باشد یا روزه واجب 

دیگری وقت آن وسعت داشته باشد یا تنگ باشد یا روزه مستحبی باشد؛ ولی احتیاط 

مستحب آن است که در روزه واجب که وقت آن وسعت دارد، به آن اکتفا نکند، 

 ( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده .3ضان . )مخصوصاً در روزه قضای ماه رم

)گلپایگانی ، صافی :( چنانچه روزه ای را که می گیرد مثل روزه رمضان واجب معین 

باشد صحیح است و اگر روزه مستحب یا روزه ای باشد که مثل روزه کفاره وقت آن 

 معین نیست صحیح بودن آن اشکال دارد.

زه ای که وقت آن معین نیست باشد، صحیح بودن )نوری :( ولی اگر روزه مستحب یا رو

 .6133آن اشکال دارد. )فاضل ، مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود 6194]مسأله 

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز  6194مسأله 

 اس ببیند اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است .خون حیض یا نف

  [اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند 6196]مسأله 

اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز  6196مسأله 

(. این مسأله در رساله آیات عظام : 6یادش بیاید، روزه هایی که گرفته صحیح است )

 ( )فاضل :( و بنا بر احتیاط مستحب قضای آن را نیز بگیرد.6مکارم و بهجت نیست )

ته ، اشکال دارد و احتیاط الزم آن است که قضاء آنها )گلپایگانی :( روزه هایی که گرف

 را بگیرد.

 )صافی :( قضای روزه هایی را که گرفته بنا بر احتیاط، مستحب است که بگیرد.
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)زنجانی :( مسأله اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و روزه بگیرد، روزه او 

 صحیح است .

  [ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شوداگر زن پیش از اذان صبح در  6192]مسأله 

( و 6اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود ) 6192مسأله 

((، 2در غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند )و در تنگی وقت تیمم هم نکند )

شود  زنانه( ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلًا منتظر باشد که حمام 3روزه اش باطل است )

(، اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند در صورتی که تیمم کند روزه او 9)

( )گلپایگانی ، صافی ، 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )1صحیح است )

( ]قسمت داخل پرانتز 2نوری :( اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود .. )

( )مکارم 3عظام : خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، تبریزی و مکارم نیست [ )در رساله آیات 

 :( بنا بر احتیاط واجب ..

( )مکارم :( 9)سیستانی :( چنانچه گذشت روزه آن روز را باید تمام کند و قضا نماید .. )

مثلًا منتظر باشد که حمام باز شود یا آب حمام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتی 

( )گلپایگانی ، صافی :( اگر چه سه مرتبه 1تیمم کرده باشد روزه او صحیح است . )که 

بخوابد و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم کند یا از تیمم هم عاجز باشد روزه 

 اش صحیح است .

 769ص: 

 )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند )سیستانی : و

 در تیمم کردن کوتاهی نکند( روزه او صحیح است .
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)زنجانی :( مسأله اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود 

و در غسل کردن و تیمم کوتاهی کند و آن دو را تا اذان صبح انجام ندهد روزه اش باطل 

رتبه زنانه شود؛ اگر چه سه ماست ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلًا منتظر باشد که حمام ، 

 بخوابد و تا اذان صبح غسل یا تیمم نکند، روزه او صحیح است .

  [اگر زنی که در حال استحاضه است  6193]مسأله 

 اشاره

(، غسلهای خود را به تفصیلی که در 6اگر زنی که در حال استحاضه است ) 6193مسأله 

(. 2به بعد ( گفته شد به جا آورد، روزه او صحیح است ) 969احکام استحاضه ) در مسأله 

( )خوئی ، تبریزی 2( )خوئی ، تبریزی :( اگر زنی که در حال استحاضه کثیره است .. )6)

در استحاضه متوسطه ، اگر چه غسل نکند روزه اش صحیح است  :( و أظهر این است که

. 

)بهجت :( و بی وجه نیست که صحت روزه او مشروط به انجام غسلی باشد که باید برای 

نماز صبح انجام دهد ولی بنا بر اظهر غسل نمازهای مغرب و عشای شب گذشته و شب 

ه هم اط واجب مستحاضه متوسطآینده در صحیح بودن روزه او شرط نیست ، و بنا بر احتی

مثل کثیره ، انجام غسلی که بر او واجب است در صحیح بودن روزه اش شرط است ولی 

 وضوی واجب بر مستحاضه قلیله ، شرط صحت روزه نیست .

)زنجانی :( مسأله زنی که در حال استحاضه است اگر غسلهای خود را به تفصیلی که در 

بی اشکال روزه او صحیح است ؛ بلکه اگر غسلهای  احکام استحاضه گذشت به جا آورد،

خود را انجام ندهد، ظاهراً روزه اش صحیح است ، ولی احتیاط مستحب آن است که 

 روزه را قضا نیز بنماید.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی :( مسأله زنی که در حال استحاضه کثیره است هر چند غسلهای خود را به 

گفته شد به جا نیاورد، روزه او صحیح  [371تفصیلی که در احکام استحاضه در مسأله ]

 است ، هم چنان که در استحاضه متوسطه اگر چه غسل نکند روزه اش صحیح است .

 مسأله اختصاصی 

در تمام مواردی که غسل واجب است ، اگر نتوانست غسل کند،  6322)بهجت :( مسأله 

بح باید تا اذان ص وجوب تیمم خالی از وجه نیست ، و بنا بر احتیاط واجب بعد از تیمم

 بیدار بماند.

  [کسی که مس میت کرده  6199]مسأله 

کسی که مس میت کرده یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده ،  6199مسأله 

می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، 

( )مکارم :( 6ه آیت الّله بهجت نیست )(. این مسأله در رسال6روزه او باطل نمی شود )

 ولی برای نماز باید غسل کند.

 763ص: 

 اماله کردن  8

  [اماله کردن با چیز روان  6191]مسأله 

اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را  6191مسأله 

( و 2ه است اشکال ندارد )(، ولی استعمال شیافهایی که برای معالج6باطل می کند )

( مثل 3احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای کیف کردن است )
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( )خوئی ، گلپایگانی 6شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجری است خودداری نمایند. )

 ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، زنجانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 ( )اراکی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .2)بهجت :( بنا بر أظهر. ]پایان مسأله [ )

)فاضل :( استعمال شیافهای غیر روان که برای معالجه است اشکال ندارد و احتیاط 

مستحب است که از استعمال آنها نیز خودداری کند و احتیاط واجب آن است که از 

( )مکارم :( برای تغذیه 3کوک است اجتناب کند. )چیزی که جامد و مایع بودن آن مش

 است خودداری شود.

 قی کردن  9

  [هر گاه روزه دار عمداً قی کند 6191]مسأله 

هر گاه روزه دار عمداً قی کند اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار  6191مسأله 

( 6(. )6ل ندارد )باشد روزه اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکا

 )بهجت :( ولی نباید آن را عمداً فرو ببرد.

)مکارم :( مسأله قی کردن از روی عمد روزه را باطل می کند، هر چند برای نجات از 

مسمومیّت و درمان بیماری و مانند آن باشد ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو 

 روزه را باطل نمی کند.

  [چیزی بخورداگر در شب  6199]مسأله 

اگر در شب چیزی بخورد که می داند به واسطه خوردن آن ، در روز بی  6199مسأله 

(. این مسأله 6اختیار قی می کند احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید )

( )مکارم :( روزه باطل نمی شود ولی احتیاط مستحب 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )
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ین کاری نکند و اگر کرد، روزه را قضا نماید. )فاضل :( به احتیاط واجب این است که چن

 روزه او باطل می شود.

)زنجانی ، سیستانی :( روزه اش صحیح است )زنجانی : ولی احتیاط مستحب آن است که 

 روزه آن روز را قضا نماید(.

  [اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند 6193]مسأله 

اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر و  6193مسأله 

( )سیستانی :( اگر به طبع خود حادث 6(. )6مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید )

 شده است الزم نیست از آن جلوگیری کند.

 ه)زنجانی :( مسأله اگر مقدمات قی کردن برای روزه دار، بی اختیار حاصل شود و روز

دار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر یا مشقّت شدید نداشته باشد، 

 بنا بر احتیاط مستحب از آن خودداری کند.

)مکارم :( مسأله واجب نیست روزه دار با فشار آوردن به خود، از قی کردن خودداری 

 کند، ولی اگر ضرر و مشقتی نداشته باشد بهتر است جلوگیری کند.

 767ص: 

  [اگر مگس در گلوی روزه دار برود 6197]مسأله 

اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه به قدری پایین رود که به فرو  6197مسأله 

بردن آن خوردن نمی گویند الزم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است و اگر 

( 2ر چه موجب شود که قی کند )( باید آن را بیرون آورد اگ6به این مقدار پایین نرود )

و روزه اش باطل شود و چنانچه فرو برد روزه اش باطل می شود و بنا بر احتیاط واجب 
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( )فاضل 6باید کفاره جمع بدهد. این مسأله در رساله آیات عظام : اراکی و بهجت نیست )

ود ش:( و بیرون آوردن آن ممکن باشد باید آن را بیرون آورد و اگر باعث قی کردن 

 روزه او باطل می شود.

)نوری :( و بداند که بواسطه بیرون آوردن آن قی می کند واجب نیست بیرون آوردن و 

( )سیستانی :( مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر یا 2روزه اش صحیح است . )

مشقت زیادی داشته باشد؛ و چنانچه آن را قی نکند و فرو برد روزه اش باطل می شود و 

 آن را با قی کردن خارج کند نیز روزه اش باطل می شود. اگر

)گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، تبریزی :( مسأله اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه 

ممکن باشد باید آن را بیرون آورد و روزه اش باطل نمی شود ولی اگر بداند که به واسطه 

 آورد و روزه اش صحیح است . بیرون آوردن آن ، قی می کند واجب نیست بیرون

)زنجانی :( و روزه او صحیح است ؛ ولی اگر مجبور باشد که یا آن را ببلعد یا با قی کردن 

آن را بیرون آورد، واجب است آن را بیرون آورد و در هر دو صورت : بلعیدن و بیرون 

 آوردن ، روزه او باطل می شود.

ای مانند مگس ، بی اختیار در گلوی روزه  )مکارم :( مسأله اگر خرده های غذا یا حشره

دار برود چنانچه به قدری پایین برود که نمی توان آن را بیرون آورد روزه اش صحیح 

است و اگر بتواند آن را بیرون آورد باید چنین کند و بیرون آوردنش ضرری برای روزه 

 ندارد، بلکه اگر در این حال فرو برد روزه اش باطل است .

  [اگر سهواً چیزی را فرو ببرد 6114]مسأله 

اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه  6114مسأله 

(، چنانچه به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خوردن نمی 6است )
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ر رساله (. این مسأله د2گویند الزم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است )

( )گلپایگانی ، صافی :( چنانچه ممکن باشد باید آن را بیرون 6آیت اللّه بهجت نیست )

 آورد و روزه اش صحیح است .

( )فاضل :( 2)خوئی ، تبریزی :( بیرون آوردن آن الزم نیست و روزه او صحیح است . )

کردن  ین مورد قیو اگر به وسط یا ابتداء حلق رسیده باشد باید آن را بیرون آورد و در ا

 .6197صدق نمی کند. )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی :( مسأله اگر سهواً چیزی را فرو ببرد اگر به قدری فرو رفته باشد که به آن 

 خوردن 

 724ص: 

بگویند، بیرون آوردن آن الزم نیست ؛ ولی اگر به قدری فرو رفته است که به آن خوردن 

نمی گویند پس اگر می تواند، نباید آن را بخورد؛ بلی ، چنانچه بیرون آوردن آن قی 

کردن بحساب می آید اگر بیرون آورد روزه اش باطل می شود، هم چنان که خوردن 

 آن نیز روزه را باطل می کند.

  [اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن ، چیزی از گلو بیرون می آید 6116مسأله ]

اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن ، چیزی از گلو بیرون می آید  6116مسأله 

( )زنجانی 6( ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد. )3( عمداً آروغ بزند )2( نباید )6)

 ی که به آن قی کردن می گویند ..:( به گونه ا

( )خوئی ، تبریزی ، 2)سیستانی :( چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( بلکه اگر احتمال بدهد، بنا بر 3سیستانی :( بنا بر احتیاط نباید .. )

 احتیاط واجب آروغ نزند.
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روغ زدن ، خالف احتیاط استحبابی است و اگر )زنجانی :( و اگر احتمال آن را بدهد آ

این احتمال را هم ندهد آروغ زدن هیچ اشکالی ندارد؛ هر چند آروغ زدن باعث قی 

 گردد.

  [اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید 6112]مسأله 

 اشاره

(، باید آن را 6اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید ) 6112مسأله 

( )خوئی ، 6(. )3( و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است )2بیرون بریزد )

گلپایگانی ، صافی ، سیستانی ، تبریزی ، زنجانی :( اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا 

مکارم :( و اگر عمداً فرو ببرد روزه اش باطل است ولی اگر بی اختیار ( )2دهانش بیاید .. )

( )بهجت :( و در صورت فرو بردن عمدی ، روزه اش باطل و 3فرو رود اشکالی ندارد. )

 قضا و کفاره بر او واجب می شود.

)فاضل :( اگر بی اختیار فرو رود، اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که قضای آن 

 به جا آورد.را نیز 

 مسأله اختصاصی 

اگر روزه دار با علم و عمد قصد انجام فعلی را بنماید که روزه را  6323)بهجت :( مسأله 

 باطل می کند، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد.

 احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند

 ل می کند انجام دهد[اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باط 3651]مسأله 
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اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد  6113مسأله 

(، ولی جنب 2(، و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد )6روزه او باطل می شود )

گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او  6134اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله 

( )نوری :( چه عالم باشد 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3طل است )با

( )فاضل :( و فرقی نمی 2چه جاهل حتی بنا بر احتیاط واجب در مورد جاهل قاصر .. )

 کند بین روزه ماه رمضان و غیر آن و بین روزه واجب و مستحب ..

 ه قبلًا گفته شد، سهواً یا بدون اختیار به جا)مکارم :( هر گاه یکی از امور نه گانه ای را ک

 آورد روزه اش صحیح است ..

)زنجانی :( چنانچه از روی عمد نباشد روزه اش باطل نمی شود. ولی بقا بر جنابت در سه 

 ( بقا بر جنابت در خواب دوم 6مورد باعث بطالن روزه می گردد؛ هر چند عمدی نباشد: )

 726ص: 

( اگر غسل جنابت را فراموش کند و پس از گذشتن 3رمضان . ) ( قضای ماه2به بعد . )

ماه رمضان متوجه شود و هم چنین است اگر برای خنک شدن یا بی جهت آب در دهان 

( )سیستانی :( و 3[ می آید. )6133بگرداند و بی اختیار فرو رود به تفصیلی که در مسأله ]

زه را باطل می کند اگر در این جهل چنانچه انسان نداند که بعضی از آن چه گفته شد رو

کوتاهی نکرده باشد و تردیدی هم نداشته باشد یا آن که اعتماد بر حجت شرعی داشته 

باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه اش باطل نمی شود، مگر در خوردن و آشامیدن 

 و جماع .

 می کند انجام دهد[اگر روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل  3654]مسأله 
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اگر روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد و  6119مسأله 

( روزه اش باطل شده عمداً دوباره یکی از آنها را به جا آورد، روزه او 6به خیال این که )

اعتقاد  ( )سیستانی :( به6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )2باطل می شود )

( )مکارم :( روزه اش باطل نمی شود، ولی 2این که .. )مکارم :( به گمان این که .. )

 احتیاط مستحب ، قضای آن است .

 )سیستانی :( حکم مسأله گذشته در باره او جاری می شود.

 اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند[ 3655]مسأله 

اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند، ) یا سر او را به زور در آب  6111مسأله 

( 3(. ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را )2(( روزه او باطل نمی شود )6فرو برند )

باطل کند مثلًا به او بگویند: اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می زنیم و خودش 

(. این مسأله در رساله 9رر چیزی بخورد، روزه او باطل می شود )برای جلوگیری از ض

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : زنجانی و سیستانی 6آیت اللّه بهجت نیست )

( )زنجانی :( هم چنین است در سایر مبطالت ؛ مگر عمداً خود را در چنین 2نیست [ )

د که کارهایی را که روزه را باطل می شرایطی قرار داده باشد، ولی اگر مجبورش کنن

کند انجام دهد، مثلًا به او بگویند: اگر غذا نخوری ، ضرر جانی به تو می زنیم و خودش 

( )سیستانی :( به خوردن 3برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می شود. )

اطل نا بر احتیاط واجب ب( )سیستانی :( و در غیر آن سه چیز نیز ب9یا آشامیدن یا جماع .. )

 شود.

 روزه دار نباید جایی برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند[ 3656]مسأله 

روزه دار نباید جایی برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یا  6111مسأله 

(، امّا اگر قصد رفتن کند و 6مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند )
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د از رفتن چیزی به خوردش ندهند روزه او صحیح است و چنانچه از روی نرود یا بع

( روزه او باطل می شود، ولی اگر 2ناچاری کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد )

چیزی در گلویش بریزند باطل شدن روزه او محل اشکال است . این مسأله در رساله 

رفت و از روی ناچاری کاری که روزه  ( )اراکی :( و چنانچه6آیت اللّه بهجت نیست )

را باطل می کند انجام داد و یا چیزی در گلویش ریختند روزه او باطل می شود، بلکه 

 اگر قصد رفتن کند و نرود باز هم روزه او باطل است .

)سیستانی :( و اگر برود و از روی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می کند انجام 

می شود و هم چنین است بنا بر احتیاط الزم اگر چیزی را در گلویش  دهد. روزه او باطل

 ( )فاضل :( و از اوّل هم بداند که ناچار می شود روزه او باطل می شود.2بریزند. )

 722ص: 

)گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، صافی ، نوری :( مسأله روزه دار نباید جایی برود که می 

یمن از آن نباشد که ( چیزی در گلویش می ریزند یا داند )گلپایگانی ، صافی : یا ا

مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند و اگر برود و چیزی در گلویش 

بریزند، یا از روی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او 

 ست .باطل می شود، بلکه اگر قصد رفتن کند، اگر چه نرود روزه اش باطل ا

)زنجانی :( مسأله روزه دار در روزه های واجب که وقت آن تنگ است ، مانند روزه ماه 

رمضان و روزه قضای ماه رمضان که وقتش تنگ شده ، نباید جایی برود که می داند 

چیزی در گلویش می ریزند، یا مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند، 

ریزند، یا از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می و اگر برود و چیزی در گلویش ب

کند انجام دهد، روزه او باطل می شود، بلکه اگر با توجه به مسأله ، تصمیم به رفتن داشته 

 باشد، روزه اش باطل می شود، اگر چه از تصمیمش منصرف شده و به آنجا نرود.
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نرود که می داند چیزی  )مکارم :( مسأله احتیاط واجب آن است که روزه دار به جایی

در گلویش می ریزند یا مجبورش می کنند که روزه را افطار کند، اما اگر قصد رفتن 

 کند و نرود یا بعد از رفتن ، چیزی به خوردش ندهند روزه اش صحیح است .

 آن چه برای روزه دار مکروه است 

 چند چیز برای روزه دار مکروه است [ 3657]مسأله 

 چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است :چند  6119مسأله 

دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، انجام 

دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می شود، انفیه کشیدن 

(، بو کردن 2نیست ) ( اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد جایز6)

(، استعمال شیاف ، تر کردن لباسی که در بدن است 3گیاههای معطر، نشستن زن در آب )

، کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به چوب 

( و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری 9تر )

( و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد در 1شهوت خود را به حرکت آورد ) کند که

(. این مسأله در رساله آیت اللّه 1صورتی که منی بیرون آید روزه او باطل می شود )

( )زنجانی :( انفیه کشیدن اگر 2( )سیستانی :( دارو در بینی ریختن .. )6بهجت نیست )

( )گلپایگانی ، 3د بلعیده می شود جایز نیست .. )نداند که بلعیده می شود؛ و اگر بدان

 صافی :( أحوط ترک نشستن زن است در آب ..

)مکارم :( نشستن زن در آب بنا بر احتیاط، استعمال شیاف بنا بر احتیاط، تر کردن لباس 

بر بدن ، کشیدن دندان و هر کاری که سبب خون آمدن از دهان و موجب ضعف شود، 

ازه ، بوسیدن هم سر بدون قصد بیرون آمدن منی ، و هر کاری مسواک کردن با چوب ت
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که شهوت را به حرکت درآورد، اما اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد روزه او باطل می 

 شود.

 723ص: 

 ( )گلپایگانی ، صافی ، تبریزی :( ]و[ بی جهت آب یا چیزی در دهان کردن ..9)

( 1آب یا چیز روانی در دهان کردن .. ))خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( ]و[ بی جهت 

 )سیستانی :( بقیه مسأله ذکر نشده .

)فاضل :( و مطمئن باشد که با این قبیل کارها از او منی بیرون نمی آید و اگر اطمینان 

نداشته باشد که منی بیرون نمی آید در صورتی که منی بیرون آید روزه او باطل می شود. 

گانی ، صافی ، تبریزی ، نوری :( اگر به قصد بیرون آمدن منی ( )اراکی ، خوئی ، گلپای1)

 باشد روزه او باطل می شود.

)زنجانی :( اگر با توجه به مساله و به قصد بیرون آمدن منی باشد، روزه او باطل می شود؛ 

 هر چند منی بیرون نیاید.

 جاهایی که قضا و َکفّاره واجب است 

 داً قی کند[اگر در روزه رمضان عم 3658]مسأله 

اگر در روزه رمضان عمداً قی کند یا در شب جنب شود و به تفصیلی که در  6113مسأله 

گفته شد سه مرتبه بیدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود فقط باید  6134مسأله 

قضای آن روز را بگیرد و چنانچه عمداً اماله کند یا سر زیر آب ببرد بنا بر احتیاط واجب 

( ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل می کند عمداً انجام دهد 6د کفاره هم بدهد )بای

در صورتی که می دانسته آن کار روزه را باطل می کند قضا و کفّاره بر او واجب می 
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( )نوری :( و اگر کار دیگری که روزه را باطل می کند عمداً انجام دهد، قضا و 6شود. )

 .کفاره بر او واجب می شود

)اراکی :( مسأله اگر در روزه رمضان عمداً قی کند یا به خدا یا پیامبر نسبت دروغ دهد 

و یا غبار به حلق برساند یا سر زیر آب ببرد بنا بر احتیاط واجب باید کفاره هم بدهد و 

اگر کار دیگری که روزه را باطل می کند عمداً انجام دهد قضا و کفاره بر او واجب می 

 شود.

تبریزی :( مسأله اگر در روزه رمضان در شب جنب شود و به تفصیلی که در  )خوئی ،

[ گفته شد بیدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود فقط باید 6134مسأله ]

قضای آن روز را بگیرد. ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل می کند عمداً انجام دهد، 

روزه را باطل می کند، قضا و کفاره بر او واجب می  در صورتی که می دانسته آن کار

 شود.

 )گلپایگانی ، صافی :( و یا بیدار بشود و برای مرتبه سوم بخوابد و بیدار نشود ..

 )صافی :( و بنا بر احتیاط مستحب برای مرتبه سوم کفاره نیز بدهد ..

 )گلپایگانی ، صافی :( و این حکم در ارتماس بنا بر احتیاط واجب است .

)بهجت :( مسأله کسی که روزه ماه مبارک رمضان بر او واجب است اگر به عمد یا شبه 

عمد روزه خود را باطل کند باید عالوه بر قضای آن کفاره بدهد مگر در مواردی که 

 بعداً گفته خواهد شد.

)فاضل :( مسأله اگر در روزه رمضان عمداً قی کند فقط قضای آن روز را باید بگیرد و 

[ گفته شد سه مرتبه بیدار 6134چنانچه در شب جنب شود و به تفصیلی که در مسأله ]

شود و بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود یا عمدًا اماله کند یا سر زیر آب ببرد یا دروغی 
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صلی اللّه علیه و آله و سلم نسبت بدهد، بنا بر احتیاط واجب کفاره هم را به خدا و پیغمبر 

 باید بدهد، ولی اگر غیر از اینها کار

 729ص: 

دیگری که روزه را باطل می کند عمداً انجام دهد، در صورتی که می دانسته آن کار 

 روزه را باطل می کند قضا و کفاره بر او واجب است .

زه دار در روزه ماه رمضان عمداً و بدون اضطرار و اکراه یا )زنجانی :( مسأله اگر رو

رعایت واجب مهمتر یا مساوی کاری که روزه را باطل می کند، انجام دهد در صورتی 

که می دانسته یا تردید داشته آن کار روزه را باطل می کند، قضا و کفاره بر او واجب 

گفته خواهد شد تنها قضا واجب  [6133می شود، ولی در پاره ای موارد که در مسأله ]

 می شود.

)سیستانی :( مسأله اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء 

یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی 

ب د، و احتیاط مستحناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا کفاره هم بر او واجب می شو

آن است که کسی که روزه را به غیر آن چه گفته شد باطل کند اضافه بر قضا کفاره هم 

 بدهد.

)مکارم :( مسأله کارهایی که روزه را باطل می کند اگر عمداً و با علم و اطالع انجام دهد 

ر به خاط عالوه بر این که روزه او باطل می شود و قضا دارد، کفاره نیز دارد، ولی اگر

 ندانستن مسأله باشد کفاره ندارد، ولی احتیاط آن است که قضا کند.

 اگر به واسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند[ 3659]مسأله 

  هاشار
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(، 6اگر به واسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند ) 6117مسأله 

( 2سأله را یاد بگیرد، بنا بر احتیاط واجب کفاره بر او ثابت می شود )چنانچه می توانسته م

( یا یقین داشته که 3و اگر نمی توانسته مسأله را یاد بگیرد یا اصلًا ملتفت مسأله نبوده )

فالن چیز روزه را باطل نمی کند، کفاره بر او واجب نیست . این مسأله در رساله آیت 

تبریزی :( ظاهر این است که کفاره برای او واجب نیست  ( )خوئی ،6اللّه بهجت نیست )

)تبریزی : و باید آن روز را امساک کرده و بعد قضا نماید( ولی اگر عمداً به خدا و پیغمبر 

صلی اللّه علیه و آله و سلم به دروغ نسبتی بدهد و بداند که حرام است کفاره نیز واجب 

( )نوری :( بنا بر احتیاط کفّاره بر 2ی کند. )است اگر چه نداند این عمل روزه را باطل م

 او واجب می شود ..

)گلپایگانی ، صافی :( چنانچه در یاد گرفتن مسأله تقصیر کرده و در وقت به جا آوردن 

آن کار احتمال مفطر بودن آن را می داده کفاره بر او واجب می شود و اگر در وقت به 

ت اگر چه أحوط است و هم چنین اگر در جا آوردن آن غفلت داشته کفاره واجب نیس

 یاد گرفتن مسأله تقصیر نکرده باشد کفاره واجب نیست .

)صافی :( و اگر در وقت به جا آوردن آن غفلت داشته ، بنا بر احتیاط کفاره الزم است 

 ولی اگر در یاد گرفتن مسأله تقصیر نکرده باشد کفاره واجب نیست .

ه بنا بر احتیاط کفاره بر او واجب می شود و اگر جاهل )فاضل :( چنانچه جاهل مقصر بود

قاصر بوده یعنی در ندانستن خود معذور بوده است مانند این که یقین داشته که فالن چیز 

( )اراکی :( کفاره بر او واجب نیست 3روزه را باطل نمی کند کفاره بر او واجب نیست . )

. 

 ا که گذشت انجام دهد در حالی که عقیده)سیستانی :( مسأله اگر کسی چیزی از آن چه ر

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 721ص: 

قطعی داشته که روزه را باطل نمی کند کفاره بر او واجب نیست و هم چنین است کسی 

 که نمی دانسته روزه بر او واجب است مانند کودکان در اوائل بلوغ .

ه می د ک)مکارم :( مسأله هر گاه به واسطه بی اطالعی و ندانستن مسأله کاری را انجام ده

داند حرام است ، ولی نمی دانسته است که روزه را باطل می کند، بنا بر احتیاط کفاره بر 

 او واجب است .

)زنجانی :( مسأله اگر به واسطه ندانستن مسأله خیال می کرده که کاری روزه را باطل 

نمی کند و حالل است و آن را انجام دهد فقط قضا بر او واجب است ، هر چند می 

انسته مسأله را یاد بگیرد و در یاد گرفتن آن کوتاهی کرده که در این صورت ؛ اگر تو

 چه گناه کار است ، ولی کفاره الزم نیست .

  مسأله اختصاصی

اگر روزه دار یقین کند که مغرب شده و افطار کند و بعد معلوم  6117)زنجانی :( مسأله 

 تاریکی هوا باشد یا وجود ابر ولی اگر شود مغرب نبوده ، قضا ندارد؛ خواه علت اشتباه ،

یقین به مغرب نکرده باشد، نباید افطار کند، هر چند گمان به مغرب داشته باشد و اگر 

افطار کرد هم قضا و هم کفاره واجب است ، مگر بعداً معلوم شود که مغرب بوده است 

. 

 کَفّاره روزه 

 کسی که کفّاره روزه رمضان بر او واجب است [ 3661]مسأله 
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کسی که کفّاره روزه رمضان بر او واجب است ، باید )یک بنده آزاد کند  6114مسأله 

(( به دستوری که در مسأله بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را 6یا )

سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند  ( یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده2سیر کند )

( هر چند مد که می تواند به فقرا 9( و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد )3اینها بدهد )

طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند، اگر چه مثلًا یک مرتبه بگوید 

بدهد  بتواند، کفاره را و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت« استغفر اللّه »

( )زنجانی :( یا به هر 2( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه نوری نیست [ )6(. )1)

کدام یک مد طعام بدهد. مدّ بنا بر مشهور کمی بیش از نه سیر و نیم است ولی ظاهرًا 

و احتیاط ( گرم است ، 744بیش از این مقدار است و بنا بر نظر برخی از محققان تقریباً )

( صاع است ( 69واجب در رعایت این قول است توضیح بیشتر در باره مُدّ ) که معادل )

در مسائل نصاب زکات غلّات و زکات فطره خواهد آمد. و در طعام نیز احتیاط مستحب 

آن است که تنها گندم یا آرد گندم یا نان گندم داده شود، هر چند ظاهراً هر طعامی که 

و اگر مقدار شصت مد برایش ممکن نباشد، هر چند مد که می تواند، بدهد، کافی است 

به فقرا طعام بدهد و اگر یک مد هم نتواند طعام دهد استغفار می کند و احتیاط مستحب 

آن است که هر مقدار که می تواند به فقیر طعام دهد، و احتیاط واجب آن است که هر 

( )بهجت :( و دادن 3، آن را تکمیل کند. )وقت بتواند، کفاره بدهد و اگر مقداری داده 

پول کافی نیست ولی اگر فقیر را در خرید و قبول آن وکیل کند و فقیر نیز انجام دهد 

( )اراکی :( مخیّر است که هیجده روز روزه بگیرد یا هر چند مد که می 9کافی است . )

ر چند مد طعام بدهد، هتواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند هیجده روز روزه بگیرد یا 

 مقدار از این دو را که 

 721ص: 
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می تواند عمل کند و اگر آن را هم نتواند انجام دهد باید استغفار کند، اگر چه مثلًا یک 

و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند « استغفر اللّه »مرتبه بگوید 

 کفاره را بدهد.

ند صدقه به فقرا بدهد و اگر از دادن صدقه هم عاجز است )گلپایگانی :( هر مقدار می توا

هیجده روز پی در پی روزه بگیرد و اگر روزه هم نتوانست بگیرد استغفار کند و هر قدر 

می تواند روزه بگیرد و اگر اصلًا نمی تواند روزه بگیرد اکتفا به استغفار نماید اگر چه مثلًا 

یاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره را و احت« استغفر اللّه »یک مرتبه بگوید 

 بدهد.

)صافی :( هر مقدار می تواند صدقه به فقرا بدهد و استغفار کند و اگر از دادن صدقه هم 

و احتیاط «. ر اللّه استغف»عاجز باشد اکتفا به استغفار نماید اگر چه مثلًا یک مرتبه بگوید 

 دهد.واجب آن است که هر وقت بتواند کفّاره را ب

)فاضل :( مخیر است بین این که هیجده روز روزه بگیرد و یا این که هر چند مد که می 

تواند به فقرا اطعام بدهد و اگر نتواند بدهد، باید استغفار کند اگر چه مثلًا یک مرتبه 

( )نوری 1بگوید: استغفر اللّه و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفّاره را بدهد. )

 یاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد.:( احت

)خوئی ، تبریزی :( مسأله در کفاره افطار روزه ماه رمضان باید یک بنده آزاد کند یا به 

دستوری که در مسأله بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا 

دهد عنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها ببه هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است طعام ی

و چنان چه اینها برایش ممکن نباشد بنا بر احتیاط باید به قدر امکان تصدق و استغفار 

 نماید و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد.
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 ( گرم است ..914)سیستانی :( یک مُد که تقریباً )

ش ممکن نباشد، باید به قدر امکان تصدق دهد و اگر ممکن )سیستانی :( چنانچه اینها برای

 نیست استغفار نماید ..

)مکارم :( مسأله کفاره روزه یکی از سه چیز است : آزاد کردن یک بنده یا دو ماه روزه 

( گرم 914که تقریباً )« مُدّ»گرفتن ، یا شصت فقیر را سیر کردن )و اگر به هر کدام یک 

ند آنها بدهد کافی است ( و در زمان ما که بنده آزاد کردن است گندم یا جو یا مان

موضوع ندارد، در میان دو چیز دیگر مخیّر است و به جای گندم می تواند مقدار نانی 

است . هر گاه هیچ یک از این سه کار ممکن نشود « مد»بدهد که گندم آن به اندازه یک 

( روز روزه بگیرد، و 63ر نتواند، باید )که می تواند به فقرا اطعام کند و اگ« مد»هر چند 

اگر نتواند، هر چند روز که می تواند به جا آورد و اگر نتواند، استغفار کند و همین اندازه 

کافی است و واجب نیست بعداً که قدرت پیدا کرد « استغفر اللّه »که در قلب بگوید: 

 کفاره را بدهد.

 روزه رمضان را بگیرد[ کسی که می خواهد دو ماه کفاره 3663]مسأله 

( را بگیرد، باید سی و 6کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان ) 6116مسأله 

( 6( و اگر بقیه آن پی در پی نباشد اشکال ندارد. )3( پی در پی بگیرد )2یک روز آن را )

 .)خوئی ، سیستانی :( کفاره ماه رمضان .. )تبریزی :( کفاره افطار روزه ماه رمضان .

 729ص: 

( 3( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی :( باید یک ماه تمام و یک روز آن را از ماه دیگر .. )2)

)زنجانی :( و نباید موقعی شروع کند که در بین یک ماه و یک روز، روزی باشد که 

 مانند عید قربان روزه آن حرام است ..
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ی به جا آورد، ولی در ( روز آن را پی در پ36)مکارم :( احتیاط واجب آن است که )

 ( روز که در باال گفته شد پی در پی به جا آوردن الزم نیست .63)

 کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد[ 3662]مسأله 

کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، نباید موقعی شروع  6112مسأله 

( روزی باشد که مانند عید قربان ، روزه آن حرام است 6کند که در بین سی و یک روز )

( )خوئی :( در بین یک ماه و یک روز .. این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم 6(. )2)

 وزه آن صحیح نیست .( )تبریزی :( ر2نیست )

)سیستانی :( نباید موقعی شروع کند که می داند در بین یک ماه و یک روز، روزی باشد 

که مانند عید قربان ، روزه آن حرام است یا روزه آن واجب است . )زنجانی :( رجوع 

 (.6116کنید به ذیل مسأله )

 بگیرد باید سی و یک )بهجت :( مسأله کسی که می خواهد دو ماه روزه کفاره رمضان را

روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه آن پی در پی نباشد اشکال ندارد، بنا بر این کسی 

که می خواهد سی و یک روز پی در پی روزه بگیرد باید زمانی را انتخاب کند که در 

بین این سی و یک روز، روزی که روزه داشتن در آن حرام است ، مثل عید قربان ، 

داشته باشد، و هم چنین روزی نباشد که روزه آن بر او واجب باشد، مثل این که وجود ن

 نذر کرده باشد یا ماه مبارک رمضان پیش آید.

 کسی که باید پی در پی روزه بگیرد[ 3661]مسأله 

کسی که باید پی در پی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز  6113مسأله 

شروع کند که در بین آن به روزی برسد که روزه آن واجب ( یا وقتی 6روزه نگیرد )

است ، مثلًا به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد باید روزه ها را از سر 
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( )خوئی ، سیستانی ، زنجانی ، نوری :( باید روزه ها را از سر بگیرد. )نوری : و 6بگیرد. )

ه روزی برسد که روزه آن واجب است ، هم چنین اگر وقتی شروع کند که در بین آن ب

مثلًا به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد باید روزه ها را از سر بگیرد، در 

صورتی که از اول متوجه این موضوع بوده و یا شک داشته باشد(. )بهجت :( رجوع کنید 

 (.6112به ذیل مسأله )

روزه بگیرد اگر در وسط، یک روز را عمداً  )مکارم :( مسأله در جایی که باید پی در پی

 روزه نگیرد باید همه را از نو به جا آورد.

 اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد[ 3664]مسأله 

اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد عذری مثل حیض یا  6119مسأله 

(، برای او پیش آید، بعد از برطرف شدن 6نفاس ، یا سفری که در رفتن آن مجبور است )

عذر واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر به جا می 

( )مکارم :( می تواند بعد از رفع مانع 6آیت اللّه بهجت نیست ) آورد. این مسأله در رساله

 ادامه دهد و الزم نیست از سر بگیرد.

 اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند[ 3665]مسأله 

 (، چه آن چیز اصلًا حرام 6اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند ) 6111مسأله 

 723ص: 

( نزدیکی کردن با عیال خود 2جهتی حرام شده باشد، مثل )باشد مثل شراب و زنا، یا به 

( کفاره جمع بر او واجب می شود یعنی باید یک بنده 3در حال حیض ، بنا بر احتیاط )

( و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد 9آزاد کند )

(. و چنانچه هر سه برایش 1د اینها بدهد )که تقریباً ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانن
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( )زنجانی :( چنانچه 6(. )1ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد )

( )گلپایگانی ، تبریزی ، 2آن مفطر، جماع حرام یا خوردن و آشامیدن حرام باشد .. )

ی رر معتنی بهصافی :( مثل خوردن غذای حاللی که برای انسان ضرر دارد )صافی : ض

 دارد( و ..

 )خوئی ، سیستانی :( مثل خوردن غذای حاللی که برای انسان ضرر کلی دارد و ..

)زنجانی :( مثل خوردن غذای حاللی که برای انسان ضرری دارد که موجب فساد بدن 

 ( )فاضل ، مکارم :( بنا بر احتیاط واجب ..3می شود و .. )

 آیات عظام : اراکی ، گلپایگانی ، صافی و زنجانی نیستدر رساله « بنا بر احتیاط»]عبارت 

( )سیستانی :( یک کفاره کافی است ولی احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع 9[ )

( )سیستانی ، بهجت :( یک مد گندم یا جو یا نان و 1بدهد یعنی یک بنده آزاد کند .. )

 مانند اینها بدهد ..

( )زنجانی :( و اگر آن چیز حرام غیر از جماع 1د .. ))زنجانی ، فاضل :( یک مُد طعام بده

([ گذشت 6114و خوردن و آشامیدن باشد کفّاره تخییری ، به تفصیلی که در مسأله ] )

 بر او واجب می شود و احتیاط مستحب آن است که کفّاره جمع بدهد.

 اگر روزه دار دروغی را به خدا و پیغمبر ص نسبت دهد[ 3666]مسأله 

اگر روزه دار دروغی را به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نسبت  6111مسأله 

( کفاره جمع که تفصیل آن در مسأله پیش گفته شد بنا بر احتیاط بر او واجب می 6دهد )

( )خوئی ، تبریزی :( عمداً نسبت دهد .. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت 6(. )2شود )

اره جمع که تفصیل آن در مسأله پیش گفته شد بر او واجب می ( )اراکی :( کف2نیست )

 شود.
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)گلپایگانی :( اگر چه روزه خود را به چیز حرامی باطل کرده ، ولی کفاره جمع که 

 تفصیل آن در مسأله پیش گفته شد بر او واجب نمی شود.

 )فاضل :( که بنا بر احتیاط واجب یک کفاره بر او الزم است نه کفاره جمع .

 مکارم :( یک کفاره کافی است و کفاره جمع الزم نیست .)

)صافی :( بنا بر احتیاط کفاره جمع که تفصیل آن در مسأله پیش گفته شد بر او الزم می 

 شود.

)سیستانی :( مسأله اگر روزه دار، دروغی را به خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 

 یاط مستحب آن است که کفّاره بدهد.عمداً نسبت دهد، کفّاره ندارد ولی احت

)زنجانی :( مسأله اگر روزه دار عمداً دروغی را به خدا یا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 

 سلم یا امام علیهم السالم نسبت دهد بنا بر احتیاط، کفاره تخییری بر او واجب می شود.

 727ص: 

 رتبه جماع کند[اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند م 3667]مسأله 

اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند، یک کفاره بر  6119مسأله 

(. 2(. ولی اگر جماع او حرام باشد یک کفاره جمع واجب می شود )6او واجب است )

( )اراکی :( برای هر کدام یک کفاره بر او 6این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 اگر جماع او حرام باشد برای هر مرتبه یک کفاره جمع واجب می شود.واجب است و 

)گلپایگانی ، صافی :( بنا بر احتیاط برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است ، ولی اگر 

 جماع او حرام باشد، برای هر دفعه یک کفاره جمع واجب می شود.
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. )زنجانی : و اگر جماع  )خوئی ، زنجانی :( برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است

او حرام باشد برای هر دفعه یک کفاره جمع واجب می شود( و ظاهر این است که استمنا 

 نیز حکم جماع را دارد.

)فاضل :( بنا بر احتیاط واجب به همان اندازه کفاره بر او واجب است ، و نیز اگر جماع 

 جمع واجب می شود. او حرام باشد بنا بر احتیاط واجب به همان اندازه کفاره

)نوری :( بنا بر احتیاط واجب برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است و اگر جماع 

حرام باشد مثل نزدیکی با زن خود در حال حیض یا زنا و تعدد پیدا کند برای هر دفعه 

 یک کفاره جمع واجب می شود.

ا دارد. ناء نیز حکم جماع ر)تبریزی :( بنا بر احتیاط، کفّاره جمع بر او واجب است و استم

( )مکارم :( و هم چنین اگر در یک روز چند مرتبه کارهای دیگری که روزه را باطل 2)

 می کند، انجام دهد.

)سیستانی :( مسأله اگر در یک روز ماه رمضان ، چند مرتبه بخورد یا بیاشامد یا جماع یا 

 استمناء کند، برای همه آنها یک کفّاره کافی است .

 اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع [ 3668]مسأله 

( کار دیگری 6اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع ) 6113مسأله 

( 6(. )2که روزه را باطل می کند انجام دهد، برای همه آنها یک کفاره کافی است )

( 2. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست ))خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( و استمناء .

)فاضل :( بنا بر احتیاط مستحب باید به همان اندازه که افطار کرده کفاره بدهد هر چند 

 .6119یک کفاره کافی است . )مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر روزه دار جماع حرام کند[ 3669]مسأله 
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ام کند و بعد با حالل خود جماع نماید یک کفاره اگر روزه دار جماع حر 6117مسأله 

( )اراکی 6(. این مسأله در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست )6جمع کافی است )

:( هم کفّاره جمع واجب می شود و هم باید یک بنده آزاد کند و یا دو ماه روزه بگیرد 

 و یا شصت فقیر را سیر کند.

فاره غیر جمع که یکی از سه چیز است را باید به جا )نوری :( یک کفاره جمع و یک ک

 بیاورد.

 )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب برای هر کدام کفاره مستقل واجب است .

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر روزه دار غیر از جماع کار دیگری که روزه را باطل می 

ط برای هر کدام یک کفاره کند انجام دهد و بعد با حالل خود جماع نماید بنا بر احتیا

 واجب می شود.

 734ص: 

 )خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی :( و استمناء ..

 )زنجانی :( و بعد جماع یا استمناء نماید برای هر کدام کفّاره واجب می شود.

 )خوئی :( برای هر کدام یک کفاره واجب می شود.

 )سیستانی :( برای هر دو یک کفاره کافی است .

 )تبریزی :( برای هر دو یک کفّاره واجب می شود.

 اگر روزه دار کاری که حالل است و روزه را باطل می کند، انجام دهد[ 3671]مسأله 
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اگر روزه دار کاری که حالل است و روزه را باطل می کند، انجام دهد مثلًا  6194مسأله 

( انجام دهد 6ی کند )آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل م

(. این مسأله در رساله آیت اللّه 3(، مثلًا غذای حرامی بخورد، یک کفاره کافی است )2)

( )مکارم :( احتیاط 2( )فاضل :( به جز جماع که حکم آن گذشت .. )6بهجت نیست )

( )نوری :( دو ماه روزه بگیرد یا 3واجب آن است برای هر کدام یک کفاره بدهد. )

 را سیر کند کافی است . شصت فقیر

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر روزه دار غیر از جماع کار دیگری که حالل است و 

روزه را باطل می کند انجام دهد مثلًا آب بیاشامد، و بعد کار دیگری که حرام است و 

 روزه را باطل می کند غیر از جماع انجام دهد، مثلًا غذای حرامی بخورد یک کفاره کافی

 است .

 )خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( و استمناء ..

 )تبریزی :( کار دیگری که روزه را باطل می کند ..

 )خوئی ، زنجانی :( و استمناء ..

در رساله آیت اللّه تبریزی نیست [ )زنجانی :( کفاره افطار به « غیر از جماع » ]عبارت 

 حالل کافی است .

 د[اگر روزه دار آروغ بزن 3673]مسأله 

(، چنانچه عمداً آن را 6اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید ) 6196مسأله 

(، روزه اش باطل است . و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب 2فرو ببرد )

( و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلًا موقع آروغ زدن ، خون یا غذایی که 3می شود )

(، باید 1( و عمداً آن را فرو برد )9ن خارج شده ، به دهان او بیاید )از صورت غذا بود
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(. این 1قضای آن روزه را بگیرد و بنا بر احتیاط، کفاره جمع هم بر او واجب می شود )

( )مکارم :( نباید آن را فرو ببرد، و الّا روزه او 6مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

( )گلپایگانی ، صافی 2دارد، ولی کفاره جمع الزم نیست . ) باطل می شود و قضا و کفاره

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب ، روزه اش باطل است و 3:( چنانچه آن را فرو ببرد .. )

( )تبریزی ، زنجانی :( موقع آروغ زدن ، 9باید قضای آن را بگیرد و کفّاره هم بدهد .. )

( )اراکی ، 1ی :( بهتر است کفاره جمع بدهد. )( )سیستان1خون به دهان او بیاید .. )

گلپایگانی ، زنجانی ، صافی :( باید قضای آن روزه را بگیرد و کفاره جمع هم بر او واجب 

 می شود.

 736ص: 

 اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد[ 3672]مسأله 

روز عمداً روزه اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن  6192مسأله 

خود را باطل کند، باید یک بنده آزاد نماید یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به شصت 

 ( )فاضل :( یعنی کفاره نذر را بدهد و قضای آن را هم بگیرد.6(. )6فقیر طعام دهد )

)بهجت :( ولی اگر نذر او مطلق باشد و روزی را برای آن روزه بگیرد مانند روزه مستحبی 

ی تواند در آن روز چه پیش از ظهر و چه بعد از ظهر افطار کند و در روز دیگری برای م

 ادای نذرش روزه بگیرد.

 )خوئی :( باید کفاره بدهد و کفاره آن به نحوی است که در کفاره حنث نذر بیاید.

 [ ذکر شد.6114)تبریزی :( باید کفاره بدهد و کفاره آن به نحوی است که در مسأله ]

 )سیستانی :( باید کفاره بدهد و کفاره آن در احکام نذر خواهد آمد.
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)صافی :( در کفاره آن دو قول است : یکی این است که یک بنده آزاد نماید و یا دو ماه 

پی در پی روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد و این قول در صورت اختیار آزاد کردن 

ک تیاط است و قول دیگر تخییر بین آزاد کردن یبنده یا اطعام شصت فقیر مطابق با اح

بنده و طعام دادن به ده فقیر یا پوشاندن آنها و اگر هیچ یک را نتواند، سه روز پی در پی 

 روزه بگیرد.

)زنجانی :( کفاره ای مانند کفاره افطار روزه ماه رمضان ، بر وی الزم می گردد؛ یعنی 

 در پی روزه بگیرد، یا به شصت فقیر به اندازه یک باید یک بنده آزاد نماید، یا دو ماه پی

 مد طعام دهد یا آنها را سیر کند.

 اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند[ 3671]مسأله 

اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب  6193مسأله 

لی اگر خبر دهنده عادل بوده فقط نبوده است ، قضا و کفاره بر او واجب می شود. و

قضای آن روز واجب است )خوئی ، تبریزی ، مکارم :( مسأله اگر روزه دار به گفته کسی 

که می گوید مغرب شده و اعتماد به گفته او نیست افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده 

او واجب  راست )خوئی ، تبریزی : یا شک کند که مغرب بوده است یا نه ( قضا و کفاره ب

 می شود.

)گلپایگانی ، بهجت ، صافی ، نوری :( مسأله کسی که می تواند وقت را تشخیص دهد، 

اگر به گفته کسی که می گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است ، 

 قضا و کفّاره بر او واجب می شود.

ینان برای ب شده ولی اطم)سیستانی :( مسأله اگر روزه را به گفته کسی که می گوید مغر

او حاصل نشده است ، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است یا شک کند که مغرب 
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بوده است یا نه ، قضا و کفاره بر او واجب می شود و اگر معتقد بوده که قول او حجت 

 است فقط قضا الزم است .

ار کند و بعد شده افط )فاضل :( مسأله اگر انسان صرفاً به گفته کسی که می گوید مغرب

 بفهمد مغرب نبوده است قضا و کفاره بر او واجب است .

)زنجانی :( مسأله کسی که می تواند وقت را تشخیص دهد اگر به گفته کسی که می 

گوید مغرب شده و او گفته او را مورد اعتماد نمی داند، افطار کند و بعد بفهمد مغرب 

 ست یا نه ، قضا و کفاره بر او واجب می شود.نبوده است یا شک کند که مغرب بوده ا

 732ص: 

 کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده [ 3674]مسأله 

( اگر بعد از ظهر مسافرت کند، 6کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده ) 6199مسأله 

 (، کفاره از او ساقط نمی شود بلکه اگر2یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید )

(، بنا بر احتیاط کفاره بر او واجب است . 3قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند )

( )بهجت :( اگر برای فرار از کفاره به سفر برود اگر چه پیش از ظهر باشد کفاره از او 6)

 ساقط نمی شود.

ر قبل ( )اراکی :( بلکه اگ2)مکارم :( بعد به مسافرت برود، کفاره از او ساقط نمی شود. )

( )خوئی ، سیستانی 3از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند، کفاره از او ساقط نمی شود. )

 ، تبریزی :( نیز کفاره بر او واجب است .

)زنجانی :( مسأله کسی که عمداً و بدون عذر روزه خود را باطل کرده ، اگر بعد از ظهر 

د گر پیش از ظهر مسافرت کنمسافرت کند کفاره از او ساقط نمی شود هم چنین است ا

و از شب در فکر سفر حتّی به نحو تردید نباشد، ولی اگر از شب در فکر سفر باشد و 
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پیش از ظهر مسافرت کند، کفاره بر او واجب نیست ؛ هر چند به جهت فرار از کفاره 

 سفر نماید و احتیاط مستحب این است که در مسافرت پیش از ظهر هم کفاره بدهد.

 اگر عمداً روزه خود را باطل کند[ 3675]مسأله 

اگر عمداً روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض  6191مسأله 

(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت 6برای او پیدا شود، کفاره بر او واجب نیست )

 ( )خوئی :( احتیاط واجب این است که کفاره را بدهد.6نیست )

 ، صافی :( بنا بر احتیاط کفاره بر او واجب می شود.)اراکی 

)تبریزی :( احتیاط این است که کفاره را بدهد. و بعید نیست که در این صورت کفاره 

 واجب نباشد.

)سیستانی :( احتیاط مستحب این است که کفاره را بدهد مخصوصاً اگر به وسیله ای مانند 

 دارو، حیض یا مرضی را بوجود بیاورد.

 اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است [ 3676أله ]مس

اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند  6191مسأله 

( )صافی :( بنا بر 6(. )6بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده کفّاره بر او واجب نیست )

 احتیاط.

 است یا اول شوّال [ اگر انسان شک کند که آخر رمضان 3677]مسأله 

( و عمداً روزه 6اگر انسان شک کند که آخر رمضان است یا اول شوّال ) 6199مسأله 

( )زنجانی 6خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شّوال بوده کفاره بر او واجب نیست . )

 :( یا یقین کند که آخر ماه رمضان است ..
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 زن خود که روزه دار است جماع کند[ اگر روزه دار در ماه رمضان با 3678]مسأله 

اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه  6193مسأله 

( و اگر زن 2(، کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد )6زن را مجبور کرده باشد )

( )تبریزی :( اکراه 6(. )3به جماع راضی بوده ، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود )

هجت :( ولی اگر در اثناء، زن راضی شود، بنا بر احتیاط واجب مرد ( )ب2کرده باشد .. )

 دو کفاره بدهد و زن یک کفاره ..

 733ص: 

 )سیستانی :( کفاره روزه خودش و بنا بر احتیاط، کفاره روزه زن را باید بدهد ..

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب عالوه بر کفاره روزه خودش ، کفاره روزه زن را نیز باید

 ( )فاضل :( و هر یک باید کفاره خودش را بدهد.3بدهد .. )

)مکارم :( ولی اگر اجبار به مفطرات دیگر کند گناه کرده ، اما کفاره بر هیچ کدام واجب 

 نیست ، اما آن کسی که روزه اش را خورده باید قضا کند.

 اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کند[ 3679]مسأله 

(، یا کار 2( که جماع نماید )6اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کند ) 6197مسأله 

دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد. 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( واجب نیست کفاره روزه 2( )تبریزی :( اکراه کند .. )6)

 شوهر را بدهد.

 :( فقط یک کفاره بر او واجب است و الزم نیست کفاره شوهر را بدهد. )مکارم
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)زنجانی :( واجب نیست به خاطر باطل کردن روزه شوهر کفاره بدهد و بر شوهر او نیز 

 کفاره ، واجب نیست .

 اگر روزه دار در ماه رمضان ، با زن خود که روزه دار است جماع کند[ 3681]مسأله 

دار در ماه رمضان ، با زن خود که روزه دار است جماع کند،  اگر روزه 6134مسأله 

چنانچه به طوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیاری نداشته باشد و در بین 

( و اگر با اراده و 6جماع ، زن راضی شود، باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد )

د مرد باید کفاره خودش و زن را اختیار عمل را انجام دهد اگر چه مجبورش کرده باش

( )اراکی :( احتیاط واجب است که مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد. ]پایان 6بدهد. )

مسأله [ )فاضل :( چنانچه در ابتدا زن را مجبور کرده باشد ولی در بین جماع زن راضی 

جوع :( رشود، بنا بر احتیاط واجب باید مردد و کفاره و زن یک کفاره بدهد. )بهجت 

 (.6193کنید به ذیل مسأله )

)خوئی ، گلپایگانی ، صافی :( مسأله اگر روزه دار در ماه رمضان زن خود را مجبور به 

جماع کند و در بین جماع ، زن راضی شود، بنا بر احتیاط واجب باید مردد و کفاره و زن 

 یک کفاره بدهد.

 )تبریزی :( اکراه به جماع کند ..

 ر احتیاط ..)زنجانی :( بنا ب

)سیستانی :( بر هر کدام یک کفاره واجب می شود، و احتیاط مستحب آن است که مرد 

 دو کفاره بدهد.

)مکارم :( مسأله هر گاه زن در آغاز، مجبور بوده و در اثناء راضی شده احتیاط واجب 

 آن است که مرد دو کفاره بدهد و بر زن چیزی جز قضا الزم نیست .
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 وزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع نماید[اگر ر 3683]مسأله 

اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع  6136مسأله 

نماید، یک کفاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب 

 و بهجت نیست نیست . این مسأله در رساله آیات عظام : مکارم 

اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می  3682]مسأله 

 کند[

اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل  6132مسأله 

 می کند به جا آورد،

 739ص: 

 . )مکارم :( رجوع کنید بهکفاره زن را نباید بدهد و بر خود زن هم کفاره واجب نیست 

(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )خوئی ، تبریزی ، سیستانی 6193ذیل مسأله )

، زنجانی :( مسأله اگر مرد، زن خود را یا زن ، شوهر خود را مجبور کند )تبریزی : اکراه 

از  ر هیچ یککند( که غیر از جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند به جا آورد، ب

 آنها کفاره )زنجانی : کفاره دیگری ( واجب نیست .

 کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد[ 3681]مسأله 

کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد، نمی تواند زن روزه  6133مسأله 

ه احتیاط باید کفار (، ولی اگر او را مجبور نماید بنا بر6دار خود را مجبور به جماع کند )

( )بهجت :( بقیه مسأله ذکر نشده . )تبریزی :( اکراه به جماع کند .. 6(. )2اش را بدهد )

( )اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، زنجانی ، سیستانی ، صافی ، نوری :( اگر او را مجبور 2)
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بر مرد نیز  هنماید کفاره بر مرد نیز واجب نیست . )تبریزی :( اگر او را اکراه نماید کفار

 واجب نیست .

 )مکارم :( گناه کرده ، ولی الزم نیست کفاره او را هم بدهد.

 انسان نباید در به جا آوردن کفاره کوتاهی کند[ 3684]مسأله 

( در به جا آوردن کفاره کوتاهی کند، ولی الزم نیست فوراً 6انسان نباید ) 6139مسأله 

 ( )بهجت :( اگر کفاره واجب شود نباید ..6آن را انجام دهد. )

)زنجانی :( مسأله انسان الزم نیست کفاره را فوراً بدهد، ولی نباید آن را به قدری به تأخیر 

 ر الهی ، کوتاهی و مسامحه کرده است .بیندازد که بگویند در انجام دستو

 اگر کفاره بر انسان واجب شود[ 3685]مسأله 

اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد، چیزی بر آن  6131مسأله 

 اضافه نمی شود.

 کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد[ 3686]مسأله 

اید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد اگر به شصت کسی که ب 6131مسأله 

( به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد که تقریباً ده سیر است 6فقیر دسترسی دارد نباید )

(، ولی )چنانچه انسان اطمینان 2طعام بدهد، یا یک فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیر نماید )

(( می تواند 3ت خود می دهد یا به آنها می خوراند )داشته باشد که فقیر طعام را به عیاال

( )خوئی ، 6برای هر یک از عیاالت فقیر اگر چه صغیر باشند یک مد به آن فقیر بدهد. )

( )خوئی ، تبریزی :( 2تبریزی :( نمی تواند .. این مسأله در رساله آیت الّله بهجت نیست )

 و زیادی را از کفاره حساب نماید ..
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کسی که برای کفاره روزه ، اطعام شصت فقیر را انتخاب کرده باید به هر کدام )مکارم :( 

( گرم ( بدهد و نمی تواند چند مد را به یک نفر بدهد، مگر 914، یک مُد طعام )تقریباً )

 این که دسترسی به شصت فقیر پیدا نکند ..

ت فقیر یک از عیاال )فاضل :( ولی چنانچه فقیر دارای عائله باشد انسان می تواند برای هر

اگر چه صغیر باشند یک مد به آن فقیر بدهند بلی اگر فرزندان او صغیر باشند سهم او و 

 بچه ها را یک جا تحویل دهد.

 731ص: 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی و صافی 3)

 وز، شصت فقیر را طعام می دهدنیست [ )زنجانی :( مسأله کسی که برای کفّاره یک ر

نمی تواند همان مقدار را بین کمتر از شصت نفر تقسیم کند؛ ولی می تواند برای هر یک 

 از عیاالت ِ فقیر، اگر چه صغیر باشند، یک مد دیگر به آن فقیر بدهد.

)سیستانی :( مسأله کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به 

صت نفر دسترسی دارد نمی تواند عدد را کم کند ولی همان مقدار کفاره بدهد تمام ش

مثلًا به سی نفر هر کدام دو مُد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می تواند برای هر فرد 

از عیال فقیر اگر چه صغیر باشند یک مُد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا 

لًا غیر باشند قبول نماید و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثوالیت بر آنها اگر ص

فقط سی نفر را پیدا کند می تواند به هر کدام دو مُد طعام بدهد ولی بنا بر احتیاط واجب 

 هر گاه تمکن پیدا کرد به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُد بدهد.

 کسی که قضای روزه رمضان را گرفته [ 3687]مسأله 
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کسی که قضای روزه رمضان را گرفته ، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که  6139أله مس

روزه را باطل می کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است 

( و اگر نمی تواند بنا بر احتیاط واجب باید سه روز پی در پی روزه بگیرد 6طعام بدهد )

( )خوئی ، گلپایگانی 2باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد .. ) ( )سیستانی :(6(. )2)

، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، فاضل :( اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد. )فاضل : و بنا 

 بر احتیاط مستحب شصت فقیر را طعام بدهد(.

 ه بگیرد.)اراکی ، مکارم :( اگر نمی تواند باید سه روز )مکارم : پی در پی ( روز

)زنجانی :( مسأله کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته ، اگر از شب نیت روزه کرده 

و پیش از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، و یا این کار را بعد از 

ظهر انجام دهد چه از شب نیت روزه کرده باشد یا نه باید به ده فقیر هر کدام یک مد 

 یا آنها را سیر کند، و اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد. طعام بدهد

)بهجت :( مسأله کسی که قضای روزه ماه رمضان گرفته است ، در صورت وسعت وقت 

پیش از ظهر می تواند افطار کند و آن قضا را در وقت دیگری انجام دهد ولی افطار بعد 

کفاره بدهد و کفاره او اطعام ده از ظهر حرام است ، و اگر بعد از ظهر افطار کند باید 

 فقیر و در صورت عدم توانایی سه روز روزه گرفتن است .

 جاهایی که فقط قضای روزه واجب است 

 در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است [ 3688]مسأله 

( و کفاره 2( فقط قضای روزه بر انسان واجب است )6در چند صورت ) 6133مسأله 

(. دوم : آن که 3اول : آن که روزه دار در روز ماه رمضان عمداً قی کند ) واجب نیست :

[ گفته شد تا اذان صبح 6134در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسأله ]
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(. سوم : عملی که روزه را باطل می کند به جا نیاورد 1( بیدار نشود )9از خواب سوم )

 ولی نیت روزه نکند، یا ریا کند،

 731: ص

(. چهارم : آن که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش 1یا قصد کند که روزه نباشد )

(. پنجم : آن که در ماه رمضان 9کند و با حال جنابت یک روز یا چند روز روزه بگیرد )

بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه ، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، 

( و نیز اگر بعد از تحقیق با این که گمان دارد صبح شده ، 3بوده ) بعد معلوم شود صبح

کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضای آن روزه بر 

( که صبح نشده و چیزی 7او واجب است )ولی اگر بعد از تحقیق گمان یا یقین کند )

( بعد از تحقیق 66(( بلکه اگر )64ست )بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نی

( و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد 62شک کند که صبح شده یا نه )

(. ششم : آن که کسی بگوید صبح نشده 63معلوم شود صبح بوده ، قضا واجب نیست )

د صبح و( و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم ش69)

(. هفتم : آن که کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا 61بوده است )

( و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم 61خیال کند شوخی می کند )

(، 69شود صبح بوده است . هشتم : آن که به گفته کس دیگر که عادل باشد افطار کند )

(. نهم : آن که در هوای صاف به واسطه تاریکی 63رب نبوده است )بعد معلوم شود مغ

( ولی 24( که مغرب شده و افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده است )67یقین کند )

( به گمان این که مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب 26اگر در هوای ابر )

نک شدن ، یا بی جهت مضمضه کند (. دهم : آن که برای خ22نبوده ، قضا الزم نیست )

(، ولی اگر فراموش کند که 29( یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود )23)

( و بی اختیار فرو رود، قضا 21روزه است و آب را فرو دهد، یا برای وضو مضمضه کند )
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به آنها  ( )سیستانی :( در چند مورد غیر از مواردی که قبلًا6(. )21بر او واجب نیست )

( ]مورد اول بجز رساله آیت اللّه نوری در رساله 3( )مکارم :( الزم است .. )2اشاره شد .. )

( )گلپایگانی :( از خواب دوّم و یا سوّم .. )زنجانی :( از خواب 9بقیه آیات عظام نیست [ )

 دوم یا بیشتر ..

( )صافی :( ولی در 1)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، فاضل :( از خواب دوّم .. )

 خواب سوم احتیاط مستحب مؤکد کفاره است ..

)زنجانی :( و کسی که در خواب محتلم شود و بعد بیدار شود و ببیند جنب شده و دوباره 

[ 6136د، چنانچه در مسأله ]بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را قضا کن

 گفته شد.

)مکارم :( ]اوّل [: در صورتی که در شب ماه رمضان جنب باشد و بخوابد و بیدار شود و 

برای بار دوم یا سوم بخوابد و بیدار نشود، در این صورت احتیاط واجب قضای روزه 

( )اراکی 1.. )است ، امّا اگر در خواب اول بیدار نشود قضا ندارد و روزه اش صحیح است 

، خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، نوری :( یا قصد کند کاری که )زنجانی 

 : ملتفت است ( روزه را باطل می کند انجام دهد ..

)سیستانی :( و هم چنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد به 

 [ بیان شد ..6194تفصیلی که در مسأله ]

 739ص: 

)مکارم :( ]دوّم [: هر گاه کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد ولی نیت روزه 

( 9نکرده باشد یا قصد کند که روزه خود را بخورد یا با ریا روزه خود را باطل نماید .. )

 )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

د و بعد از گذشتن ماه )زنجانی :( ]سوم [: در ماه رمضان ، غسل جنابت را فراموش کن

رمضان متوجه شود و اگر در ماه رمضان بعد از گذشتن یک هفته متوجه شود به احتیاط 

( 3مستحب روزه را قضا نماید .. ]مورد چهارم در رساله آیت اللّه سیستانی نیست [ )

)سیستانی :( ]پایان مورد پنجم [ )مکارم :( هم چنین اگر بعد از تحقیق شک یا گمان کند 

ه صبح شده است ، ولی اگر بعد از تحقیق یقین کند صبح نشده و چیزی بخورد بعد ک

( )فاضل :( بعد از تحقیق 7معلوم شود صبح بوده قضا واجب نیست . ]پایان مورد پنجم [ )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : خوئی ، گلپایگانی ، صافی 64یقین کند .. )

( )گلپایگانی ، صافی 62اکی :( اما اگر .. )فاضل :( و اگر .. )( )ار66و تبریزی نیست [ )

 ( )اراکی :( قضا واجب است ..63:( یا ظن پیدا کند به آن که صبح نشده .. )

 )خوئی ، تبریزی :( باید قضای روزه آن روز را به جا آورد ..

 رد ..و)گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب آن است که قضای روزه آن روز را به جا آ

 )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب قضای آن روز را به جا آورد ..

( )مکارم :( و هنوز وقت باقی است .. 69]مورد پنجم در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )

 ( )سیستانی :( و خود هم تحقیق نکند ..61( )مکارم :( در اینجا نیز قضا الزم است .. )61)

( )خوئی 69و اطمینان نکند، یا خیال کند که شوخی می کند .. ))زنجانی :( انسان به گفته ا

، گلپایگانی ، فاضل ، صافی ، تبریزی ، نوری :( آن که کور و مانند آن به گفته کسی 

 دیگر افطار کند ..

)سیستانی :( آن که به گفته کس دیگری که گفته او شرعاً برایش حجت است یا او به 

( )فاضل :( و اگر به گفته آدم 63حجت است افطار کند .. )اشتباه معتقد باشد که خبر او 

 دروغ گو افطار کند کفاره هم واجب می شود ..
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( )سیستانی :( آن که یقین یا اطمینان 67]مورد هشتم در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )

د ش( )مکارم :( ]پایان مورد نهم [ )گلپایگانی ، صافی :( و اگر شک داشته با24کند .. )

( 26که مغرب شده و افطار کند و معلوم شود مغرب نبوده کفاره هم واجب است .. )

( )سیستانی :( وجوب قضا در این صورت بنا بر 22)سیستانی :( هوای ابری و مانند آن .. )

 احتیاط است ..

 ]مورد نهم در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [

 733ص: 

( )خویی ، تبریزی ، زنجانی 29مضمضه کند .. ) ( )سیستانی :( آن که از جهت تشنگی23)

:( و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر مضمضه برای وضوی غیر نماز واجب باشد 

.. 

)گلپایگانی ، صافی :( آن که برای خنک شدن ، مضمضه کند یعنی آب در دهان بگرداند 

..  الزم قضا است و بی اختیار فرو رود و اگر بی جهت مضمضه کند و فرو رود احتیاط

 ( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( برای وضوی نماز واجب مضمضه کند ..21)

)سیستانی :( برای غیر جهت تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آن جاها مستحب است 

( )مکارم :( ]نهم [: هر گاه برای خنک شدن ، یا بدون 21مانند وضو مضمضه کند .. )

بی اختیار فرو رود باید قضا کند، اما اگر فراموش کرده  هدف ، آب در دهان بگرداند و

که روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، هم چنین اگر برای وضو آب در دهان کند 

 و بی اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست .
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]دهم [: کسی که با هم سر خود بازی کند بدون این که قصد استمناء داشته باشد و منی 

رج شود، ولی اگر اطمینان داشت که با این کار منی خارج نمی شود و تصادفًا از او خا

 خارج شد روزه اش صحیح است و قضا ندارد.

)خوئی ، تبریزی :( ]و دهم [: آن که کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کند 

 الزم است قضا نماید و کفاره واجب نیست .

خود شوخی کند و بی اختیار منی از او بیرون آید، با  )فاضل :( ]و دهم [: آن که با زن

این که از اوّل قصد نداشته ، و عادتاً هم با شوخی کردن منی خارج نمی شده ، به نحوی 

 که مطمئن بوده که منی خارج نمی شود به احتیاط واجب قضا الزم است .

ر مورد افطار کند. اگ )سیستانی :( ]و دهم [: آن که کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه

اکراه و تقیه خوردن یا آشامیدن یا جماع باشد و هم چنین در غیر آنها بنا بر احتیاط واجب 

. 

)صافی :( ]و دهم [: آن که روزه دار از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کند که در 

 این صورت الزم است قضا نماید و کفاره ندارد.

که افطار کردن به جهتی ؛ چون اکراه یا اضطرار یا تقیه یا )زنجانی :( ]و هفتم [: آن 

رعایت واجب مهمتر یا مساوی ، جایز یا واجب باشد. ]هشتم [: اگر در سحر ماه رمضان 

افق ، ابری باشد و افطار کند، بعد معلوم شود که در روز، افطار کرده است ، باید روزه 

بح نشده است . ]نهم [: آن که در سحر آن روز را قضا نماید؛ هر چند یقین داشته که ص

ماه رمضان افق ، صاف باشد و بدون نگاه کردن به افق ، غذا بخورد یا نگاه کرده و در 

حالی که تردید داشته که صبح شده یا نه ، غذا بخورد، بعد معلوم شود صبح بوده است ، 

شده و بح نولی کسی که در ماه رمضان به افق صاف نگاه می کند و مطمئن شود که ص
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غذا بخورد، بعد معلوم می شود که صبح بوده است ، روزه اش صحیح است . ]دهم [: 

اگر در ماه رمضان با اطمینان به رسیدن مغرب ، یکی از مفطرات را مرتکب شود، بعد 

 معلوم شود مغرب نبوده است بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را قضا

 737ص: 

قی نیست که هوا صاف باشد یا ابری ، مکلّف بینا باشد یا نابینا. و کند، و در این مسأله فر

 روزه نذر معیّن در سه مورد اخیر حکم روزه ماه رمضان را دارد.

)بهجت :( مسأله غیر از مواردی که در مسائل گذشته بیان شد در چند صورت دیگر هم 

ماه رمضان  در شب 6فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست : 

جنب باشد و به تفصیلی که در مسائل قبلی گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بیدار 

 2نشود ولی چنانکه گفته شد عالوه بر قضا، احتیاط واجب نیز در دادن کفاره است . 

کسی که می تواند از صبح شدن مطلع شود، بدون تحقیق ، کاری که روزه را باطل می 

معلوم شود که صبح بوده است ، ولی اگر چنین کسی تحقیق کرد  کند انجام دهد و بعد

و اطمینان پیدا کرد که صبح نشده ولی بعد معلوم شد که صبح شده بوده ، قضا بر او 

کسی که قادر به تحقیق است ، به قول کسی که می گوید: صبح نشده  3واجب نیست . 

ب است ، و کاری که روزه را ، اعتماد کند اگر چه از حرف او اطمینان پیدا کند که ش

باطل می کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است ، و هم چنین است اگر دو نفر 

عادل شهادت دهند صبح نشده و انسان یقین به شب بودن نداشته باشد، حتی اگر از حرف 

 این که کسی بگوید: صبح شده و انسان گمان کند شوخی می 9آنها اطمینان پیدا کند. 

کند یا دروغ می گوید و چیزی بخورد بعد معلوم شود صبح بوده است ، در حالی که 

دو نفر عادل یا شخص موثقی بگوید که  1خودش به تنهایی می توانست تحقیق کند. 

مغرب شده است ، و انسان از گفته آنان اطمینان پیدا کند و افطار نماید، اما بعداً بفهمد 
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خاطر تاریکی افطار کند، بعد بفهمد مغرب نبوده است ، ولی انسان به  1مغرب نشده بود. 

بنا بر احتیاط واجب نیز در این صورت باید کفاره بدهد، ولی اگر به خاطر تاریکی 

اطمینان داشت مغرب شده و افطار کرد، بعد معلوم شد مغرب نبوده ، کفاره ندارد، بلکه 

ت را فراموش کند و روزه بگیرد، کسی که غسل جناب 9بنا بر اظهر قضا هم واجب نیست . 

یا این که تمام روز را خواب باشد و نیت روزه نکرده باشد، یا روزه گرفتن را فراموش 

شخص نابینا یا زندانی بدون سؤال و تحقیق از صبح شدن ، کاری که روزه را  3کند. 

وزه ر باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است . اگر کسی عمداً قی کند

اش باطل است و قضا دارد، ولی کفاره واجب نیست و در صورت اماله کردن با چیز 

 روان ، بنا بر احتیاط واجب ، کفاره الزم است .

 اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد[ 3689]مسأله 

( و بی اختیار فرو رود یا آب 6اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد ) 6137مسأله 

داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست . این مسأله در رساله آیت 

 ( )مکارم :( هر گاه چیز دیگری غیر مایعات را در دهان ببرد ..6اللّه بهجت نیست )

 د برای روزه دار مکروه است [مضمضه زیا 3691]مسأله 

( و اگر بعد از مضمضه بخواهد 6مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است ) 6174مسأله 

( )مکارم :( و بعد 6آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد. )

را  هناز مضمضه باید آب خارجی را از دهان بیرون بریزد و بهتر است سه مرتبه آب د

 بیندازد.

 794ص: 
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)بهجت :( مسأله مضمضه کردن ، یعنی آب در دهان گردانیدن برای روزه دار جایز است 

حتی اگر برای غیر وضو، مثل خنک شدن باشد، و بهتر است در غیر وضو این کار را 

انجام ندهد، و مستحب است بعد از مضمضه سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، ولی اگر 

ر وضوی واجب و غیر مداوا مضمضه یا استنشاق کرد، و بدون اختیار آب در برای غی

 حلق او فرو رفت ، بنا بر احتیاط واجب باید قضای این روزه را بگیرد.

 اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی [ 3693]مسأله 

  هاشار

مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی آب  ( که به واسطه6اگر انسان بداند ) 6176مسأله 

( )گلپایگانی ، صافی :( یا ایمن نباشد 6(، نباید مضمضه کند. )2وارد گلویش می شود )

 ( )مکارم :( بی اختیار آب وارد گلویش می شود ..2.. )

 .6174)بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

اموشی ه بی اختیار یا از روی فر)سیستانی :( مسأله اگر انسان بداند که به واسطه مضمض

آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند، و اگر در این صورت مضمضه کرد ولی 

 آب فرو نرفت بنا بر احتیاط واجب قضا الزم است .

  مسائل اختصاصی

اگر روزه دار برای درمان غیر ضروری در بینی یا گوش دارو  6399)بهجت :( مسأله 

بریزد یا سرمه بکشد اگر نداند که دارو به حلق می رسد ولی اتفاقاً از این مجاری به حلق 

رسید و پائین رفت بنا بر احتیاط واجب باید قضای روزه را بگیرد اما اگر بداند که به حلق 

 اظهر روزه باطل و قضای آن واجب است .می رسد، بنا بر 
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مسواک کردن برای روزه دار، مانند مضمضه جایز و بلکه مستحب  6393)بهجت :( مسأله 

است ، ولی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره در دهان وارد کند، نگذارد آب 

 ستهلکآن داخل حلق شود، ولی اگر آب مسواک به قدری کم باشد که در آب دهان م

 می شود، مانعی ندارد.

 اگر در ماه رمضان ، بعد از تحقیق یقین کند[ 3692]مسأله 

( و 3( که صبح نشده )2( یقین کند )6اگر در ماه رمضان ، بعد از تحقیق ) 6172مسأله 

کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده قضا الزم نیست 

( 2عد از نگاه به افق .. )زنجانی :( بعد از نظر کردن خود به افق .. )( )تبریزی :( ب6(. )9)

( )سیستانی :( بعد از تحقیق برای او معلوم نشود که صبح 3)اراکی :( یا گمان نماید .. )

( )تبریزی :( و هم چنین اگر نگاه کند و احراز نکند که صبح شده ، قضا الزم 9شده .. )

 نیست .

 )صورت چهارم (. 6133ه ذیل مسأله )مکارم :( رجوع کنید ب

 اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه ، نمی تواند افطار کند[ 3691]مسأله 

(، ولی 6اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه ، نمی تواند افطار کند ) 6173مسأله 

اگر شک کند که صبح شده یا نه ، پیش از تحقیق هم می تواند کاری که روزه را باطل 

 ( )مکارم :( و اگر افطار کند، هم قضا دارد و هم کفاره ..6ی کند انجام دهد. )م

 796ص: 

 احکام روزه قضا

 اگر دیوانه عاقل شود[ 3694]مسأله 
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اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه های وقتی را که دیوانه بوده قضا  6179مسأله 

 نماید.

 اگر کافر مسلمان شود[ 3695]مسأله 

اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه های وقتی را که کافر بوده قضا  6171مسأله 

(. ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد روزه های وقتی را که 6نماید )

( )فاضل :( هم چنین واجب نیست قضای روزه آن روزی 6کافر بوده باید قضا نماید. )

د؛ ولی اگر قبل از ظهر مسلمان شود و کاری که روزه که در آن روز مسلمان شده بگیر

را باطل می کند انجام نداده باشد، بنا بر احتیاط واجب نیت کند و روزه بگیرد و اگر آن 

روز را روزه نگرفت بنا بر احتیاط واجب قضای آن را به جا بیاورد، ولی اگر مرتد مسلمان 

 ماید.شود روزه های وقتی را که مرتد بوده باید قضا ن

)گلپایگانی ، صافی :( اگر کافر پیش از ظهر روز ماه رمضان مسلمان شود و کاری که 

روزه را باطل می کند انجام نداده باشد احتیاط مستحب )صافی : احتیاط واجب ( آن 

است که آن روز را روزه بگیرد و اگر ترک نمود قضا نماید و روزه های قبل قضا ندارد 

.. 

 ی که از انسان به واسطه مستی فوت شده [روزه ا 3696]مسأله 

( اگر چه 6روزه ای که از انسان به واسطه مستی فوت شده ، باید قضا نماید ) 6171مسأله 

(، بلکه اگر نیت روزه 2چیزی را که به واسطه آن مست شده ، برای معالجه خورده باشد )

مستی خارج شده باشد ( و در حال مستی روزه را ادامه داده تا از 3کرده و مست شده )

( )فاضل :( 6( بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضا نماید. )9)

]و[ فرق نمی کند که آن چیزی را که به واسطه آن مست شده برای معالجه خورده باشد، 

 یا این که بدون دلیل خورده باشد.
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تباه و یا برای معالجه خورده باشد، بلکه )مکارم :( هر چند ماده مست کننده را از روی اش

اگر نیت روزه را قبلًا کرده بعد در حال مستی روزه را تمام کند بنا بر احتیاط واجب باید 

( )نوری :( اگر در اثناء روز از 3( )آیات عظام :( بقیه مسأله ذکر نشده . )2قضا نماید. )

ل ام و نیز قضا نماید و اگر در حامستی بیرون آید بنا بر احتیاط واجب باید روزه را تم

 ( )اراکی :( باید قضا نماید.9مستی روزه را تمام کرده باشد قضا نماید. )

 اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد[ 3697]مسأله 

اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او  6179مسأله 

(، 6ه احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید )بر طرف شده می تواند مقدار کمتر را ک

مثلًا کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی داند پنجم رمضان از سفر برگشته 

(، می تواند پنج روز روزه بگیرد و نیز کسی هم که نمی داند چه وقت عذر 2یا ششم )

 ر در آخرهای ماه رمضانبرایش پیدا شده ، می تواند مقدار کمتر را قضا نماید، مثلًا اگ

مسافرت کند و بعد از رمضان برگردد و نداند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده ، 

یا بیست و ششم ، می تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند. این مسأله در رساله 

( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، تبریزی ، سیستانی :( واجب 6آیت اللّه بهجت نیست )

 ست مقدار بیشتری را که احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید ..نی

 792ص: 

)زنجانی :( بنا بر احتیاط واجب باید مقدار بیشتری را که احتمال می دهد روزه نگرفته 

قضا نماید مثلًا کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی داند عصر پنجم ماه 

 به احتیاط واجب باید شش روز روزه بگیرد، ولی رمضان از سفر برگشته یا عصر ششم ،

کسی که نمی داند چه وقت عذر برایش پیدا شده ، می تواند مقدار کمتر را قضا نماید؛ 

مثال اگر در آخرهای ماه رمضان مسافرت کند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند که 
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مقدار  می تواند شب بیست و پنجم ماه رمضان مسافرت کرده ، یا شب بیست و ششم ،

کمتر را یعنی پنج روز )با فرض کامل بودن ماه ( قضا کند، اگر چه احتیاط مستحب آن 

( )خوئی ، گلپایگانی ، سیستانی ، 2است که مقدار بیشتر؛ یعنی شش روز، را قضا نماید. )

تبریزی ، صافی :( و یا این که مثلًا در اواخر ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از رمضان 

رگشته و نمی داند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست و ششم ، در هر دو ب

صورت می تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگر چه احتیاط مستحب آن است 

 که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.

د ترک شده بای )مکارم :( مسأله روزه هایی که به خاطر مسافرت یا بیماری و مانند آن

قضا کند، اما اگر نداند تعداد روزه های فوت شده چه اندازه بوده ، کافی است مقداری 

 که یقین دارد قضا کند و اضافه بر آن واجب نیست هر چند احتیاط مستحب است .

)فاضل :( مسأله اگر در تعداد روزهایی که نگرفته و باید قضا کند شک دارد باید به 

دارد روزه نگرفته قضا کند. مثلًا اگر شک کند که پنج روزه قضا بر مقداری که یقین 

عهده اوست یا هفت روزه باید پنج روز را قضا کند. بلی اگر زمان حدوث عذر را می 

داند ولی نمی داند چند روز طول کشیده است مثلًا می داند روز بیستم ماه بیمار شده یا 

یاط ماه ادامه داشته یا تا بیست و هفتم به احتبه سفر رفته و نمی داند تا بیست و پنجم 

 واجب باید حد اکثر را قضا کند.

 اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد[ 3698]مسأله 

اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هر کدام را که اول  6173مسأله 

(، مثلًا پنج روز از 6شد )بگیرد مانعی ندارد. ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ با

( قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد باید اول ، قضای 2رمضان آخر )

( )مکارم :( باید بنا بر احتیاط اوّل قضای رمضان آخر را 6(. )3رمضان آخر را بگیرد )
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انهای ( )زنجانی :( ولی اگر قضای ماه رمض3( )بهجت :( از رمضان گذشته .. )2بگیرد. )

 قبل را بگیرد معصیت کرده ولی روزه اش صحیح است .

 )اراکی ، فاضل :( احتیاط واجب آن است که اّول ، قضای رمضان آخر را بگیرد.

)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( احتیاط مستحب آن است که اوّل ، قضای رمضان آخر را 

 بگیرد.

 قضای رمضان آخر را بگیرد. )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بهتر آن است که اوّل ،

 اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد[ 3699]مسأله 

( 2( و در نیت معین نکند )6اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد ) 6177مسأله 

(. 3روزه ای را که می گیرد قضای کدام رمضان است ، قضای سال اول حساب می شود )

 ظام : مکارم و بهجت نیست این مسأله در رساله آیات ع

 793ص: 

( )گلپایگانی :( که تأخیر یکی کفاره دارد و تأخیر دیگری ندارد باید در نیت معین 6)

( )صافی :( که قضای سال 2کند روزه ای را که می گیرد قضای کدام رمضان است . )

 .آخری است ، قضای آن سال حساب نمی شود و کفاره تأخیر آن از او ساقط نمی گردد

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( قضای سال آخری حساب نمی شود. )زنجانی : بلکه از 3)

سالهای قبل حساب می شود.( )سیستانی :( قضای آخرین سال حساب نمی شود که کفاره 

 تأخیر از او ساقط شود.

 کسی که قضای روزه رمضان را گرفته [ 3711]مسأله 
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ا گرفته ، اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد کسی که قضای روزه رمضان ر 6944مسأله 

( )مکارم :( ولی بعد از ظهر جایز 6(. )6می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید )

نیست ، هم چنین اگر قضای روزه غیر معینی )مانند قضای روزه نذر( را گرفته باشد، 

 احتیاط واجب آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

، سیستانی :( مسأله در قضای روزه رمضان می تواند پیش از ظهر روزه خود را  )خوئی

 باطل نماید، ولی اگر وقت قضا تنگ باشد بهتر آن است که باطل ننماید.

)زنجانی :( مسأله در قضای روزه ماه رمضان ، اگر از شب نیت روزه را داشته باشد یا 

ل کند؛ خواه پیش از ظهر باشد خواه وقت قضا تنگ باشد جایز نیست روزه خود را باط

بعد از ظهر، و اگر از شب نیت نکرده باشد و وقت هم داشته باشد می تواند پیش از ظهر 

 روزه خود را باطل نماید و بعد از ظهر نمی تواند.

)بهجت :( مسأله کسی که قضای روزه ماه رمضان گرفته است ، در صورت وسعت وقت 

کند و آن قضا را در وقت دیگری انجام دهد ولی افطار بعد پیش از ظهر می تواند افطار 

از ظهر حرام است ، و اگر بعد از ظهر افطار کند باید کفاره بدهد و کفاره او اطعام ده 

 فقیر و در صورت عدم توانایی سه روز روزه گرفتن است .

 اگر قضای روزه ماه رمضان شخص دیگری را گرفته باشد[ 3713]مسأله 

(، احتیاط 6اگر قضای روزه ماه رمضان شخص دیگری را گرفته باشد ) 6946مسأله 

( که بعد از ظهر روزه را باطل نکند. این مسأله در رساله آیات عظام : 2واجب آن است )

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی :( 6مکارم و بهجت نیست )

باشد .. )فاضل :( اگر قضای روزه شخص دیگر را گرفته  اگر قضای روزه میتی را گرفته

 باشد ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( بهتر 2)نوری :( اگر قضای روزه معیّنی را گرفته باشد .. )

 است ..

 )گلپایگانی ، صافی ، زنجانی :( احتیاط مستحب است ..

 اگر به واسطه مرض ، یا حیض ، یا نفاس ، روزه رمضان را نگیرد[ 3712]مسأله 

( و پیش 6اگر به واسطه مرض ، یا حیض ، یا نفاس ، روزه رمضان را نگیرد ) 6942مسأله 

(، 2از تمام شدن رمضان بمیرد، الزم نیست روزه هایی را که نگرفته برای او قضا کنند )

 له در رساله آیت اللّه بهجت نیست اگر چه مستحب است . این مسأ

 799ص: 

( )سیستانی :( و پیش از گذشت زمانی که بتواند آن روزه هایی را که نگرفته قضا کند 6)

( )گلپایگانی ، خوئی ، فاضل ، تبریزی ، مکارم ، صافی 2بمیرد، آن روزه ها قضا ندارند. )

 ، زنجانی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .

 اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد[ 3711]مسأله 

اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد  6943مسأله 

طول بکشد، قضای روزه هایی را که نگرفته بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک 

(، ولی اگر 6ر بدهد )مد که تقریباً ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقی

به واسطه عذر دیگری مثلًا برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقی 

( آن است که برای 3( و احتیاط مستحب )2بماند، روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند )

( 6)هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

گرم تقریباً( طعام یعنی گندم یا جو یا نان و  914)سیستانی :( باید برای هر روز یک مُد )

 مانند اینها به فقیر بدهد ..
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( گرم است طعام 744)زنجانی :( باید برای هر روز یک مد که به احتیاط واجب حدود )

که نگرفته ، بعد  ( )مکارم :( احتیاط واجب آن است که روزه هایی را2به فقیر بدهد .. )

از ماه رمضان قضا کند و برای هر روز یک مُد طعام به فقیر دهد، هم چنین ، اگر ترک 

روزه به خاطر بیماری بوده ، بعد بیماری رفع شده و عذر دیگری مانند مسافرت پیش 

( )خوئی ، اراکی ، فاضل ، سیستانی ، تبریزی ، صافی :( احتیاط واجب .. 3آمده است . )

 ی :( احتیاط ..)زنجان

 اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد[ 3714]مسأله 

اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و بعد از رمضان مرض او بر  6949مسأله 

طرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد باید 

نیز اگر در ماه رمضان ، غیر مرض عذر دیگری  ( و6روزه هایی را که نگرفته قضا نماید )

داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض 

(. این مسأله در رساله آیت 2نتواند روزه بگیرد روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند )

اجب ، برای هر روز یک مد ( )اراکی ، سیستانی :( و بنا بر احتیاط و6اللّه بهجت نیست )

( )اراکی ، خوئی ، فاضل ، تبریزی ، سیستانی :( و بنا بر احتیاط 2طعام به فقیر بدهد .. )

واجب برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. )صافی :( و بنا بر احتیاط مستحب 

 کفاره نیز بدهد.

 هد.ک مد طعام نیز به فقیر بد)زنجانی :( و در هر دو صورت ، بنا بر احتیاط برای هر روز ی

 .6943)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد[ 3715]مسأله 
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اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او  6941مسأله 

د روزه را قضا کند و ( بای6برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد )

(. این مسأله در رساله 2برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد )

( )زنجانی :( تا ماه رمضان آینده بدون عذر قضای روزه را 6آیت اللّه بهجت نیست )

 ه( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( برای هر روز یک مد طعام هم ب2نگیرد .. )

 فقیر بدهد.

 اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود[ 3716]مسأله 

اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذری  6941مسأله 

 پیدا کند،

 791ص: 

( 2( و برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد )6باید قضا را بگیرد )

ی که عذر دارد تصمیم داشته باشد که بعد از برطرف شدن عذر روزه های بلکه اگر موقع

خود را قضا کند و پیش از آن که قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند باید قضای آن 

( آن است که برای هر روز هم یک مد غذا به فقیر بدهد. 3را بگیرد، و احتیاط واجب )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و )سیستانی 6ت )این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیس

: بنا بر احتیاط واجب ( برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و هم چنین است )خوئی 

، تبریزی : بنا بر احتیاط واجب ( اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته باشد که 

 .نگی وقت عذر پیدا کندروزه های خود را قضا کند ولی پیش از آن که قضا نماید در ت

)گلپایگانی ، صافی :( در تنگی وقت عذری پیدا کند، که پیش از ماه مبارک نتواند قضا 

( )گلپایگانی 2نماید باید قضا را بعد بگیرد .. )فاضل :( باید قضا را در سال بعد بگیرد .. )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

دن عذر ش ، صافی :( هر چند موقعی که عذر دارد، تصمیم داشته باشد که بعد از برطرف

 روزه های خود را قضا کند.

)مکارم :( امّا اگر کوتاهی نکرده و اتفاقاً در تنگی وقت ، عذری پیدا شده فقط قضا الزم 

 است .

 ( )فاضل :( احتیاط مستحب ..3)فاضل :( برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد .. )

گی وقت تنگ شود و در تن)زنجانی :( مسأله اگر در قضای روزه سستی و مسامحه کند تا 

وقت عذری پیدا کند که موجب ترک روزه شود، باید برای هر روز یک مد طعام به 

فقیر بدهد و بعد از برطرف شدن عذر، قضا را بگیرد و اگر مسامحه نکند و تصمیم داشته 

باشد که روزه های خود را قضا کند، ولی پیش از آن که قضا نماید، در تنگی وقت عذر 

د، پس از برطرف شدن عذر باید قضا را گرفته ، بنا بر احتیاط برای هر روز یک پیدا کن

 مد طعام به فقیر بدهد.

 اگر مرض انسان چند سال طول بکشد[ 3717]مسأله 

( اگر تا 6اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آن که خوب شد ) 6949مسأله 

رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد باید قضای رمضان آخر را بگیرد و برای هر 

روز از سالهای پیش یک مد که تقریباً ده سیر است ، طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها 

( )گلپایگانی ، خوئی ، 6ن مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )(. ای2به فقیر بدهد )

تبریزی ، سیستانی ، صافی :( باید قضای رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای 

 پیش یک مد طعام )گلپایگانی ، صافی : یک مُد گندم یا جو و مانند اینها( به فقیر بدهد.

ضان بعد برای گرفتن روزه قضای ماه رمضان آخر، )زنجانی :( هر مقداری که تا ماه رم

زمان داشته باشد باید روزه بگیرد و اگر نگرفت در سالهای بعد بگیرد و قضای روزه 
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سالهای قبل الزم نیست بلکه برای هر روز از سالهای پیش یک مد طعام به فقیر بدهد. 

 ( )فاضل :( طعام به فقیر بدهد.2)

 ی هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد[کسی که باید برا 3718]مسأله 

کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد می تواند کفاره چند  6943مسأله 

( )مکارم :( 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6روز را به یک فقیر بدهد )

ا ولی پول آن ر و اگر مقداری نان دهد که گندم آن به اندازه یک مد باشد کافی است ،

 نمی تواند بدهد مگر این که اطمینان داشته باشد آن را برای خرید نان مصرف می کند.

 791ص: 

 اگر قضای روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد[ 3719]مسأله 

( و 6اگر قضای روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد باید قضا را بگیرد ) 6947مسأله 

(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست 2طعام به فقیر بدهد )برای هر روز یک مد 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( و از جهت تأخیر در سال اول برای هر روز یک مد 6)

 طعام به فقیر بدهد و اما از جهت تأخیر چند سال بعدی ، چیزی بر او واجب نیست .

( )مکارم :( و با 2ر او واجب نیست . ))زنجانی :( و از جهت تأخیر سالهای بعد چیزی ب

 گذشت سالها کفّاره متعدد نمی شود.

 اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد[ 3731]مسأله 

(، باید قضای آن را به جا آورد و برای 6اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد ) 6964مسأله 

( و 2اد کند )هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آز

چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد برای هر روز نیز دادن یک مد 
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( )زنجانی :( بدون عذر نگیرد .. این مسأله در رساله آیت اللّه 6(. )3طعام الزم است )

( )گلپایگانی ، 3[ گذشت .. )6114( )زنجانی :( به تفصیلی که در مسأله ]2مکارم نیست )

 :( برای هر روز، دادن یک مد بنا بر احتیاط، الزم می شود. صافی

)خوئی ، تبریزی :( ) )سیستانی :( بنا بر احتیاط الزم ( برای هر روز یک مد طعام نیز کفاره 

 بدهد.

 )زنجانی :( بنا بر احتیاط برای هر روز یک مد دیگر طعام به فقیر بدهد.

ن بر او واجب است ، اگر به عمد یا شبه )بهجت :( مسأله کسی که روزه ماه مبارک رمضا

عمد، روزه خود را باطل کند، باید عالوه بر قضای آن ، کفاره بدهد مگر در مواردی که 

 بعداً گفته خواهد شد.

 اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد[ 3733]مسأله 

د اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز کاری که روزه را باطل می کن 6966مسأله 

(، مثلًا چند مرتبه جماع کند یک کفاره کافی است . این مسأله در رساله 6انجام دهد )

( )اراکی :( یک کفاره کافی است ولی 6آیات عظام : مکارم ، فاضل و بهجت نیست )

 اگر چند مرتبه جماع کند باید برای هر مرتبه یک کفاره بدهد.

و در روز مکرّر جماع یا استمناء کند )خوئی :( مسأله اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد 

کفاره هم مکرر می شود ولی اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام 

 دهد، مثلًا چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی است .

)گلپایگانی ، صافی ، نوری :( اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرّر جماع کند 

 ، صافی : بنا بر احتیاط واجب ( کفاره هم مکرّر می شود .. )گلپایگانی
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 )سیستانی :( کفاره مکرّر نمی شود ..

 )سیستانی :( و هم چنین اگر ..

 )زنجانی :( یا هم غذا خورده و هم با مایع روان اماله کند ..

 بعد از مرگ پدر پسر بزرگتر باید قضای نماز و روزه او را به جا آورد[ 3732]مسأله 

بعد از مرگ پدر پسر بزرگتر باید قضای نماز و روزه او را به تفصیلی که در  6962مسأله 

(. این 6گفته شد به جا آورد ولی قضای روزه مادر، بر پسر واجب نیست ) 6374مسأله 

 مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست 

 799ص: 

 ( )فاضل :( بنا بر احتیاط واجب قضای روزه مادر را نیز به جا آورد.6)

 )مکارم :( احتیاط این است که قضای نماز و روزه مادر را نیز انجام دهد.

)اراکی ، نوری :( مسأله بعد از مرگ پدر و مادر، پسر بزرگتر باید قضای نماز و روزه 

 د به جا آورد.[ گفته ش6374آنان را به تفصیلی که در مسأله ]

)گلپایگانی ، صافی :( مسأله بعد از فوت پدر و هم چنین بنا بر احتیاط واجب مادر، پسر 

[ گفته شد به جا 6374بزرگتر باید قضای نماز و روزه آنان را به تفصیلی که در مسأله ]

 آورد.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر باید قضای روزه او را به تفصیلی 

 [ گفته شد به جا آورد.6374که در نماز قضای پدر، مسأله ]
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)سیستانی :( مسأله بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر بنا بر احتیاط الزم باید قضای روزه ماه 

[ گفته شد، به جا آورد و می تواند 6374مسأله ]رمضان او را به تفصیلی که در نماز، در 

گرم ( طعام را به فقیری بدهد، هر چند از مال میّت ، اگر ورثه  914به جای هر روز )

 راضی باشند.

)زنجانی :( مسأله بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر باید قضای روزه او را ؛ به تفصیلی که در 

 [ گفته شد، به جا آورد. ( به بعد6374بخش احکام نماز در مسائل ] )

 اگر پدر غیر از روزه رمضان ، روزه واجب دیگری را نگرفته باشد[ 3731]مسأله 

  هاشار

( غیر از روزه رمضان ، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر 6اگر پدر ) 6963مسأله 

: مکارم (. این مسأله در رساله آیات عظام 3( باید پسر بزرگتر قضا نماید )2نگرفته باشد )

( )سیستانی :( یا اجیر شده 2( )گلپایگانی ، صافی ، نوری :( و مادر .. )6و بهجت نیست )

( )اراکی ، نوری :( بنا بر احتیاط 3و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگتر الزم نیست . )

واجب باید پسر بزرگتر قضا نماید )نوری : ولی اگر برای روزه اجیر شده و نگرفته باشند، 

 بر پسر بزرگ الزم نیست (.

 )گلپایگانی ، صافی :( احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر قضا نماید.

)خوئی ، زنجانی ، تبریزی :( احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر قضا نماید ولی اگر 

برای روزه ای اجیر شده و نگرفته باشد قضای آن بر پسر بزرگ الزم نیست . )تبریزی : 

قضای روزه جدّ بر پدر واجب بوده و پدر آنها را نگرفته بر پسر قضای آنها الزم و نیز اگر 

 نیست (.
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)فاضل :( مسأله اگر کسی که مُرده غیر از روزه رمضان روزه واجب دیگری را مانند 

 روزه نذر نگرفته باشد بنا بر احتیاط واجب آن را نیز پسر بزرگتر قضا نماید.

  مسأله اختصاصی

اگر ولی ّ میت نداند که میت قضای روزه بر ذمه دارد یا نه ، واجب  6937أله )مکارم :( مس

نیست برای او قضا بگیرد و اگر اجمالًا بداند مقداری قضای روزه بر ذمّه اوست باید به 

 اندازه ای که یقین دارد به جا آورد و بیش از آن الزم نیست .

 793ص: 

 احکام روزه مسافر

 باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند[مسافری که  3734]مسأله 

مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید  6969مسأله 

روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می خواند مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر 

جانی :( مثل کسی که زیاد ( )زن6(، باید در سفر روزه بگیرد. )6او سفر معصیت است )

 مسافرت می کند یا سفر او سفر معصیت است ..

)مکارم :( مسأله شخص مسافر )با شرایطی که در مسأله نماز مسافر گفته شد( نباید روزه 

بگیرد، و بطور کلی در هر موردی نماز شکسته است روزه را باید ترک کرد و در جایی 

کسی که شغلش مسافرت است و یا در محلی قصد که نماز را باید تمام بخواند )مانند 

 ماندن ده روز کرده ( باید روزه را بگیرد.
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)بهجت :( مسأله مسافری که نماز چهار رکعتی او شکسته است ، نمی تواند در سفر روزه 

بگیرد، ولی مسافری که نماز او تمام یعنی چهار رکعتی است باید در حال سفر هم روزه 

 مسائل در نماز مسافر گذشت . اش را بگیرد، و تفصیل

 مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد[ 3735]مسأله 

مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه  6961مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6است )

سیستانی : مطلق ِ( سفر )خوئی ، تبریزی : قبل از روز بیست و و هم چنین است )خوئی ، 

 چهارم ( در ماه رمضان ، مگر این که سفر برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد.

)زنجانی :( و هم چنین است مطلق سفر قبل از پایان شب بیست و سوم ماه رمضان ، مگر 

ؤمن یا از بیم تلف مال و یا تلف جان این که سفر برای حج یا عمره یا استقبال برادر م

 برادر مؤمن یا به جهت ضرورت دیگر باشد.

 اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد[ 3736]مسأله 

( بنا بر 6اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد ) 6961مسأله 

احتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند. و اگر در سفر باشد باید قصد کند که ده 

روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد ولی اگر نذر کرده باشد روز معینی را روزه 

وز مسافرت نماید. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست بگیرد می تواند در آن ر

( )گلپایگانی ، نوری :( مثلًا نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد، )گلپایگانی : بنا 6)

بر احتیاط الزم نوری : بنا بر احتیاط واجب ( تا ناچار نشود، نمی تواند در آن روز مسافرت 

ممکن است باید بنا بر احتیاط الزم قصد کند که ده روز  کند و اگر در سفر باشد چنانچه

 در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.
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)اراکی :( نباید در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد در صورت امکان باید قصد 

 کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.

د روز معیّنی را روزه بگیرد، بهتر آن است که تا )خوئی ، تبریزی :( مثلًا نذر کرده باش

ناچار نشود در آن روز مسافرت نکند. و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است قصد کند 

 که 

 797ص: 

ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد. ولی ظاهر آن است که سفر جایز است 

الزم است روزه آن روز را قضا  و قصد اقامه واجب نیست و در صورتی که روزه نگیرد

 کند.

)فاضل :( مثل این که نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، می تواند در آن روز مسافرت 

 نماید هم چنین است در تنگی وقت اگر قضاء ماه رمضان به عهده اش باشد.

کاف ت)سیستانی :( چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد یا روز سوم از روزهای اع

باشد نمی تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید 

قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد ولی اگر روزه آن روز به 

نذر واجب شده باشد، ظاهر آن است که سفر در آن روز جایز است و قصد اقامت واجب 

ت که تا ناچار نشود مسافرت نکند و اگر در سفر است قصد نیست ، هر چند بهتر آن اس

اقامت نماید ولی اگر به قسم یا عهد واجب شده باشد بنا بر احتیاط واجب مسافرت نرود 

 و اگر در سفر بود قصد اقامت کند.
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)مکارم :( )مثل این که نذر کرده نیمه شعبان را روزه بگیرد( بنا بر احتیاط واجب نباید در 

سافرت کند، حتّی اگر در سفر است باید در جایی قصدِ توقف ِ ده روز کند و آن روز م

 آن روز را روزه بگیرد.

)صافی :( مثلًا نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد، بنا بر احتیاط مستحب تا ناچار 

نشود، در آن روز مسافرت نکند و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است بنا بر احتیاط 

 قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد.مستحب 

)زنجانی :( مثلًا نذر کرده باشد روز معیّنی را روزه بگیرد، تا ناچار نشود، نمی تواند در 

آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است باید به وطن برگردد یا 

 ز را روزه بگیرد.قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن رو

 اگر نذر کند روزه بگیرد[ 3737]مسأله 

( و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را در 6اگر نذر کند روزه بگیرد ) 6969مسأله 

( باید آن 2سفر به جا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد )

را در سفر به جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه 

( )خوئی ، سیستانی :( روزه 6روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد. ) بگیرد باید آن

( )مکارم :( یا نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد چه نباشد روزه 2مستحبی بگیرد .. )

 بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد.

یلی ستحبی بگیرد، مگر در مدینه طیبه ) به تفص)زنجانی :( مسأله مسافر نمی تواند روزه م

که در مسأله بعد می آید( و اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد، نمی تواند آن را در سفر 

به جا آورد، مگر در نیت نذر تصریح کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد، یا چه 

ند بلکه می به مسافرت نذر ک مسافر باشد یا نباشد روزه بگیرد، و الزم نیست قبل از رفتن

 تواند بعد از سفر نذر کند که در همان سفر روزه بگیرد.
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)بهجت :( مسأله مسافر نمی تواند در سفر روزه بگیرد، مگر این که روزه گرفتن در سفر 

را نذر کرده باشد، که در این صورت روزه گرفتن صحیح است ، و بنا بر احتیاط واجب 

 روزه مستحبی را 

 714ص: 

در سفر به نیت رجاء باید گرفت ، مگر در مدینه مشرفه که بنا بر روایت ، مسافر می تواند 

 برای برآورده شدن حاجت سه روز روزه بگیرد.

 مسافر می تواند برای خواستن حاجت [ 3738]مسأله 

مسافر می تواند برای خواستن حاجت ، سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبی  6963مسأله 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی :( و أحوط این است که آن سه روز 6(. )6بگیرد )

 روزهای چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

)فاضل :( و احتیاط آن است که سه روز پشت سر هم و چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه 

 باشد.

نبه ر شنبه و پنجش)مکارم :( )هر چند قصد ده روز نکند( ولی احتیاط آن است که روز چها

 .6969و جمعه را اختیار کند. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است [ 3739]مسأله 

( اگر در سفر روزه بگیرد و در 6کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است ) 6967مسأله 

ا مغرب نفهمد روزه اش صحیح بین روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل می شود. و اگر ت

 ( )زنجانی :( کسی که اصلًا نمی داند روزه برای مسافر مشروع نیست ..6است . )
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)بهجت :( مسأله اگر مسافر نداند که روزه در سفر صحیح نیست و روزه بگیرد روزه اش 

 صحیح است .

 اگر فراموش کند که مسافر است [ 3721]مسأله 

ه مسافر است ، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می اگر فراموش کند ک 6924مسأله 

( )مکارم :( بنا بر احتیاط واجب 6(. )6باشد و در سفر روزه بگیرد روزه او باطل است )

 باید روزه را قضا کند.

)زنجانی :( مسأله کسی که برخی از جزئیات مسائل روزه مسافر را نمی داند، یا فراموش 

ش کند که روزه مسافر مشروع نیست و در سفر روزه بگیرد، کند که مسافر است یا فرامو

 روزه او باطل است .

 اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید[ 3723]مسأله 

( و 6اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام کند ) 6926مسأله 

( یعنی به جایی برسد 3(، وقتی به حد ترخص برسد )2اگر پیش از ظهر مسافرت کند )

( و 1(، باید روزه خود را باطل کند )9که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود )

( )صافی 6را باطل کند بنا بر احتیاط، کفاره نیز بر او واجب است . ) اگر پیش از آن روزه

:( و در صورتی که شب نیت سفر کرده باشد احتیاط مستحب آن است که قضای آن را 

( )مکارم :( روزه اش باطل است ، ولی قبل از آن که به حد ترخص برسد 2به جا آورد .. )

ز آن افطار کند کفّاره بر او واجب است )منظور نمی تواند روزه را افطار کند و اگر پیش ا

از حدّ ترخّص جایی است که صدای اذان شهر را نشنود، یا به جایی برسد که از نظر مردم 

( )خوئی ، تبریزی :( در صورتی که از شب نیت سفر داشته باشد 3شهر پنهان گردد(. )

م کند و بعداً قضا کند روزه اش باطل می شود و اال بنا بر احتیاط واجب روزه را تما
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)تبریزی : بعداً قضا الزم نیست (. و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه را باطل کند 

 کفاره بر او واجب است .

 716ص: 

( )گلپایگانی ، صافی :( باید نیت روزه نداشته باشد )صافی : و اگر از شب ، قصد سفر 9)

ن است ( ولی اگر قبل از ظهر به وطن نکرده باشد احتیاط مستحب اتمام روزه و قضای آ

برگردد و مفطر به جا نیاورده باشد، به حد ترخص که رسید، باید نیت روزه نماید و روزه 

 اش صحیح است .

( )نوری :( باید نیت روزه نداشته 1)اراکی :( دیوار شهر را نبیند و اهل آنجا او را نبینند .. )

 باشد ..

از ظهر به سفر رود روزه اش باطل می شود، چه از شب )بهجت :( مسأله اگر مسافر قبل 

نیت مسافرت داشته باشد یا نه ، ولی احتیاط مستحب این است که اگر از شب قبل تصمیم 

 مسافرت نداشته ، مسافرت نکند.

)سیستانی :( مسأله اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید بنا بر احتیاط روزه خود 

این صورت قضای آن الزم نیست و اگر پیش از ظهر مسافرت کند بنا را تمام کند و در 

بر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصاً اگر از شب نیت سفر داشته 

باشد، ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حدّ ترخص چیزی را که روزه را باطل 

 ی شود.می کند انجام دهد و گر نه کفاره بر او واجب م

)زنجانی :( مسأله اگر روزه دار از شب در فکر سفر نباشد حتی به نحو تردید و در روز 

مسافرت کند باید روزه را تمام کند، چه پیش از ظهر سفر کند، چه بعد از ظهر، و چنانچه 

از شب در فکر سفر باشد اگر بعد از ظهر مسافرت کند باید روزه را بگیرد، و اگر پیش 
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رت کند، وقتی به حد ترخص برسد می تواند روزه را بخورد و صحت روزه از ظهر مساف

گرفتن محل ّ اشکال است و می تواند روزه را رجاءً گرفته ولی بنا بر احتیاط واجب باید 

آن را قضا کند، و پیش از رسیدن به حد ترخص جایز نیست روزه را بخورد، ولی اگر 

ی رد، هر چند کفاره دادن مطابق احتیاط استحبابروزه را خورد، بعد به سفر رفت کفاره ندا

 است .

 اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد[ 3722]مسأله 

(، یا به جایی برسد که می خواهد 6اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد ) 6922مسأله 

 زده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده ، باید آن رو

( )خوئی 6(. )9( روزه آن روز بر او واجب نیست )3( و اگر انجام داده )2را روزه بگیرد )

، سیستانی :( اگر مسافر در ماه رمضان چه آن که قبل از فجر در سفر بوده و چه آن که 

 روزه بوده و سفر نماید؛ چنانچه پیش از ظهر به وطنش برسد ..

( )سیستانی :( بنا بر 2ش از ظهر به وطنش برسد .. ))تبریزی :( اگر مسافر در ماه رمضان پی

( )گلپایگانی 3احتیاط واجب باید آن روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد .. )

 ، صافی ، نوری :( نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.

 )فاضل :( یا بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا

 بماند، نمی تواند در آن روز روزه بگیرد.

)مکارم :( باید بعداً قضا کند و مستحب است باقی مانده آن روز را امساک نماید. ولی 

 اگر بعد از ظهر وارد شود، نمی تواند روزه بگیرد.

 712ص: 

 ( )سیستانی :( و باید آن را قضا کند.9)
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وزه فجر در سفر بوده و یا آن که ابتدا ر )زنجانی :( و در این مسأله فرقی نیست که قبل از

گرفته و سپس با مسافرت ، روزه را باطل کرده و بعد به وطن یا جایی که می خواهد ده 

 .6923روز در آنجا بماند، رسیده است . )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

 اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد[ 3721]مسأله 

د از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده اگر مسافر بع 6923مسأله 

( )سیستانی :( بنا بر احتیاط واجب 6(، نباید آن روز را روزه بگیرد. )6روز در آنجا بماند )

 روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند.

 .6922)فاضل ، مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

ظهر از مسافرت برگردد و ظهر آن روز در جایی که  )بهجت :( مسأله اگر مسافر بعد از

نماز تمام است نباشد، روزه آن روز باطل است ، ولی اگر قبل از ظهر برگردد، در صورتی 

که افطار نکرده باشد، روزه آن روز بر او واجب می شود، بنا بر این باید نیت روزه بکند 

 و روزه اش هم صحیح است .

 که از روزه گرفتن عذر دارد[مسافر و کسی  3724]مسأله 

مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان  6929مسأله 

جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملًا خود را سیر کند. این مسأله در رساله آیت 

 اللّه بهجت نیست 

 کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 

 سطه پیری نمی تواند روزه بگیرد[کسی که به وا 3725]مسأله 

  هاشار
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(، 6کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا برای او مشقّت دارد ) 6921مسأله 

(. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد که تقریباً ده 2روزه بر او واجب نیست )

( )زنجانی :( اگر چه به حدّ حرج 6( )3سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. )

)بهجت :( و چنانچه تا رمضان بعد بتواند روزه بگیرد أقوی وجوب قضا است ( 2نرسد .. )

؛ و در صورتی که نتواند تا رمضان بعد روزه را قضا کند واجب است برای هر روز یک 

مد طعام که تقریباً ده سیر است از گندم یا جو و مانند اینها صدقه دهد؛ و هم چنین کسی 

لی به سبب ندانستن حکم ، قضای آن را تا رمضان بعد که توانائی قضای روزه را داشته و

( )خوئی 3تأخیر انداخته باید عالوه بر قضای روزه به مقداری که گفته شد کفاره بدهد. )

، تبریزی ، سیستانی :( باید برای هر روز یک مد طعام گندم یا جو یا نان و مانند اینها به 

 فقیر بدهد.

هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد )گلپایگانی ، صافی :( باید برای 

 بلکه در صورت اوّل نیز بنا بر احتیاط الزم یک مد طعام بدهد.

( گرم ، طعام به فقیر 744)زنجانی :( باید برای هر روز یک مدّ: به احتیاط واجب حدود )

 بدهد.

ه را ت می توانند روز)مکارم :( مسأله مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشکل اس

( گرم ( گندم یا جو و مانند اینها 914ترک کنند، ولی باید برای هر روز یک مد )تقریباً )

 به فقیر دهند

 713ص: 

و بهتر آن است به جای گندم و جو، نان را انتخاب کنند و در این صورت احتیاط واجب 

 شود.« مد»این است به اندازه ای باشد که گندم خالص آن ، مقدار یک 
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  مسأله اختصاصی

بر پسر یا دختری که تازه بالغ شده اند و قدرت بر روزه گرفتن  6313)بهجت :( مسأله 

 ندارند، روزه واجب نیست و کفّاره هم ندارد ولی قضا دارد.

 کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته [ 3726]مسأله 

( 6از ماه رمضان بتواند )کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته ، اگر بعد  6921مسأله 

(. 3( باید قضای روزه هایی را که نگرفته به جا آورد )2روزه بگیرد، بنا بر احتیاط واجب )

( )گلپایگانی :( بنا بر احتیاط الزم .. )فاضل ، صافی ، 2( )زنجانی :( بدون مشقت .. )6)

 نوری :( بنا بر احتیاط مستحب ..

( )خوئی 3اله آیات عظام : اراکی و زنجانی نیست [ )در رس« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

، سیستانی :( احتیاط مستحب آن است که قضای روزه هایی را که نگرفته است به جا 

 آورد.

 (.6921)تبریزی :( الزم نیست روزه را قضا نماید. )بهجت :( رجوع کنید به ذیل مسأله )

ه هوا ه اند اگر در فصل مناسبی ک)مکارم :( مسأله کسانی که به خاطر پیری روزه نگرفت

مالیم و روزها کوتاه است بتوانند قضای آن را به جا آورند احتیاط آن است که آن را 

 قضا کنند.

 اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود[ 3727]مسأله 

اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل  6929مسأله 

( باید 2(. ولی در صورت دوم )6برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست ) کند، یا

( آن 9(. و احتیاط واجب )3برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد )
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( روزه 1است که بیشتر از مقداری که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند )

( )بهجت :( 6( باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید. )1بگیرد، بنا بر احتیاط واجب )

ولی اگر تا رمضان بعد بتواند روزه بگیرد واجب است قضای آن را بگیرد و در صورت 

عدم توانائی واجب است برای هر روز یک مد طعام از گندم و جو و مانند اینها صدقه 

 دهد.

یک مُد طعام به فقیر بدهد و چنانچه  )سیستانی :( ولی در صورت دوّم باید برای هر روز

( )گلپایگانی ، صافی :( و بلکه در 2بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضا نماید. )

 صورت اول هم بنا بر احتیاط الزم ..

( )خوئی ، تبریزی ، 3در رساله آیت اللّه فاضل نیست [ )« در صورت دوّم » ]عبارت 

( )خوئی ، گلپایگانی 9ز یک مد طعام به فقیر بدهد .. )زنجانی ، فاضل :( باید برای هر رو

( )زنجانی :( بدون مشقت .. 1، تبریزی ، زنجانی ، فاضل ، صافی :( احتیاط مستحب .. )

 ( )خوئی ، تبریزی :( بنا بر احتیاط .. )نوری :( بنا بر احتیاط مستحب ..1)

اضل ، گلپایگانی ، صافی ، ف در رساله آیات عظام : اراکی« بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

 و زنجانی نیست 

 719ص: 

)مکارم :( مسأله روزه بر کسانی که مبتال به بیماری استسقاء هستند، یعنی زیاد تشنه می 

شوند و توانایی روزه گرفتن را ندارند و یا برای آنها بسیار مشکل است ، واجب نیست 

([ به آن اشاره شد کفاره 6921] ) ولی باید برای هر روز یک مد طعام که در مسأله قبل

بدهند و بهتر است که بیش از مقدار ضرورت آب نیاشامند و اگر بعداً بتوانند قضا کنند 

 احتیاط واجب قضا کردن است .
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 زنی که زاییدن او نزدیک است [ 3728]مسأله 

( ضرر دارد روزه بر 6زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ) 6923مسأله 

او واجب نیست . و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر 

( و بنا بر 3( و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست )2بدهد )

( برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت 1( باید )9احتیاط واجب )

( )سیستانی 2( )سیستانی :( یا برای خودش .. )6گرفته باید قضا نماید. )روزه هایی را که ن

:( باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هایی را که 

نگرفته باید قضا نماید. ]پایان مسأله )[ خوئی ، تبریزی :( باید برای هر روز یک مد طعام 

]و[ کفاره هم ندارد، ولی بعداً قضا می کند. ]پایان مسأله [  ( )مکارم :(3به فقیر بدهد .. )

( )خوئی ، تبریزی 1در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )« بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 9)

 :( بنا بر احتیاط مستحب ..

)گلپایگانی :( مسأله زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش یا برای خودش 

وزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز بنا بر احتیاط الزم یک مد طعام ضرر دارد، ر

 به فقیر بدهد و روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید.

)بهجت :( واجب است افطار نماید و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو 

 صورت روزه هایی را که نگرفته ، بعداً باید قضا نماید.

 )صافی :( در صورت اول باید ..

)صافی :( ولی اگر روزه برای خودش ضرر دارد، رعایت این احتیاط الزم نیست ، اگر 

 چه بهتر است ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)زنجانی :( مسأله زن بارداری که روزه برای حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست 

ای خودش ضرر دارد، و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و نیز اگر روزه بر

روزه بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط مستحب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر 

بدهد، و در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد بتواند بدون ضرر روزه بگیرد باید روزه 

رد، یهایی را که نگرفته قضا کند، بلکه به احتیاط واجب اگر بعد از آن نیز بتواند روزه بگ

 قضای روزه بر او واجب می شود.

)فاضل :( مسأله اگر روزه گرفتن برای جنین زن حامله ضرر داشته باشد روزه بر او واجب 

نیست و باید قضای آن را بعداً بگیرد و اگر روزه گرفتن برای خود زن حامله ضرر دارد 

که روزه  ز برای هر روزنباید روزه بگیرد و باید قضای آن را بعداً بگیرد و یک مُد طعام نی

 نگرفته به فقیر بدهد.

 711ص: 

 زنی که بچه شیر می دهد[ 3729]مسأله 

زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است چه مادر بچه ، یا دایه او باشد،  6927مسأله 

یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد روزه بر او 

ید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر واجب نیست . و با

بدهد و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست ، و بنا بر احتیاط واجب 

( باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هایی را که 6)

ای یدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برنگرفته باید قضا نماید ولی اگر کسی پ

شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگری که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، 

بنا بر »( ]عبارت 6(( بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. )2)احتیاط واجب آن است که )

داخل پرانتز در رساله آیت ( ]قسمت 2در رساله آیت اللّه اراکی نیست [ )« احتیاط واجب 
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اللّه اراکی نیست [ )گلپایگانی ، صافی :( مسأله زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم 

است ، چه مادر بچه یا دایه او باشد و یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه یا برای 

دهد فقیر بخودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام به 

و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید ولی اگر کسی پیدا شود که 

بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگری 

که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه 

 بگیرد.

در رساله آیت اللّه زنجانی نیست [ )صافی :( در صورت « و شیر او کم است »رت ]عبا

 اوّل باید ..

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( اگر روزه برای بچه ای که شیر می خورد ضرر دارد روزه 

بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و نیز اگر برای خودش 

بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط مستحب برای هر روز یک مُد طعام به ضرر دارد روزه 

 فقیر بدهد ..

)فاضل :( اگر روزه برای بچه ای که شیر می خورد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و 

نیز اگر برای خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام 

 به فقیر بدهد ..

نی :( ولی بنا بر احتیاط واجب این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن )سیستا

بچه منحصر به همین راه باشد، و امّا اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد مثلًا چند 

زن در شیر دادن او شرکت کنند یا از شیر دادن با شیشه و پستانک کمک بگیرد ثبوت 

 این حکم محل اشکال است .
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نی :( در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد عذرش برطرف شود و بتواند قضا )زنجا

کند، باید روزه هایی را که نگرفته قضا کند، بلکه اگر بعد از آن نیز عذرش برطرف شد 

 بنا بر احتیاط واجب باید قضا کند.

 711ص: 

 )خوئی ، فاضل ، تبریزی :( واجب است ..

احتیاط اگر مادر بتواند بچه خود را از شیر خشک  )تبریزی :( و هم چنین است بنا بر

 معمولی غذا دهد.

)بهجت :( مسأله زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است ، چه مادر بچه باشد یا دایه 

او، چه با اجرت شیر بدهد یا بی اجرت ، اگر روزه برای خودش یا بچه ای که شیر می 

ی هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، و در دهد ضرر دارد، واجب است افطار کند و برا

هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته بعد از برطرف شدن عذر، باید قضا نماید، و اگر 

کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه ، از پدر یا مادر بچه 

ه بچه را به او یا از شخص دیگری که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، واجب است ک

 بدهد و روزه بگیرد.

)مکارم :( مسأله زنانی که بچه شیر می دهند خواه مادر بچه باشند یا دایه ، اگر روزه 

گرفتن باعث کمی شیر آنها و ناراحتی بچه شود روزه بر آنها واجب نیست ، ولی برای 

هر روز همان کفاره )یک مد طعام ( واجب است ، بعداً نیز باید روزه را قضا کنند، اما 

ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه کفاره ، ولی باید  اگر روزه برای خودشان

بعداً روزه هایی را که نگرفته اند قضا نمایند. ]و[ اگر کسی پیدا شود که بدون اجرت ، 
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بچه را شیر دهد یا شخصی پیدا شود که اجرت دایه را بی منت بپردازد، در این صورت 

 روزه گرفتن واجب است .

  راه ثابت شدن اّول ماه

 اول ماه به پنج چیز ثابت می شود[ 3711]مسأله 

( ثابت می شود: اول : آن که خود انسان ماه را ببیند 6اول ماه به پنج چیز ) 6934مسأله 

( پیدا می شود، بگویند ماه را دیده ایم و هم 3(. دوم : عدّه ای که از گفته آنان یقین )2)

(. سوم : دو مرد عادل بگویند 1دا شود )( پی9چنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین )

( یا 9( ولی اگر صفت ماه را بر خالف یکدیگر بگویند )1که در شب ماه را دیده ایم )

شهادتشان خالف واقع باشد مثل این که بگویند داخل دایره ماه طرف افق بود اوّل ماه 

ثل آن د م(. اما اگر در تشخیص بعض خصوصیات اختالف داشته باشن3ثابت نمی شود )

که یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود، به گفته آنان اول ماه ثابت می شود 

(. چهارم : سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن ، اول ماه رمضان ثابت 7)

می شود و سی روز از اوّل رمضان بگذرد که به واسطه آن ، اوّل ماه شوّال ثابت می شود 

( )خوئی ، سیستانی ، 6(. )66م : حاکم شرع حکم کند که اول ماه است )(. پنج64)

( )زنجانی :( یا از جهتی 2زنجانی :( به چهار چیز .. )فاضل ، تبریزی :( به چند چیز .. )

 برای انسان یقین حاصل شود ..

)مکارم :( ]اول :[ دیدن ماه با چشم ، اما دیدن با دوربین و وسائل دیگری از این قبیل 

( )خوئی ، گلپایگانی ، صافی ، بهجت ، تبریزی ، سیستانی :( یا اطمینان 3کافی نیست .. )

( 1( )خوئی ، تبریزی :( یا اطمینان .. )سیستانی :( یا اطمینان از یک منشأ عقالئی .. )9.. )

)بهجت :( و ممکن است از این قبیل باشد هنگامی که ماه جدید به صورت طوق دار 
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عالوه بر نیم دایره هالل که کاملًا نورانی است نیمه دیگر آن که تاریک  مشاهده شود یعنی

 است 

 719ص: 

همراه با هاله ای از نور کم دیده شود که چنین حالتی می تواند نشانه این باشد که روز 

گذشته روز اول ماه بوده و فردا روز دوّم است . هم چنین اگر به دلیل دیده نشدن ماه در 

گذشته بنا بر استصحاب حکم شود که آن روز روز سی ام است اما در شب سی ام ماه 

شب سیزدهم ماه آینده ماه به صورت بدر کامل دیده شود که همین عالمت می تواند 

نشانه این باشد که آن شب در واقع شب چهاردهم ماه است و ماه گذشته بیست و نه روز 

 بوده است ..

از گفته آنها یقین پیدا شود )هر چند عادل نباشند، )مکارم :( ]دوم :[ شهادت عده ای که 

 هم چنین هر چیزی که مایه یقین گردد( ..

)زنجانی :( دوّم : آن که از جهتی برای انسان یا نوع مردم اطمینان حاصل شود؛ مثلًا عده 

ای بگویند ماه را دیده ایم ، ولی اگر برای شخص انسان بر خالف متعارف اطمینان حاصل 

به گونه ای که برای نوع مردم در آن شرایط اطمینان حاصل نمی شود نمی تواند شود، 

( )گلپایگانی ، صافی :( به شرط این که صفت ماه را بر 1به اطمینان خود اعتماد کند .. )

خالف یکدیگر نگویند و قولشان قابل تصدیق باشد؛ پس اگر بر خالف هم صفت ماه را 

گر آسمان صاف باشد هیچ کس غیر از این دو نفر نبیند، بگویند یا هوا ابر باشد و یا ا

کفایت نمی کند. ]پایان مورد سوّم [ )بهجت :( یا این که یکی بگوید ماه را دیدم و 

 دیگری بگوید سی روز قبل ماه شعبان را دیدم ..
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)زنجانی :( و به جهتی مثل صاف بودن هوا و منحصر بودن گواهان به دو نفر، اطمینان 

( )خوئی ، تبریزی :( اوّل ماه ثابت نمی 9اشتباه آنها نباشد ]پایان مورد سوم [ )نوعی به 

( )بهجت :( ]پایان مورد سوّم [ )نوری :( اگر صفت ماه را بر 3شود ]پایان مورد سوّم [ )

خالف یکدیگر بگویند و یا آسمان صاف باشد و جمعیت زیادی با دقت تمام برای دیدن 

د؛ در این صورت که احتمال عقالیی برای اشتباه آن دو نفر هست ماه اجتماع کنند و نبینن

 ، بگویند؛ اول ماه ثابت نمی شود ..

)سیستانی :( سوّم : دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم ، ولی اگر صفت ماه 

را بر خالف یکدیگر بگویند، اوّل ماه ثابت نمی شود و هم چنین است اگر انسان یقین یا 

ینان به اشتباه آنها داشته باشد یا شهادت آنان مبتال به معارض یا در حکم معارض باشد اطم

مثلًا اگر گروه زیادی از مردم شهر استهالل نمایند، ولی بیش از دو نفر عادل کسی دیگر 

ادعای رؤیت ماه را نکند، یا آن که گروهی استهالل کنند، و دو نفر عادل از میان آنان 

ند و دیگران رؤیت نکنند حال آن که دو نفر عادل دیگر در میان آنها ادّعای رؤیت کن

باشد که در دانستن جای هالل و در تیزبینی مانند آن دو عادل اول باشند و آسمان صاف 

باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این چنین موارد، اول ماه به شهادت دو 

]سوم :[ شهادت دو مرد عادل ، ولی اگر این دو  ( )مکارم :(7عادل ثابت نمی شود .. )

شاهد صفت ماه را بر خالف یکدیگر بگویند، یا نشانه هایی بدهند که دلیل بر اشتباه 

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، زنجانی 64آنهاست به گفته آنها اوّل ماه ثابت نمی شود .. )

 :( بقیه مسأله ذکر نشده .

تی است که اوّل ماه قبل ، مطابق همین طُرُق ثابت شده باشد )مکارم :( البته این در صور

.. 

 713ص: 
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( )بهجت :( بنا بر أظهر. )فاضل :( پنجم : مجتهد جامع الشرائط حکم کند که اوّل ماه 66)

 است .

)مکارم :( پنجم : حکم حاکم شرع ، به این صورت که برای مجتهد عادلی اول ماه ثابت 

وز اول ماه است ، در این صورت پیروی او بر همه الزم شود و سپس حکم کند که آن ر

 است مگر کسی که یقین به اشتباه او دارد.

 اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است [ 3713]مسأله 

( حکم کند که اول ماه است ، کسی هم که تقلید او را 6اگر حاکم شرع ) 6936مسأله 

( اشتباه کرده 2که می داند حاکم شرع ) نمی کند، باید به حکم او عمل نماید. ولی کسی

( 2( )6، نمی تواند به حکم او عمل نماید. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

 (.6934)فاضل :( مجتهد جامع الشرائط .. )مکارم :( رجوع شود به ذیل مسأله )

است  اولی)خوئی :( مسأله اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمی شود و رعایت احتیاط، 

. 

)سیستانی :( مسأله اوّل ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمی شود، مگر این که از حکم او 

 یا ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان به دیده شدن ماه حاصل شود.

)زنجانی :( مسأله ثبوت ماه با حکم حاکم ، محل اشکال است ؛ بلی اگر موجب اطمینان 

 گذشت ( کافی است .شود ) به تفصیلی که در مسأله قبل 

)تبریزی :( مسأله اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت می شود مگر آن که بداند که در 

حکم اشتباه شده و چنانچه حاکم شرع بگوید دو عادل نزد من به رؤیت هالل شهادت 

 داده اند کافی است .
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 اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود[ 3712]مسأله 

(. ولی اگر انسان از گفته آنان 6با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود ) اول ماه 6932مسأله 

( )سیستانی :( مگر این که انسان از گفته 6(. )3( پیدا کند، باید به آن عمل نماید )2یقین )

( )زنجانی 3( )خوئی ، تبریزی ، بهجت :( یا اطمینان .. )2آنان یقین یا اطمینان پیدا کند. )

یقین یا اطمینان برای خود انسان یا نوع مردم حاصل شود باید به آن :( اگر از گفته آنان 

 [ گذشت .6934عمل نماید، و تفصیل آن در مسأله ]

)مکارم :( مسأله اول ماه به وسیله تقویمها و محاسبات منجمین ثابت نمی شود، هر چند 

 آنها اهل اطالع و دقت باشند، مگر این که از گفته آنها یقین حاصل گردد.

 بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن [ 3711مسأله ]

بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن ، دلیل نمی شود که شب پیش ، شب  6933مسأله 

( )سیستانی :( و هم 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6اول ماه بوده است )

 باشد. چنین اگر ماه طوق داشته باشد، دلیل نمی شود که شب دوّم

)خوئی ، تبریزی :( بلی ، اگر ماه پیش از ظهر دیده شود آن روز اول ماه محسوب می 

 شود و هم چنین اگر ماه طوق داشته باشد معلوم می شود مال شب سابق بوده .

)زنجانی :( بلی ، اگر ماه پیش از ظهر دیده شود آن روز اول ماه محسوب می شود و اگر 

ت این است که آن شب ، شب دوم ماه است ، بنا بر این اگر ماه ، طوق داشته باشد عالم

 احتمال دهیم که ماه 

 717ص: 
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در شب یا روز قبل قابل رؤیت بوده و به جهتی مثلًا ابری بودن هوا، دیده نشده ، و در 

شب بعد ماه طوق داشته باشد آن شب ، شب دوم به حساب می آید، ولی اگر یقین داشته 

قبل چنانچه هوا صاف هم می بود امکان رؤیت ماه نبوده ، طوق  باشیم که در شب و روز

 داشتن ماه در شب بعد ، کفایت نمی کند.

 اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود[ 3714]مسأله 

( و روزه نگیرد، چنانچه دو 6اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود ) 6939مسأله 

(. 3( باید روزه آن روز را قضا نماید )2ه ایم )مرد عادل بگویند که شب پیش ماه را دید

( )مکارم :( روزه واجب نیست ، ولی اگر بعداً ثابت شود که آن روزی را که روزه 6)

( )خوئی ، سیستانی ، بهجت ، تبریزی ، زنجانی 2نگرفته اوّل ماه بوده باید آن را قضا کند. )

( )تبریزی :( و چنانچه در اثناء 3):( چنانچه بعد ثابت شود که شب پیش اول ماه بوده .. 

 روز ثابت شود باید بقیه روز را امساک کند و بعد از رمضان قضا نماید.

 اگر در شهری اول ماه ثابت شود[ 3715]مسأله 

اگر در شهری اول ماه ثابت شود، برای مردم شهر دیگر فایده ندارد، مگر  6931مسأله 

( )گلپایگانی 6(. )6بداند که افق آنها یکی است )آن دو شهر با هم نزدیک باشند، یا انسان 

 :( یا در شهری که دیده شده آفتاب زودتر از شهر خودش غروب کند.

 )اراکی :( یا شهری که ماه در آن دیده شده است در شرق آن شهر باشد.

 )زنجانی :( یا در شرق ، ثابت شود.

)خوئی ، تبریزی :( مسأله اگر در شهری اول ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر چه دور 

باشند چه نزدیک ، چه در افق متحد باشند یا نه ، نیز ثابت می شود در صورتی که در 

 شب مشترک باشند و لو به این که اول شب یکی آخر شب دیگری باشد.
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مکه و کراچی یا لندن و کابل ، نه  )نوری :( همین قدر که در شب بودن آن شب ، مثل

 مثل تهران و واشنگتن ؛ اشتراک داشته باشند ثابت می شود.

)سیستانی :( مسأله اگر در شهری اول ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با او 

متّحد می باشند، اول ماه نیز ثابت می شود و مقصود از اتّحاد افق ، در اینجا آن است که 

شهر اوّل ، ماه دیده شود، در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر نباشد دیده می شود و اگر در 

این در موردی محقق می شود که شهر دوم اگر غرب شهر اول باشد در خط عرض 

نزدیک به آن باشد و اگر در شرق آن است در صورتی ثابت می شود که وحدت افق 

ماه در افق شهر اوّل بیش از مقدار معلوم باشد هر چند از این جهت که زمان ماندن 

 اختالف بین غروب دو شهر باشد.

)فاضل :( مسأله اگر اوّل ماه در شهری ثابت شود برای ساکنین شهرهایی که با آن شهر 

هم افق یا قریب االفق هستند یا در غرب آن شهر قرار دارند کفایت می کند ولی برای 

 یت نمی کند.شهرهایی که در شرق آن شهر قرار دارند کفا

)مکارم :( مسأله اگر در شهری اول ماه ثابت شود، برای شهرهای دیگر که با آن نزدیک 

است کافی است و هم چنین شهرهای دور دستی که افق آنها با هم متحد است ، هم چنین 

 اگر در بالد شرقی 

 714ص: 

ماه دیده شود برای کسانی که در بالد غربی نسبت به آنها باشند کافی است )مثل این که 

اول ماه در مشهد ثابت شود مسلماً برای کسانی که در تهران هستند کافی است ولی 

 عکس آن کفایت نمی کند(.
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)بهجت :( مسأله اگر در شهری ماه دیده شد در صورتی برای ساکنین شهر دیگر مفید 

ه یقین یا اطمینان بکنند اگر در آسمان یا زمین مانعی نبود در آنجا هم ماه دیده است ک

می شد چه در شرق باشد یا در غرب ، ولی اگر به این مطلب یقین نداشته باشند، نمی 

 توانند به دیدن ماه در شهر دیگر اکتفا کنند.

 نقاط.)صافی :( مسأله بعید نیست کفایت رؤیت ماه در هر محلی برای سایر 

 اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود[ 3716]مسأله 

اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود مگر دو شهری که از یکی به دیگری  6931مسأله 

تلگراف کرده اند، نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم 

ات عظام : سیستانی و شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است . این مسأله در رساله آی

مکارم نیست )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود، مگر 

انسان بداند که تلگراف از روی شهادت دو مرد عادل یا از راه دیگری بوده که شرعاً 

 معتبر است .

ه تلگراف ند ک)بهجت :( مسأله اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود، مگر این که انسان بدا

از راهی بوده که شرعاً معتبر است مثلًا دو نفر شاهد عادل شهادت داده اند یا آن که سبب 

 اطمینان شود اگر چه با ضمیمه نشانه ها و امارات دیگر باشد.

)صافی ، نوری :( مسأله اول ماه به تلگرام ثابت نمی شود، مگر این که انسان بداند که 

 م شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است .تلگرام ، از روی حکم حاک

)فاضل :( مسأله اوّل ماه با تلفن ، تلگراف ، رادیو و وسایل اطالع رسانی جدید در صورتی 

( در شهر مبدأ که اوّل ماه در آن ثابت شده به یکی از راه هایی که 6ثابت می شود که : )

بر مذکور اطمینان به صحت ( انسان از خ2[ ذکر شده ثابت شده باشد. )6934در مسأله ]
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( شهری که در آن ، اوّل ماه ثابت شده با شهر مذکور هم افق باشد یا در 3آن پیدا کند. )

 شرق شهر مذکور باشد.

 روزی را که انسان نمی داند آخر رمضان است یا اول شوّال [ 3717]مسأله 

، باید روزه  روزی را که انسان نمی داند آخر رمضان است یا اول شوّال 6939مسأله 

( 6(. )2( بفهمد که اول شوّال است باید افطار کند )6بگیرد. ولی اگر پیش از مغرب )

( )مکارم :( هر چند 2)خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، مکارم ، زنجانی :( اگر در اثناء روز .. )

 نزدیک مغرب باشد.

 اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند[ 3718]مسأله 

(. و 6اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید ) 6933مسأله 

( و بنا بر احتیاط 3( صحیح است )2اگر آن هم ممکن نباشد، هر ماهی را که روزه بگیرد )

واجب باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته ، دوباره یک ماه روزه بگیرد 

دا کرد باید به آن عمل نماید. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت ولی اگر بعد ، گمان پی

( )سیستانی :( ولی اگر بتواند گمان قویتر پیدا کند نمی تواند به گمان ضعیفتر 6نیست )

عمل نماید و اگر عمل به گمان ممکن نباشد، باید یک ماهی را که احتمال می دهد ماه 

اه را در نظر داشته باشد پس چنانچه بعد بر او رمضان است روزه بگیرد، ولی باید آن م

معلوم شود که ماه رمضان یا پس از آن بوده چیزی بر او نیست ، ولی اگر معلوم شود که 

 قبل از ماه رمضان بوده باید روزه های ماه رمضان را قضا نماید.

 716ص: 

 بگیرد و اگر )مکارم :( و آن ماه را که بیشتر احتمال می دهد که ماه رمضان است روزه

گمان برای او حاصل نشود هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است ، ولی احتیاط واجب 
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( )خوئی 2آن است که اگر زندان او ادامه یابد در سال آینده نیز همان ماه را روزه بگیرد. )

( )اراکی ، 3، زنجانی :( هر ماهی را که احتمال می دهد ماه رمضان است روزه بگیرد .. )

پایگانی ، خوئی ، زنجانی ، فاضل ، تبریزی ، صافی :( ولی باید بعد از گذشتن یازده گل

 ماه از ماهی که روزه گرفته ، دوباره یک ماه روزه بگیرد.

 )اراکی :( ولی اگر بعد گمان پیدا کرد باید به آن عمل نماید.

ه ود ک)فاضل :( و اگر بعد خالف آن ثابت شود، روزه او صحیح است و اگر ثابت ش

 هنوز ماه رمضان نرسیده ، باید دوباره روزه بگیرد.

 روزه های حرام و مکروه 

 روزه عید فطر و قربان حرام است [ 3719]مسأله 

روزه عید فطر و قربان حرام است . و نیز روزی را که انسان نمی داند آخر  6937مسأله 

شعبان است ، یا اول رمضان ، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام می باشد. )بهجت 

 :( مسأله روزه عید فطر و قربان حرام است .

ی داند ی را که انسان نم)تبریزی :( مسأله روزه عید فطر و قربان صحیح نیست و نیز روز

 آخر شعبان است ، یا اوّل رمضان ، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد صحیح نیست .

)مکارم :( مسأله دو روز از سال روزه اش حرام است : عید فطر )اوّل ماه شوال ( و عید 

قربان )دهم ماه ذی الحجه (. روزی که انسان شک دارد که آخر ماه شعبان است یا اول 

ماه رمضان اگر می خواهد روزه بگیرد باید به قصد آخر شعبان باشد و اگر به نیت اول 

 ماه رمضان روزه بگیرد حرام و باطل است .

 اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود[ 3741]مسأله 
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 ( و6اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود ) 6994مسأله 

همچنین اگر شوهر، او را از گرفتن روزه مستحبی جلو گیری کند، بنا بر احتیاط واجب 

( )گلپایگانی ، صافی :( روزه بر زن حرام است و احتیاط مستحب 6باید خودداری کند. )

 آن است که اگر حق شوهر هم از بین نرود، بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

تبریزی :( روزه او باطل است ( و احتیاط واجب آن است )خوئی :( روزه او حرام است ) )

 که اگر حق شوهر هم از بین نرود، بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

)فاضل :( جایز نیست روزه بگیرد بلکه اگر حق شوهر هم از بین نرود ولی شوهر او را از 

 ند.کگرفتن روزه مستحبی جلوگیری کند بنا بر احتیاط واجب باید خودداری 

)نوری :( جایز نیست روزه بگیرد بلکه اگر حق شوهر هم از بین نرود احتیاط واجب آن 

 است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

)زنجانی :( روزه او حرام است و بنا بر احتیاط، از حقوق شوهر آن است که زن بدون 

 اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

 712ص: 

فتن زن )روزه مستحبی ( در صورتی که حق شوهرش از بین )مکارم :( مسأله روزه گر

برود بدون اجازه او جایز نیست و اگر حق او از بین نرود نیز بنا بر احتیاط واجب باید با 

 اجازه شوهر باشد.

)سیستانی :( مسأله اگر روزه مستحبی زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد حرام 

اجب است ولی روز معینی ندارد مانند نذر غیر معین و است و هم چنین روزه ای که و

در این صورت بنا بر احتیاط واجب روزه باطل است و از نذر کفایت نمی کند. و هم 

چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی یا واجب غیر 
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ه اط مستحب آن است کمعیّن نهی نماید اگر چه با حق او منافات نداشته باشد و احتی

 بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

)بهجت :( مسأله بنا بر احتیاط روزه مستحبی برای زن ، بدون اذن شوهر صحیح نیست ، 

چه منافات با حق شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، و اگر شوهر به خاطر منافات با 

وده منع کند، در صورتی که حقش ، زن را از روزه ای که به نحوی بر خود واجب نم

وقت روزه وسعت دارد زن نباید روزه بگیرد، ولی اگر وقت روزه تنگ شود اذن شوهر 

 شرط نیست .

 روزه مستحبی اوالد اگر اسباب اذیت پدر و مادر شود[ 3743]مسأله 

روزه مستحبی اوالد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جدّ شود جایز نیست  6996مسأله 

( ولی او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کنند 6اسباب اذیت آنان نشود )بلکه اگر 

( )اراکی :( ولی پدر یا جدّ او را از گرفتن 6احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد. )

 روزه مستحبی جلوگیری کنند نباید روزه بگیرد.

شود با نهی  مادر)گلپایگانی ، صافی :( مسأله روزه مستحبی اوالد اگر باعث اذیت پدر یا 

آنان حرام است ، بلکه اگر از آن نهی نکنند ولی سبب اذیت آنان شود، یا جدّ نهی نماید 

 و روزه سبب اذیت او شود بنا بر احتیاط واجب روزه اوالد جایز نیست .

)خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( مسأله روزه مستحبی اوالد اگر اسباب اذیت پدر و مادر 

 یا جدّ( شود حرام است .)خوئی ، تبریزی : 

)سیستانی :( مسأله روزه مستحبی اوالد اگر اسباب اذیت ناشی از شفقت پدر و مادر شود 

 حرام است .
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)نوری :( مسأله اوالد با نهی پدر و مادر، مخصوصاً در صورتی که روزه گرفتن آنها 

 موجب اذیت پدر و مادر باشد از گرفتن روزه مستحبی خودداری کنند.

:( مسأله روزه مستحبی اوالد اگر اسباب اذیت پدر و مادر شود جایز نیست ، ولی  )مکارم

 اجازه گرفتن از آنها الزم نمی باشد.

)بهجت :( مسأله بنا بر احتیاط مستحب ّ در صحیح بودن روزه مستحبی فرزند، اذن پدر و 

کرده نهی ن مادر شرط است ، گر چه بنا بر اقوی همین که موجب ناراحتی آنها نشود و یا

 باشند روزه اش صحیح است .

)فاضل :( مسأله روزه مستحبی اوالد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جدّ به خاطر شفقت 

 بر اوالد شود جایز نیست .

 713ص: 

 اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد[ 3742]مسأله 

(، او 2( روزه مستحبی بگیرد و در بین روز پدر )6اگر پسر بدون اجازه پدر ) 6992مسأله 

(، باید افطار نماید. این مسأله در رساله آیات عظام : مکارم ، نوری و بهجت 3را نهی کند )

( )خوئی ، تبریزی ، زنجانی :( چنانچه مخالفت او 3( )زنجانی :( یا مادر .. )2( )6نیست )

 یتش باشد ..موجب اذ

 )گلپایگانی ، صافی :( اگر در مخالفت نهی ، اذیت می شود ..

 )فاضل :( به نحوی که از روزه گرفتنش به خاطر شفقت بر وی اذیت شود ..
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)سیستانی :( مسأله اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز 

او موجب اذیتش که ناشی از شفقت اوست  پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت

 باشد، باید افطار نماید.

 کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد[ 3741]مسأله 

( ندارد اگر چه دکتر بگوید ضرر 6کسی که می داند روزه برای او ضرر ) 6993مسأله 

دارد اگر  (2دارد، باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر )

( 9( و اگر روزه بگیرد صحیح نیست )3چه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد )

( )سیستانی :( ضرر 2( )6مگر آن که به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته . )

( )اراکی ، گلپایگانی ، خوئی 9( )سیستانی :( واجب نیست روزه بگیرد. )3قابل توجهی .. )

 ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .، صافی 

)تبریزی :( و اگر شک کند روزه برای او ضرر دارد یا نه و دکتر حاذق موثق بگوید ضرر 

 دارد یا ندارد الزم است از قول او تبعیت کند.

)زنجانی :( مسأله کسی که می ترسد روزه برایش ضرر داشته باشد، اگر چه دکتر بگوید 

ید رد، و کسی که نمی ترسد باید روزه بگیرد، اگر چه دکتر بگوضرر ندارد نباید روزه بگی

 ضرر دارد.

)بهجت :( مسأله اگر کسی مریض باشد به طوری که بداند یا گمان کند روزه گرفتن 

برای او ضرر دارد نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد روزه اش صحیح نیست و در 

د می تواند روزه اش را افطار صورت خوف ضرر در صورتی که خوف او عقالیی باش

 کند.
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)مکارم :( مسأله کسی که می داند روزه برای او ضرر دارد باید روزه را ترک کند و اگر 

روزه بگیرد صحیح نیست ، هم چنین اگر یقین ندارد امّا احتمال قابل توجهی می دهد که 

ته شد یا از گفروزه برای او ضرر دارد، خواه این احتمال از تجربه شخصی حاصل شده با

طبیب . اگر طبیب بگوید روزه ضرر دارد اما او با تجربه دریافته است که ضرر ندارد باید 

روزه بگیرد و در صورت معلوم نبودن ضرر می تواند یکی دو روز تجربه کند و بعد طبق 

 دستور باال عمل نماید.

 اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد[ 3744]مسأله 

اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ، ترس  6999له مسأ

( چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، نباید روزه بگیرد و اگر 6برای او پیدا شود )

( مگر آن که به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود 2روزه بگیرد صحیح نیست )

( )اراکی :( نباید روزه بگیرد 6در رساله آیت اللّه بهجت نیست )ضرر نداشته . این مسأله 

 و اگر روزه بگیرد صحیح نیست .

 719ص: 

 ( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، صافی ، نوری :( بقیه مسأله ذکر نشده .2)

 .6993)مکارم :( رجوع کنید به ذیل مسأله 

یرد، ه باشد چنانچه روزه بگ)زنجانی :( مسأله کسی که می ترسد روزه برایش ضرر داشت

روزه اش صحیح نیست ، مگر به جهتی مثلًا جهل با قصد قربت روزه بگیرد، و بعد بفهمد 

 که ضرر نداشته است .

)سیستانی :( مسأله اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجهی 

برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او  دارد یا آن را احتمال بدهد، و از آن احتمال ، ترسی
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در نظر عقال به جا باشد، واجب نیست روزه بگیرد، بلکه اگر آن ضرر موجب هالکت یا 

نقص شود روزه حرام است و در غیر این صورت اگر رجاءً روزه بگیرد و بعد معلوم شود 

 ضرر قابل توجهی نداشته روزه اش صحیح است .

 ش این است که روزه برای او ضرر ندارد[کسی که عقیده ا 3745]مسأله 

کسی که عقیده اش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد  6991مسأله 

(. 2(، باید قضای آن را به جا آورد )6و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته )

 بهجت نیست )خوئی( )اراکی :( روزه اش صحیح است . این مسأله در رساله آیت اللّه 6)

 :( در صورتی که ضرر به مرتبه ای باشد که با علم و عمد ارتکاب آن حرام است ..

( )خوئی ، گلپایگانی ، تبریزی ، سیستانی ، 2)سیستانی :( ضرر قابل توجهی داشته .. )

 صافی ، فاضل :( بنا بر احتیاط واجب .

 )مکارم :( بنا بر احتیاط.

ی ترسد روزه برایش ضرر داشته باشد، اگر روزه بگیرد و )زنجانی :( مسأله کسی که نم

 بعد معلوم شود که روزه برای او ضرر داشته ، روزه اش باطل است .

 غیر از روزه هایی که گفته شد، روزه های حرام دیگری هم هست [ 3746]مسأله 

غیر از روزه هایی که گفته شد، روزه های حرام دیگری هم هست که در  6991مسأله 

 تابهای مفصل گفته شده است . این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست ک

 روزه روز عاشورا، و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است [ 3747]مسأله 

روزه روز عاشورا، و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان  6999مسأله 

( )فاضل :( ولی مستحب 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )6، مکروه است )
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است در روز عاشورا انسان بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشامیدن خودداری 

 ن بدون اجازه میزبان نیز کراهت دارد.کند. )مکارم :( و روزه میهما

 روزه های مستحب 

 روزه تمام روزهای سال [ 3748]مسأله 

روزه تمام روزهای سال ، غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد  6993مسأله 

مستحب است . و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است : 

نبه آخر هر ماه و چهار شنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است . ( پنجشنبه اول و پنجش6)

( و چنانچه اصلًا نتواند روزه 6و اگر کسی اینها را به جا نیاورد، مستحب است قضا نماید )

 ( به فقیر بدهد.2( نخود نقره )62(/ )1بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مُد طعام یا )

 711ص: 

( تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این 3پانزدهم هر ماه . )( سیزدهم و چهاردهم و 2)

( روز عید نوروز، روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی 9دو ماه اگر چه یک روز باشد. )

، ولی اگر به واسطه ضعف روزه «روز عرفه »( روز اول تا روز نهم ذی حجه 3قعده )

( 63» )روه است . عید سعید غدیر نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مک

(. میالد مسعود پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 1(. روز اول و سوم محرم )9« )ذی حجه 

(. روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و 1« )( ربیع األوّل 69» )و سلم 

اند، آخر رس و اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به« ( رجب 29» )سلم 

( دعوت او را قبول کند 9بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند، مستحب است )

( )مکارم :( 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )3و در بین روز افطار نماید )

( )خوئی ، تبریزی ، سیستانی :( نقره سکه دار .. )زنجانی :( یک مد 2]پایان مورد اول [ )
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روز عید  9( )خوئی ، گلپایگانی ، سیستانی ، تبریزی ، صافی :( )3طعام یا یک درهم .. )

 نوروز، چهارم تا نهم شوّال و روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده ..

 روز چهارم تا نهم شوّال ، روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده .. 9)زنجانی :( 

ز بیست و چهارم ذی الحجه و بیست و نهم ذی القعده .. روز عید نوروز، رو 9)مکارم :( 

( ذی 29) »( )گلپایگانی ، خوئی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی :( و روز مباهله 9)

( )خوئی ، گلپایگانی ، سیستانی ، تبریزی ، مکارم ، زنجانی ، صافی :( روز 1« .. )حجه 

خوئی ، صافی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی  ( )گلپایگانی ،1اول و سوم و هفتم محرّم .. )

( )زنجانی :( اگر قبل از ظهر باشد مستحب است .. 9:( و روز پانزدهم جمادی االولی .. )

 ( )خوئی ، سیستانی ، تبریزی :( اگر چه بعد از ظهر باشد.3)

 مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید

 برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند[ 3749له ]مسأ

( مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از کاری 6برای شش نفر ) 6997مسأله 

که روزه را باطل می کند خودداری نمایند: اول : مسافری که در سفر، کاری که روزه را 

ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز باطل می کند انجام داده باشد و پیش از 

بماند برسد. دوم : مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در 

(. سوم : مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را 2آنجا بماند برسد )

(. پنجم 9خوب شود ) ( چهارم : مریضی که بعد از ظهر3باطل می کند، انجام داده باشد. )

(. ششم : کافری که در روز 1: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود )

( )خوئی ، 6(. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )1ماه رمضان مسلمان شود )

( )خوئی :( و هم چنین است 2تبریزی ، سیستانی :( پنج نفر .. )زنجانی :( هشت نفر .. )
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ش از ظهر برسد در صورتی که قبلًا در سفر افطار کرده باشد .. )زنجانی :( با توجه اگر پی

 [ ..6926به مسأله ]

 711ص: 

( 9( )سیستانی :( و اما چنانچه انجام نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید روزه بگیرد .. )3)

که بعد از ظهر  ( )زنجانی :( ]و[ زنی1)مکارم :( هر چند تا آن ساعت چیزی نخورده .. )

( )گلپایگانی ، صافی :( ششم : کافری که بعد از ظهر مسلمان شود یا 1حائض شود .. )

 پیش از ظهر مسلمان شود و پیش از مسلمان شدن مفطر به جا آورده باشد.

)سیستانی :( پنجم : کافری که مسلمان شود و قبلًا کاری را که روزه را باطل می کند 

 انجام داده باشد.

)زنجانی :( ششم : کافری که در بین روز مسلمان شود. هفتم : کودکی که در بین روز 

 بالغ شود. هشتم : دیوانه ای که در بین روز عاقل شود.

)مکارم :( ششم : افراد غیر مسلمانی که در روز ماه رمضان بعد از ظهر مسلمان شوند، ولی 

 واجب آن است که روزه بگیرند.اگر قبل از ظهر باشد و چیزی نخورده باشند احتیاط 

 ]مورد ششم در رساله آیات عظام : خوئی و تبریزی نیست [

 مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند[ 3751]مسأله 

( پیش از افطار کردن بخواند. 6مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را ) 6914مسأله 

ت یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز ولی اگر کسی منتظر اوس

بخواند، بهتر است اول افطار کند ولی به قدری که ممکن است نماز را در وقت فضیلت 
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( )زنجانی :( نماز مغرب را 6آن به جا آورد. این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست )

.. 

 ری (احکام روزه )استفتاءات از مقام معظم رهب

 ]شرائط وجوب الصوم و صحته [

 دختری که به سن تکلیف رسیده است [ 713]س 

: دختری که به سن تکلیف رسیده ، ولی به علت ضعف جسمانی توانائی روزه 936س 

گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد تا این 

 که ماه رمضان سال بعد فرا می رسد، چه حکمی دارد؟

موجب سقوط  ج : ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت

قضای روزه نمی شود، بلکه قضای روزه های ماه رمضان که از او فوت شده ، بر وی 

 واجب است .

 دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند[ 712]س 

: دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند و روزه گرفتن بر آنها مقداری مشکل 932س 

 دختران اکمال نه سال قمری است ؟ است ، چه حکمی دارند؟ آیا سن بلوغ شرعی

ج : بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعی دختران همان تکمیل نه سال قمری است که در این 

هنگام روزه بر آنها واجب است و ترک آن به مجرد بعضی از عذرها جایز نیست ، ولی 

زیاد  تاگر روزه گرفتن برای ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن بر ایشان همراه با مشق

 باشد، افطار برای آنها جایز است .

 زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمی دانم [ 711]س 
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: من زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمی دانم ، از جناب عالی 933س 

خواهشمندم بیان فرمائید که از چه زمانی قضای نماز و روزه بر من واجب است ، و آیا 

 واجب است یا به علت جهل به مسأله قضای آن کفایت می کند؟ کفاره روزه بر من

 719ص: 

ج : فقط قضای آن مقدار از نمازها و روزه ها که یقین به فوت آن بعد از رسیدن به سن 

قطعی تکلیف شرعی دارید، بر شما واجب است ، و در مورد روزه ، اگر بعد از رسیدن 

یری مسأله و حکم شرعی ، عمداً افطار قطعی به سن تکلیف ، در اثر کوتاهی در یادگ

 کرده باشید، عالوه بر قضا، کفاره هم واجب است .

 دختر نه ساله ای که روزه بر او واجب شده [ 714]س 

: اگر دختر نه ساله ای که روزه بر او واجب شده ، به دلیل دشواری ، روزه اش 939س 

 را افطار نماید، آیا قضا بر او واجب است یا خیر؟

 قضای روزه هایی که از ماه رمضان افطار کرده ، بر او واجب است . ج :

 اگر فردی به خاطر عذری قوی احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست [ 715]س 

: اگر فردی به خاطر عذری قوی ، پنجاه در صد احتمال دهد که روزه بر او واجب 931س 

شود که روزه بر او واجب بوده ، از  نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولی بعداً معلوم

 جهت قضا و کفاره چه حکمی دارد؟

ج : اگر افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وی 

باشد، در فرض سؤال عالوه بر قضا، کفاره هم بر او واجب است . اما اگر افطار به علت 
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اشته باشد، کفاره واجب نیست ، ولی قضا ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقالئی د

 بر او واجب است .

 کسی که بر اثر عذر مسافرت ، روزه ماه رمضان از او فوت شده [ 716]س 

: شخصی مشغول انجام خدمت سربازی است و به علت مسافرت و حضور در 931س 

ه محل خدمت ، نمی تواند روزه ماه رمضان سال گذشته را بگیرد، و هنگام حلول ما

رمضان امسال نیز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه بگیرد، اگر 

پس از پایان دوره خدمت سربازی بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید، آیا کفاره هم 

 بر او واجب است یا خیر؟

اه ج : کسی که بر اثر عذر مسافرت ، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا م

رمضان سال آینده استمرار داشته ، فقط قضای آن بر او واجب است و کفاره تأخیر واجب 

 نیست .

 اگر شخص روزه دار جنب باشد[ 717]س 

: اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از 939س 

ز غسل متوجه شود که آن غسل ارتماسی نماید، آیا روزه اش باطل می شود؟ و اگر بعد ا

 در حال روزه غسل ارتماسی نموده است ، آیا قضای آن واجب است ؟

ج : اگر غسل ارتماسی بر اثر فراموشی و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او 

 صحیح است و قضای روزه اش بر او واجب نیست .

 اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد[ 718]س 
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: اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولی در راه به خاطر 933س 

پیشامد حادثه ای نتواند در زمان معین به مقصد برسد، آیا روزه او اشکال داردو آیا کفاره 

 بر او واجب است یا فقط قضای روزه آن روز را باید به جا آورد؟

ج : روزه اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضای روزه آن روزی که پیش از ظهر 

 به محل اقامتش نرسیده ، واجب است و کفاره ای هم ندارد.

 اگر روزه ضرر داشته باشد[ 719]س 

: اگر هواپیما در ارتفاع باال و مسیر طوالنی در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو 937س 

ساعت طول بکشد، مهماندار و خلبان هواپیما برای حفظ تعادل خود  ساعت و نیم تا سه

هر بیست دقیقه احتیاج به نوشیدن آب دارند، در این صورت آیا در ماه مبارک رمضان ، 

 کفاره و

 713ص: 

 قضای روزه بر آنها واجب می شود؟

یند و اج : اگر روزه برای آنها ضرر داشته باشد، جایز است که با نوشیدن آب افطار نم

 قضای آن را به جا آورند و در این حالت کفاره بر آنها واجب نیست .

 اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود[ 741]س 

: اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض 994س 

 شود، آیا روزه اش باطل می شود؟

 ه اش باطل است .ج : روز

 کسی که با پوشیدن لباس مخصوص در آب فرو رود[ 743]س 
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: کسی که با پوشیدن لباس مخصوص )مانند لباس غواصی ( بدون این که بدنش 996س 

 خیس شود، در آب فرو رود، روزه اش چه حکمی دارد؟

ج : اگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحت روزه اش محل اشکال است و بنا بر احتیاط 

 وجوبی قضای آن الزم است .

 مسافرت عمدی در ماه رمضان [ 742]س 

: آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن ، جایز 992س 

 است ؟

و در صورت مسافرت ، و لو این که برای فرار ج : مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، 

 از روزه باشد، افطار بر او واجب است .

 شخصی که روزه واجب بر عهده اش است [ 741]س 

: شخصی که روزه واجب بر عهده اش است و قصد دارد که آن را بگیرد، ولی 993س 

د و به سفر افرت شبر اثر پیشامدی نتواند روزه بگیردمثلًا بعد از طلوع خورشید آماده مس

رفت و بعد از ظهر برگشت و در بین راه هم مرتکب هیچ یک از مفطرات نشد، ولی وقت 

نیت روزه واجب از وی فوت شد، و آن روز هم از روزهایی است که روزه در آن 

 مستحب است ، آیا می تواند نیت روزه مستحبی کند یا خیر؟

، نیت روزه مستحبی حتی بعد از فوت ج : اگر قضای روزه ماه رمضان بر ذمه اش باشد

 وقت نیت روزه واجب ، از وی صحیح نیست .

 اعتیاد به سیگار و روزه رمضان [ 744]س 
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: من معتاد به سیگار هستم و در ماه مبارک رمضان هر چه تالش می کنم که 999س 

دم وتندخو نباشم نمی توانم و همین باعث ناراحتی زیاد افراد خانواده ام شده است و خ

 هم از وضعیت دشوارم رنج می برم ، تکلیف من چیست ؟

ج : روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در 

 حال روزه سیگار بکشید، و نباید بدون دلیل با دیگران تند برخورد کنید.

 زن باردار و شیرده 

 روزه گرفتن بر زن باردار[ 745]س 

روزه گرفتن بر زن بار داری که نمی داند روزه بر جنین او ضرر دارد یا خیر، : آیا 991س 

 واجب است ؟

ج : اگر بر اثر روزه ، خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشاء 

 عقالئی باشد، افطار بر او واجب است و در غیر این صورت واجب است که روزه بگیرد.

 زنی که کودک خود را شیر می داده و باردار هم بوده [ 746]س 

: زنی که کودک خود را شیر می داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه 991س 

ماه رمضان را هم گرفته است ، و هنگام زایمان فرزندش مرده به دنیا آمد، اگر از ابتدا 

( آیا روزه اش صحیح است 6ه است : )احتمال ضرر را می داده و در عین حال روزه گرفت

 ( آیا دیه بر ذمه 2یا خیر؟ )

 717ص: 

( اگر احتمال ضرر نمی داده ، ولی بعداً معلوم شده که روزه گرفتن 3او هست یا خیر؟ )

 برای جنین ضرر داشته ، چه حکمی دارد؟
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ا ی ج : اگر با وجود خوف از ضرری که دارای منشاء عقالئی است ، روزه گرفته باشد و

بعداً برایش معلوم شود که روزه برای وی یا برای جنین اش ضرر داشته ، روزه اش صحیح 

نیست و قضای آن بر او واجب است ، ولی ثبوت دیه جنین متوقف بر این است که ثابت 

 شود فوت جنین مستند به روزه گرفتن وی است .

 خوف ضرر بر طفل [ 747]س 

رای فرزندی هستم که شیر خوار است . إن شاء اللّه : من به لطف خداوند متعال دا999س 

تعالی به زودی ماه مبارک رمضان فرا خواهد رسید. در حال حاضر می توانم روزه بگیرم 

ولی در صورت روزه گرفتن ، شیرم خشک خواهد شد. با توجه به این که دارای بنیه 

 ارم ؟ضعیفی هستم و کودکم هر ده دقیقه شیر می خواهد، چه وظیفه ای د

ج : اگر به دلیل کم یا خشک شدن شیرتان بر اثر روزه ، خوف ضرر بر طفل خود داشته 

باشید، روزه تان را افطار کنید، ولی برای هر روزی باید یک مد طعام به فقیر بدهید و 

 قضای روزه را هم بعداً به جا آورید.

 بیماری و منع پزشک 

رر ستند، بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضپزشکانی که به مسائل شرعی ملتزم نی 748]س 

 داشتن منع می کنند[

: بعضی از پزشکان که به مسائل شرعی ملتزم نیستند، بیماران را از روزه گرفتن 993س 

 به دلیل ضرر داشتن منع می کنند، آیا گفته این پزشکان حجت است یا خیر؟

 نباشد و باعث خوف ضرر نشود،ج : اگر پزشک امین نباشد و گفته او هم اطمینان آور 

 گفته او اعتباری ندارد و در غیر این صورت نباید روزه بگیرد.

 ناتوانی از روزه گرفتن بر اثر بیماری [ 749]س 
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: مادرم تقریباً سیزده سال بیمار بود و به همین دلیل نمی توانست روزه بگیرد. من 997س 

اج به مصرف دارو بوده است ، امیدواریم دقیقاً اطالع دارم که علت روزه نگرفتن او احتی

 ما را راهنمایی فرمائید که آیا قضای روزه ها بر او واجب است ؟

 ج : اگر ناتوانی او از روزه گرفتن بر اثر بیماری بوده ، قضا ندارد.

 من بر اثر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا دوازده سالگی روزه نگرفته ام [ 751]س 

ر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا دوازده سالگی روزه نگرفته ام ، : من بر اث914س 

 در حال حاضر چه تکلیفی دارم ؟

ج : واجب است روزه هایی را که در ماه مبارک رمضان نگرفته اید با این که به سن ّ 

تکلیف رسیده بودید، قضا کنید، و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدی و اختیاری و بدون 

 بوده ، کفاره هم بر شما واجب است . عذر شرعی

 چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده [ 753]س 

: چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به علت ناراحتی 916س 

چشم به هیچ وجه نباید روزه بگیرم ، ولی من به گفته او توجه نکرده و شروع به روزه 

کالتی برای من در اثنای ماه رمضان شد. به طوری که در گرفتن کردم که باعث بروز مش

بعضی از روزها هنگام عصر احساس ناراحتی می کنم ، لذا متحیر و مردد هستم بین این 

که روزه نگیرم و یا ناراحتی ام را تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه دهم . سؤال این 

و در روزهایی که روزه می گیرم و است که آیا اصولًا روزه گرفتن بر من واجب است ؟ 

 نمی دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم یا نه ، آیا

 794ص: 
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 روزه ام را ادامه دهم ؟ و نیت من چگونه باید باشد؟

ج : اگر از گفته پزشک متدین و امین اطمینان حاصل کنید که روزه برای چشم شما ضرر 

برای شما واجب نبوده و بلکه جایز هم  دارد و یا خوف ضرر داشته باشید، روزه گرفتن

نیست ، و با خوف ضرر نیت روزه صحیح نیست و در صورت عدم خوف ضرر نیت 

روزه اشکال ندارد، ولی صحت روزه متوقف بر این است که برای شما واقعاً ضرر نداشته 

 باشد.

 اگر روزه ضرر دارد واجب نیست [ 752]س 

: من از عینک طبی استفاده می کنم و در حال حاضر چشمانم بسیار ضعیف است 912س 

. هنگامی که به پزشک مراجعه کردم به من گفت که اگر برای تقویت چشمانم تالش 

نکنم ، ضعیف تر خواهند شد، بنا بر این اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم ، چه وظیفه 

 ای دارم ؟

مان شما ضرر دارد، واجب نیست روزه بگیرید، بلکه واجب است ج : اگر روزه برای چش

افطار کنید و اگر بیماری شما تا ماه رمضان آینده استمرار پیدا کرد، قضای روزه بر شما 

 واجب نیست ، ولی واجب است که عوض هر روز یک مد طعام به فقیر بدهید.

 عدم قدرت بر روزه گرفتن [ 751]س 

شدیدی مبتالست و پدرم نیز از ضعف جسمانی رنج می برد و  : مادرم به بیماری913س 

در عین حال هر دو روزه می گیرندکه گاهی مشخص است که روزه باعث تشدید بیماری 

آنها می شود، تا کنون نتوانسته ام آنها را قانع کنم که ال اقل هنگام شدت بیماری روزه 

 اهنمایی فرمائید.نگیرند. خواهشمندیم ما را در مورد حکم روزه آنها ر
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ج : مالک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن 

تشخیص خود روزه دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه برای او ضرر دارد یا 

خوف ضرر داشته باشد و در عین حال بخواهد روزه بگیرد، روزه گرفتن برای وی حرام 

 است .

 در سال گذشته توسط پزشک متخصص مورد عمل جراحی کلیه قرار گرفتم [ 754]س 

: در سال گذشته توسط پزشک متخصص مورد عمل جراحی کلیه قرار گرفتم . 919س 

وی مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع نمود، ولی در حال حاضر هیچ مشکل و دردی 

و آب می نوشم و هیچ یک از  احساس نمی کنم و حتی به طور طبیعی غذا می خورم

 عوارض بیماری را هم حس نمی کنم ، وظیفه من چیست ؟

ج : اگر خود شما از ضرر روزه خوف ندارید و حجت شرعی هم بر آن ندارید، واجب 

 است روزه ماه رمضان را بگیرید.

 اگر پزشک شخصی را از روزه گرفتن منع کند[ 755]س 

رفتن منع کند آیا با توجه به این که بعضی از : اگر پزشک شخصی را از روزه گ911س 

 پزشکان اطالعی از مسائل شرعی ندارند، عمل به گفته او واجب است ؟

ج : اگر مکلّف از گفته پزشک یقین پیدا کند که روزه برای او ضرر دارد و یا از گفته 

 وی یا منشاء عقالئی دیگری برای او خوف از ضرر حاصل شود، روزه گرفتن برای او

 واجب نیست ، بلکه جائز هم نیست .

 در کلیه های من سنگ جمع می شود[ 756]س 
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: در کلیه های من سنگ جمع می شود و تنها راه جلوگیری از جمع شدن سنگ 911س 

در کلیه ، نوشیدن مستمر مایعات است و از آنجایی که پزشکان معتقدند که من نباید 

 ه ماه مبارک رمضان چیست ؟روزه بگیرم ، تکلیف واجب من نسبت به روز

 796ص: 

ج : اگر جلوگیری از بیماری کلیه مستلزم نوشیدن آب یا سایر مایعات در طول روز باشد، 

 روزه گرفتن بر شما واجب نیست .

 مبتالیان به مرض قند[ 757]س 

: از آنجا که مبتالیان به مرض قند مجبورند هر روز یک یا دو بار آمپول انسولین 919س 

کنندو نباید در وعده های غذائی آنها تأخیر و فاصله بیفتد، زیرا باعث پائین آمدن تزریق 

میزان قند خون و در نتیجه نوعی تشنج و بی هوشی می شود، لذا گاهی پزشکان به آنها 

توصیه می کنند که در روز چهار نوبت غذا بخورند، خواهشمندیم نظر شریف خود را 

 رمائید.در باره روزه این افراد بیان ف

ج : اگر بدانند که خودداری از خوردن و آشامیدن از طلوع فجر تا غروب ، به آنان ضرر 

می رساند یا خوف ضرر داشته باشند، روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلکه جایز نیست 

. 

 مبطالت روزه 

 اگر در اثنای روز از نیت روزه گرفتن برگردد[ 758]س 

ان به علت اغوای شیطان تصمیم گرفتم روزه ام را باطل : من در روز ماه رمض913س 

کنم لکن قبل از این که عملی که روزه را باطل می کند انجام دهم ، از تصمیم خود 
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منصرف شدم حکم روزه ام چیست ؟ و اگر این امر در روزه غیر ماه رمضان پیش آید 

 چه حکمی دارد؟

ت روزه گرفتن برگردد به طوری که قصد ج : در روزه ماه رمضان اگر در اثنای روز از نی

ادامه روزه نداشته باشد، روزه اش باطل می شود و قصد دوباره او برای ادامه روزه فایده 

ندارد. امّا اگر دچار تردید شود به این معنی که هنوز تصمیم نگرفته است روزه را باطل 

آن  دهد و هنوز کند، یا تصمیم بگیرد کاری را که موجب باطل شدن روزه است صورت

را انجام نداده در این دو صورت صحت روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن 

است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید. هر روزه واجب معین دیگر مانند 

 نذر معین و امثال آن نیز دارای همین حکم است .

 اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید[ 759]س 

 : آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید، روزه اش باطل می شود؟917س 

ج : روزه به سبب آن باطل نمی شود، ولی واجب است که از رسیدن خون به حلق 

 جلوگیری کند.

 حکم استعمال دخانیات [ 76]س 

 : حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه چیست ؟914س 

ج : احتیاط واجب آن است که روزه دار از دودهای انواع دخانیات و نیز مواد مخدّری 

 که از راه بینی یا زیر زبان جذب می شود خودداری کند.

 آیا ماده ناس که از توتون و غیر آن ساخته می شود[ 763]س 
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یر ز که از توتون و غیر آن ساخته می شود و برای چند دقیقه« ناس »: آیا ماده 916س 

 زبان گذاشته شده و سپس از دهان بیرون انداخته می شود، مبطل روزه است یا خیر؟

 را فرو ببرد، موجب بطالن روزه اش می شود.« ناس »ج : اگر آب دهان مخلوط به ماده 

 نوعی داروی طبی برای اشخاص مبتال به تنگی نفس شدید وجود دارد[ 762]س 

مبتال به تنگی نفس شدید وجود دارد که : نوعی داروی طبی برای اشخاص 912س 

عبارت است از یک قوطی که در آن مایع فشرده شده وجود داردو با فشار دادن آن 

داروی مایع بصورت پودر گاز از طریق دهان وارد ریه شخص بیمار شده و موجب 

تسکین حال وی می گردد. گاهی بیمار مجبور می شود در یک روز چندین بار از آن 

کند، آیا با وجود استفاده از این دارو، روزه گرفتن جایز است ؟ با توجه به این  استفاده

 که بدون استفاده از آن روزه گرفتن غیر ممکن و یا بسیار سخت خواهد بود.

ج : اگر ماده مذکور هوای فشرده همراه با داروئی هر چند به صورت گاز یا پودر باشد 

است و در صورتی که روزه گرفتن بدون  و وارد حلق شود، صحت روزه محل اشکال

 استعمال 

 792ص: 

آن ، ممکن نیست یا مشقّت دارد، جائز است از آن استفاده کند، لکن احتیاط آن است 

که مبطل دیگری انجام ندهد و در صورت تمکّن )بدون استفاده از آن ( روزه ها را قضا 

 نماید.

 از لثه هایم می آید مخلوط می شود[ من در بیشتر روزها آب دهانم با خونی که 761]س 
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: من در بیشتر روزها آب دهانم با خونی که از لثه هایم می آید مخلوط می شودو 913س 

گاهی نمی دانم آب دهانی که فرو می برم همراه با خون است یا خیر؟ روزه ام با این 

 حال چه حکمی دارد؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرمائید.

آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعیدن آن  ج : اگر خون لثه در

اشکال ندارد و مبطل روزه نیست ، و هم چنین در صورت شک در همراه بودن آب دهان 

 با خون ، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحت روزه ضرر نمی زند.

 در یکی از روزهای ماه رمضان روزه گرفتم [ 764]س 

ماه رمضان روزه گرفتم ولی دندانهایم را مسواک نزدم ، و  : در یکی از روزهای919س 

بدون این که باقی مانده غذاهای البالی دندانها را عمداً به بلعم ، خودبخود بلعیده شده 

 است . آیا قضای روزه آن روز بر من واجب است ؟

حلق  بهج : اگر علم به وجود باقی مانده غذا در بین دندانهایتان و یا علم به رسیدن آن 

نداشته اید و فرو رفتن آن هم عمدی و با التفات نبوده ، قضای روزه بر شما واجب نیست 

. 

 از لثه شخص روزه داری خون زیادی خارج می شود[ 765]س 

: از لثه شخص روزه داری خون زیادی خارج می شود، آیا روزه اش باطل می 911س 

 است ؟شود؟ آیا برای او ریختن آب با ظرف بر سرش جایز 

ج : با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است ، روزه باطل نمی شود. هم چنین ریختن 

 آب بر روی سر توسط ظرف و مانند آن به صحت روزه ضرر نمی رساند.

 داروهای مخصوصی برای معالجه بعضی از بیماری های زنان وجود دارد[ 766]س 
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ز بیماری های زنان وجود دارد : داروهای مخصوصی برای معالجه بعضی ا911س 

)شیافهای روغنی ( که در داخل بدن گذاشته می شود، آیا استفاده از آن موجب بطالن 

 روزه می شود؟

 ج : استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمی رساند.

 تزریق آمپول [ 767]س 

: نظر شریف جناب عالی در باره تزریق آمپول و سایر تزریقات نسبت به روزه 919س 

 داران در ماه مبارک رمضان ، چیست ؟

ج : احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول های مقوّی یا مغذّی و هر آمپولی که 

ه ی کدر رگ تزریق می شود و نیز انواع سرم ها خودداری کند، لکن آمپول های داروئ

در عضله تزریق می شود و نیز آمپول هایی که برای بی حس ّ کردن به کار می رود، 

 مانعی ندارد.

 خوردن قرص فشار خون [ 768]س 

 : آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جایز است یا خیر؟913س 

ج : اگر خوردن آن در ماه رمضان برای درمان فشار خون ضروری باشد، اشکال ندارد، 

 ی با خوردن آن روزه باطل می شود.ول

 خوردن قرص [ 769]س 

: اگر من و بعضی از مردم بر این عقیده باشیم که بر استفاده از قرصها جهت مداوا 917س 

عنوان خوردن و آشامیدن صدق نمی کند، آیا عمل به آن جایز است و به روزه ام ضرر 

 نمی زند؟
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 ج : خوردن قرص روزه را باطل می کند.

 حکم افطار عمدی [ 771]س 

: اگر شوهر با هم سر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد 994س 

 چه حکمی دارد؟

 793ص: 

ج : بر هر یک از آنان حکم افطار عمدی جاری است و عالوه بر قضا، کفاره هم بر هر 

 دو واجب است .

 مالعبه نماید[ اگر مردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و 773]س 

: اگر مردی با هم سرش در روز ماه رمضان شوخی و مالعبه نماید، آیا به روزه 996س 

 اش ضرر می رساند؟

ج : اگر منجر به انزال منی نشود، به روزه خللی وارد نمی کند، ولی اگر باعث انزال منی 

 شود، جایز نیست و روزه باطل می شود.

 بقاء بر جنابت 

 ن بر جنابت تا اذان صبح [باقی ماند 772]س 

: اگر فردی به سبب برخی از مشکالت تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند آیا روزه 992س 

 گرفتن در آن روز برای او جایز است ؟
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ج : در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد، ولی نسبت به روزه ماه رمضان و قضای 

ر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه آن ، اگر معذور از غسل است ، تیمم کردن ب

 اش صحیح نیست .

 اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد[ 771]س 

: اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت 993س 

شرط صحت روزه است ، آیا کفاره روزه هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب 

 این که قضای آنها کافی است ؟است یا 

 ج : در فرض مرقوم قضا کفایت می کند.

 آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نماید[ 774]س 

: آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نماید و روزه قضا 999س 

 یا مستحب بگیرد؟

ج : اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقی بماند، روزه ماه رمضان و قضای آن از او 

 صحیح نیست ، ولی اقوی صحت روزه های دیگر بخصوص روزه مستحبی است .

 شخصی در ماه رمضان در جائی مهمان شد[ 775]س 

 : شخصی در ماه رمضان در جائی مهمان شد و شب را در آن منزل خوابید و در991س 

نیمه های شب محتلم گردیدو چون مهمان بود و با خود لباسی نداشت ، برای فرار از 

روزه ، تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نماید، لذا بعد از طلوع فجر بدون این 

که چیزی بخورد به قصد مسافرت ، حرکت نمود. سؤال این است که آیا قصد سفر توسط 

 ؟او موجب سقوط کفاره هست یا خیر
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ج : اگر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل 

از فجر اقدام به غسل یا تیمم نکند، مجرد قصد سفر در شب و یا مسافرت در روز برای 

 سقوط کفاره از او کافی نیست .

 کسی که آب در اختیار ندارد[ 776]س 

یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت : کسی که آب در اختیار ندارد و 991س 

نمی تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز است عمداً خود را در شبهای ماه مبارک رمضان 

 جنب کند؟

ج : اگر وظیفه او تیمم باشد و بعد از این که خود را جنب کرده ، وقت کافی برای تیمم 

 داشته باشد، این کار برای وی جایز است .

 در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده [شخصی  777]س 

: شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن 999س 

خود نشده و دوباره خوابیده و در اثنای اذان صبح بیدار شده و علم به جنابت خود پیدا 

 می کند و

 799ص: 

 وده است ، روزه او چه حکمی دارد؟یقین دارد که احتالمش قبل از اذان صبح ب

 ج : اگر پیش از اذان صبح متوجه احتالم خود نشده است ، روزه اش صحیح است .

 اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود[ 778]س 

: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم 993س 

پیش از اذان صبح به امید این که برای غسل کردن بیدار می شود شده است و دوباره 
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بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخیر 

بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه 

 حکمی دارد؟

 ا نماید و بنا بر احتیاط مستحب ، کفاره نیز بدهد.ج : در فرض سؤال باید روزه را قض

 اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه [ 779]س 

: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه ، ولی 997س 

ردد که شود و متوجه گ به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار

 قبل از طلوع فجر محتلم شده است ، چه حکمی دارد؟

ج : اگر بعد از بیداری اول اثری از احتالم در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن 

را بدهد و چیزی بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، روزه اش صحیح است ، هر 

 م او مربوط به قبل از اذان صبح است .چند بعد از آن معلوم شود که احتال

 اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند[ 781]س 

: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته 934س 

 متوجه شود که آن آب نجس بوده است ، نماز و روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟

 ج : نمازش باطل و قضای آن واجب است ، ولی روزه های او محکوم به صحت است .

 شخصی مبتال به بیماری بیرون آمدن مستمر قطرات بول است [ 783]س 

: شخصی مبتال به بیماری بیرون آمدن مستمر قطرات بول به صورت موقت است 936س 

دد. ات آن از او خارج می گر، یعنی بعد از بول کردن ، به مدت یک ساعت یا بیشتر قطر

با توجه به این که وی در بعضی از شبها جنب شده و گاهی یک ساعت قبل از اذان بیدار 
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می شود و احتمال می دهد که بعد از آن منی با قطرات بول خارج شود، نسبت به روزه 

 اش چه تکلیفی دارد؟ وظیفه او برای این که با طهارت داخل وقت شود، چیست ؟

ر قبل از اذان صبح ، غسل جنابت و یا تیمم بدل از آن انجام داده ، روزه او صحیح ج : اگ

 است ، هر چند بعد از آن بدون اختیار از او منی خارج شود.

 اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخوابد[ 782]س 

عد ب: اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و 932س 

 از اذان بیدار شود، چه مدتی برای غسل کردن وقت دارد؟

ج : در فرض سؤال ، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمی زند، ولی واجب است که برای 

 نماز غسل کند و می تواند غسل را تا وقت نماز به تأخیر بیندازد.

 اگر غسل جنابت برای روزه ماه رمضان یا روزه های دیگر فراموش شود[ 781]س 

: اگر غسل جنابت برای روزه ماه رمضان یا روزه های دیگر فراموش شودو در اثناء 933

 روز به یاد انسان بیفتد، چه حکمی دارد؟

الت ا حج : اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و ب

جنابت صبح نماید، روزه اش باطل است و احوط این است که قضای روزه ماه رمضان 

 هم در این حکم به آن ملحق شود. ولی در سایر روزه ها، روزه بر اثر آن باطل نمی شود.

 791ص: 

 استمناء

 آمیزش جنسی حرام [ 784]س 
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و نوشیدن حرام : حکم کسی که با آمیزش جنسی حرام یا استمناء یا خوردن 939س 

 روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست ؟

ج : در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و 

 احتیاط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.

 کفاره جمع [ 785]س 

عمداً  ی کند، ولی: اگر مکلّف علم داشته باشد به این که استمناء روزه را باطل م931س 

 آن را انجام دهد، آیا کفاره جمع بر او واجب می شود؟

ج : اگر عمداً استمناء کند و منی هم از او خارج شود، کفاره جمع بر او واجب نمی شود 

 لکن احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع بپردازد.

 بطور غیر ارادی منی خارج شده است [ 786]س 

ضان بدون وجود هیچ یک از آثار استمناء فقط بر اثر حالتی : در ماه مبارک رم931س 

که هنگام مکالمه تلفنی با یک زن نامحرم در خود احساس کردم مایع منی از من خارج 

شد، با توجه به این که مکالمه با او به قصد لذت نبوده ، خواهشمندم لطف نموده و به 

خیر؟ در صورت بطالن ، آیا کفاره  سؤاالت من پاسخ فرمائید، آیا روزه ام باطل است یا

 هم بر من واجب است یا خیر؟

ج : اگر خروج منی بر اثر صحبت با یک زن جزء عادت های قبلی شما نبوده و مکالمه 

تلفنی با او هم بدون قصد لذت و ریبه بوده و در عین حال بطور غیر ارادی منی از شما 

ی هم بر اثر آن بر شما واجب خارج شده است ، موجب بطالن روزه نمی شود و چیز

 نیست .
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 عادت به استمناء[ 787]س 

: شخصی چندین سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غیر آن داشته است ، 939س 

 نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

ج : استمناء مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منی شود، موجب غسل جنابت هم 

ر حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگیرد، در حکم افطار می شود، و اگر این عمل د

عمدی با حرام است ، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تیمم انجام 

 دهد، نماز و روزه اش باطل و قضای آنها واجب است .

 استمناء توسط همسر[ 788]س 

 دارد؟: آیا استمناء توسط هم سر، حکم استمناء حرام را 933س 

 ج : این کار، از موارد استمناء حرام نیست .

 آیا جایز است شخص مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش بخواهد[ 789]س 

: آیا جایز است شخص مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش 937س 

 اید؟بخواهد و راه دیگری هم برای خارج کردن منی نداشته باشد، استمناء نم

 ج : اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

 استمناء جایز نیست [ 791]س 

: بعضی از مراکز پزشکی برای انجام آزمایشهای پزشکی بر روی منی از انسان 974س 

می خواهند که استمناء کند تا معلوم شود که وی قادر بر بچه دار شدن هست یا خیر، آیا 

 استمناء برای او جایز است .
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ج : استمناء جایز نیست ، هر چند برای تشخیص قدرت وی بر بچه دار شدن باشد، مگر 

 آن که ضرورتی ایجاب کند.

 791ص: 

 تخیّل به قصد برانگیختن شهوت [ 793]س 

 : تخیّل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟976س 

الف : تخیّل هم سر ب : تخیل زن اجنبی ج : در فرض اول در صورتی که حرامی مانند 

 م ، احتیاط در ترک آن است .انزال بر آن مترّتب نشود، اشکالی ندارد و در فرض دوّ

 در اثناء روزه استمناء نموده [ 792]س 

: شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می گرفته ، ولی در اثناء روزه استمناء نموده 972س 

و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است ، در حالی که جهل داشته به 

اجب است . آیا قضای روزه های آن روزها این که برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت و

 کافی است یا این که تکلیف دیگری دارد؟

 ج : در فرض سؤال ، قضا و بنا بر احتیاط واجب کفاره بر او واجب است .

 نگاه کردن به قصد انزال [ 791]س 

: شخص روزه داری در ماه رمضان به صحنه شهوت انگیزی نگاه کرده و جنب 973س 

 با این کار روزه اش باطل می شود؟شده است . آیا 

ج : اگر نگاه کردن او به قصد انزال بوده و یا می دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، 

جنب می شود و یا عادت او بر این بوده است و در عین حال عمداً نگاه کرده و جنب 

 کفّاره .شده ، حکم جنابت عمدی را دارد یعنی هم قضاء بر عهده او می باشد و هم 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 بعدد دفعات آمیزش جنسی یا استمناء کفاره بدهد[ 794]س 

: انسان روزه داری که در یک روز بیش از یک بار کاری که روزه را باطل می 979س 

 کند انجام دهد وظیفه اش چیست ؟

ج : فقط یک کفاره بر او واجب می شود، بلی اگر این کار آمیزش جنسی یا استمناء 

 باشد احتیاط واجب آن است که بعدد دفعات آمیزش جنسی یا استمناء کفاره بدهد.

 احکام مبطالت روزه 

 تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومی [ 795]س 

قت افطار روزه در مراسم عمومی و مجالس رسمی : آیا تبعیت از اهل سنت در و971س 

و غیر آن ، جایز است ؟ اگر مکلّف تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیه نیست و 

 دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد، وظیفه اش چیست ؟

ج : تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جایز نیست ، و اگر 

رد تقیه باشد افطار جایز است ، ولی روزه آن روز قضا دارد، و جایز نیست به طور از موا

اختیاری افطار نماید مگر بعد از آن که داخل شدن شب و پایان یافتن روز را با یقین 

 حسی و یا با حجت شرعی احراز نماید.

 خوردن و آشامیدن روزه را باطل می کند[ 796]س 

و مادرم مرا وادار به خوردن غذا یا نوشیدن کند، آیا روزه : اگر روزه دار باشم 971س 

 ام باطل می شود؟

ج : خوردن و آشامیدن روزه را باطل می کند، هر چند بر اثر درخواست و اصرار شخص 

 دیگری باشد.
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 اگر چیزی به زور وارد دهان روزه دار شود[ 797]س 

: اگر چیزی به زور وارد دهان روزه دار شود و یا سر او به همان صورت داخل 979س 

آب گردد، آیا روزه اش باطل می شود؟ اگر وادار به باطل کردن روزه اش شود، مثلًا به 

او بگویند که اگر روزه ات را نخوری ، ضرری به خودت یا مالت وارد می سازیم ، او 

 هم برای دفع این ضرر غذا

 799 ص:

 بخورد، آیا روزه اش صحیح است ؟

ج : روزه شخص روزه دار با داخل شدن چیزی در حلقش بدون اختیار و یا با فرو بردن 

سرش به همان صورت به زیر آب باطل نمی شود، ولی اگر خودش بر اثر اکراه دیگری 

 مرتکب مفطری شود، روزه اش باطل خواهد شد.

 این که تا به حد ترخص نرسیده [ اگر روزه دار جاهل باشد به 798]س 

: اگر روزه دار جاهل باشد به این که تا به حد ترخص نرسیده ، نباید قبل از زوال 973س 

افطار کند، و قبل از حد ترخص به این اعتبار که مسافر است ، افطار نماید، روزه این 

 شخص چه حکمی دارد؟ آیا قضا بر او واجب است یا حکم دیگری دارد؟

 کم او همان حکم افطار عمدی است .ج : ح

 هنگامی که مبتال به بیماری زکام بودم [ 799]س 

: هنگامی که مبتال به بیماری زکام بودم ، مقداری از اخالط سر و سینه در دهانم 977س 

جمع شده بود که به جای بیرون انداختن ، آن را فرو بردم ، آیا روزه ام صحیح است یا 

ای ماه مبارک رمضان در منزل یکی از اقوام بودم که بر اثر زکام خیر؟ در بعضی از روزه
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و خجالت و حیا مجبور شدم با خاک ، تیمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزدیک ظهر 

غسل نکردم . این کار برای چند روز تکرار شد، آیا روزه ام در آن روزها صحیح است 

 یا خیر؟

وزه نمی رساند، ولی اگر به فضای دهان ج : فرو بردن اخالط سر و سینه ضرری به ر

رسیده باشد بنا بر احتیاط واجب باید از فرو بردن آن خودداری نماید، و اما ترک غسل 

جنابت قبل از طلوع فجرِ روزی که می خواهید روزه بگیرید و انجام تیمم بدل از غسل 

 طر تنگی آنبه جای آن ، اگر بخاطر عذر شرعی باشد و یا تیمم در آخر وقت و به خا

باشد، موجب بطالن روزه نیست و روزه شما با تیمم صحیح است . در غیر این صورت ، 

 روزه شما در آن روزها باطل است .

 فرو بردن غبار هنگام روزه موجب باطل شدن آن است [ 811]س 

: من در معدن آهن کار می کنم که طبیعت آن اقتضا می کند هر روز داخل 344س 

آن کار کنم و هنگام استفاده از ابزار کار غبار وارد دهانم می شود، بقیه  معدن شده و در

ماههای سال هم به همین صورت بر من می گذرد، تکلیف من چیست ؟ آیا روزه من در 

 این حالت صحیح است ؟

ج : فرو بردن غبار هنگام روزه موجب باطل شدن آن است و باید از آن پرهیز نمود، ولی 

غبار در دهان و بینی بدون این که به حلق برسد، روزه را باطل نمی مجرد داخل شدن 

 کند.

 کفاره روزه و مقدار آن 

 دادن پول یک مد طعام به فقیر[ 813]س 
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: آیا دادن پول یک مد طعام به فقیر تا با آن غذائی برای خودش بخرد، کافی 346س س 

 است ؟

ان او طعام خریده و سپس آن را به عنوج : اگر اطمینان داشته باشد که فقیر به وکالت از 

 کفاره قبول می کند، اشکال ندارد.

 اگر شخصی وکیل در غذا دادن به عده ای از مساکین شود[ 812]س 

: اگر شخصی وکیل در غذا دادن به عده ای از مساکین شود، آیا می تواند اجرت 342س 

 ه شده است ، بردارد؟کار و پختن غذا را از اموالی که به عنوان کفاره به او داد

ج : مطالبه اجرت کار و پخت غذا برای وی جایز است ، ولی نمی تواند آن را بابت کفاره 

 حساب نماید و یا از اموالی که باید به عنوان کفاره به فقرا داده شود، بردارد.

 یک مد طعام برای هر روزی [ 811]س 

نمی تواند روزه بگیرد و می داند : زنی به علت بارداری و نزدیکی وقت زایمان ، 343س 

 که باید آنها را بعد از زایمان و قبل از ماه رمضان آینده قضا نماید،

 793ص: 

اگر به طور عمدی یا غیر عمدی تا چند سال روزه نگیرد، آیا فقط کفاره همان سال بر او 

 ت ؟اسواجب است یا آن که کفاره تمام سالهایی که روزه را به تأخیر انداخته ، واجب 

ج : فدیه تأخیر قضای روزه ماه رمضان هر چند به مدت چند سال هم به تأخیر افتاده باشد، 

یک بار واجب است و آن عبارت است از یک مد طعام برای هر روزی ، و فدیه هم 

زمانی واجب می شود که تأخیر قضای روزه ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بر اثر سهل 
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ولی اگر به خاطر عذری باشد که شرعاً مانع صحت  انگاری و بدون عذر شرعی باشد،

 روزه است ، فدیه ای ندارد.

 زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است [ 814]س 

: زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه 349س 

واجب است یا بر شوهرش رمضان سال آینده هم نیست ، در این صورت آیا کفاره بر او 

 ؟

ج : اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بیماری و تأخیر قضای آن هم از جهت ادامه 

بیماری بوده است ، برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بر خود زن واجب است و 

 چیزی بر عهده شوهرش نیست .

 شخصی ده روز روزه بر عهده دارد[ 815]س 

روزه بر عهده دارد و در روز بیستم شعبان شروع به روزه گرفتن  : شخصی ده روز341س 

می کند، آیا در این صورت می تواند عمداً روزه خود را قبل یا بعد از زوال ، افطار کند؟ 

 در صورتی که قبل یا بعد از زوال افطار نماید، چه مقدار کفاره دارد؟

گر عمداً افطار کند، در صورتی ج : در فرض مذکور افطار عمدی برای او جایز نیست و ا

که قبل از زوال باشد، کفاره ای بر او واجب نیست و اگر بعد از زوال باشد، کفاره بر او 

واجب است که عبارت است از غذا دادن به ده مسکین ، و در صورت عدم تمکّن ، 

 واجب است سه روز روزه بگیرد.

 حامله بوده [زنی در دو سال متوالی در ماه مبارک رمضان  816]س 
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: زنی در دو سال متوالی در ماه مبارک رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن 341س 

در آن ایام را نداشته است ، ولی در حال حاضر توانائی روزه گرفتن را دارد، حکم او 

چیست ؟ آیا کفاره جمع بر او واجب است یا فقط قضای آن را باید به جا آورد؟ تأخیر 

 وزه چه حکمی دارد؟او در قضای ر

ج : اگر بر اثر عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته ، فقط قضا بر او واجب است ، و 

اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده ، باید عالوه 

بر قضا، برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان 

تا ماه رمضان سال بعد ، بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته ، فدیه دیگری هم بر او واجب 

 است یعنی باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

 رعایت ترتیب بین قضا و کفاره [ 817]س 

 : آیا رعایت ترتیب بین قضا و کفاره ، در کفاره روزه واجب است یا خیر؟349س 

 ج : واجب نیست .

 قضای روزه 

 قضای روزه های ماه رمضان [ 818]س 

: هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان برای انجام مأموریت دینی 343س س 

 بر عهده ام می باشد، وظیفه من چیست ؟ آیا قضای آنها بر من واجب است ؟

 . ج : قضای روزه های ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده ، واجب است

 اگر کسی برای گرفتن روزه قضای ماه رمضان اجیر شود[ 819]س 
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: اگر کسی برای گرفتن روزه قضای ماه رمضان اجیر شود و بعد از زوال افطار 347س 

 کند، آیا کفاره بر او واجب است یا خیر؟

 797ص: 

 ج : کفاره بر او واجب نیست .

 که مانع روزه گرفتن است [ قضای روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذری 831]س 

: کسانی که در ماه رمضان برای انجام وظیفه دینی در مسافرت هستند و به همین 364س 

دلیل نمی توانند روزه بگیرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخیر، بخواهند روزه 

 بگیرند، آیا پرداخت کفاره بر آنها واجب است ؟

ا به علت استمرار عذری که مانع روزه گرفتن است ، تا ج : اگر قضای روزه ماه رمضان ر

ماه رمضان سال آینده به تأخیر انداخته باشند، قضای روزه هایی که از آنان فوت شده 

کافی است ، و واجب نیست برای هر روزی یک مد طعام فدیه بدهند، هر چند احتیاط 

 به خاطر سهل انگاری ودر جمع بین قضا و فدیه است . ولی اگر تأخیر در قضای روزه 

 بدون عذر باشد، جمع بین قضا و فدیه بر آنها واجب است .

 شخصی به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده [ 833]س 

: شخصی به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است ، فعلًا 366س 

توبه نموده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها گرفته است ، ولی توانائی 

قضای همه روزه های فوت شده را ندارد و مالی هم ندارد که با آن کفاره هایش را 

 به استغفار اکتفا کند؟ بپردازد، آیا صحیح است که فقط
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ج : قضای روزه های فوت شده در هیچ صورتی ساقط نمی شود، ولی نسبت به کفاره 

افطار عمدی روزه ماه رمضان ، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و یا اطعام شصت مسکین 

برای هر روز نداشته باشد، باید به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و احتیاط آن 

استغفار نیز بکند و اگر به هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافی  است که

است که استغفار کند یعنی با دل و زبان خود بگوید استغفر اهلل ) از خداوند بخشایش می 

 طلبم (.

 من به عّلت عدم قدرت مالی و بدنی نتوانستم [ 832]س 

نستم برای انجام کفاره هایی که بر من : من به علّت عدم قدرت مالی و بدنی نتوا362س 

واجب شده بود روزه بگیرم و یا به مساکین اطعام نمایم و در نتیجه ، استغفار نمودم لکن 

 به لطف الهی اکنون توان روزه گرفتن یا اطعام نمودن دارم ، وظیفه ام چیست ؟

ه انجام ک ج : در فرض مرقوم ، انجام کفاره الزم نیست گر چه احتیاط مستحب آن است

 داده شود.

 شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان [ 831]س 

: اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده 363س 

 قضای روزه هایش را به تأخیر اندازد، چه حکمی دارد؟

ر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمی ج : فدیه تأخیر قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد ، ب

 شود.

 فردی که به مدت صد و بیست روز روزه نگرفته [ 834]س 
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: فردی که به مدت صد و بیست روز روزه نگرفته ، چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید 369س 

 برای هر روز شصت روز روزه بگیرد؟ و آیا کفاره بر او واجب است ؟

فوت شده ، بر او واجب است ، و اگر افطار عمدی  ج : قضای آن چه از ماه رمضان از او

و بدون عذر شرعی بوده ، عالوه بر قضا، کفاره هر روز هم واجب است که عبارت است 

از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که 

 سهم هر کدام یک مدّ است .

 تقریباً یک ماه روزه گرفته ام [ 835]س 

: تقریباً یک ماه روزه گرفته ام به این نیت که اگر روزه ای بر عهده ام باشد قضای 361 س

آن محسوب شود و اگر روزه ای بر عهده ام نیست به قصد قربت مطلق باشد، آیا این 

 یک ماه روزه 

 734ص: 

 به حساب روزه های قضائی که بر ذمّه دارم ، محسوب می شود؟

ر زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بوده اید، اعم از روزه ج : اگر به نیت آن چه که د

قضاء یا مستحبی ، روزه گرفته اید و روزه قضا هم بر عهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء 

 محسوب می شود.

 کسی که نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد[ 836]س 

داشتن روزه قضا روزه  : کسی که نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض361س 

مستحبی بگیرد، اگر معتقد باشد که روزه قضا ندارد، آیا به عنوان روزه قضا محسوب می 

 شود؟
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ج : روزه هایی را که به نیت استحباب گرفته به جای روزه قضایی که بر عهده اش هست 

 ، محسوب نمی شود.

 کسی که عمداً روزه اش را افطار کرده [ 837]س 

یف جناب عالی در باره شخصی که بر اثر جهل به مسأله ، عمداً روزه : نظر شر369س 

اش را افطار کرده ، چیست ؟ آیا فقط قضا بر او واجب است یا این که کفاره هم باید 

 بدهد؟

ج : اگر به سبب بی اطالعی از حکم شرعی بوده و در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده 

 ولی کفّاره بر او واجب نیست . باشد، باید قضای روزه ها را به جا آورد

 کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانائی ، نتوانسته روزه بگیرد[ 838]س 

: کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانائی ، نتوانسته روزه بگیرد، 363س 

 آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفاره با هم بر او واجب است ؟

: اگر گرفتن روزه برای او حرجی نبوده و عمداً افطار کرده ، عالوه بر قضا، کفاره نیز  ج

بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگیرد مریض شود، فقط قضای 

 روزه ها بر عهده او می باشد.

 کسی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته را نمی داند[ 839]س 

: کسی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته و مقدار نمازهایی را که نخوانده نمی 367س 

داند، وظیفه اش چیست ؟ کسی هم که نمی داند روزه اش را بر اثر عذر شرعی افطار 

 کرده و یا عمداً آن را خورده است ، چه حکمی دارد؟
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یقین به فوت آنها دارد، ج : جایز است که به قضای آن مقدار از نماز و روزه هایش که 

 اکتفا نماید، و در صورت شک در افطار عمدی کفاره واجب نیست .

 اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است [ 821]س 

: اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است ، در یکی از روزها برای خوردن 324س 

و در وسط روز حادثه ای برای سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد

 او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند، آیا یک کفاره بر او واجب است یا کفاره جمع ؟

ج : اگر روزه را تا حدی ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگی و گرسنگی برای او حرجی 

 شود و در نتیجه آن را افطار نماید، فقط قضا بر او واجب است و کفاره ای ندارد.

 یقین به اشتغال ذمّه[ 823]س 

: اگر شک کنم در این که اقدام به گرفتن قضای روزه هایی را که بر عهده ام 326س 

 بوده ، کرده ام یا خیر تکلیف من چیست ؟

ج : اگر یقین به اشتغال قبلی ذمّه خود دارید، واجب است به مقداری که موجب یقین به 

 د.انجام تکلیف می شود، روزه قضاء بگیری

 کسی که هنگام بلوغ فقط یازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته [ 822]س 

: کسی که هنگام بلوغ فقط یازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و یک روز 322س 

را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است ، و در مورد 

 آن هجده روز

 736ص: 

 با ترک عمدی روزه کفاره بر او واجب است ، چه حکمی دارد؟نمی دانسته که 
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ج : اگر روزه ماه رمضان را از روی عمد و بدون عذر شرعی افطار کرده ، باید عالوه بر 

قضا، کفاره هم بدهد اعم از این که هنگام خوردن روزه عالم به وجوب کفاره و یا جاهل 

 به آن باشد.

 که روزه برای شما ضرر دارد[ اگر پزشک به بیماری بگوید 821]س 

: اگر پزشک به بیماری بگوید که روزه برای شما ضرر دارد و او هم روزه نگیرد، 323س 

ولی بعد از چند سال بفهمد که روزه برای وی ضرر نداشته و پزشک در تشخیص خود 

 اشتباه کرده است ، آیا قضا و کفاره بر او واجب است ؟

و امین و یا از منشأ عقالئی دیگر، خوف از ضرر پیدا ج : اگر از گفته پزشک متخصص 

 کند و روزه نگیرد، فقط قضا بر او واجب است .

 مسائل متفرقه روزه 

 زنی در حال روزه نذری معین حیض شود[ 824]س 

 : اگر زنی در حال روزه نذری معین حیض شود، چه حکمی دارد؟329س 

 آن بعد از طهارت واجب است . ج : روزه با عارض شدن حیض باطل می شود و قضای

 شخصی از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود روزه گرفته [ 825]س 

: شخصی از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود روزه گرفته و 321س 

در صبح روز بیست و هشتم به دبی مسافرت کرده و در روز بیست و نهم به آنجا رسیده 

متوجه شده که در آنجا عید اعالم شده است ، او اکنون به وطن خود برگشته ، آیا و 

قضای روزه هایی که از وی فوت شده ، واجب است ؟ اگر یک روز قضا نماید، ماه 
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رمضان نسبت به او بیست و هشت روز می شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز 

 اعالم شده بود، این شخص چه حکمی دارد؟بیست و نهم در جائی بوده که در آنجا عید 

ج : اگر اعالن عید در روز بیست و نهم در آن مکان ، به نحو شرعی و صحیح باشد، 

قضای آن روز بر او واجب نیست ، ولی با فرض این که افق دو محل یکی بوده این امر 

ی کشف می کند که یک روز روزه در اول ماه از او فوت شده ، لذا واجب است قضا

 روزه ای را که یقین به فوت آن دارد، به جا آورد.

 اگر روزه داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد[ 826]س 

: اگر روزه داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جائی 321س 

مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده است ، روزه آن روز او چه حکمی 

 دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است ؟

مکان قبل از غروب خورشید با فرض ج : روزه او صحیح است و تناول مفطرات در آن 

 این که در وقت غروب در سرزمین خود افطار کرده ، برای او جایز است .

 شهیدی وصیت نموده که احتیاطاً از طرف وی چند روز روزه قضا بگیرد[ 827]س 

: شهیدی به یکی از دوستانش وصیت نموده که احتیاطاً از طرف وی چند روز 329س 

ی ورثه شهید به این مسائل پایبند نیستند و طرح وصیت او هم برای روزه قضا بگیرد، ول

آنها ممکن نیست و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهید مشقت دارد، آیا راه حل 

 دیگری وجود دارد؟

ج : اگر آن شهید به دوست خود وصیت کرده که خودش شخصاً برای او روزه بگیرد، 

و اگر برای آن فرد روزه گرفتن به نیابت از شهید ورثه او در این مورد تکلیفی ندارند، 

 مشقت دارد، تکلیف از او ساقط است .
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 من فردی کثیر الشک هستم [ 828]س 

: من فردی کثیر الشک هستم و یا به تعبیر دقیق تر زیاد وسوسه می شوم ، و در 323س 

 مسائل 

 732ص: 

این است که در ماه دینی بخصوص فروع دین زیاد شک می کنم ، یکی از موارد آن 

رمضان گذشته شک کردم که آیا غبار غلیظی که وارد دهان من شده آن را فرو برده ام 

یا خیر؟ و یا آبی را که داخل دهانم کردم ، خارج کرده و بیرون ریختم یا نه ؟ در نتیجه 

 آیا روزه من صحیح است یا خیر؟

 ها اعتباری ندارند.ج : روزه شما در فرض سؤال محکوم به صحت است و این شکّ

 حدیث شریف کساء[ 829]س 

: آیا حدیث شریف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا سالم اللّه علیها نقل شده 327س 

، حدیث معتبری می دانید؟ آیا نسبت دادن آن در حالت روزه به حضرت زهرای مرضیه 

 سالم اللّه علیها جایز است ؟

نقل از کتابهایی باشد که آن را نقل کرده  ج : اگر نسبت دادن آن به صورت حکایت و

 اند، اشکال ندارد.

 هنگام روزه مستحبی به خوردن غذا دعوت شود[ 811]س 

: از بعضی از علما و غیر آنان شنیده ایم که اگر انسان هنگام روزه مستحبی به 334س 

این  خوردن غذا دعوت شود، می تواند آن را قبول کرده و مقداری از غذا میل کندو با
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کار روزه اش باطل نمی شود، بلکه ثواب هم دارد امیدواریم نظر شریف خود را در این 

 باره بیان فرمائید.

ج : قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبی ، شرعاً امری پسندیده است و خوردن غذا 

به دعوت برادر مؤمن هر چند روزه را باطل می کند، ولی او را از اجر و ثواب روزه 

 م نمی سازد.محرو

 دعاهایی مخصوص ماه رمضان [ 813]س 

: دعاهایی مخصوص ماه رمضان به صورت دعای روز اول و روز دوم تا آخر ماه 336س 

 وارد شده است ، قرائت آنها در صورت شک در صحتشان چه حکمی دارد؟

 ج : به هر حال اگر قرائت آنها به قصد رجاء ورود و مطلوبیت باشد، اشکال ندارد.

 شخصی قصد داشت روزه بگیرد[ 812 ]س

: شخصی قصد داشت روزه بگیرد، ولی برای خوردن سحری بیدار نشد، لذا 332س 

نتوانست روزه بگیرد. آیا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وی است یا کسی که او را 

 بیدار نکرده است ؟ اگر فردی بدون سحری روزه بگیرد، آیا روزه اش صحیح است ؟

این مورد چیزی بر عهده دیگران نیست ، و روزه بدون خوردن سحری هم صحیح  ج : در

 است .

 روزه روز سوم ایام اعتکاف در مسجد الحرام [ 811]س 

 : روزه روز سوم ایام اعتکاف در مسجد الحرام ، چه حکمی دارد؟333س 

ج : اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکرمه نماید و یا نذر کرده باشد که 

در سفر روزه بگیرد، بر او واجب است بعد از این که دو روز روزه گرفت ، اعتکاف خود 
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را با روزه روز سوم کامل کند. ولی اگر قصد اقامت و یا نذر روزه در سفر نکرده باشد، 

 نیست و با عدم صحت ِ روزه ، اعتکاف هم صحیح نیست . روزه او در سفر صحیح

 رؤیت هالل 

 وضعیت هالل در آخر یا اّول ماه [ 814]س 

: همان طور که می دانید، وضعیت هالل در آخر یا اوّل ماه به یکی از حالت های 339س 

غروب هالل مقارن با غروب  2غروب هالل قبل از غروب خورشید باشد.  6زیر است : 

غروب هالل بعد از غروب خورشید باشد. امیدواریم بیان فرمائید که  3خورشید باشد. 

 کدامیک از 

 733ص: 

نه فوق را می توان به وسیله برنامه های محاسبه کننده الکترونیکی دقیق حاالت سه گا

برای دورترین نقاط عالم محاسبه کرد؟ آیا استفاده از این محاسبات برای تعیین اول ماه 

 قبل از حلول آن امکان دارد یا این که حتماً باید ماه با چشم رؤیت شود؟

غروب خورشید غروب کند و رؤیت آن ، قبل  ج : معیارِ اول ماه ، هاللی است که بعد از

از غروب ممکن باشد، و محاسبات علمی اگر موجب یقین برای مکلف نشود، اعتبار 

 ندارد.

 آیا رؤیت تصویر هالل ماه با استفاده از دوربین [ 815]س 

: آیا رؤیت تصویر هالل ماه با استفاده از دوربین و انعکاس نور و بازخوانی 331س 

 ط شده توسط رایانه ، برای اثبات اول ماه کفایت می کند؟اطالعات ضب
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ج : رؤیت با وسیله ، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است . مالک آن است 

که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به 

عنوان رؤیت معلوم نیست  حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که در آن صدق

 محل اشکال است .

 اگر هالل ماه شوال در یک شهر دیده نشود[ 816]س 

: اگر هالل ماه شوال در یک شهر دیده نشود، ولی تلویزیون و رادیو از حلول آن 331س 

 خبر دهند، آیا کافی است یا تحقیق بیشتری واجب است ؟

دور حکم به هالل از طرف ولی فقیه ج : اگر مفید اطمینان به ثبوت هالل گردد یا ص

 باشد، کافی است و نیازی به تحقیق نیست .

 تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر[ 817]س 

: اگر تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر به علت عدم امکان رؤیت هالل اول 339س 

ن یا ماه ه شعباماه به سبب وجود ابر در آسمان یا اسباب دیگر، ممکن نباشدو سی روز ما

رمضان کامل نشده باشد، آیا برای ما که در ژاپن زندگی می کنیم ، جایز است که به افق 

 ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم ؟ وظیفه ما چیست ؟

ج : اگر اول ماه از طریق رؤیت هالل حتی در افق شهرهای مجاوری که یک افق دارند، 

عادل و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود، باید احتیاط کرد و یا از طریق شهادت دو فرد 

تا اول ماه ثابت شود، و رؤیت هالل در ایران که در غرب ژاپن واقع است ، برای کسانی 

 که مقیم ژاپن هستند، اعتبار ندارد.

 اتحاد افق در رؤیت هالل [ 818]س 
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 : آیا اتحاد افق در رؤیت هالل شرط است یا خیر؟333س 

ت هالل در شهرهایی که در افق متحد و یا نزدیک به هم هستند و یا در شهرهایی ج : رؤی

 که در شرق واقع شده اند، کافی است .

 اتحاد افق [ 819]س 

 : مقصود از اتحاد افق چیست ؟337س 

ج : منظور از آن ، شهرهایی است که در طول خط واحدی واقع شده اند. بنا بر این اگر 

ی باشند )مراد از طول ، طول در اصطالح علم هیئت است (، دو شهر در یک خط طول

 گفته می شود که آنها در افق متحد هستند.

 اگر روز بیست و نهم ماه در تهران و خراسان عید باشد[ 841]س 

: اگر روز بیست و نهم ماه در تهران و خراسان عید باشد، آیا برای افرادی هم که 394س 

ستند، جایز است افطار کنند؟ با توجه به این که افق تهران در شهری مانند بوشهر مقیم ه

 و خراسان با افق بوشهر یکی نیست .

 739ص: 

ج : به طور کلّی اگر اختالف بین افق دو شهر به مقداری باشد که با فرض رؤیت هالل 

در یکی ، هالل در دیگری قابل رؤیت نباشد، رؤیت آن در شهرهای غربی برای مردم 

شهرهای شرقی که خورشید در آنها قبل از شهرهای غربی غروب می کند، کافی نیست 

 ، بر خالف عکس آن .

 علمای یک شهر راجع به ثبوت هالل یا عدم آن اختالف رخ دهد[اگر بین  843]س 
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: اگر بین علمای یک شهر راجع به ثبوت هالل یا عدم آن اختالف رخ دهد و 396س 

عدالت آنها هم نزد مکلّف ثابت بوده و به دقت همه آنها در استدالل خود مطمئن باشد، 

 وظیفه واجب کلّف چیست ؟

صورت نفی و اثبات باشد، یعنی یکی مدعی ثبوت هالل و  ج : اگر اختالف دو بیّنه به

دیگری مدعی عدم ثبوت آن باشد، این اختالف موجب تعارض دو بینه و تساقط هر دو 

است ، و وظیفه مکلّف این است که هر دو نظر را کنار گذاشته و در باره افطار کردن یا 

و  ی اگر بین ثبوت هاللروزه گرفتن به آن چه که مقتضای اصل است ، عمل نماید. ول

عدم علم به ثبوت آن اختالف داشته باشند، به این صورت که بعضی از آنها مدعی رؤیت 

هالل باشند و بعضی دیگر مدعی عدم مشاهده آن ، قول کسانی که مدعی رؤیت هالل 

هستند، در صورت عادل بودن ، حجت شرعی برای مکلّف است و باید از آن متابعت 

اگر حاکم شرعی حکم به ثبوت هالل نماید، حکم وی حجت شرعی  کند، و هم چنین

 برای همه مکلفین است و باید از آن پیروی کنند.

 اگر شخصی هالل ماه را ببیند[ 842]س 

: اگر شخصی هالل ماه را ببیند و بداند که رؤیت هالل برای حاکم شرع شهر او 392س 

 یت هالل را به حاکم اطالع دهد؟به هر علتی ممکن نیست ، آیا او مکلّف است که رؤ

 ج : اعالم بر او واجب نیست مگر آن که ترک آن مفسده داشته باشد.

 حکم حاکم به رؤیت هالل [ 841]س 

: همان گونه که می دانید اکثر فقهای بزرگوار پنج راه برای ثبوت اول ماه شوال 393س 

 ع در ضمن آنها نیست ،در رساله های عملیه خود بیان کرده اندکه ثبوت نزد حاکم شر

بنا بر این چگونه بیشتر مؤمنین به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع ، روزه خود را 
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افطار می کنند؟ شخصی که از این راه اطمینان به ثبوت هالل پیدا نمی کند، چه تکلیفی 

 دارد؟

یگران ت دج : تا حاکم حکم به رؤیت هالل نکرده ، مجرد ثبوت هالل نزد او، برای تبعیّ

 از وی کافی نیست ، مگر آن که اطمینان به ثبوت هالل حاصل نمایند.

 اگر ولی امر مسلمین حکم نماید که فردا عید است [ 844]س 

: اگر ولی امر مسلمین حکم نماید که فردا عید است و رادیو و تلویزیون اعالم 399س 

 امی نواحی کشور ثابت میکنند که هالل در چند شهر دیده شده است ، آیا عید برای تم

شود یا فقط برای شهرهایی که ماه در آنها دیده شده و شهرهای هم افق با آنها، ثابت می 

 گردد؟

ج : اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعاً برای همه شهرها معتبر است 

. 

 کوچکی هالل و باریک بودن و اتصاف آن به خصوصیات هالل شب اول [ 845]س 

: آیا کوچکی هالل و باریک بودن و اتصاف آن به خصوصیات هالل شب اول 391س 

، دلیل بر این محسوب می شود که شب قبل شب اول ماه نبوده ، بلکه شب سی ام ماه 

قبلی بوده است ؟ اگر عید برای شخصی ثابت شود و از این راه یقین پیدا کند که روز 

 م ماه رمضان را باید به جا آورد؟قبل عید نبوده ، آیا قضای روزه روز سی ا

ج : مجرد کوچکی و پائین بودن هالل یا بزرگی و باال بودن و یا پهن یا باریک بودن آن 

دلیل شرعی شب اول یا دوم بودن نیست ، ولی اگر مکلّف از آن علم به چیزی پیدا کند 

 باید به مقتضای علم خود در این زمینه عمل نماید.
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 731ص: 

 شک [یوم ال 846]س 

: آیا استناد به شبی که در آن ماه به صورت قرص کامل است )شب چهاردهم ( 391س 

و اعتبار آن به عنوان دلیل برای محاسبه اول ماه جایز است تا از این راه وضعیت یوم 

الشک معلوم شود که مثلًا روز سی ام ماه رمضان است و احکام روز ماه رمضان بر آن 

که این روز را بر اساس بیّنه روزه نگرفته ، حکم به وجوب  مترتب شود، مثلًا بر کسی

قضای روزه شود و کسی هم که به دلیل استصحاب بقای ماه رمضان روزه گرفته ، بری 

 ء الذمّه باشد؟

ج : امر مذکور حجت شرعی بر آن چه ذکر شد، نیست ، ولی اگر مفید علم به چیزی 

 برای مکلّف باشد، واجب است که طبق آن عمل نماید.

 استهالل در اول هر ماه [ 847]س 

 : آیا استهالل در اول هر ماه واجب کفائی است یا احتیاط واجب ؟399س 

 ج : استهالل فی نفسه واجب شرعی نیست .

 آیا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤیت هالل ثابت می شود[ 848]س 

: آیا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤیت هالل ثابت می شود یا با تقویم ، 393س 

 هر چند ماه شعبان سی روز نباشد؟

ج : اول یا آخر ماه رمضان با رؤیت شخص مکلّف یا با شهادت دو فرد عادل یا با شهرتی 

 ید علم است یا با گذشت سی روز و یا به وسیله حکم حاکم ثابت می شود.که مف

 اگر تبعیت از اعالم رؤیت هالل توسط یک دولت جایز شد[ 849]س 
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: اگر تبعیت از اعالم رؤیت هالل توسط یک دولت جایز شد، و آن اعالم معیاری 397س 

علمی برای ثبوت هالل سرزمین های دیگر را تشکیل دهد، آیا اسالمی بودن آن حکومت 

شرط است ، یا این که عمل به آن حتی اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است 

 ؟

مینان به رؤیت در منطقه ای است که نسبت به مکلّف ج : مالک در این مورد، حصول اط

 کافی محسوب می شود.

 اعتکاف در مساجد جامع و غیر جامع [ 851]س 

: خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص اعتکاف در مساجد )جامع و 314س 

 غیر جامع ( بیان فرمائید.

ل ندارد. و تعریف ج : در مسجد جامع صحیح است و در مسجد غیر جامع رجاءً اشکا

 مسجد جامع در مباحث نماز گذشت .

 2جلد 

 راهنمای استفاده از توضیح المسائل مراجع 

متن اصلی این توضیح المسائل ، رساله قائد عظیم الشأن اسالم حضرت امام خمینی  - 6

است . و در هر موردی که عبارت رساله یکی از مراجع متوفی یا « قدس سره الشریف »

اله امام مغایر باشد، روی همان مورد شماره ای قرار گرفته و در پاورقی طبق حاضر با رس

 همان شماره عبارت ِ مغایر )با حروف ریزتر( ذکر شده است .

بنا بر این اگر در پاورقی هر مسأله ، عبارت مغایری از مراجع تقلید نقل نشده باشد، به 

 ت .معنای آن است که نظر او با متن اصلی موافق بوده اس
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در هر مسأله ای که یکی از مراجع معظم ، مطلبی اضافه بر متن اصلی یا جمله ای  - 2

مغایر با آن داشته باشند، در محل ّ مورد نظر شماره ای گذاشته شده و مطلب اضافه یا 

جمله مغایر در پاورقی ذکر شده و سپس نقطه چین شده است )..( یعنی باید خواننده پس 

 به متن اصلی برگردد. از مطالعه پاورقی ،

در هر مسأله ای که فتوای یکی از مراجع با قسمتی از متن اصلی موافق ، ولی با بقیه  - 3

آن مغایر باشد، در پایان همان قسمت ، شماره ای گذاشته شده و بقیه نظر آن مرجع در 

قلد مپاورقی درج گردیده و سپس نقطه پایان یا عبارت ]پایان مسأله [ آمده است . یعنی 

 آن مرجع پس از مطالعه پاورقی نباید به متن اصلی برگردد.

اگر مسأله ای در متن اصلی آمده ولی در رساله یکی از مراجع عظام نیامده ، پس از  - 9

 پایان متن اصلی ، تذکر داده شده است .

  6ص: 

 2ص: 

ا مسأله )ب اگر مسأله ای در متن اصلی نیامده ولی در رساله یکی از مراجع آمده ، آن 1

درج شده « مسأله اختصاصی »شماره ای که در رساله همان مرجع است ( تحت عنوان 

 است .

اگر یکی از مراجع ، نظر خود را درباره مسأله ای در جای دیگری ذکر کرده باشند،  - 1

در هر مسأله ای که رساله یکی یا عده ای از مراجع عظام  - 9نشانی آن داده شده است 

ی آنقدر مغایرت داشته که قابل تلفیق نبوده ، تمام آن مسأله ) بعد از پنج ستاره با متن اصل

( مطابق رساله یا رساله های مغایر آورده شده است ، ولی در چنین مواردی ، حتی المقدور 

عبارت رساله های مغایر، تلفیق شده ، یعنی اگر قسمتهایی از عبارات آنها مشترک بوده 
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روی رساله مرجعی که تقدم زمانی داشته نقل گردیده و هرجا که  ، مسأله مورد نظر از

عبارت رساله دیگران با آن مغایر بوده ، عالمت مخصوصی گذاشته شده و پس از پایان 

 آن مسأله ، با همان عالمت ، در طول سطر کوتاهتر آورده شده است .

ر ت ، در پایان هدر دسترس نیس« مد ظله »چون توضیح المسائل مقام معظم رهبری  - 3

بخش از این کتاب ، استفتاءات معظم له از ترجمه فارسی رساله اجوبه االستفتاءات که 

 مربوط به همان بخش است ، عیناً درج شده است .

در بخش پایانی رساله های مراجع عظام ، مسائل مستحدثه ای ) در رابطه با معامالت  7

ف ، نهی از منکر و غیره ( آمده است ، که چون بانکی ، سفته ، بیمه ، دفاع ، امر به معرو

با یکدیگر قابل تلفیق نبوده ، بصورت جداگانه تنظیم گردیده است ، هر چند سعی شده 

 حتی المقدور، نظراتی که نزدیک به یکدیگر است ، تلفیق شود.

 3ص: 

در این مجموعه از آخرین چاپ استفتاءات مقام معظم رهبری که حاوی فتاوای  - 64

یر معظم له نیز بوده و ضمناً تجدید نظرهای فتوائی را هم در برداشته استفاده کرده ایم اخ

. 

در مسائل ذیل فتاوای حضرت آیت اللّه العظمی شبیری )زنجانی ( بدست ما نرسیده  - 66

 است :

و از مسأله  2966تا  2373و از مسأله  2269تا  2693و از مسأله  6333تا  6973از مسأله 

حواشی حضرت آیت اللّه العظمی )نوری ( همدانی که در بخش  - 62 2979تا  2919

ملحقات درج شده ، مستند به دست نوشته های ایشان است که در بایگانی این دفتر 

 موجود است .
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 9ص: 

 احکام خمس 

 کام خمس از رساله امام خمینی ره []اح

 ]چیزهائی که خمس در آنها واجب است .[

 اشاره

(. دوم : معدن . 6در هفت چیز خمس واجب می شود: اوّل : منفعت کسب ) 6916مسأله 

سوم : گنج . چهارم : مال حالل مخلوط به حرام . پنجم : جواهری که بواسطه غواصی 

یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم : غنیمت جنگ . هفتم : زمینی که کافر 

( )مکارم (: اوّل : 6م اینها مفصلًا گفته خواهد شد. )(. و احکا2ذمّی از مسلمان بخرد )

( )سیستانی 2منافع کسب و کار .. )زنجانی (: اوّل : منفعت کسب و فایده های دیگر .. )

 (: بنا بر مشهور .. )مکارم (: بنا بر احتیاط واجب ..

)زنجانی (: و احکام اینها و تفاوتهای آنها در کیفیت وجوب خمس و مصرف آنها در 

 آینده گفته خواهد شد.

 منفعت کسب  3

  [6912]مسأله 

هرگاه انسان از تجارت یا صنعت ، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد،  6912مسأله 

اگر چه مثلًا نماز و روزه مّیتی را بجا آورد و از اجرت آن ، مالی تهیّه کند، چنانچه از 

 یعنی پنج یک آن را به دستوری مخارج سال خود او و عیاالتش زیاد بیاید، باید خمس ،

( )مکارم (: مسأله هر گاه انسان از طریق زراعت یا 6( )6که بعداً گفته می شود بدهد. )
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صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسسات مختلف درآمدی به 

 دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را

 می دهد زیاد آید، باید خمس )پنج یک ( آن را به شرحی که بعداً گفته می شود بپردازد.

  [6913]مسأله 

 اشاره

( واجب 2(، مثلًا چیزی به او ببخشند )6اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ) 6913مسأله 

 (، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که اگر از مخارج سالش3نیست خمس آن را بدهد )

( )سیستانی (: بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا 6زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: مثلًا چیزی به وصیّت به او بدهند یا ببخشند یا هدیه 2می شود .. )

 کنند یا جایزه دهند ..

خصی وصّیت یا نذر ش)بهجت (: مثلًا چیزی به او ببخشند یا جایزه بدهند، یا اینکه از راه 

 یا عمومی یا وقف ، چیزی به او برسد ..

 1ص: 

( )اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: اگر از مخارج 3)

سالش زیاد بیاید ) )تبریزی (: و آن هدیه چیز کم یا کوچکی حساب نشود( باید خمس 

 آن را بدهد.

)فاضل (: چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید احتیاط واجب آن است که خمس آن را 

 بدهد.

 )بهجت (: اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
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)زنجانی (: چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد 

بدهد، بلکه بنا بر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد خمس  الزم است خمس آن را

 آن را بدهد.

)مکارم (: مسأله اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط 

 واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

 مسائل اختصاصی 

را به منزل خود جهیزیه ای که پدر به دخترش می دهد و دختر آن  6391)بهجت (: مسأله 

می برد، آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده ، خمس دارد، مگر آن که استفاده 

نکردن او اتّفاقی بوده و آن چیز، نیاز منزل اوست و یا چیزی است که نداشتن آن خالف 

 شأن اوست که در این صورت خمس ندارد.

ا و درآمدهای کسب نیست ، ولی هیچ گونه تفاوتی میان کسبه 6991)مکارم (: مسأله 

 اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد.

  [6919]مسأله 

( خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به 6مهری را که زن می گیرد ) 6919مسأله 

(. ولی اگر مثلًا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین 2انسان می رسد )

( آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از 9(، احتیاط مستحب ّ )3ارد )خویشی د

( )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: و مالی را که مرد 6مخارج سالش زیاد بیاید بدهد. )

( )اراکی (: گرچه احتیاط مستحبّ  است خمس آن 2عوض طالق خلع اخذ می نماید .. )

ی (، )فاضل (: اگر مثلًا با کسی خویشاوندی داشته و ( )خوئی (، )تبریز3را بپردازد .. )
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( )اراکی (، )خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (، )صافی (: 9گمان ارث بردن از او نداشته .. )

 احتیاط واجب ..

)مکارم (: مسأله اگر از کسی ارثی به او رسد که خویشاوندی دوری با او دارد و اطالعی 

باره چنین ارثی نداشته ، در اینجا نیز احتیاط واجب  از چنین خویشاوندی و انتظاری در

 آن است که خمس آن را بپردازد.

)بهجت (: مسأله مهری را که زن می گیرد و ارثی که به انسان از خویشاوندی می رسد 

که نمی داند با او خویشاوند است ، بنا بر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، 

رثهای دیگر که از خویشاوندی می رسد که می داند با او باید خمس بدهد، ولی ا

خویشاوند است ، اگر چه از مخارج سالش زیاد بیاید خمس ندارد، ولی اگر علم دارد 

 که مورّث خمس مال را نداده ، واجب است خمس آن را بدهد.

 ط)زنجانی (: مسأله مهری که زن در ازدواج دائم می گیرد خمس ندارد ولی بنا بر احتیا

 واجب 

 1ص: 

مهری که زن در ازدواج موقّت می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن 

را بدهد، و ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد، مگر ارث غیر منتظره باشد که بنا بر 

 احتیاط واجب اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را بدهد.

ن می گیرد و مالی را که مرد عوض طالق خُلع می گیرد )سیستانی (: مسأله مهری را که ز

و همچنین دیه ای که دریافت می شود، خمس ندارد و همچنین است ارثی که بر اساس 

قواعد معتبر در باب ارث به انسان می رسد، و امّا اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر 

ائد محسوب می شود و خمس آن این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فو
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را باید بدهد و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر 

باشد، احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، 

 بدهد.

  [6911]مسأله 

ن مال از او به ارث رسیده اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که ای 6911مسأله 

( در خود آن مال خمس 2(، و نیز اگر )6خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد )

نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است ، باید 

 ( )خوئی (: بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بدهد ..6(. )3خمس را از مال او بدهد )

( )خوئی (: ولی اگر .. )تبریزی 2)تبریزی (: بنا بر أظهر واجب نیست خمس آن را بدهد .. )

( )سیستانی (: ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده 3(: و اگر .. )

به دادن خمس عقیده نداشته یا آن که خمس نمی داده ، الزم نیست وارث خمس واجب 

 بر او را بپردازد.

نجانی (: باید بگونه ای بدهکاری او را برطرف سازد، خواه از مال میّت بدهد یا از مال )ز

 خود، خمس را داده و بعد از مال میّت بردارد، یا از مال خود بگونه مجّانی بدهد.

 .6919)بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

هکار مور ث ، خمس بد )فاضل (: مسأله اگر مالی به ارث به انسان برسد و انسان بداند که

است مثلًا با حاکم شرع دستگردان کرده و نپرداخته یا مالی را که خمس به آن تعلق گرفته 

مصرف کرده بدون این که خمس آن را بدهد، اگر آن مال از درآمد همان سال فوت 

بوده این شخص باید بدهی خمسی او را بدهد و اگر از درآمد سالهای قبل بوده و خمس 
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به علت این که به خمس اعتقادی نداشته نپرداخته است ، بر او واجب نیست خمس آن را 

 آن را بدهد هر چند بهتر است خمس آن را بدهد تا متوفّی ، عذاب اخروی نداشته باشد.

)مکارم (: مسأله اموالی که به عنوان ارث به ]انسان [ می رسد مشمول خمس نیست ، مگر 

را نداده است و یا این که به خاطر سایر اموالش  این که بداند شخص میّت خمس آن

 بدهکار خمس است .

 9ص: 

  [6911]مسأله 

اگر بواسطه قناعت کردن ، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس  6911مسأله 

آن را بدهد. این مسأله در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )بهجت (: مسأله اگر بواسطه 

قناعت کردن ، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، 

همچنین اگر کسی بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در باید خمس آن را بدهد. و 

 سال از درآمد مصرف کند خمس مقدار زائد را باید بدهد.

  [6919]مسأله 

 اشاره

(، باید خمس تمام مالی را که 2( او را می دهد )6کسی که دیگری مخارج ) 6919مسأله 

(. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده 3به دست می آورد بدهد )

باشد فقط باید خمس باقی مانده را بدهد. این مسأله در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست 

( )بهجت (: مثل زنی که شوهر مخارج او را می دهد، 2ارج .. )( )سیستانی (: تمام مخ6)

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )سیستانی (، 3اگر خودش کسبی داشته باشد .. )

 )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .
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)زنجانی (: باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد و یک سال در دست او می 

 ن مسأله [ماند، بدهد. ]پایا

 مسائل اختصاصی 

چیزهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد که در  6911)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله 

[ ذکر می شود اگر بعد از دادن زکات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید 6313مسأله ]

 خمس آنها را بدهد.

ال ، موعد وصول آن پولی را که انسان قرض می دهد، اگر سر س 6397)بهجت (: مسأله 

فرارسیده باشد و وصول آن بدون عُسر، ممکن باشد به حُکم موجودی اوست ؛ در غیر 

این صورت هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط باید خمس آن را بدهد و 

 پولی را که انسان قرض گرفته خمس ندارد و منافع آن به حکم سایر منافع است .

اگر از مالی که به انسان به ارث می رسد سودی حاصل شود یا آن  6341)فاضل (: مسأله 

مال نما داشته باشد سود و نمای آن جزء منافع سال حصول قرار می گیرد که اگر تا آخر 

سال خمس باقی ماند به احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اگر قیمت این مال 

 می گیرد.افزایش پیدا کند به قیمت افزوده شده خمس تعلق ن

  [6913]مسأله 

اگر مِلکی را بر افراد معیّنی مثلًا بر اوالد خود وقف نماید، چنانچه در آن  6913مسأله 

( و از مخارج سال 6ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن ، چیزی به دست آورند )

( )مکارم (: چنانچه آن ملک درآمدی 6( )2آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: و همچنین اگر ) )گلپایگانی 2داشته باشد .. )

(، )صافی (: بلکه اگر( طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلًا اجاره آن را بگیرند، ) 
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)گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط واجب ( باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان 

 ی آید بدهند.زیاد م

 3ص: 

)زنجانی (: و اگر قیمت زراعت و درختکاری هم در اثر رشد زیاد شود، خمس مقدار 

زیادی الزم است و اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند، مثلًا اجاره آن را بگیرند، باید 

 خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

  [6917]مسأله 

( گرفته از 6الی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبّی )اگر م 6917مسأله 

( ولی اگر از مالی که به 3( واجب نیست خمس آن را بدهد )2مخارج سالش زیاد بیاید )

او داده اند منفعتی ببرد مثلًا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست 

و کسب نگهداشته باشد، باید خمس  ( چنانچه درخت را برای منفعت بردن9آورد )

( )اراکی (، )فاضل (: بابت خمس و 6مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد. )

( )خوئی (، )تبریزی (: یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلًا از درختی 2زکات .. )

ش زیاد بیاید، باید که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد، و از مخارج سال

 خمس آن را بدهد.

)بهجت (: و شخص با گرفتن این مال ، دیگر فقیر نباشد واجب است خمس آن را بدهد. 

( )اراکی (: امّا اگر صدقه مستحبّی بوده است باید خمس آن را بپردازد 3]پایان مسأله [ )

و  رد که قبلًا گفته شد( )فاضل (: و از مخارج سالش زیاد بیاید، حکم نماءِ ارث را دا9.. )

در مالی که فقیر به عنوان صدقه مستحبّی گرفته احتیاط واجب آن است که خمس آن را 

 بدهد.
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)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله در مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب 

نیست امّا احتیاط واجب آن است که خمس مالی را که بابت صدقه مستحبّی به او داده 

اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی که به او بابت خمس و زکات 

و صدقه داده اند منفعتی ببرد مثلًا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست 

 آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

ا ابت صدقه واجب مانند کفّارات و ردّ مظالم ، ی)سیستانی (: مسأله اگر مالی را که فقیر ب

مستحبّی گرفته ، از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلًا 

از درختی که به او داده اند، میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، بنا بر 

مالی را از بابت خمس یا زکات از روی  احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. ولی اگر

استحقاق به او داده باشند، الزم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگر از 

 مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد.

)مکارم (: مسأله چیزی را که افراد مستحق ّ از باب خمس یا زکات می گیرند خمس 

یاد بیاید، ولی اگر از مالی که از این طریق به ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللی ز

او رسیده منفعتی ببرد، مثلًا از درختی که از باب خمس به او داده شده میوه ای به دست 

 آورد باید خمس آن مقداری که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.

 ارج ز مخ)زنجانی (: مسأله مالی را که فقیر بابت خمس می گیرد، خمس ندارد، هر چند ا

 7ص: 

سالش زیاد بیاید، ولی مالی را که فقیر بابت زکات یا صدقه مستحبّی می گیرد اگر از 

مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و اگر از مالی که بابت خمس به او داده 
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اند منفعتی ببرد، مثلًا از درخت میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید 

 س آن را بدهد.خم

  [6914]مسأله 

( یعنی به فروشنده بگوید این 6اگر با عین پول ِ خمس نداده جنسی را بخرد ) 6914مسأله 

جنس را به این پول می خرم ) یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس 

 ( معامله پنج یک آن را اجازه بدهد،3( چنانچه حاکم شرع )2نداده عوض آن را بدهد )

معامله آن مقدار صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع 

( بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده 9)

( خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته ، 1گرفته از بین نرفته ، حاکم شرع )

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه 1یا خریدار مطالبه می کند ) عوض خمس را از فروشنده

( )مکارم (: معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ، مگر این که 6)بهجت ( نیست )

حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم 

ر فروشنده خمس را پرداخت ، از ( )اراکی (: معامله صحیح است ، ولی اگ2شرع دهد. )

خریدار طلب می نماید. ]پایان مسأله [ ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : 

( )فاضل (: 1( و )9( )3)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (، )زنجانی ( و )فاضل ( نیست [ )

ک پنجم ، ( )زنجانی (: و در صورت بطالن معامله به مقدار ی1مجتهد جامع الشرایط .. )

 فروشنده که به این امر آگاه نبوده می تواند معامله را بطور کامل به هم بزند.

[ یعنی به فروشنده بگوید 6)خوئی (: مسأله اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد ]

[ معامله نسبت به جمیع مال صحیح 2این جنس را به این پول می خرم ظاهر این است که ]

با این پول خریده است ، خمس تعلق می گیرد و احتیاجی به اجازه  است و به جنسی که

 [.3و امضاء حاکم شرع نیست . ]
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  [6916]مسأله 

( و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده 6اگر جنسی را بخرد ) 6916مسأله 

بدهد )و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد 

( ولی چون از پولی که خمس در آن است به 3( معامله ای که کرده صحیح است )2)

ل به او مدیون می باشد. و پولی را که به ( به مقدار پنج یک آن پو9فروشنده داده )

فروشنده داده اگر از بین نرفته ، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته 

، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند. این مسأله در رساله آیت اللّه )بهجت 

 ( نیست 

----------------------------------- 

 تبریزی  [ ) من6]

 (: از مؤمنی جنسی بخرد ..

 [ ) من سیستانی 2]

(: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به 

 این پول می خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد ..

 [ ) من تبریزی 3]

  (: در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست

 64ص: 
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( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 2( )مکارم (: اگر جنسی را به ذمّه بخرد .. )6)

: )خوئی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )مکارم (، )نوری (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی 

 ( )اراکی (: ولی باید خمس آن را بپردازد. ]پایان مسأله [ )خوئی3( و )صافی ( نیست [ )

(، )تبریزی (، )سیستانی (: و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون 

( )فاضل (: 9می باشد. ]پایان مسأله [ )مکارم (: و تصرفاتش در آن جنس جایز است .. )

باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلبکار است و پولی را که به فروشنده 

نرفته مجتهد جامع الشرایط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته داده اگر از بین 

عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند و چنانچه جنس را بخرد و هنگام 

معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنا بر احتیاط 

رع دارد و چنانچه اجازه داد بنا بر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم ش

 یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.

  [6912]مسأله 

( 3( چنانچه حاکم شرع )2( که خمس آن داده نشده بخرد )6اگر مالی را ) 6912مسأله 

اند ( می تو9معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع )

( و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار 1پنج یک آن مال را بگیرد )

( بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس 1پنج یک پول آن را به حاکم شرع )

( )سیستانی (: اگر مسلمان اثناعشری مالی را .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 6بگیرد. )

( )اراکی (: معامله صحیح است و اگر خمس آن را بپردازد می تواند 2نیست ))بهجت ( 

از فروشنده بگیرد. ]پایان مسأله [ )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: خمسش به عهده 

فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست . ]پایان مسأله [ )مکارم (: معامله او نسبت به 

رع اجازه دهد که در این صورت خمس پول خمس باطل است ، مگر آن که حاکم ش

معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد. 
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( )زنجانی (: و اگر خریدار به این امر آگاه 1( )فاضل (: مجتهد جامع الشرایط .. )9( و )3)

پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر  نباشد می تواند بقیه معامله را هم ، به هم بزند و

حاکم شرع معامله یک پنجم را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک 

پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد. 

 )فاضل (: مجتهد جامع الشرایط .. 1)

  [6913]مسأله 

( پنج یک آن چیز 6ی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند )اگر چیز 6913مسأله 

( )سیستانی (: به 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2مال او نمی شود )

 ( )فاضل (: و باید خمس آن را بدهد.2مسلمان اثناعشری ببخشد .. )

)اراکی (: آن شخص همه آن را مالک می شود، گرچه خمس آن به عهده بخشنده باقی 

 است .

 66ص: 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: پنج یک آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر 

 این شخص نیست .

  [6919]مسأله 

 اشاره

مالی به دست انسان (، 6اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد ) 6919مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 2آید، واجب نیست خمس آن را بدهد )

( 2( )تبریزی (: و یا از روی عصیان خمس نداده .. )سیستانی (: یا خمس نمی دهد .. )6)
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 )گلپایگانی (، )صافی (: ولی زمینی را که از کافر ذمّی بخرد که او از مسلمان خریده و

 خمسش را نداده باشد باید خمسش را به شرحی که گفته می شود بدهد.

)فاضل (: مسأله اگر کافر یا کسی که به خمس اعتقادی ندارد چیزی را به انسان هدیه 

بدهد انسان مالک آن می شود و الزم نیست خمس آن را بدهد. بلی اگر آنچه را که 

د سال او زیاد بیاید باید خمس آن را گرفته در طول سال صرف مؤونه او نشود و از درآم

 بپردازد.

)مکارم (: مسأله هرگاه مالی به دست انسان از شخص کافر، یا کسی که عقیده به خمس 

ندارد، از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن ِ خمس آن واجب نیست ، امّا اگر عقیده به 

 خمس دارد ولی خمس آن را نداده ، دادن خمس آن واجب است .

)زنجانی (: مسأله اگر به شیعه دوازده امامی ، مالی از پیروان دیگر فرقه های اسالمی یا از 

 کافران برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

 مسأله اختصاصی 

اگر اجمالًا می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد  6931)مکارم (: مسأله 

ده خمس به آن تعلق گرفته یا نه ، مثل این که ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما دا

احتمالًا اموالی از طریق ارث به او رسیده ، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها 

باشد، تصرّف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن الزم نیست ، همچنین قبول دعوت 

است ، مگر این که بدانیم غذایی این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز 

 را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده .

  [6911]مسأله 
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( از وقتی که شروع به کاسبی می 6تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها ) 6911مسأله 

د خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید ( یک سال که بگذرد، بای2کنند )

( اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد 9( و کسی که شغلش کاسبی نیست )3بدهند )

( بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از 1)

ریجاً سود حاصل می ( )فاضل (: که در کسب آنها تد6خرج سالش زیاد آمده بدهد. )

( )سیستانی (: و همچنین 3( )خوئی (، )تبریزی (: از وقتی که منفعت می برند .. )2شود .. )

است منبری و امثال او، هر چند درآمد او در مواقع خاصّی از سال باشد، اگر معظم مخارج 

 سال را کفاف دهد و کسی که شغلی ندارد که از آن ، مخارج زندگی را تحصیل کند و

از کمک دولت یا مردم استفاده می کند، یا اتّفاقاً سودی بدست می آورد، بعد از آن که 

 یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد

 62ص: 

( )فاضل (: 9آمده بدهد پس برای هر منفعت می تواند سال جداگانه ای حساب کند. )

تاً سود به دستش می آید مبدأ سال خمس وی از موقعی که فایده مانند کشاورز که دفع

)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: اگر اتفاقاً منفعتی  1برده است می باشد. )

 ببرد ..

)مکارم (: مسأله آغاز سال برای حساب خمس هر کسی اولین درآمد اوست ، یعنی اگر 

راعت و غیر اینها کند، اولین زمانی که کسی شروع به تجارت و کسب و صنعت و ز

درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس اوست و نمی توان با قصد و نیّت آن را 

جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اّول سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب 

اوّل سال سال خود را زودتر از موعد معین برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت ، 

 او خواهد شد.
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)زنجانی (: مسأله تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، چنانچه منفعت آنها از مخارج 

سال که ابتدای آن وقتی است که منفعت می برند، زیاد بیاید، باید خمس مقدار زیادی 

 را بدهند، همچنین کسی که شغلش کاسبی نیست و اتفاقًا منفعتی برده ، ابتدای سال وی

 وقتی است که منفعت برده است .

  [6911]مسأله 

 اشاره

انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید، خمس آن را  6911مسأله 

( و اگر برای دادن 3( تأخیر بیندازد )2( و جایز است دادن خمس را تا آخر سال )6بدهد )

ی (: بلکه اگر بداند که منفعت ( )زنجان6( )9خمس ، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد )

صرف مخارج وی نمی گردد الزم است همان وقت که منفعت بدست می آورد خمس 

آن را بدهد و در صورتی که نمی داند که منفعت وی از مخارج سال وی زیاد می آید 

یا نه ، جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و برای دادن خمس می توان 

( )اراکی 3( )بهجت (: تا آخر سال قمری .. )2یا قمری را مالک قرار داد. )سال شمسی 

 (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

)سیستانی (: ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی کند، بنا بر احتیاط واجب باید 

 فوراً خمس آن را بدهد ..

ا مخارج احتمالیش را از آن بردارد. )مکارم (: می تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد ت

( )بهجت (: اگر 9برای دادن خمس می توان معیار را سال شمسی یا سال قمری قرار داد. )

برای دادن خمس ِ زراعت و مانند آن ، که مطابق سال شمسی انجام می شود، سال خمسی 

 را شمسی قرار دهد، اشکال ندارد.
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 مسأله اختصاصی 

کسی که درآمد اضافی ندارد قرار دادن سال خمس برای او الزم  6937)مکارم (: مسأله 

 نیست .

  [6919]مسأله 

( برای دادن خمس ، سال قرار دهد 6)کسی که مانند تاجر و کاسب باید ) 6919مسأله 

(، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن 2)

در رساله آیات عظام « باید»( ]کلمه 6( )3قیمانده را بدهند )منفعت کسر کنند و خمس با

 : )خوئی (، )زنجانی ( و )تبریزی ( نیست [

 63ص: 

( 3( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )سیستانی ( نیست [ )2)

)زنجانی (: البتّه مخارج ضروری کفن و دفن و مراسم ترحیم که اگر از مال میّت صرف 

نها نشود آبروی میّت در خطر است ، از مخارج میّت به شمار می آید و خمس به آنها آ

 تعلّق نمی گیرد.

)تبریزی (: بر ورثه الزم نیست مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس 

 باقیمانده را بدهند.

ا ج او را ت)مکارم (: مسأله کسی که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخار

 موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

  [6913]مسأله 
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( و در 6اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده باال رود و آن را نفروشد ) 6913مسأله 

( )مکارم 6( )2بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که باال رفته بر او واجب نیست )

( )مکارم (: ولی اگر قیمت 2ارتی و کسب و کار آن را نفروشد .. )(: روی مالحظات تج

آن تا آخر سال همچنان باال باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد 

از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به 

 میل خود آن را نگهدارد.

عد از رسیدن سال خمس عمداً آن را نفروشد و قیمتش پایین بیاید )فاضل (: ولی چنانچه ب

 خمس آن را باید بدهد.

  [6917]مسأله 

اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده باال رود و به امید این که قیمت  6917مسأله 

آن باالتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید خمس مقداری 

( بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که 6که باال رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد )را 

تجّار معمولًا برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری که باال رفته 

( )اراکی (: خمس مقداری 6باید بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

باید بدهد. ]پایان مسأله [ )خوئی (، )زنجانی (: خمس مقداری که باال رفته را که باال رفته 

بر او واجب نیست ) )خوئی (: بلکه مقدار خمس چه نسبتی به مجموع اصل و ربح داشته 

 ؛ به همان نسبت از موجودی عیناً و یا قیمتاً باید بدهد(.

که همان او واجب نیست ؛ بل)گلپایگانی (، )صافی (: تمام خمس مقداری که باال رفته بر 

مقدار از عین را که در حال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال 

گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد. مثلًا اگر از سرمایه خمس داده جنسی را هزار تومان 

خرید و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یک آن جنس خمس آن 
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گر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد سپس تنزّل نمود مثلًا به می شود که ا

همان هزار تومان اّول رسید باید شش یک هزار تومان که قیمت روز اداء است بپردازد 

بلی اگر در حین ترقی قیمت ، عین در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قیمت پیدا 

تأخیر کرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روز کرده باشد و بدون عذر در اداء خمس آن 

 تلف ضامن است .

 )نوری (: خمس مقداری که باال رفته بر او واجب است ..

 69ص: 

)سیستانی (: خمس مقداری که باال رفته ، بنا بر احتیاط بر او واجب است . ]پایان مسأله [ 

)تبریزی (: خمس مقداری که آخر سال باال رفته بود و می توانست آن را به آن قیمت 

 بفروشد بر او واجب است .

 (6913)فاضل (، )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [6994]مسأله 

اگر غیر مال التّجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثًلا  6994مسأله 

به او بخشیده اند چنانچه قیمتش باال رود اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش 

اضافه شده ، خمس ندارد. ولی اگر درختی که خریده نموّ کند و بزرگ شود و یا 

که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که  گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی

از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد. این مسأله ، در رساله آیت 

اللّه )بهجت ( نیست )اراکی (: مسأله اگر غیر مال التّجاره مالی داشته باشد که خمسش را 

بر قیمتش اضافه شده ، خمس  داده یا خمس ندارد، چنانچه قیمتش باال رود، مقداری که

ندارد ولی اگر آن را بفروشد خمس مقداری که بر قیمتش افزوده شده باید بپردازد ولی 
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اگر درختی که خریده نموّ کند و بزرگ شود، و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در 

صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از عین آن سود ببرد باید خمس 

 زیاد شده بدهد. آنچه

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر غیر مال التّجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده 

، یا خمس ندارد چنانچه قیمتش باال رود، اگر آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه 

شده ربح سال فروش محسوب می شود که اگر از مخارج سالش زیادتر بیاید باید خمس 

 بدهد. آن را

)خوئی (: مسأله اگر غیر مال التّجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، 

مثلًا چیزی را برای مئونه اش خریده باشد چنانچه قیمتش باال رود، اگر آن را بفروشد، 

خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده باید بدهد. و همچنین اگر مثلًا درختی را که 

د، یا گوسفند چاق شود در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این خریده میوه بیاور

بوده که منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد، بلکه اگر مقصودش منفعت 

[ )مکارم (: مسأله هرگاه غیر مال التّجاره مالی 6بردن هم نبوده باید خمس آن را بدهد. ]

مس ندارد )مانند ارث ( چنانچه قیمتش باال رود، دارد که خمس آن را داده یا اصلًا خ

اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندی را که 

 خمسش را داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.

 د)فاضل (: مسأله اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندار

 چنانچه قیمتش باال رود و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد.

اگر چیزی را با پول مخمس خریده تا از منافع آن استفاده کند مثلًا درختی خریده تا میوه 

آن را بفروشد یا گاو خریده تا شیر آن را بفروشد میوه و نمای آن جزء درآمد سال او 

 اگر تا آخر سال خمسی صرف مؤونه نشده باید تخمیس شود.محسوب می شود که 
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----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 (: اگر آن را بفروشد باید خمس آن را بدهد.

 61ص: 

)نوری (: مسأله اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد 

انچه قیمتش باال رود و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه مثلًا به او بخشیده اند چن

شده ، خمس دارد ولی اگر مثلًا درختی که خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود در 

صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آنها ببردباید خمس آنچه 

 زیاد شده بدهد.

مال التّجاره، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیّه کرده باشد و  )سیستانی (: مسأله اگر غیر

خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش باال رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که 

بر قیمتش اضافه شده و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلًا درختی 

س ده از گوشت نگه می دارند چاق شود، باید خممیوه بیاورد، یا گوسفندی که برای استفا

 آن زیادی را بدهد.

)زنجانی (: مسأله اگر غیر سرمایه مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، 

مثلًا چیزی را برای مخارج زندگی خریده باشد، چنانچه قیمتش باال رود، اگر آن را 

 ، باید بدهد. بفروشد خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده

الزم به توضیح است که مقداری که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده می شود خمس 

ندارد بنا بر این اگر به طور مثال ، مالی قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو 

درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان  14هزار تومان برسد، اگر مقدار 
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ده خمس ندارد و تنها الزم است خمس پانصد تومان را بدهد. در هر حال اگر مثًلا افزو

درختی را که خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود، باید خمس آنچه زیاد شده را 

 بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از میوه درخت یا چاق شدن گوسفند نباشد.

  [6996]مسأله 

( 2( برای آن که بعد از باال رفتن قیمتش بفروشد )6ث کند )اگر باغی احدا 6996مسأله 

( ولی اگر قصدش این باشد 3باید خمس میوه و نموّ درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد )

( این مسأله ، در رساله آیت 9که از میوه آن استفاده کند فقط باید خمس میوه را بدهد )

غی احداث کند با پولی که خمس آن را داده ( )سیستانی (: اگر با6اللّه )بهجت ( نیست )

( )فاضل (: میوه و نمو درختها و زیادی قیمت 2است یا خمس به آن تعلّق نگرفته است .. )

باغ جزء درآمد سال او است و اگر صرف مؤونه نشد باید خمس آن را بدهد ولی اگر 

ود نه او نشقصدش این باشد که میوه آن را بفروشد باید خمس میوه را اگر صرف مؤو

( )گلپایگانی (، )صافی (: باید بعد از باغ شدن ، خمس درختها و میوه و نمّو 3بدهد. )

درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله 

خود احداث کند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جزء مؤونه محسوب می 

آن هیچ کدام خمس ندارد و اگر برای این که میوه آن را بفروشد و از شود باغ و نموّ 

قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده حکم سرمایه را دارد و خمس آن واجب است 

به این معنی که پس از آن که باغ شد و درختهایش به حد کمال رسید اگر زمین آن 

 رختها.خمس نداشته خمس درختها را بدهند و بعد هم نموّ د

 61ص: 

 )مکارم (: چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی (: باید خمس میوه و نموّ درختها و نهالهایی که می روید یا آن را کاشته اند و 

شاخه های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادتی قیمت باغ را بدهد. ولی اگر 

ه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قصدش این باشد که میو

 قیمت واجب نیست و ما بقی خمس دارد.

)نوری (: ولی اگر باغی را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و یا به 

این قصد بخرد و جزء مؤونه محسوب شود آن باغ و نموّ آن خمس ندارد ولی اگر برای 

آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم این که میوه 

( )مکارم (: و خمس 9سرمایه را پیدا می کند که باید خمس میوه و نموّ درختها را بدهد. )

 خود باغ را هنگام فروش می دهد.

)خوئی (، )تبریزی (: اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش 

اده کند، فقط باید خمس میوه و نموّ درختها را بدهد ) )تبریزی (: و تا مادامی که باغ استف

 را نفروخته ترقی قیمت باغ ، خمس ندارد(.

)زنجانی (: مسأله اگر باغی با مال خمس داده یا مالی که خمس ندارد احداث کند، باید 

بازار قیمت باغ زیاد  خمس میوه و نموّ درختها را بدهد ولی اگر در اثر افزایش قیمت

شود، تا وقتی که باغ را نفروخته خمس واجب نیست ، در این مسأله فرقی نیست که 

مقصود وی از احداث باغ این باشد که بعد از باال رفتن قیمتش آن را بفروشد یا از میوه 

 آن استفاده کند یا به غرض دیگری باغ را احداث کرده باشد.

  [6992]مسأله 

اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها  6992مسأله 

( مثلًا از شاخه های آن 6است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر )
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که معمولًا هر سال می بُرند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از 

( این مسأله ، در 2زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد ) مخارج سال او

( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: اگر 6رساله آیات عظام : )اراکی ( و )بهجت ( نیست )

درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد و همچنین 

به ذکر است که اگر چند سال خمس را نداده باشد مجموع  ( )زنجانی (: الزم2اگر .. )

زیادی درخت را در این مدّت مالحظه نموده و خمس آن را می پردازد و پرداخت چیزی 

 بیش از آن الزم نیست .

)سیستانی (: مسأله اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس 

اخه های آن که معمولًا هر سال می برند، اگر از مخارج زیادی آنها را بدهد. و همچنین ش

 سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

)فاضل (: مسأله اگر درخت بید و چنار بکارد یا قالی بزند جزء درآمد سالی است که 

 وقت 

 69ص: 

فروش آنها است لذا اگر در آن سال صرف مؤونه نشد و عین یا پول آن باقی ماند در 

سال باید تخمیس شود. شاخه ها یا منافعی که معمولًا در هر سال از آن استفاده می  آخر

کنند جزء درآمد همان سال محسوب می شود که اگر تا آخر سال باقی ماند باید تخمیس 

 شود.

)مکارم (: مسأله درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند وقتی موقع 

ید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی فروش چوب آنها رسید با

 اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
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  [6993]مسأله 

 اشاره

کسی که چند رشته کسب دارد مثلًا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش  6993مسأله 

ارد سرمایه و دخل و خرج و (، چنانچه در هر رشته کسبی که د6و زراعت هم می کند )

حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، 

( و اگر رشته های مختلف 2و اگر در آن رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران نمی شود )

، در دخل و خرج و حساب صندوق ، یکی باشند باید همه را آخر سال یک جا حساب 

( )اراکی (: باید همه را آخر سال یک جا 6گر نفع داشت خمس آن را بدهد. )کند و ا

حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد. ]پایان مسأله [ )بهجت (: می تواند برای 

همه درآمدهای خود یک روز از سال را معین کند و آن را برای خود سال قرار دهد و 

د. ]پایان مسأله [ )نوری (: باید عائدات خود آنچه از مخارج سالش زیاد آمد، خمس ده

را روی هم رفته کلًّا در نظر بگیرد و مخارج ساالنه خود را نیز در نظر بگیرد و خمس 

آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و اگر در یک رشته ضرر کند 

 از رشته دیگر جبران می شود.

ر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و چنانچه از )فاضل (: باید خمس آنچه را در آخ

یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران 

نماید گرچه احتیاط در ترک آن است و نیز اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر 

آن رشته ضرر کند، بنا بر  ( )زنجانی (: اگر در2یکی را با نفع دیگری جبران نماید. )

 احتیاط واجب نمی تواند آن را از سود رشته دیگر کسر نماید ..

)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: مسأله کسی که چند رشته کسب دارد؛ مثلًا 

[ باید خمس آنچه را در 6اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند ]
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و زیاد می آید بدهد. و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر آخر سال از مخارج ا

[ ولی اگر دو تجارت 2ضرر کند بنا بر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد ]

 [3داشته باشد می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید. ]

----------------------------------- 

 [ ) من خوئی 6]

 خرید و فروش هم می کند .. (:

 [ ) من تبریزی 2]

 (: بنا بر أظهر نفع و ضرر روی هم حساب می شود.

 [ ) من خوئی 3]

(: بنا بر احتیاط مستحب ّ باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو رشته مختلف 

دارد مثلًا تجارت و زراعت می کند در این صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی شود ضرر 

 یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

 ) من سیستانی 

(: مسأله کسی که چند رشته تجارت دارد مثلًا با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری 

برنج خریده است ، چنانچه همه آن رشته ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و 

در آخر سال از مخارج حساب صندوق و سود و زیان یکی باشند، باید خمس آنچه را که 

او زیاد می آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می 

تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب 

دارد مثلًا تجارت و زراعت می کند یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم 
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، در این دو صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی شود ضرر یک رشته را به نفع  جدا است

 رشته دیگر تدارک نمود.

 ) من مکارم 

(: مسأله کسی که دارای چند رشته کسب و کار است ، مثلًا هم زراعت دارد و هم صنعت 

و هم درآمد کارگری ، باید منافع همه را در آخر سال یک جا حساب کند، چناچه چیزی 

 زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.

 63ص: 

 مسأله اختصاصی 

از مالهای او از بین برود نمی تواند  اگر غیر از سرمایه چیز دیگری 6321)فاضل (: مسأله 

از منفعتی که بدستش می آید آن چیز را تهیّه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز 

 احتیاج داشته باشد می تواند در بین سال از منافع کسب ، آن چیز را تهیّه نماید.

  [6999]مسأله 

( از فایده کسر 6خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند ) 6999مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: مانند داللی و حمالی که عینش یا 6می شود و خمس ندارد. )

عوضش باقی نمی ماند جزء مخارج کسب است که اگر به خود آن خرجها خمس تعلق 

ی آن گذاشت و آن مقدار را جزء فایده محسوب نگرفته از فایده کسب می توان جا

 نکرد.
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)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مانند دلّالی و حمّالی ) )سیستانی (: و همچنین نقصی 

که بر آالت و وسایل او وارد می شود(، می تواند از منفعت ، کسر نماید و نسبت به آن 

 مقدار، خمس الزم نیست .

: مانند دلّالی و حمّالی ، می تواند جزء مخارج سالیانه حساب )فاضل (، )بهجت (، )نوری (

 نماید ) )نوری (: و نسبت به مقدار آن ، خمس واجب نیست (.

)زنجانی (: مانند دلّالی و حمّالی از منفعت کسر شده و نسبت به آن مقدار خمس الزم 

 نیست .

 حساب می شود.)مکارم (: مانند خرج باربری و داللی و غیر آن جزء مخارج کسب 

  [6991]مسأله 

 اشاره

آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و  6991مسأله 

( و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی 6خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر )

( 6( )3( و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد )2که از شأن او زیاد نباشد )

 )گلپایگانی (، )صافی (: اگر در وقتی تهیّه شود که معمولًا به تهیّه آن حاجت است ..

 67ص: 

)نوری (: به شرط اینکه تهیه آن در موقعی است که بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت 

( )فاضل (: و در وقتی 2است .. )خوئی (، )سیستانی (: عروسی پسر و جهیزیه دختر .. )

( )سیستانی (: در صورتی که از شأن 3ا تهیه آن مورد حاجت است .. )تهیّه شود که معمولً

 او زیاد نباشد، خمس ندارد.
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)زنجانی (: مسأله آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خورد و خوراک و پوشاک 

و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و مانند اینها می رساند خمس ندارد، ولی اگر بیش 

که برای امثال او متعارف است ، مقدار زیادی خمس دارد؛ البتّه الزم  از مقداری باشد

نیست به حد أقل متعارف اکتفا شود، بلکه تمام مقدارهای گوناگون مخارج که متعارف 

 است خمس ندارد.

)مکارم (: مسأله هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال 

مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت مصرف خوراک و پوشاک و 

واجب یا مستحب ّ و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می کند، چنانچه در آن زیاده 

 روی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد.

 مسائل اختصاصی 

ن احتیاج دارد، مانند خانه ، اثاثیه و چیزهایی که در زندگی به آ 6376)بهجت (: مسأله 

جهیزیه دختر اگر نمی تواند یک دفعه آن را تهیّه نماید ولی می تواند تدریجاً در طول 

چند سال آنها را تهیّه نماید خمس ندارد مثلًا اگر یک سال زمین را و در سال بعد قسمتی 

ن و آجر و یا سایر از وسایل ساختمان را بخرد که در این صورت اگر چه زمین یا آه

وسایل مدّتی بدون استفاده می ماند، خمس ندارد، حتی اگر پولی را برای تهیه اینها پس 

انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی شود تمام آن چیز را خرید و در 

 مدّت کمی ، مثلًا دو سال و سه سال می تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می گویند محتاج

به آن چیز است و پس انداز کردن هم برای خریدن آن چیز باشد باز هم خمس ندارد؛ 

ولی اگر بخواهد بعد از مدّت طوالنی مثلًا بعد از بیست سال آن چیز را بخرد بطوری که 

عرفاً نگویند فعلًا به آن محتاج است ، در این صورت پولی که پس انداز کرده ، اگر از 

 یک سال گذشت خمس دارد.
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اگر کسی در بعضی از مواردِ مخارج شک کند که جزء مخارج  6372)بهجت (: مسأله 

سال هست که مستثنای از خمس است یا نه ، و تعیین آن به تحقیق و مانند آن ممکن 

نباشد، أظهر عدم تعلّق خمس در آن مورد است ، ولی احتیاط مستحب ّ در ادای خمس 

 می باشد.

سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل  اگر در 6373)بهجت (: مسأله 

از ماههای حج ّ باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج ّ 

باشد و در همان سال مستطیع شد، می تواند این سود را در مخارج حج ّ مصرف کند، و 

هد جز آن مقدار از درآمد امّا اگر سود مربوط به سالهای قبل باشد، باید خمس آن را بد

این سال که استطاعت او را تکمیل کرده ، که از مؤونه حساب می شود، و اگر از روی 

 معصیت در سال استطاعت حج ّ بجا نیاورد، بنا بر أظهر باید خمس 

 24ص: 

مالی را که اختصاص به حج ّ داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بجا نیاوردن 

ر او مستقرّ شده ، بعید نیست از مؤونه سالی حساب شود که در آن می حجّی شود که ب

 تواند حج ّ بجا آورد.

  [6991]مسأله 

( می رساند، جزء مخارج سالیانه 6مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره ) 6991مسأله 

 ( در صورتی که از شأن او2است و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد )

( )زنجانی 2( )مکارم (: و مانند آن .. )6زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود. )

 (: به مقداری که متعارف است از مخارج سالیانه حساب می شود.

  [6999]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 اشاره

اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیّه کند و مجبور باشد که هر سال  6999مسأله 

ا تهیّه نماید یا در شهری باشد که معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر مقداری از آن ر

( به طوری که تهیّه نکردن آن عیب است چنانچه در بین سال از منافع 6را تهیّه می کنند )

( )فاضل (: و تهیّه آن مورد حاجت باشد چنانچه 6آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. )

جهیزیه بخرد خمس آن را الزم نیست بدهد و همینطور اگر در بین سال از منافع آن سال 

 برای تهیه جهیزیه مجبور باشد پول پس انداز کند.

 .22، صفحه 6376)بهجت (: رجوع کنید به مسأله اختصاصی 

)اراکی (: مسأله اگر انسان هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیّه نماید هر چند در 

شهری باشد که معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیّه می کنند چنانچه در بین 

 سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس دارد.

 که معمولًا هر سال مقداری از)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر انسان در شهری باشد 

جهیزیه دختر را تهیّه می کنند، و تهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع 

آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه 

 تهیّه نماید باید خمس آن را بدهد.

باشد که معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را  )خوئی (: مسأله اگر انسان در شهری

تهیّه می کنند، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه ای بخرد و از شأنش زیاد 

[ و اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال 2[ خمس آن را الزم نیست بدهد ]6نباشد ]

 [3بدهد. ]در سال بعد جهیزیه تهیّه نماید، باید خمس آن را 

----------------------------------- 
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 [ ) من سیستانی 6]

(: اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالهای متعدّد، تدریجاً تهیّه 

کند و تهیّه نکردن جهیزیه ، منافی شأنش باشد، هر چند از جهت اینکه نتواند در وقتش 

ع آن سال مقداری جهیزیه بخرد و از شأنش زیاد نباشد تهیّه کند اگر در بین سال از مناف

 و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال ، جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود ..

 ) من نوری 

(: اگر انسان در منطقه ای باشد که معمولًا جهیزیه دختر را به تدریج تهیّه می کنند به این 

ه می کنند چنانچه در بین سال از منافع آن جهیزیه معنا که هر سال مقداری از آن را تهیّ

 ای بخرد ..

 [ ) من تبریزی 2]

 (: بنا بر احتیاط الزم ، خمس آن را بدهد.

 [ ) من نوری 3]

 (: الزم است خمس آن را بدهد.

 26ص: 

)مکارم (: مسأله در میان بسیاری از خانواده ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً 

تهیّه می کنند چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ، مگر در شهری 

 که جهیزیه را از قبل تهیّه می کنند و اگر نکنند عیب است در این صورت خمس ندارد.
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ه برای تأمین مخارج زندگی در سالهای آینده همچون جهیزیه )زنجانی (: مسأله کسی ک

دختر یا خرید منزل الزم است پول یا جنسی را کنار بگذارد، و بدون این کار نتواند در 

سالهای آینده مخارج خود را تأمین کند، پول یا جنسی را که کنار می گذارد خمس 

 ندارد.

 مسائل اختصاصی 

نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می  کسی که 6977)مکارم (: مسأله 

کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد 

چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس 

بخرد و مصالح ساختمانی را در  دارد، امّا اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل

 اثناء سال بعد و اجرت بنّا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.

کسانی که قبر یا کفن از قبل برای خود تهّیه می کنند چنانچه سال  6146)مکارم (: مسأله 

 بر آن بگذرد خمس دارد.

دیگر خمس به آن هر مالی را که یک بار خمس آن را بدهند  6142)مکارم (: مسأله 

 تعلق نمی گیرد، مگر این که نموّ کند یا قیمت آن اضافه شود.

  [6993]مسأله 

مالی را که خرج سفر حج ّ و زیارتهای دیگر می کند اگر مانند مرکب  6993مسأله 

سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده ، از مخارج سالی حساب 

شروع به مسافرت کرده ، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد می شود که در آن سال 

طول بکشد. ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد باید خمس مقداری را که در سال 

( )فاضل (: اگر 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6بعد واقع شده بدهد )
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مقداری را که سر سال خمس باقی مانده  مثل خوراکیها از بین رفتنی باشد باید خمس

 بدهد.

)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: مسأله مالی را که خرج سفر حج ّ و زیارتهای دیگر می 

کند از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده ، اگر چه 

 سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.

ستانی (: مسأله مالی را که خرج سفر حج ّ و زیارتهای دیگر می )خوئی (، )تبریزی (، )سی

کند، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری 

 از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج می کند باید خمس آن را بدهد.

 22ص: 

حج ّ یا زیارتهای مستحبّی اگر از )مکارم (: مسأله همانگونه که اشاره شد هزینه سفر 

درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی کند 

و هزینه را بدهد جزء مخارج همان سالش محسوب می شود و خمس ندارد، نه در آن 

 سال و نه در سالهای بعد .

)زنجانی (: مسأله مالی را که خرج سفر حج ّ و زیارتهای دیگر بگونه ای که متعارف 

 است می کند خمس ندارد.

  [6997]مسأله 

 اشاره

( فایده ای برده ، اگر مال دیگری هم دارد 6کسی که از کسب و تجارت ) 6997مسأله 

کسب حساب ( می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده 2که خمس آن واجب نیست )
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( )نوری (: مانند مالی که به او هبه کرده اند یا 2( )سیستانی (: یا غیر آنها .. )6( )3کند )

( )زنجانی (: اگر چه از مال دیگر برای 3آن را از راه ارث بردن بدست آورده است .. )

 مخارج خود صرف کرده باشد.

ردارد ولی أظهر این است )بهجت (: احتیاط این است که مخارج سال خود را از آن مال ب

 که می تواند از در آمد سال هم حساب کند.

)مکارم (: مسأله کسی که درآمدی از کسب و کار بدست آورده اگر مال دیگری هم 

دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده ، می تواند آن دو را از هم جدا 

ارد، امّا اگر مخارج خود را کند و مخارج سال خود را فقط از فایده کسب آن سال برد

از پولی که خمس ندارد یا خمسش را قبلًا داده است بردارد، نمی تواند این مخارج را از 

 درآمد آن سال کم کند.

 مسأله اختصاصی 

اگر کسی پولی را به صاحب منزلی بدهد برای این که در منزل  6371)بهجت (: مسأله 

سکن او تأمین نمی شود این پول جزء مؤونه او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز م

 سال او حساب می شود.

  [6934]مسأله 

( که برای مصرف سالش خریده ، در 6اگر از منفعت کسب ، آذوقه ای ) 6934مسأله 

( و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در 2آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد )

 زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کندصورتی که قیمتش از وقتی که خریده 

 ( )خوئی (، )تبریزی (: اگر از منافع کسبش آذوقه ای ..6( )3)

 )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (: اگر آذوقه ای ..
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( )اراکی (، )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . 2)سیستانی (: اگر از منافعش آذوقه ای .. )

ه بخواهد قیمت آن را بدهد، هر وقت خمس را ادا می کند قیمت ( )زنجانی (: چنانچ3)

آن زمان را باید حساب کند. برای محاسبه خمس می توان هر مال را جداگانه حساب 

کرد، بنا بر این کسی که برای خود سالی قرار داده است ، اگر قبل از آن آذوقه تهیّه کرده 

 س آن را ندهد.باشد که هنوز بر آن سال نگذشته ، می تواند خم

)مکارم (: مسأله اگر از درآمد کسب و کار، آذوقه ای برای مصرف سالش خریده ، 

چنانچه چیزی در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد و احتیاط این است 

 که حتی اشیاء کم 

 23ص: 

ید د و بااهمّیت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هر چه هست حساب کن

توجّه داشت که اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر 

 بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

  [6936]مسأله 

 اشاره

( 6اگر از منفعت کسب ، پیش از دادن خمس ، اثاثیه ای برای منزل بخرد ) 6936مسأله 

رطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد چنانچه در بین سال احتیاجش از آن ب

( و همچنین است زیور آالت زنانه ، اگر در بین سال وقت زینت کردن زنها به آنها 2)

( )بهجت (: که خود آن اثاثیه باقی است و از آن استفاده می نمایند، خمس 6بگذرد. )

 آن واجب نیست .
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 حتمال دهد که تا یکسال بعد)زنجانی (: و سپس احتیاجش از آن برطرف شود، چنانچه ا

از برطرف شدن احتیاج وی ، صرف مخارج زندگی می کند می تواند آن را تا یکسال 

نگهدارد و اگر چنین احتمالی نمی دهد باید بال فاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر 

بعد از گذشت سال در مخارج صرف نکند، باید خمس آن را بدهد، و همچنین است 

( )اراکی (: بنا بر احتیاط 2زنانه که وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد. ) زیور آالت

 واجب باید خمس آن را بدهد ..

)خوئی (: هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط مستحب ّ آن است که خمس 

آن را بدهد. و همچنین است زیور آالت زنانه ، در صورتی که وقت زینت کردن زن با 

 ه باشد.آنها گذشت

)تبریزی (: هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، الزم نیست که خمس آن را بدهد و 

همچنین است زیور آالت زنانه ، در صورتی که وقت خریدن ، زینت کردن زن با آنها 

 نگذشته باشد.

)گلپایگانی (: مسأله اگر از منفعت کسب ، پیش از دادن خمس ، اثاثیه ای برای منزل 

ین همان سال ، احتیاجش از آن برطرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشد بخرد، و در ب

[ بدهد و همچنین است زیور آالت زنانه ؛ ولی اگر در سالهای بعد 6خمس آن را باید ]

[ )فاضل (: مسأله اگر از درآمد 2رفع احتیاجش از آنها بشود خمس آن واجب نیست . ]

له ای که مورد نیاز اوست بخرد و سال و منفعت کسب )بدون پرداخت خمس ( وسی

استفاده کند و در همان سال احتیاجش برطرف شود و تا آخر سال خمس بماند واجب 

است خمس آن را بدهد و اگر احتیاجش به این وسیله در سالهای بعد برطرف شود )یعنی 

 هدر طول سال خرید به آن احتیاج داشته ( الزم نیست خمس آن را بدهد. زیور آالت زنان
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هم همین حکم را دارد یعنی اگر سال پس از خرید دیگر به آن نیاز نداشته باشد یا وقت 

 زینت آنها گذشته باشد الزم نیست خمس آن را بدهد.

)مکارم (: مسأله اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعدًا 

 از 

----------------------------------- 

 من صافی  [ )6]

 (: بنا بر احتیاط ..

 [ ) من صافی 2]

 (: اگر در سالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود، رعایت این احتیاط الزم نیست .

 29ص: 

آن وسایل بی نیاز شود خمس دادن آن الزم نیست ، همچنین زیور آالت زنانه اگر بعد 

از گذشتن سن و سالی از زن ، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی 

 احتیاط مستحب ّ آن است که خمس این وسایل یا زیور آالت را بدهد.

خمس ، اثاثیه ای را که مورد )نوری (: مسأله اگر از منفعت کسب ، پیش از دادن 

احتیاجش می باشد برای منزل بخرد، چنانچه در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف 

شود بطوری که در آخر سال ، زائد بر مخارج سال محسوب شود باید خمس آن را بدهد 

و مثل آن است زیور آالت زنانه ، ولی اگر بعد از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود 

 مس آن واجب نیست .خ
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)سیستانی (: مسأله اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، اگر 

احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، الزم نیست خمس آن را بدهد؛ و همچنین 

اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولًا برای 

ه می شود مانند لباسهای زمستانی و تابستانی ، خمس ندارد؛ و در غیر سالهای بعد گذاشت

این گونه چیزها، اگر در بین سال احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است 

که خمس آن را بدهد. و زیور آالت زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها 

 گذشته باشد نیز خمس ندارد.

 مسائل اختصاصی 

کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید می کنند،  6377جت (: مسأله )به

وقتی سال بر آنها گذشت ، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خُمس آن را بدهند 

 در سالهای بعد خمس تعلق نمی گیرد.

ل و واگر شخصی نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پ 6944)بهجت (: مسأله 

یا چیزهایی از مؤونه در خانه زیاد بیاید، می تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صَرف کند 

 و خمس ندارد.

سرمایه و آالتی را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز  6946)بهجت (: مسأله 

 و اگر دارد اگر از پولی تهیّه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد،

از پولی مثل ارث تهیّه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد کاری که کرده سرمایه 

یا آن وسایل را تهیّه کند، در صورتی که در همان سال ِ کسب با آن سرمایه و وسایل ، 

مقصودی عقالیی و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولی 

که از آنها می برد بدهد، و این که گفته شد سرمایه خمس واجب است خمس سودی 
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ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگی مطابق شأن او بدون آن تأمین نمی 

 شود پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد.

ض شرط می در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل ، دادن قر 6942)بهجت (: مسأله 

شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی شود، این قرض خمس ندارد حتی اگر 

 چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.

کتابهایی را که طالب علوم دینی یا غیر آنها از در آمد کسب و  6149)مکارم (: مسأله 

 فعلًا نیازی به آن ندارند کار می خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر

و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلق می گیرد )مقصود از نیاز این 

 نیست که همه روز یا همه ماه 

 21ص: 

از آن استفاده کند بلکه اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی وجود آن 

، نیاز محسوب می شود( همچنین کتاب برای مواقع ضروری در کتابخانه الزم است 

وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی که بیم آتش سوزی است یا داروهای 

ضروری و کمکهای اولیه در خانه جزء هزینه های زندگی محسوب می شود و خمس 

 ندارد هر چند اتفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.

  [6932]مسأله 

( مخارج آن سال را از منفعتی 6سال منفعتی نبرد، نمی تواند )اگر در یک  6932مسأله 

( 6که در سال بعد می برد کسر نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 )مکارم (: بنا بر احتیاط نمی تواند ..

  [6933]مسأله 
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 اشاره

و پیش از تمام شدن  ( و از سرمایه خرج کند6اگر در اوّل سال منفعتی نبرد ) 6933مسأله 

سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته ، از منافع کسر کند 

( )صافی (: 2( )تبریزی (: اگر از اوّل سال مشغول کسب بود ولی منفعت نبرد .. )6( )2)

 ولی احتیاط مستحب ّ این است که کسر ننماید.

 رف تجارت را کسر نماید.)تبریزی (: و همچنین می تواند مصا

)خوئی (، )زنجانی (: نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند و 

 فقط مؤونه )مصارف ( تجارت را می تواند از او کسر کند.

)فاضل (: مسأله اگر در اوّل سال خمسی منفعتی بدست نیاورند و از سرمایه خود خرج 

ند و بعد درآمدی کسب کنند می توانند مقداری را که در کنند یا قرض کنند و خرج کن

 اوّل سال صرف مؤونه آنها شده از آن کسر کنند.

 مسائل اختصاصی 

اجناس مغازه ای که به عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن  6949)بهجت (: مسأله 

 پرداخت گردیده ، اگر در رأس ِ سال ِ خمسی آینده به سبب گران شدن اجناس ، قیمت

آن باال رفته باشد، مالک در حساب سرمایه ، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش 

 آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.

سرمایه ای که مورد نیاز است و با کمتر از آن زندگی او در حّد  6164)مکارم (: مسأله 

آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد همان سال و 

سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن ، لطمه ای به کار 
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را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و او نمی خورد، باید خمس آن 

 آب و ملک برای زراعت ، یا ابزار کار.

سرمایه ای که مورد نیاز انسان است و با کمتر از آن ، زندگی او  6973)زنجانی (: مسأله 

در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد خود 

سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن ، مشکلی در اداره زندگی او  برداشته و جزء

 پدید نمی آید باید خمس آن را بدهد.

  [6939]مسأله 

( از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از 6اگر مقداری از سرمایه ) 6939مسأله 

( این مسأله 2ه ، بردارد )خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شد

 ، در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )بهجت ( نیست 

 21ص: 

 ( )نوری (: از منافع بردارد.2( )تبریزی (: در تجارت و مانند آن .. )6)

 )تبریزی (: از منافع کسر نماید.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر مقداری از سرمایه یک رشته کسب به ]سبب [ تلف 

ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته ، منافعی یا 

ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده ، از آن 

منافع بردارد ) )صافی (: ولی احتیاط این است که از منافع بعد از کم شدن آن مقدار 

 برندارد(.
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سأله اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند )خوئی (: م

 [ کسر نماید.6مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار ]

)مکارم (: مسأله اگر چیزی از سرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود به طوری که جزء 

آن را از منافع بردارد، ولی اگر بواسطه حوادث  ضرر معامله حساب شود، می تواند مقدار

دیگری از بین برود )مانند سرقت و امثال آن ( نمی تواند آن را از منافع کم کند، مگر 

 این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبی که سزاوار شأن اوست انجام دهد.

ه از ده آن منافعی ببرد ک)زنجانی (: مسأله اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقیمان

خرج سالش زیاد بیاید، نمی تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد ولی 

اگر با سرمایه ای که برای او مانده ، نتواند کسبی کند که سزاوار شأن او باشد یا منافعی 

 را که از که از آن پیدا می شود، برای مخارج سال او کافی نباشد، می تواند مقداری

 سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.

  [6931]مسأله 

( از بین برود، )نمی تواند از 6اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او ) 6931مسأله 

( اگر درهمان سال به آن چیز 2منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیّه کند ولی )

( 6( )9( آن را تهیّه نماید )3ل از منافع کسب )احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سا

)مکارم (: به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود، اگر در همان سال 

( ]قسمت داخل پرانتز 2به آن احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهّیه کند. )

( )زنجانی (: 9(: از منافعش .. )( )سیستانی 3در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست [ )

همچنین اگر در سالهای بعد ، به آن چیز احتیاج داشته باشد ولی اگر اکنون آن را تهیه 

 نکند، نمی تواند در سالهای آینده آن را تهیه کند.
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  [6931]مسأله 

 اشاره

اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال  6931مسأله 

ی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. )خوئی (، )زنجانی منفعت

)فاضل (: رجوع کنید به ذیل  6939(، )تبریزی (، )سیستانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 مسأله

 مسأله اختصاصی 

مثلًا  6بطور کلّی قرض داشتن مانع تعلق خمس نمی شود؛ ) 6331)فاضل (: مسأله  6933

که یک میلیون تومان قرض دارد اگر سر سال خمس یک میلیون تومان درآمد ما کسی 

 زاد داشته باشد باید

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: از منافع همان سال ..

 29ص: 

اگر عین پولی که  2خمس آن را بدهد و نمی تواند آن را بابت بدهی خود کسر کند. )

قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد الزم نیست خمس آن 

اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری  3را بدهد. )

نچه مقداری از قرض خود یا تمام آن را از درآمد خود کرده باشد که مؤونه او نیست چنا

اگر مبلغی را  9بازپرداخت کرده باشد باید به میزان بازپرداخت خمس آن را بپردازد. )
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که خرج کرده صرف مؤونه خود کرده باشد یا تلف شده باشد می تواند از درآمد سال 

 بدون پرداخت خمس قرض خود را ادا کند.

  [6939]مسأله 

اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می تواند از  6939ه مسأل

( )تبریزی (: و همچنین اگر در اوّل سال 6( )6منافع سالهای بعد ، قرض خود را ادا نماید )

برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض 

ماید، بلی اگر قرض را ادا ننمود تا آنکه سال بر منفعت گذشت خود را از آن منفعت ادا ن

باید بدون کسر مقدار آن قرض خمس آن منفعت را بدهد مگر اینکه قرض بعد از منفعت 

کردن بوده و برای مؤونه سالش باشد که در این صورت کسر آن حتی بعد از گذشتن 

 سال خالی از وجه نیست .

)خوئی (، )زنجانی (: مسأله اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند 

[ بلکه اگر در اوّل سال 6نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید. ]

برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد ظاهر این است که 

ود را از آن منفعت کسر نماید مگر اینکه قرض بعد از منفعت نمی تواند مقدار قرض خ

کردن باشد بلی در هر دو صورت می تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نماید و 

 به آن مقدار خمس تعلق نمی گیرد.

  [6933]مسأله 

 اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند 6933مسأله 

( ولی اگر مالی را که قرض کرده و 2( نمی تواند از منافع کسب ، آن قرض را بدهد )6)

(، می 3چیزی را که از قرض خریده از بین برود )و ناچار شود که قرض خود را بدهد )
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( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )اراکی ( 9تواند از منافع کسب ، قرض را ادا نماید )

( )سیستانی (: اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را 6و )بهجت ( نیست )

ادا نماید باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض 

 کرده و یا چیزی را که با قرض 

----------------------------------- 

 [ ) من فاضل 6]

ارباح اثناء سال ادا نماید و به آن مقدار، (: و در این صورت می تواند قرض خود را از 

 خمس تعلق نمی گیرد.

 ) من سیستانی 

(: و خمس آن را ندهد؛ ولی اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از 

تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید؛ و 

خود را از ارباح اثناء سال ادا نماید و به آن مقدار  همچنین در صورت اوّل می تواند قرض

 خمس تعلق نمی گیرد

 23ص: 

 خریده در عرض سال از بین برود.

)فاضل (: دادن آن قرض از مخارج زندگی که خمس به آن تعلق نمی گیرد حساب نمی 

شود، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود ادای 

( )خوئی (: بلی ، اگر مالی را 2جزو مخارج سال حساب می شود و خمس ندارد. ) قرض
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که قرض کرده و یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود در این صورت می تواند 

 قرض خود را از منافع آن سال بدهد.

 )تبریزی (: بلی ، اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود

و ناچار شود که قرض خود را بدهد، اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعی ندارد. و اگر 

خمس به واسطه تلف شدن مالی که خمس آن را نداده بود یا به واسطه دست گردان با 

حاکم شرع یا وکیل او دَین شود اداء آن از منافع سال بعدی از مؤونه حساب نمی شود و 

 با آن اداء قرض خمس می کند، تخمیس کند.الزم است منفعتی را که 

)زنجانی (: نمی تواند از منافع کسب ، آن قرض را محاسبه کند، ولی می تواند قرض 

خود را بپردازد که در این صورت اگر مالی را که با قرض تهیّه کرده شرایط وجوب 

ا یزی رخمس را داشته باشد، باید خمس آن را بدهد و اگر مالی را که قرض کرده یا چ

( 3که با قرض تهیّه کرده ، از بین برود می تواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد. )

( )مکارم 9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [ )

 (: می تواند از منافع و درآمدهای آن سال قرض خود را ادا کند.

  [6937]مسأله 

نا بر احتیاط واجب باید خمس مال حالل مخلوط به حرام را از عین همان ب 6937مسأله 

مال بدهد. ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدارِ قیمت ِ خمس 

که بدهکار است پول بدهد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( 

خلوط به حرام و همچنین خمس های دیگر را نیست )اراکی (: مسأله خمس مال حالل م

 می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدارِ قیمت ِ خمس که بدهکار است پول بدهد.
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)خوئی (، )تبریزی (: مسأله انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به 

خواهد بدهد، [ و امّا اگر جنس دیگر ب6مقدار قیمت خمس که بدهکار است ، پول بدهد ]

 محل ّ اشکال است ، مگر آن که با اجازه حاکم شرع باشد.

)فاضل (: مسأله انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا 

 اگر

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

د مگر حاکم شرع آن را (: ولی نمی تواند به مقدار قیمت خمس ، از جنس دیگری بده

 اجازه دهد.

 ) من صافی 

(: هر چند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست . ]پایان مسأله [ )گلپایگانی (: پول یا جنس 

 دیگر بدهد. ]پایان مسأله [

 27ص: 

جنس دیگر بخواهد بدهد محل ّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط 

 باشد.

سان می تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از )سیستانی (: مسأله ان

همان چیزها بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده 

بدهد و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل ّ اشکال 

 است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
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  [6974]مسأله 

( اگر چه 2( نمی تواند در آن مال تصرّف کند )6تا خمس مال را ندهد ) 6974مسأله 

( )بهجت (: بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را 6قصد دادن خمس را داشته باشد. )

( )مکارم (: و نیّت دادن خمس به تنهایی کافی نیست ، همچنین نمی تواند 2ندهد .. )

تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامی کرده و  خمس را به ذمّه بگیرد و در مال

 اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله بعد از تمام شدن سال و مستقر شدن خمس ، تصرّف در 

 مالی که خمس آن واجب شده بدون اذن حاکم شرعی جایز نیست .

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله کسی که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر 

او گذشت ، تا خمس او را نداده است ) )خوئی (، )تبریزی (: و قصد دادن خمس را 

ندارد( نمی تواند در آن مال تصرّف کند ) )خوئی (، )تبریزی (: بلکه بنا بر احتیاط واجب 

 داشته باشد نیز چنین است (. اگر قصد دادن خمس را هم

)زنجانی (: مسأله تصرّف کردن در مالی که خمس دارد تا یک پنجم آن باقی است ، 

 اشکال ندارد.

  [6976]مسأله 

( نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود 6کسی که خمس بدهکار است ) 6976مسأله 

چنانچه تصرّف کند و آن  ( و2را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند )

( )فاضل (: کسی که خمس به مالش تعلق 6( )3مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد )

 گرفته ..
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( )بهجت (: مگر اینکه با حاکم 2)زنجانی (: کسی که در مال وی خمس می باشد .. )

ل که از ( )تبریزی (: بلی ، اگر به مجتهد عاد3شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد .. )

او تقلید می کند یا به وکیل او رجوع کند، ممکن است در بعضی از موارد به آن شخص 

 دستگردان کند تا خمس به ذمّه منتقل شود.

 )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [6972]مسأله 

 اشاره

( 2( اگر با حاکم شرع مصالحه کند )6کسی که خمس بدهکار است ) 6972مسأله 6974

( منافعی که از آن به دست 9( و بعد از مصالحه )3می تواند در تمام مال تصرّف نماید )

( 2( )زنجانی (: کسی که در مال وی خمس می باشد .. )6( )1می آید مال خود اوست )

 رد ..)خوئی (: و خمس را به ذمّه بگی

 34ص: 

)فاضل (: کسی که خمس به مالش تعلق گرفته اگر با مجتهد جامع الشّرایط مصالحه کند 

.. 

 )سیستانی (: اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ..

)مکارم (: اگر با حاکم شرع با در نظر گرفتن مصلحت مستحقین مصالحه و دستگردان 

( 1( )سیستانی (: بعد از دستگردان .. )9یّه مسأله ذکر نشده . )( )اراکی (: بق3کند .. )

 )سیستانی (: و باید به تدریج ، بدهی خود را بپردازد، بنحوی که مسامحه نباشد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)زنجانی (: البتّه حاکم شرع نمی تواند خمس را به گونه ای که مطابق مصلحت مستحقّین 

 نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.

گلپایگانی (، )صافی (: مسأله کسی که خمس بدهکار است ، اگر با اذن حاکم شرع )

خمس را به ذمّه بگیرد که بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرّف نماید و منافعی که 

 از آن بدست می آید مال خود اوست .

 مسأله اختصاصی 

ی خمس آن را نپرداخته اگر از مالی که خمس آن واجب شده ول 6963)بهجت (: مسأله 

و به ذمّه هم نگرفته ، سودی ببرد، مقداری از سود که در مقابل خمس آن مال است مال 

شخص نخواهد بود، و باید خمس اصل مال و تمام سودی که در مقابل خمس بدست 

آورده و خمس بقیّه سود را بدهد، مثلًا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه 

برده ، بیست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود این بیست  تومان سود

 تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقیمانده ، باید خمس بدهد.

  [6973]مسأله 

( اگر خمس منافع خود را بدهد و 6کسی که با دیگری شریک است ) 6973مسأله 

سش را نداده برای سرمایه شرکت ( و در سال بعد ، از مالی که خم2شریک او ندهد )

( )مکارم (: و می داند شریکش 6( )3بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرّف کنند )

خمس درآمد خود را نمی دهد ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرّف در مال شرکت 

د ( )بهجت (: برای تصرّف در آن مال بای2بعد از تعلق خمس برای هر دو حرام است . )

( )خوئی (، )تبریزی (: آن کس ] که خمس داده [ می 3از حاکم شرع اجازه بگیرد. )

 تواند در آن مال تصرّف کند.
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)سیستانی (: تصرّف شخص اوّل با فرض اینکه شیعه اثناعشری است در مال مشترک 

 اشکالی ندارد.

  [6979]مسأله 

 نافعی به دست آید بنا براگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن م 6979مسأله 

( )گلپایگانی (، 6( )6احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد )

)صافی (، )نوری (: ولی ّ او می تواند پیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام 

 شدن سال خمس را ندهد نمی تواند در آن مال تصّرف نماید و در این صورت بر خود

 صغیر واجب است بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.

 36ص: 

 )خوئی (، )تبریزی (: واجب نیست بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.

)بهجت (: مسأله در تعلّق خمس به سودی که به مال طفل تعلّق می گیرد اشکال است و 

ظاهر عدم تعلّق ِ خمس است به مال ِ طفل ، ولی أحوط ادای خمس بعد از بلوغ است و 

 وقت تعلّق آن گذشتن سال بر اوّلین سودی است که علم به وقت ِ آن دارد.

 ه باشد که متعلق خمس شده مثلًا درآمدی کسب)فاضل (: مسأله اگر بچه صغیر مالی داشت

کرده که زائد بر مؤونه سال او بوده یا معدن استخراج کرده ، پرداخت خمس آن واجب 

است و بنا بر احتیاط واجب ولی ّ او باید خمس آن را بدهد و اال خود او بعد از بلوغ باید 

 بال فاصله خمس آن را بدهد.

ر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنا )مکارم (: مسأله هرگاه بچه صغی

 بر احتیاط واجب باید بعد از آنکه بالغ شد، خمس آن را بدهد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی (: مسأله اگر برای بچه صغیر منافعی بدست آید، هر چند از هدایا باشد، اگر در 

ب لی ّ صغیر واجاثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می گیرد و بر و

است که خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، برصغیر پس از بلوغ واجب است که خود، 

 خمس آن را بدهد.

)زنجانی (: مسأله اگر برای بچه صغیر یا دیوانه منافعی بدست آید، همچون دیگر افراد 

ه آن کمتعلّق خمس می باشد و باید ولی ّ آنها خمس آن را بپردازد و اگر ندهد، بعد از 

 بچه بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید باید خمس آن را بدهد.

  [6971]مسأله 

 اشاره

انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند،  6971مسأله 

( این 6ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه ، می تواند تصرّف نماید )

( )مکارم (: تصرّف جایز است و قبول بخشش 6للّه )فاضل ( نیست )مسأله در رساله آیت ا

و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحّص و جستجو الزم نیست 

. 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک 

مال تصرّف نماید، بلکه اگر یقین هم نماید خمس آن را داده یا نه ، می تواند در آن 

داشته باشد که خمس آن را نداده ) )سیستانی (: اگر او خمس بده نباشد و گیرنده مسلمان 

 اثنا عشری باشد( می تواند در آن تصرّف نماید.
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)بهجت (: مسأله در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان می داند خمس مال 

م به بودن ِ خمس در مال ِ موردِ ابتال ندارد، تصّرف در آنها مانعی خود را نمی دهند، تا عل

 ندارد.

 مسائل اختصاصی 

اگر کسی از منافع کسب خود  6911)سیستانی (: مسأله  6349)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

در اثناء سال ملکی بخرد ) )سیستانی (: چیزی بخرد( که از لوازم و مخارج سالیانه اش 

اجب است بعد از تمامی سال ، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن حساب نشود، و

را نداد و قیمت آن ملک ) )سیستانی (: قیمت آن چیز( باال رفت ، الزم است خمس 

مقداری را که آن ملک ) )سیستانی (: آن چیز( فعلًا ارزش دارد بدهد ) )خوئی (، )تبریزی 

 (.(: و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن 

 32ص: 

کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده ، و یا اگر اآلن  6961)بهجت (: مسأله 

بدهد فقیر می شود، همانطور که سایر بدهی ها ساقط نمی شود، خمس مال او نیز ساقط 

 نمی شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.

  [6971]مسأله 

( ملکی بخرد و قیمت آن باال 6اگر ) کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده ، 6971مسأله 

( )چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش باال رود و بفروشد مثلًا زمینی 2رود )

(( اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته 3را برای زراعت خریده است )

نج یک آن را (، در صورتی که حاکم شرع معامله پ9این ملک را به این پول می خرم )

( و همچنین 1اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد )
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است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اّول قصد داشته که پول خمس نداده 

( )خوئی (، )تبریزی 6را عوض آن بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

( )بهجت (: چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلًا زمینی 2ا .. )(: اگر مثلً

را برای زراعت خریده است ، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده ، خمس 

همان پول را فعلًا باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم شرع مصالحه نماید و با 

دون اشکال می شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق پرداخت خمس تصرفات قبلی ب

( )گلپایگانی (، )صافی (: در صورتی 3خمس بوده ، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید. )

که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده ، باید خمس قیمتی را که 

داده را به فروشنده داده ، و به او خریده بدهد. ولی اگر به عین خریده مثلًا پول خمس ن

گفته این ملک را به این پول می خرم ، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن 

 را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.

)خوئی (، )تبریزی (: و از پول خمس نداده قیمت آن را داده ، باید خمس قیمتی را که 

ده بدهد؛ و اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با خری

 این پول می خرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.

)زنجانی (: در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده ، 

بدهد، ولی اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده باید خمس قیمتی را که خریده 

و به او گفته این ملک را با این پول می خرم ، در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند 

و معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش 

 دارد بدهد.

( )اراکی (: و یا چیزی را که 9ضل ( نیست [ )]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )فا

خریده از اوّل قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد، معامله صحیح است ، 
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( )فاضل (: در صورتی که مجتهد جامع الشرائط 1ولی خمس قیمت خرید را باید بدهد. )

ک فعلًا ارزش معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن مل

 دارد بدهد. ]پایان مسأله [

 33ص: 

)نوری (: مسأله کسی که از اوّل زمان بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد و قیمت 

آن باال برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش باال برود و بفروشد مثلًا زمینی 

ولی از پول خمس نداده قیمت را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده 

آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قسمتی را که خریده بدهد و چنانچه آن را به عین 

خریده مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و گفته است که این ملک را به این پول 

اید ار بعیناً می خرم در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خرید

 خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.

)سیستانی (: مسأله اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته 

قیمت آن را بپردازد و قیمت آن باال رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش باال 

ه ه است ، باید خمس قیمتی را که پرداخترود و بفروشد؛ مثلًا زمینی را برای زراعت خرید

است بدهد؛ و اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با 

 این پول می خرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.

  [6979]مسأله 

 اشاره

منافع کسب ، چیزی که به آن کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده اگر از  6979مسأله 

( و 2( باید خمس آن را بدهد )6احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته )
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اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده ، پس 

 اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده الزم نیست خمس آنها

را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال ، بنا بر احتیاط واجب 

( )گلپایگانی (، )صافی (: یک سال از منافع به 6( باید با حاکم شرع مصالحه کند. )3)

 دست آمده گذشته ..

( )بهجت (: ولی اثاث 2)خوئی (، )تبریزی (: یک سال از وقت منفعت بردن گذشته .. )

خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده ، اگر بداند که از فایده 

در بین سال خود آنها را خریده ، خمس واجب نیست ؛ و اگر نداند که از منافع در بین 

( )گلپایگانی 3شت سال ، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید. )سال خریده یا بعد از گذ

 (، )صافی (، )نوری (: بنا بر احتیاط مستحب ّ ..

)سیستانی (: مسأله کسی که از اّول تکلیف ، یا برای مدّتی ، مثلًا چند سالی خمس نداده 

، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اّول 

کاسبی او و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را 

چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده  بدهد و اگر اثاث خانه و

، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده همان سال آنها را خریده 

و در همان سال از آن استفاده کرده است الزم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنا 

 14نسبت احتمال مصالحه کند، یعنی اگر مثلًا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع به 

 آن را خمس بدهد. 14احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد 

 )فاضل (: مسأله کسی که حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردی 

 39ص: 
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حقوق بگیر، کارمند یا کارگر است و با دستمزد خود اشیائی فراهم کرده که مطابق شأن 

مورد نیاز است خمس ندارد و اگر چیزی تهیّه کرده که زائد بر شأن او است یا جزء و 

مؤونه او محسوب نمی شود باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر چیزی تهیّه کرده که 

می داند پول آن را قبل از خرید یک سال داشته است باید خمس آن را بدهد و اگر 

ه که به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلًا درآمد او از سرمایه ای تهیّه می شد

 کارخانه ای داشته و خمس آن را نداده است باید خمس تمام اموال خود را بدهد.

)زنجانی (: مسأله کسی که از اّول تکلیف خمس نداده ، اگر از منافع کسب ، چیزی که 

آن  باید خمس به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از بدست آوردن منفعت گذشته ،

را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد بطور متعارف تهّیه 

کرده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده الزم نیست 

خمس آنها را بدهد. همچنین است اگر بعد از آن سال خریده ولی برای تهیّه آن الزم 

ه ای را که برده کنار بگذارد؛ و اگر وضعیت مال وی مشخص نباشد بنا بر بوده فاید

 احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

)مکارم (: مسأله کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی 

برای زندگی خود خریده است و اآلن متوجه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف 

د را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب ، چیزی را خو

که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و 

اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگر 

سال فایده برده آنها را خریده است الزم نیست خمس آن  بداند در بین سالی که در آن

را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنا بر احتیاط واجب 

باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب 
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تخمین می زند و با او مصالحه  کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری

 می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.

 مسائل اختصاصی 

قرضهایی که بر ذمه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا  6169)مکارم (: مسأله 

خسارت و غرامت و یا غیر اینها، می تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولی قرضهایی 

به اقساط می پردازد فقط قسطهایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن  را که

 سال محسوب می شود.

لباسهای متعدد و همچنین انگشتر و زیور آالت و وسایل مختلف  6122)مکارم (: مسأله 

زندگی ، اگر همه آنها مورد نیاز و در حد شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده 

 مس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد مقدار زیادی خمس دارد.باشد خ

پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می کند )مانند انگشتر طال  6123)مکارم (: مسأله 

 برای مرد و وسایل لهو و لعب ( خمس دارد.

ی م حقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان بازخرید کار داده 6129)مکارم (: مسأله 

 شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند

 31ص: 

 خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

جوایزی که به پس اندازها تعلق می گیرد اگر قراردادی میان پس  6121)مکارم (: مسأله 

ال ا بر احتیاط واجب با گذشتن سانداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حالل است و بن

خمس آن واجب می شود، این در صورتی است که پس انداز کننده خود را طلبکار 
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جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز کنندگان جوایزی می 

 دهد.

 معدن  2)

  [6973]مسأله 

نفت ، زغال سنگ ، فیروزه ،  اگر از معدن طال، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، 6973مسأله 

( چیزی بدست آورد در صورتی که به مقدار 6عقیق ، زاج ، نمک و معدنهای دیگر )

( )فاضل (: نمک و هر چیزی که بر آن عنوان 6( )2نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد )

( )بهجت (: بنا بر أقوی باید خمس آن را بدهد؛ و بر خالف منفعت 2معدن صِدق کند .. )

 سب ، خمس معدن را نمی تواند تا سر سال به تأخیر بیندازد.ک

)سیستانی (: مسأله معدن مثل طال، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فیروزه 

، عقیق ، زاج ، نمک و معدنهای دیگر از انفال است ، یعنی مال امام علیه السالم می باشد، 

ید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد، می ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نما

تواند آن را برای خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را 

 بدهد.

)مکارم (: مسأله واجب است خمس چیزی را که از معادن طال، نقره ، سرب ، آهن ، مس 

 فلزات به دست ، زغال سنگ ، نفت ، گوگرد، فیروزه ، نمک و معدنهای دیگر و انواع

 می آورند بدهند.

  [6977]مسأله 

مثقال معمولی  61( یا 6مثقال معمولی نقره ) 641نصاب معدن بنا بر احتیاط  6977مسأله 

( یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده ، بعد از کم کردن 2طالست )
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( برسد، بنا بر احتیاط 9) مثقال طال 61( یا 3مثقال نقره ) 641مخارجی که برای آن کرده به 

( )نوری (: طالی سکه 2( )نوری (: نقره سکه دار .. )6واجب باید خمس آن را بدهد. )

 ( )نوری (: طالی سکه دار ..9( )نوری (: نقره سکه دار .. )3دار است .. )

مثقال معمولی طال ) )بهجت (: طالی سکه  61)اراکی (، )بهجت (: مسأله نصاب معدن 

یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده ، بعد از کم کردن  دار( است ،

مثقال طال ) )بهجت (: طالی سکه دار( برسد، باید  61مخارجی که برای آن کرده به 

 خمس آن را بدهد.

 مثقال معمولی طالی سکه دار است ، که  61)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله نصاب معدن 

 31ص: 

مساوی با بیست مثقال شرعی است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده 

) )گلپایگانی (: بعد از کم کردن مخارجی که برای به دست آوردن آن مصرف کرده ( 

مثقال طال برسد، باید خمس آن را بدهد. ) )صافی (: و احتیاط آن است که  61به 

رف کرده ، در مقام احتساب نصاب کم نکند مخارجی را که برای بدست آوردن ، مص

 و در مقام ادای خمس آنچه را پس از کم کردن این مخارج باقی می ماند، بدهد(.

مثقال معمولی طالی مسکوک است ، یعنی  61)خوئی (، )تبریزی (: مسأله نصاب معدن 

د، مثقال طالی مسکوک برس 61[ به 6اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده ، ]

 باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می ماند، بدهد.

( مثقال طال می باشد؛ اگر مقدار معدن استخراج شده به 61)فاضل (: مسأله نصاب معدن )

مقدار مذکور برسد مستحب ّ است خمس آن را بدهد هر چند اگر مخارج آن را کسر 
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مقدار معدن ِ استخراج شده بعد از کسر مخارجی که  کند از حد نصاب کمتر شود. و اگر

 صرف آن شده به حد نصاب مذکور برسد واجب است خمس آن را بدهد.

)مکارم (: مسأله احتیاط واجب آن است که نصاب معینی در ]معدن [ نیست ، یعنی آنچه 

 را از معدن استخراج می کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد. مخارج و هزینه استخراج

معدن و تصفیه آن ) در صورتی که احتیاج به تصفیه دارد( و همچنین اجاره ای را که 

جهت معدن می پردازد از آن کم می شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از 

 درآمد معدن کسر نمی شود.

  [6344]مسأله 

مثقال  61نقره یا مثقال  641( اگر قیمت آن به 6استفاده ای که از معدن برده ) 6344مسأله 

(، خمس آن در صورتی الزم است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر 2طال نرسد )

( 2( )بهجت (: سودی که از معدن برده .. )6( از مخارج سالش زیاد بیاید. )3کسب او )

 مثقال طال نرسد .. 61)اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (: اگر قیمت آن به 

مثقال طالی  61: چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده ، به )خوئی (، )سیستانی (

 مسکوک نرسد ..

)تبریزی (: استفاده ای که از معدن برده چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده ، 

 مثقال طالی مسکوک نرسد .. 61به 

 ر نرسد ..مثقال طالی سکه دا 61ثثقال نقره سکه دار یا  641)نوری (: اگر قیمت آن به 

( )سیستانی 3مثقال طالی سکه دار نرسد، بنا بر أقوی .. ) 61)بهجت (: اگر قیمت آن به 

 (: منفعت های دیگر او .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

طالی مسکوک برسد،  مثقال معمولی 61(: پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن ، به 

مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی ، از آن کسر می شود و خمس باقی را 

 بدهد.

 39ص: 

)فاضل (: مسأله آنچه را که از معدن استفاده شده است چنانچه به حّد نصاب نرسد در 

 صورتی که از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس آن واجب است .

  [6346]مسأله 

گچ و آهک و گِل سرشور و گِل سرخ ، بنا بر احتیاط واجب از معدن  6346مسأله 

محسوب است و خمس دارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )گلپایگانی 

(، )صافی (: مسأله احتیاط الزم در گِل سرشور و گچ و آهک و گِل سرخ اگر به حدّ 

ونه سال و اگر کمتر از نصاب نصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج کردن مؤ

 باشد حکم سایر منافع سال را دارد.

)اراکی (، )خوئی (، )تبریزی (: مسأله گچ و آهک و گِل سرشور و گِل سرخ از چیزهای 

معدنی نیست و کسی که اینها را بیرون می آورد، در صورتی باید خمس بدهد که آنچه 

 را بیرون آورده ، به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.

بنا بر احتیاط الزم حکم معدن بر آنها جاری است ، پس )سیستانی (: مسأله گچ و آهک 

 اگر به حد نصاب برسند باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.
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)نوری (: مسأله در گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ احتیاط واجب آن است که 

 سمانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قیمت هر یک از آنها به حد نصاب رسید خم

 آن را بدهد و اگر نرسد حکم منافع کسب را دارد.

)مکارم (: مسأله گچ و آهک و گِل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید 

 خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.

  [6342]مسأله 

کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه  6342مسأله 

(، یا در جایی باشد 6ن باشد، یا زیر آن ، در زمینی باشد که ملک است )معدن روی زمی

( )سیستانی (: که 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2که مالک ندارد )

( )مکارم (: استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان ، بالغ باشد 2مِلک اوست .. )

ورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی که کودک یا غیر بالغ ؛ در تمام این ص

 باشد ولی ّ او می پردازد.

  [6343]مسأله 

مثقال  61مثقال نقره یا  641اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به  6343مسأله 

( باید به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت 2( می رسد یا نه ، بنا بر احتیاط واجب )6طال )

( 6را معلوم کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( نیست ) آن

 مثقال طال .. 61)اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (: به 

بنا بر »( ]عبارت 2مثقال طالی سکه دار .. ) 61مثقال نقره سکه دار یا  641)نوری (: به 

 ( و )صافی ( نیست [در رساله آیات عظام : )گلپایگانی « احتیاط واجب 

 33ص: 
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 61)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 

[ خمس ندارد و الزم نیست به وزن کردن یا از 6مثقال طالی مسکوک می رسد یا نه ]

 راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.

)فاضل (: مسأله اگر شک کند که آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسیده است 

یا خیر، احتیاط واجب آن است که امتحان نماید یعنی از راه وزن کردن یا راههای دیگر 

 قیمت آن را معلوم کند.

  [6349]مسأله 

م کردن (، چنانچه بعد از ک6اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند ) 6349مسأله 

مثقال  61مثقال نقره یا  641مخارجی که برای آن کرده اند، اگر سهم هر کدام آنها به 

 61( )فاضل (: چنانچه سهم هر کدام آنها به 6(، باید خمس آن را بدهند. )2طال برسد )

 مثقال طال برسد .. 61( )اراکی (: به 2مثقال طال برسد باید خمس آن را بدهد. )

 مثقال طالی سکه دار برسد .. 61ثقال نقره سکه دار یا م 641)نوری (: به 

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه ) 

)گلپایگانی (: بعد از کم کردن مخارجی که برای بدست آوردن آن مصرف کرده اند( 

ی مقدار نباشد ) )گلپایگان مثقال طال برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این 61قیمت آن به 

 (: بنا بر احتیاط مستحب ّ )صافی (: بنا بر احتیاط واجب ( باید خمس آن را بدهند.

مثقال طالی  61)خوئی (: مسأله اگر چند نفر چیزی بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 

 .[ اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند2مسکوک برسد، ]

)بهجت (: مسأله اگر چند نفر با شراکت ، معدن را استخراج کنند، چنانچه بعد از کسر 

هزینه استخراج ، نصیب هر کدام به حدّ نصاب برسد باید خمس آن را بدهند، و بنا بر 
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احتیاط واجب ، اگر نصیب مجموع همه به حدّ نصاب برسد، باید هر کدام خمس نصیب 

 خود را بدهد.

له اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن )مکارم (: مسأ

 مخارج خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد )بنا بر احتیاط واجب (.

)تبریزی (: مسأله اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند چنانچه قیمت سهم هر کدام 

د و در غیر این صورت سهم مثقال طالی مسکوک برسد باید خمس آن را بدهن 61به 

 هر کدام از منافع کسب حساب می شود.

  [6341]مسأله 

 اشاره

( آنچه از آن به دست 6اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد ) 6341مسأله 

 ( چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن 2می آید، مال صاحب ملک است و )

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

(: احتیاط الزم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن 

 را معلوم کند و اگر ممکن نبود، خمس بر او واجب نیست .

 [ ) من سیستانی 2]

 (: ولی سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، خمس ندارد.

 37ص: 
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( این مسأله ، 3ا که از معدن بیرون آمده بدهد )خرجی نکرده ، باید خمس تمام آنچه ر

( )گلپایگانی (، )صافی (: بدون اجازه او بیرون 6در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 آورد ..

)فاضل (: اگر معدنی را که در ملک دیگری است بدون اذن صاحب آن استخراج کنند 

( )مکارم (: ولی 3اب برسد .. )( )خوئی (، )تبریزی (: و در صورتی که به مقدار نص2.. )

اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می 

 شود.

)سیستانی (: مسأله اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه ، با کندن 

مال صاحب  زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده اند که آنچه از آن به دست می آید،

ملک است ، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط آن است که با هم مصالحه 

کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله 

 دهد.

)نوری (: مسأله معادن بطور کلّی جزء انفال است و استخراج آنها در زمان کنونی ما بدون 

فقیه جامع الشرایط و برنامه ای که از طرف وی مقرر می گردد جایز نیست و الزم اجازه 

 است در این مورد با نظر او برنامه ای تنظیم و بر اساس آن عمل شود.

 مسائل اختصاصی 

الزم نیست که معدن را یک دفعه اخراج کند بلکه اگر مّدتی  6967)بهجت (: مسأله 

 یز کافی است .اعراض کند و دوباره مشغول شود ن
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الزم نیست که معدن یکی باشد بلکه اگر متعدّد هم باشد و درآمد  6926)بهجت (: مسأله 

مجموع بعد از کسر هزینه به حدّ نصاب برسد خمس دارد و همچنین الزم نیست که معدن 

 از یک نوع باشد، بلکه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است .

هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد  6132)مکارم (: مسأله 

حاکم شرع )مجتهد عادل ( حق ّ دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت 

 کند و در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.

دنی را استخراج کند خمس به آن تعلق اگر حکومت اسالمی مع 6133)مکارم (: مسأله 

 نمی گیرد.

اجیر گرفتن برای اخراج معدن جایز است و اجاره کننده ، مالک  6311)فاضل (: مسأله 

معدن می شود در صورتی که اجیر به نحو خاص باشد یعنی جمیع منافع او یا منفعت 

مطلق باشد، در مخصوصه خارج کردن ، برای اجاره کننده باشد امّا اگر اجیر به نحو 

 صورتی که خودش قصد تملک کند، مالک می شود.

اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن را به زور و غلبه به  6311)فاضل (: مسأله 

دست آورده اند مانند اکثر اراضی ایران و عراق ، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج 

 کند

 94ص: 

مالک می شود و احتیاط واجب این است که به اذن ولی ّ امر باشد، و باید خمس آن را 

بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج کند مالک نمی شود. و اگر کافر معدنی را از زمینی 

 که در حال فتح مسلمین ، موات است اخراج کند مالک نمی شود.

 گنج  1
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  [6341]مسأله 

که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی  گنج مالی است 6341مسأله 

مالی است  «گنج »آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن ، گنج بگویند. )مکارم (: مسأله 

که در زیرزمین ، یا کوه ، یا دیوار، یا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن 

 گنج گویند.

ست منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده )سیستانی (: مسأله گنج ، مالی ا

 است و در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و بودن ِ آن در آنجا معمول نباشد.

  [6349]مسأله 

( مال خود 2( گنجی پیدا کند )6اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست ) 6349مسأله 

یستانی (: یا موات است و خود او با احیاء، ( )س6( )3اوست و باید خمس آن را بدهد )

مالک شده است ، گنجی پیدا کند، می تواند آن را برای خود بردارد ولی باید خمس آن 

( )خوئی (، 3( )مکارم (: و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست .. )2را بدهد. )

نا س در آن ب)صافی (: لکن در صورتی که آن گنج غیر از طال و نقره باشد وجوب خم

 بر احتیاط است .

 )تبریزی (: اگر چه گنج غیر از طال و نقره باشد.

  [6343]مسأله 

( یعنی اگر قیمت 2مثقال طال است ) 61مثقال نقره یا  6416نصاب گنج  6343مسأله 

( بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده 3چیزی را که از گنج به دست می آورد )

( )فاضل (، )نوری 6( باید خمس آن را بدهد. )9مثقال طال برسد ) 61ا مثقال نقره ی 641به 

( )مکارم (: به این 3مثقال طالست .. ) 61( )اراکی (: نصاب گنج 2(: بنا بر احتیاط .. )
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مقدار برسد خمس آن واجب است ، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و 

مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب  641ولی به اگر قیمت آن به پانزده مثقال طال نرسد 

است و همچنین عکس آن . ]و[ هرگاه برای استخراج گنج ، مخارجی کرده ، مقدار آن 

 را کم می کند و خمس بقیّه را می دهد.

مثقال طالی  61مثقال نقره سکه دار یا  641)بهجت (: بعد از کم کردن هزینه اخراج به 

را بدهد و در تعلّق ِ خمس به گنج نیز گذشتن ِ سال معتبر  سکه دار برسد باید خمس آن

 مثقال طال برسد .. 61( )اراکی (: به 9نیست . )

 96ص: 

( مثقال طالی سکه دار برسد، بنا بر 61مثقال نقره سکه دار یا  641)فاضل (، )نوری (: به 

 احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

مثقال نقره  641گنج در غیر طال و نقره بنا بر احتیاط )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله نصاب 

مثقال طالی سکه دار است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست  61سکه دار یا 

می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به یکی از این دو نصاب برسد، 

مثقال طالی سکه  61ال، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و امّا نصاب گنج ط

 مثقال نقره سکه دار است . 641دار و گنج نقره 

مثقال نقره مسکوک و اگر  641)خوئی (، )تبریزی (: مسأله نصاب گنج اگر نقره باشد 

مثقال طالی مسکوک است و اگر از غیر طال و نقره باشد نصاب را با یکی  61طال باشد 

 از طال یا نقره مالحظه نمایند.
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مثقال طالی مسکوک  61مثقال نقره مسکوک و یا  641ی (: مسأله نصاب گنج )سیستان

است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد مساوی با قیمت یکی از 

 این دو باشد، خمس در آن واجب است .

  [6347]مسأله 

نی که کسااگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال  6347مسأله 

قبلًا مالک آن زمین بوده اند نیست ، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی 

( به او اطالع دهد و چنانچه معلوم 2( باید )6اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است )

( به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطالع دهد و به 3شود مال او نیست ، باید )

( به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم 9ب )همین ترتی

( 6( مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد. )1شود مال هیچ یک آنان نیست )

)مکارم (: بنا بر احتیاط واجب باید به مالک قبلی اطالع دهد؛ چنانچه معلوم شود مال او 

لک آن زمین بوده اطالع می دهد و به همین ترتیب به نیست به کسی که پیش از او، ما

تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و آنها را می شناسد خبر می دهد، اگر 

معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد. 

در رساله آیات « باید»]کلمه ( 3( )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط واجب باید .. )2)

 ( )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط الزم ..9عظام : )خوئی ( و )تبریزی ( نیست [ )

 ( )تبریزی (: اگر معلوم نشود مال آنان است ..1)فاضل (: بنا بر احتیاط واجب .. )

)بهجت (: مسأله اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و احتمال بدهد که 

مال فروشنده است ، باید به او اطاّلع دهد و اگر آن فروشنده ادّعا کرد که مال اوست و 

 راست گفتن او
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 92ص: 

ه دمحتمل بود، به او داده می شود، و اگر گفت مال من نیست بنا بر احتیاط واجب به فروشن

قبل از او اطاّلع داده می شود، و اگر هیچ کدام از فروشندگان مدّعی مالکیّت نبودند، 

مال ِ پیدا کننده است و خمس آن بر او واجب می شود، و همچنین است در موردی که 

گنج در ملک دیگری پیدا شود، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که همه را صدقه 

 و صدقه مشترک است مصرف شود. بدهد تا در مواردی که بین خمس

)سیستانی (: مسأله اگر در زمینی که از دیگری خریده یا با اجاره و مانند آن تصرّف کرده 

است ، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا ذمی ّ نباشد، یا اگر باشد مربوط به 

، برای او بشود زمانهای بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی

می تواند آن گنج را برای خود بردارد ولی باید خمس آن را بدهد؛ و اگر احتمال دهد 

که مال مالک قبلی است در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت 

زمین دست داشته است ، باید به او اطالع دهد؛ پس اگر آن را ادّعا کند، باید تحویل دهد 

ادّعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر او دست داشته اطالع دهد، و اگر 

و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و بر آن دست داشته 

اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام ، آن را ادّعا نکنند و نداند که تعلّق به مسلمان یا ذمّی ِ غیر 

 ی تواند آن را برای خود بردارد ولی باید خمس آن را بدهد.قدیم دارد م

  [6364]مسأله 

( که 6اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند ) 6364مسأله 

( خمس آن را بدهد 3( باید )2مثقال طال باشد ) 61مثقال نقره یا  641قیمت آنها روی هم 

کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد  ( ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا9)

( و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد. 1( خمس آن واجب است )1)
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( )سیستانی (: اگر در یک زمان ، در 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

مثقال طال باشد  61وی هم ( )اراکی (، )فاضل (: ر2جاهای متعدّدی ، گنجی پیدا کند .. )

.. 

 مثقال در طال باشد .. 61مثقال در نقره یا  641)خوئی (، )تبریزی (: روی هم 

( )نوری 3مثقال طالی سکه دار باشد .. ) 61مثقال نقره سکه دار یا  641)نوری (: روی هم 

ند، پیدا ک( )سیستانی (: ولی اگر در زمانهای مختلف گنج 9(: بنا بر احتیاط واجب باید .. )

پس اگر فاصله زیاد نباشد، قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود و اگر فاصله زیاد 

( )مکارم (: خمس دارد و الزم نیست آنها 1باشد، هر کدام جداگانه محاسبه می شود. )

 ( )نوری (: بنا بر احتیاط خمس آن واجب است ..1را روی هم حساب کند. )

  [6366]مسأله 

مثقال نقره  641اگر دو نفر گنجی پید اکنند که قیمت سهم هر یک آنان به  6366مسأله 

( باید خمس آن را بدهند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 6مثقال طال برسد ) 61یا 

 مثقال طال برسد .. 61( )اراکی (: به 6( نیست )

 93ص: 

مثقال  641د که قیمت آن به )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنن

[ اگر سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، بنا بر احتیاط 6مثقال طال برسد ] 61نقره یا 

 مستحب ّ خمس آن را بدهند.

 61مثقال در نقره یا  641)خوئی (: مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 

ن به این مقدار نباشد، باید خمس آن را [ اگر چه سهم هر یک آنا2مثقال در طال برسد، ]

 بدهند.
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مثقال طالی مسکوک  61)فاضل (: مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند چنانچه قیمت آن به 

 برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.

راردادی و طبق ق)مکارم (: مسأله اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند 

 که دارند عمل می کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

)نوری (: مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند در صورتی بر هر یک از آنها خمس آن 

مثقال طالی سکه دار  61مثقال نقره یا  641واجب است که قیمت سهم هر یک آنان به 

 برسد.

  [6362]مسأله 

( و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال 6گر کسی حیوانی را بخرد )ا 6362مسأله 

( باید به او خبر دهد و اگر معلوم 2دهد که مال فروشنده است ، بنا بر احتیاط واجب )

( به ترتیب ، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم 3شود مال او نیست ، باید )

مثقال طال  61مثقال نقره یا  641اگر چه قیمت آن ( 9شود که مال هیچ یک آنان نیست )

( )فاضل (: اگر کسی دابه ای 6( )1نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد )

 را بخرد ..

بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2)صافی (: اگر کسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد .. )

( )گلپایگانی (، 3)صافی ( و )فاضل ( نیست [ ) در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (،« 

 )صافی (: بنا بر احتیاط الزم باید ..

( )اراکی (: خمس آن واجب نیست ، مگر آن که 9)فاضل (: بنا بر احتیاط واجب باید .. )

 از مخارج سالش زیاد بیاید.
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د الزم اش)صافی (: ظاهر آن است که حکم فایده و ربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی ب

نیست به فروشنده خبر دهد و حکم فایده و ربح را دارد، هر چند احتیاط در هر دو صورت 

 الحاق آن در حکم به گنج است بدون رعایت نصاب .

 )نوری (: حکم منافع کسب را دارد.

)مکارم (: مال خود او می شود و احتیاط مستحب ّ آن است که خمس آن را شبیه خمس 

معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه . هرگاه کسی ماهی خریداری کند و گوهری 

 در دل 

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 ، الزم نیست خمس آن را بدهند.(: ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد

 [ ) من تبریزی 2]

 (: اگر سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد از ارباح مکاسب حساب می شود.

 99ص: 

آن بیابد مال خود اوست ، نه مال صیّادی که قبلًا آن را صید کرده و به دیگری فروخته و 

( 1نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب ّ آن است که خمس آن را بدهد. )

)فاضل (: ولی اگر ماهی بخرد و در شکم آن گوهری بیابد مال خود اوست و الزم نیست 

 د و بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.به فروشنده و صیاد خبر ده
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)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر کسی حیوانی را از قبیل ماهی بخرد و در شکم آن مالی 

پیدا کند، اگر چه احتمال دهد که مال فروشنده است ، الزم نیست به او خبر دهد و در 

روشنده شد الزم است به فحکم منافع کسب است ولی اگر آن حیوان از قبیل چهارپایان با

اطاّلع دهد و چنانچه او عالمت دادمال اوست و الّا مال پیدا کننده است ) )خوئی (: و در 

 حکم منافع کسب است (.

)سیستانی (: مسأله اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال 

حیوان و آنچه در شکمش پیدا  دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر

شده دست داشته اند، باید به آنها اطالع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد، چنانچه 

به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد بلکه به احتیاط واجب اگر کمتر باشد 

ن هم نیز باید خمس آن را بدهد و ما بقی ، ملک اوست ؛ و این حکم در ماهی و مانند آ

جاری است ، در صورتی که در محل ّ خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای 

او باشد؛ و امّا اگر از دریا یا رودخانه ای گرفته شده باشد، اطالع دادن به کسی الزم نیست 

. 

)بهجت (: مسأله اگر کسی حیوانی از چهارپایان را بخرد و در شکم او مالی از قبیل طال 

نانچه احتمال بدهد مال فروشنده و یا فروشنده قبل از او است ، باید به او و نقره باشد، چ

خبر دهد، و تمام مراتبی که در مسأله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اینجاهم جاری 

می شود، ولی اگر در شکم ماهی دریا و یا آهوی صحرا و مانند اینها که مالک مشخّصی 

ه پیدا کرد، اطاّلع دادن به کسی الزم نیست و مانند وقتی ندارد، مالی از قبیل طال و نقر

است که فروشندگان حیوان همه نفی مالکیّت کنند. بنا بر این أحوط آن است که بعد از 

پرداخت خمس ، بقیه آن را صدقه بدهد، اگر چه أظهر آن است که اصلًا گنج نیست و 

 از قبیل مال ِ پیدا شده است .

 رام مال حالل مخلوط به ح 4
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  [6363]مسأله 

اگر مال حالل با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از  6363مسأله 

( باید 6یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن ، هیچ کدام معلوم نباشد )

( 6( )3( و بعد از دادن خمس ، بقیه مال حالل می شود )2خمس تمام مال را بدهد )

 (، )تبریزی (: و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن ..)خوئی 

)سیستانی (: و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن 

حالل ]می شود[ و بنا بر احتیاط واجب باید به کسی که مستحق ّ خمس و ردّ مظالم می 

ر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی ( )تبریزی (: بنا ب2باشد، بدهد. )

 الذمه اعم ّ از 

 91ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر از جهت دیگر متعلق خمس 3خمس یا مظالم بدهد .. )

نشده باشد؛ و الّا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد و احتیاط الزم آن است 

رساند لکن به قصد ما فی الذمّه از خمس یا که این خمس را به مصرف سایر خمسها ب

 صدقه .

)فاضل (: و بنا بر احتیاط این خمس را به سادات به قصد ما فی الذمّه )اعم ّ از خمس 

 اصطالحی و صدقه ( از طرف مالک بپردازد.

  [6369]مسأله 

ولی ( 2( بداند )6اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ) 6369مسأله 

( و احتیاط واجب 3صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: 6( هم اذن بگیرد. )1( آن است که از حاکم شرع )9)
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( )مکارم (: مثلًا بداند یک سوم آن حرام است 2چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد .. )

: باید آن مقدار را بنا بر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف ( )مکارم (3.. )

( )فاضل 1( )اراکی (: احتیاط مستحب ّ .. )9خمس باشد و هم صدقه )مانند سادات فقیر(. )

 (: از مجتهد جامع الشرائط ..

  [6361]مسأله 

د ولی صاحبش اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ندان 6361مسأله 

( 3( و چنانچه صاحب مال راضی نشود )2( )باید یکدیگر را راضی نمایند )6را بشناسد )

در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او 

هست یا نه ، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب ّ آن 

( )سیستانی (: 6( )9ر بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد )است مقدا

چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص 

است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال حالل و حرام با یکدیگر خودش 

 یشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به اومقصر باشد باید بنا بر احتیاط مقدار ب

( )خوئی (، )تبریزی (: باید مقداری را 3( )فاضل (: باید او را راضی نماید .. )2بدهد. )

که یقین دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می 

 دهد مال اوست نیز به او بدهد.

ه بداند مقدار معینی قطعاً مال اوست )مثلًا یک چهارم مال ( و در )مکارم (: در صورتی ک

بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را 

که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 

در این است که با او در مقداری که احتمال می  ( )بهجت (: احتیاط9)بهجت ( نیست [ )

دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتی که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه 
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ممکن نشد بنا بر أظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست بر این شخص 

 واجب نیست .

 91ص: 

  [6361]مسأله 

وط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام اگر خمس مال حالل مخل 6361مسأله 

( 3(، بنا بر احتیاط واجب )2( )چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد )6بیشتر از خمس بوده )

( 6( )9مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد )

ل وظیفه فعلی خود عم )بهجت (: باید در مقداری که می داند از خمس بیشتر است ، به

( 2نماید و در مقداری که نمی داند و احتمال می دهد، مطابق مسأله قبلی عمل نماید. )

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )اراکی (، )خوئی (، )صافی (، 

انی (: ( )خوئی (، )سیست3)تبریزی (، )فاضل (، )نوری (، )مکارم ( و )سیستانی ( نیست [ )

 باید ..

 )نوری (: الزم است ..

 )تبریزی (: بنا بر احتیاط باید ..

( )مکارم (: به مصرفی برساند که هم مصرف خمس 9)فاضل (: بنا بر احتیاط مستحب ّ .. )

 باشد و هم صدقه .

  [6369]مسأله 

اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی  6369مسأله 

( بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب 6شناسد به نیّت او صدقه بدهد، )
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( )بهجت (: و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال 6( )2باید به مقدار مالش به او بدهد )

م پرداخت خمس به اهلش ، جهت آن را اعالم کرده باشد، به کسی باقی باشد و یا هنگا

که مال در دست اوست رجوع می شود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن 

نیست ، در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب ، باید به مقدار مالش به او بدهد یا این 

صدقه داده است ، مالک می که مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال 

( 2تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا این که مالش را از این شخص بگیرد. )

 )اراکی (: بعد از آن که صاحبش پیدا شد، ضامن بودن وی محل ّ تأمّل است .

 )خوئی (، )تبریزی (: بعد از آن که صاحبش پیدا شد، الزم نیست چیزی به او بدهد.

(: بعد از آن که صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنا بر احتیاط الزم باید )سیستانی 

 به مقدار مالش به او بدهد.

)گلپایگانی (: مسأله اگر خمس مال حالل مخلوطبه حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش 

[ ولی اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او 6معلوم شود، چیزی بر او نیست ]

 [2دقه بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شد واجب است به مقدار مالش به او بدهد. ]ص

----------------------------------- 

 [ ) من صافی 6]

(: همچنین اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد و بعد از آن 

 صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست .

 [ ) من فاضل 2]

 احتیاط واجب باید مال او را به او بدهد یا او را راضی کند .. (: به
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 ) من فاضل 

 (: مگر اینکه او به این صدقه راضی شود.

 99ص: 

)مکارم (: مسأله هرگاه خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا 

شود، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش 

را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی 

 نشود.

  [6363]مسأله 

 اشاره

اگر مال حاللی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند  6363مسأله 

( به احتیاط 2( ولی نتواند بفهمد کیست )6که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست )

واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازند و 

( )مکارم (: ولی نتواند مالک را به طور معین 6را به او بدهند. )به نام هر کس افتاد، مال 

( )اراکی 2تشخیص دهد، باید در بین همه آنها به طور مساوی تقسیم کند. ]پایان مسأله [ )

(: باید مال را به طور مساوی بین آنان تقسیم کند مگر آنکه مخلوط شدن مال با تقصیر و 

بنا بر احتیاط واجب باید به هر نحو که ممکن  تفریط خودش بوده که در این صورت ،

 است از تمام آنها تحصیل رضایت نماید.

)خوئی (: باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند و الّا بین آنها قرعه بزند و به اسم 

 هر کسی اصابت کرد آن مال را به او بدهد.
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 نشد باید آن مال را به)گلپایگانی (: اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن 

 طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند.

 )فاضل (، )نوری (: باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهد.

)تبریزی (: باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند و لو آن مال را به طور مساوی 

 ید به قرعه رجوع شود.بین آن چند نفر قسمت کند. و اگر راضی نشدند با

)سیستانی (: باید به آنها اطالع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران 

گفتند مال ما نیست ، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اّول بدهد؛ و اگر دو نفر یا 

د یبیشتر گفتند که آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود با

برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند؛ و اگر همه اظهار بی اطالعی کردند و 

حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود، 

 و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

ر أظهر ید، و اگر مصالحه ممکن نیست بنا ب)بهجت (: باید بنا بر احتیاط با آنها مصالحه نما

 بین آنها به نسبت سهم هر کدام تقسیم نماید.

)صافی (: اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی 

بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آنکه آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار 

 گرفته باشد.

  مسأله اختصاصی

اگر عمداً مال حاللی را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام  6933)بهجت (: مسأله 

مخلوط کند، بنا بر أظهر مورد، موردِ خمس نیست ، و بنا بر احتیاط واجب باید آن قدر 

 صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بَری شده است .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 93ص: 

 جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید 5

  [6367]مسأله 

اگر بواسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری  6367مسأله 

( 2( بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی )6) که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید )

(، قیمت آن 3ی که برای بیرون آوردن آن کرده اند )چنانچه ) بعد از کم کردن مخارج

نخود طال برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون  63به 

( آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس 1( در چند دفعه )9آورده باشند یا )

 63آنان که قیمت سهمش به  (، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام1)

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 6نخود طال برسد فقط او باید خمس بدهد. )

( )خوئی (، 2: )گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی ( و )سیستانی ( نیست [ )

ر ه)تبریزی (: باید خمس آن را بدهند و بنا بر احتیاط، نصابی در آن معتبر نیست ، پس 

مقدار که باشد باید خمس آن را داد، چه بیرون آورنده یک نفر باشد، یا چند نفر. ]پایان 

 ( )بهجت (: چنانچه بعد از کسر هزینه غواصی ..3مسأله [ )

( )گلپایگانی 9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )صافی ( و )سیستانی ( نیست [ )

 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .1. )(، )صافی (: یا بنا بر احتیاط الزم .

)سیستانی (: البتّه به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد و اگر فاصله 

بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آن که در دو فصل غواصی کند، چنانچه هر کدام به قیمت 

سمت هر یک از نخود طال نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد؛ و همچنین اگر ق 63

نخود طال نرسد، واجب نیست خمس آن را  63افراد شرکت کننده در غوص به قیمت 

( )گلپایگانی (، )صافی (: یک نفر آن را بیرون آورده باشد یا چند نفر. ) )صافی 1بدهد. )
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(: و بنا بر احتیاط واجب در اعتبار نصاب ، مخارج بیرون آوردن آن را کم نکنند و مخارج 

 موع برداشت نمایند(.را از مج

)مکارم (: مسأله هرگاه انسان بواسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و 

مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آنکه قیمت آن بعد از کم 

کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعی طالی سکه دار نباشد )مثقال 

نخود است ( خواه آن جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یک مرتبه  63 شرعی

از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً یک مرتبه حساب 

شود، از یک جنس باشد یا از چند جنس . هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون 

سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً  آورند بنا بر احتیاط، الزم نیست

 به اندازه نصاب باشد، باید خمس آن را بدهند.

 97ص: 

  [6324]مسأله 

( )و بعد 6اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد ) 6324مسأله 

( بنا بر 3برسد )نخود طال  63( قیمت آن به 2از کم کردن مخارجی که برای آن کرده )

( ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر 9احتیاط، خمس آن واجب است )

بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش 

( )مکارم (: و یا از روی آب دریا و یا 6( )1به تنهایی یا با منفعت های دیگر زیاد بیاید )

دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد از کنار 

بعد از کم کردن مخارجی که » ( ]عبارت 2احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 3در رساله آیت اللّه )صافی ( نیست [ )« برای آن کرده 

( )اراکی (، )فاضل (: بنا بر 9بریزی ( نیست [ )آیات عظام : )خوئی (، )سیستانی ( و )ت
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( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، 1احتیاط مستحب ّ خمس آن را بدهد .. )

)سیستانی (: در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی یا 

 با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

 (: در صورتی باید خمس آن را بدهد که از مخارج سالش زیاد بیاید. )فاضل

)بهجت (: مسأله اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید 

خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعت 

ی را بیرون آورد ملحق شدن آن ، به صورتدیگر زیاد بیاید، و اگر بوسیله اسبابی جواهر 

 که خودش روی آب آمده باشد که خمس ندارد، بی وجه نیست .

  [6326]مسأله 

خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد  6326مسأله 

( یا با منفعتهای دیگر کسب 6در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی )

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: در صورتی واجب 6و از مخارج سالش زیادتر باشد. )ا

 است که به تنهایی ..

)گلپایگانی (: مسأله در ماهی و حیوانات دیگری که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو 

رفتن در دریا می گیرد اگر به حدّ نصاب برسد احتیاط الزم دادن خمس است بدون کم 

ن مخارج سال و اگر به حدّ نصاب نرسد در صورتی که صرف در مؤونه سال نشود کرد

 بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.

)مکارم (: مسأله ماهی و حیوانات دیگری را که از دریا می گیرند خمس ندارد، ولی جزء 

ماند ه بدر آمد کسب حساب می شود که اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضاف

 خمس دارد.
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)بهجت (: مسأله خمس ماهی و حیوانات دیگری که بدون فرو رفتن در دریا صید می 

شوند در صورتی واجب است که برای کسب ، صید کنند و به تنهایی یا با منفعتهای 

 دیگر، از مخارج سالش زیادتر باشد.

 14ص: 

دون ن با فرو رفتن و یا ب)صافی (: مسأله پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسا

فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی که صرف در مؤونه سال نشده باشد واجب است 

. 

  [6322]مسأله 

اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و  6322مسأله 

د ش باشد بای( در صورتی که قصد کند که آن چیز ملک6اتفاقاً جواهری به دستش آید )

 ( )اراکی (: بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بدهد.6( )2خمس آن را بدهد )

 )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

)گلپایگانی (، )صافی (: و قصد تملک آن را بنماید بنا بر احتیاط واجب اگر به حدّ نصاب 

 مؤونه سال ( باید خمس آن را بدهد.باشد ) )گلپایگانی (: بدون کم کردن 

)سیستانی (: و قصد تملک آن را نماید باید خمس آن را بدهد بلکه احتیاط واجب آن 

 است که در هر حال خمس آن را بدهد.

 ( )بهجت (: بنا بر أظهر باید خمس آن را بدهد.2)نوری (: باید خمس آن را بدهد. )

)مکارم (: مسأله الزم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلکه اگر به 

 قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن را بدهد.
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  [6323]مسأله 

اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری  6323مسأله 

( چنانچه آن حیوان مانند صدف 6پیدا کند ) که قیمتش هیجده نخود طال یا بیشتر باشد )

( باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر 2باشد که نوعاً در شکمش جواهر است )

( )مکارم (: 6( )3است که حکم گنج را در آن جاری کنند )بلعیده باشد احتیاط آن 

 قیمتش بعد از کم کردن مخارج ، به حدّ نصاب برسد ..

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی ( و )سیستانی ( نیست [ 

مس ( )اراکی (: احتیاط مستحب ّ است که خ3( )سیستانی (: اگر به حدّ نصاب برسد .. )2)

 آن را بدهد.

)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )نوری (: در صورتی خمس آن واجب 

است ) )نوری (: الزم است ( که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش 

 زیادتر باشد.

 )فاضل (: از این باب خمس ندارد، بلکه از باب ارباح مکاسب باید تخمیس شود.

 رم (: احتیاط واجب پرداختن خمس آن است .)مکا

)سیستانی (: احتیاط الزم آن است که هر چند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را 

 بدهد.

)بهجت (: مسأله اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را صید کند، آن حیوان خمس 

شده در شکم ِ  ندارد ولی اگر در شکم آن حیوان جواهری پیدا شود، مثل جواهر پیدا

 حیوان ِ
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 16ص: 

 صحرایی است که حکم آن گذشت .

  [6329]مسأله 

اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون  6329مسأله 

( 6(، باید خمس آن را بدهد. )6آورد، )چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید )

ه )سیستانی ( نیست [ )مکارم (: مسأله جواهراتی ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّ

که از رودخانه های بزرگی که محل ّ پرورش جواهر و صید صدف است بیرون می 

 آورند نیز خمس دارد.

  [6321]مسأله 

نخود  63( که قیمت آن 6اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد ) 6321مسأله 

( و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به 2ا بدهد )طال یا بیشتر باشد، باید خمس آن ر

( در صورتی که این 9نخود طال هم نرسد ) 63( اگر قیمت آن به مقدار 3دست آورد )

کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، باید 

ه چنانچه از روی آب یا از ( )خوئی (: باید خمس آن را بدهد. بلک6خمس آن را بدهد. )

کنار دریا به دست آورد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است . ]پایان مسأله [ )تبریزی (: 

باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا بدست آورد در صورتی 

. دخمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیادتر باش

( )سیستانی (: بلکه چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین 2)

( )اراکی (: بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد، 3حکم را دارد. ]پایان مسأله [ )

نخود طال باشد. ]پایان مسأله [ )صافی (: اگر قیمت آن به  63هر چند قیمت آن کمتر از 
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د طال برسد، بنا بر احتیاط همین حکم را دارد، بلکه اگر به مقدار نصاب نخو 63مقدار 

( )گلپایگانی (، 9هم نرسد بنا بر احتیاط خمس آن را بدون استثناء مؤونه سال بپردازد. )

 )فاضل (: بنا بر احتیاط، خمس آن واجب است .

ی وسیله غّواص ماده خوشبویی که از دریا می گیرند، هرگاه به« عنبر»)مکارم (: مسأله 

بیرون آورند خمس دارد و اگر از روی آب ، یا کنار دریا به دست آورند باز هم بنا بر 

 احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.

  [6321]مسأله 

کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را  6321مسأله 

دوباره خمس آن را بدهد. این  بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، الزم نیست

 مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

  [6329]مسأله 

اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد ) یا مال حالل مخلوط به حرام داشته باشد  6329مسأله 

( ولی ّ او باید 2( یا گنجی پیدا کند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد )6)

 ( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 3ا را بدهد )خمس آنه

 12ص: 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی ( و )سیستانی ( نیست 6)

( )خوئی (، )تبریزی (: خمس ندارد ولی اگر مال حالل مخلوط به حرام داشته باشد 2[ )

( )سیستانی (: و چنانچه ندهد باید خود او بعد از 3ید. )ولی ّ او باید آن مال را تطهیر نما

بلوغ خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حالل مخلوط به حرام داشته باشد ولی ّ او باید 

 به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.
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از  د)فاضل (: ولی ّ او بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنها را بدهد و اال بر خودش بع

 بلوغ واجب است که بال فاصله خمس آن را بدهد.

 .6342)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 غنیمت  6)

  [6323]مسأله 

 اشاره

اگر مسلمانان به امر امام علیه السالم با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ  6323مسأله 

( و مخارجی را که برای غنیمت کرده 2( به آنها غنیمت گفته می شود )6به دست آورند )

اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السالم صالح 

ی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام علیه السالم است باید از می داند به مصرف

( )مکارم (: باید خمس آن را 6( )3غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند )

بدهند، امّا مخارجی را که برای حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده اند از آن کم می 

یزهایی که مخصوص به امام است از ( )سیستانی (: که باید چ2شود. ]پایان مسأله [ )

غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند. و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان 

منقول و غیر منقول نیست ، ولی زمینهایی که از انفال نیست ، مال عموم مسلمین است ، 

ی (: و آنچه ( )خوئی (، )تبریزی (، )صاف3هر چند جنگ به اذن امام علیه السالم نباشد. )

در زمان غیبت امام علیه السالم در جنگ از کفّار گرفته می شود بنا بر احتیاط نیز حکم 

 غنیمت را دارد ) )تبریزی (: و الزم است خمس آن را بدهند(.
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)فاضل (: مسأله چون برخی از مباحث غنیمت به زمان حضور امام معصوم علیه السالم 

می شود. چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم  اختصاص دارد، از آوردن آن خودداری

 کفار بر مسلمانان ، از آنها غنیمت گرفته شود بر آن خمس غنیمت واجب می شود.

 مسائل اختصاصی 

هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص ، یا نائب عام امام علیه السالم  6113)مکارم (: مسأله 

ست آورند احتیاط واجب آن است که اقدام به جنگ بر ضد کفار کنند و غنایمی به د

 خمس آن را بپردازند.

سالحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنایم به دست می  6117)مکارم (: مسأله 

آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولی امر مسلمین می 

 تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسالم قرار دهد.

 13ص: 

مسلمانان حق ّ دارند اموال کفّاری را که با آنها در حال جنگ  6114مکارم (: مسأله )

 هستند تملک کنند و باید خمس آن را بدهند.

غنایم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنایم منقول  6116)مکارم (: مسأله 

ه با جنگ ب است که با دادن خمس ملک جنگجویان است ، امّا زمینهایی که از کفّار

 دست می آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است .

هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضد گروه دیگری تجاوز کنند باید  6112)مکارم (: مسأله 

جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنایمی به 

که باید نگهداری کنند و به موقع به دست آورند نمی توانند آن را ملک خود سازند، بل
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آنها بازگردانند مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می 

 شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح می شود.

اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السالم با کفار جنگ کنند و  6977)سیستانی (: مسأله 

غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته اند مال امام علیه السالم است و از آنها 

 جنگجویان در آن حقّی ندارند.

آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد،  6344)سیستانی (: مسأله 

 یعنی مسلمان یا کافر ذمّی یا مُعاهَد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست .

دزدی و مانند آن از کافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان  6346مسأله  )سیستانی (:

محسوب شود، حرام است ؛ و چیزی که از این راهها از آنان گرفته می شود، باید بنا بر 

 احتیاط برگردانده شود.

مشهور آن است که مؤمن می تواند مال ناصبی را برای خود  6342)سیستانی (: مسأله 

 بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست . گرفته و خمسش را

 زمینی که کافر ِذمّی از مسلمان بخرد 7)

  [6327]مسأله 

اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین  6327مسأله 

( ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد، 6بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، )

( و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، 2ید به اذن حاکم شرع باشد )با

چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر 

خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست 

مس قصد قربت الزم نیست ، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از ( و در دادن این خ3)
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( )فاضل (: و نیز اگر خانه و دکّان و مانند 6او می گیرد الزم نیست قصد قربت نماید. )

اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه بفروشند، باید خمس زمین آن را 

و زمین به تبع آن منتقل شود در وجوب بدهد و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند 

خمس زمین اشکال است و در دادن این خمس ، قصد قربت الزم نیست ، بلکه مجتهد 

 جامع الشرائط هم که خمس را از او می گیرد، الزم نیست قصد قربت نماید.

 19ص: 

 ین و( )اراکی (: اگر کافر ذمّی زمین را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زم2)

 ( )اراکی (: واجب بودن ِ خمس زمین محل ّ اشکال است ..3یا قیمت آن را بدهد .. )

)خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (: مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از 

[ و نیز اگر خانه 6مسلمان بخرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ]

و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این 

الزم نیست ، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد الزم  خمس قصد قربت

 نیست قصد قربت نماید.

)سیستانی (: مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن 

را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس به معنای معروفش در این 

 . مورد محل ّ اشکال است

)مکارم (: مسأله هرگاه کافر ذمّی ، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیت سالم در کنار 

مسلمانان زندگی می کند و شرایط ذمّه را پذیرفته است ، زمینی را از مسلمان بخرد باید 

 یک پنجم عواید را بجای یک دهم زکات معمولی بپردازد.
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ه لمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح ب)بهجت (: مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مس

او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و بنا بر 

أظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست ، ولی اگر خانه و دکان و مانند 

امله زمین باشد و یا اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این مع

زمین و بنا هر کدام جداگانه قیمت گذاری و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین 

آنها را بدهد و در صورتی که مقصود او از خرید، بنای آن باشد، و لو زمین هم به تبع بنا 

داخل معامله است خمس ندارد، و بنا بر احتیاط واجب کسی که خمس را از ذمّی می 

 و به اهلش می دهد باید در وقت ِ گرفتن و دادن نیّت داشته باشد. گیرد

  [6334]مسأله 

( به مسلمان دیگری هم 6اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده ) 6334مسأله 

( و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث 3( باید خمس آن را بدهد )2بفروشد )

( )گلپایگانی (، 6( )9ببرد، باید خمس آن را از همان زمین ، یا از مال دیگرش بدهند )

( 2نداده .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست ) )صافی (: و خمسش را

)خوئی (، )تبریزی (: خمس از کافر ساقط نمی شود ولی بر مسلمان الزم نیست خمس 

آن را بدهد و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد ) )خوئی (: 

ش فرضی که خود کافر یا کس دیگر از قِبَلَو بنا بر احتیاط مستحب ّ در هر دو صورت در 

 خمس نداده باشد، مسلمان ، خمس آن زمین را بدهد(.

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 (: باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد ..
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 ) من نوری 

م بدهد اشکال ندارد ولی اگر (: باید خمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را ه

 غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد ..

 11ص: 

)مکارم (: خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او به ارث 

( )گلپایگانی (، )صافی (: باید خریدار 3ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد. )

 بدهد ..خمس آن را 

( )گلپایگانی (، )صافی (: باید وارث او 9)فاضل (: باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد .. )

 خمس آن زمین را بدهد.

  [6336]مسأله 

( یا شرط کند 6اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد ) 6336مسأله 

ا بدهد، ولی اگر که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس ر

( اشکال 2شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد )

( )بهجت (: شرط باطل و معامله 6ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست )

صحیح است و بنا بر أظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط کند که فروشنده خمس 

 معامله و شرط هر دو صحیح است . آن را بدهد،

)مکارم (: شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند 

( )خوئی (، 2فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط الزم است . )

 )تبریزی (: بر فروشنده الزم است که عمل به شرط نماید.
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 به شرطی که بر او شده عمل نماید.)صافی (: الزم است مسلمان 

  [6332]مسأله 

( کند و عوض 6اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ، ملک کافر ) 6332مسأله 

( بنا بر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذّمی 2آن را بگیرد، مثلًا به او صلح نماید )

( 6للّه )سیستانی ( نیست )شرط کند که خمس آن را بدهد. این مسأله ، در رساله آیت ا

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )فاضل (، 2)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: کافر ذمّی .. )

)تبریزی (، )مکارم (، )صافی (، )نوری (: کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد ) )فاضل (، 

 )مکارم (: بنا بر احتیاط واجب (.

 )بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

  [6333]مسأله 

( احتیاط 2( باشد و ولی ّ او برایش زمینی بخرد )6اگر کافر ذمّی صغیر ) 6333مسأله 6327

( این مسأله ، در رساله 3واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند )

( )نوری (: باید 2( )بهجت (: یا دیوانه .. )6آیات عظام : )سیستانی ( و )مکارم ( نیست )

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )بهجت (: ولی ّ باید 3ن را از او بگیرند. )خمس زمی

 خمس آن را بدهد ) )بهجت (: بنا بر احتیاط واجب (.

)خوئی (، )تبریزی (: احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله با او شرط کنند که 

 خمس آن را بدهد.

 او خمس آن را از همان زمین یا قیمت  ّ)فاضل (: بنا بر احتیاط واجب ، الزم است ولی

 آن بپردازد.
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 11ص: 

 مصرف خمس 

 [3814]مسأله 

  هاشار

خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است ، که امر  6339مسأله 

آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سیّد 

( یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم 6فقیر )

که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی  امام علیه السالم است

( ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السالم را به 2که او اجازه می دهد برسانند )

( در صورتی به او اذن داده می شود که بداند 3مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد )

ند، سهم امام علیه السالم را به یک طور مصرف آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می ک

( )اراکی (: خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات 6( )9می کنند )

 است ، بنا بر احتیاط مستحب ّ با اذن مجتهد جامع الشرایط به سیّد فقیر ..

سمت کنند: ق)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (: خمس را باید دو 

 یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر ..

)بهجت (، )نوری (: خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است 

( )سیستانی (: و 2که بنا بر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط به سیّد فقیر .. )

 بر جهات عامه باشد. احتیاط الزم آن است که او مرجع اعلم و مطلع

)بهجت (: باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، و در صورت عدم ِ مطالبه مجتهد به 

( )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط واجب باید 3مصرفی که او اجازه می دهد برسانند .. )
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را از ( )بهجت (: سهم امام علیه السالم 9از مجتهدی که تقلید می کند اجازه بگیرد و .. )

 نظر کمیّت و کیفّیت به یک نحو مصرف می کنند.

)فاضل (: مسأله خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم سادات است و بنا بر 

احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا با اذن او به سّید فقیر یا سیّدی که 

م علیه السالم است که در شرایط در سفر درمانده شده بدهند؛ و نصف دیگر آن سهم اما

فعلی ، هر دوی آن را فقط به مرجع تقلید خود بدهد یا با اجازه مستقیم از دفتر ایشان 

 مصرف نماید.

)مکارم (: مسأله خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام علیه 

جازه تیاط واجب با االسالم است و نیم دیگر سهم سادات ؛ سهم سادات را باید ]بنا بر اح

مجتهد[ به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، 

داد )هر چند در محل ّ خود فقیر نباشند( ولی سهم امام علیه السالم را در زمان ما باید به 

السالم است از مجتهد عادل یا نماینده او داد تا در مصارفی که مورد رضای امام علیه 

مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیه و مانند آن مصرف کند. ]و[ اگر کسی 

بخواهد سهم امام علیه السالم را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی 

مجاز است که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام را یک طور 

 ند.مصرف می کن

 19ص: 

)زنجانی (: مسأله خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است و باید 

به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سّیدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با 

اجازه ولی ّ صرف وی می کنند یا به ولی ّ وی می دهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم 

باید به مجتهد جامع الشرایط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی ، آن  سادات را
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را به مصرفش برسانند. نصف دیگر خمس سهم امام علیه السالم است که در این زمان 

باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر 

السالم را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در انسان بخواهد سهم امام علیه 

صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیه السالم را در مصرفی 

 صرف می کند که مجتهدی که از او تقلید می کند جایز می داند.

آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهایی است که خمس در آنها واجب است 

، ولی در مورد مال حالل مخلوط به حرام ، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن 

را صدقه داد. در زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد خمس محصول آن زمین به 

 جزیه صرف می گردد. عنوان جزیه دریافت شده و در مصارف

  مسأله اختصاصی

کسی که خمس می دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد یا نماینده  6999)بهجت (: مسأله 

او یا در صورتی که مجاز است ، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن ، باید قصد 

هد، دقربت نماید، یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او ب

ولی اگر دیگری را برای رساندن خمس وکیل کرده باشد، همین که وکیل قصد قربت 

 کند کافی است .

 [3815]مسأله 

( که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی که 6سیّد یتیمی ) 6331مسأله 

ی ( )نور6( )2در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقیرهم نباشد می شود خمس داد )

( )فاضل (: و اگر به سیّدی که فقیر نیست خمس بدهند کفایت نمی کند و 2(: سیّدی .. )

 دو مرتبه باید بپردازند. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 
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 [3816]مسأله 

( 6به سیّدی که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد ) 6331مسأله 6339

( 2لپایگانی (، )صافی (: یا خودش در معصیت باشد .. )( )گ6( )2نباید خمس بدهند )

 )مکارم (: مگر این که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.

 13ص: 

)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )فاضل (، )سیستانی (، )زنجانی (: بنا بر 

 احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

 [3817]مسأله 

( ولی به سیّدی که دوازده 6به سیّدی که عادل نیست می شود خمس داد ) 6339سأله م

( )مکارم (: ولی احتیاط واجب آن است به کسی 6( )2امامی نیست ، نباید خمس بدهند )

 ( )بهجت (: بنا بر أظهر نباید خمس بدهند.2بدهند که آشکارا گناه نکند .. )

 [3818]مسأله 

ه معصیت کار است ، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، به سیّدی ک 6333مسأله 

( و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن 2( خمس داد )6نمی شود )

( 6( )3خمس کمک به معصیت او نباشد، بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند )

 .( )اراکی (: بقیّه مسأله ذکر نشده 2)بهجت (: بنا بر أحوط .. )

)خوئی (: و أحوط آن است که به سّیدی که شراب می خورد یا نماز نمی خواند یا 

 آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهد.
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)تبریزی (: و بهتر آن است که به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن 

 خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهد.

)زنجانی (: همچنین بنا بر احتیاط به شرابخوار و کسی که معصیت کبیره بجا می آورد 

 ( )بهجت (: بهتر این است که خمس ندهند.3خمس ندهند. )

)صافی (: اگر ندادن خمس به او موجب باز داشتن او از گناه شود بنا بر احتیاط واجب 

وری (: اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد؛ نباید خمس نباید خمس بدهند. )ن

 بدهد.

)سیستانی (: مسأله به سیّدی که خمس را  6339)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

صرف در معصیت می کند، نمی شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت 

چند آن را صرف در معصیت  او باشد، احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هر

ننماید؛ و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیّدی که شراب می خورد یا نماز نمی 

 خواند و یا آشکارا معصیت می کند خمس ندهند.

 [3819]مسأله 

اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل ،  6337مسأله 

( یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا 6ند )سیّد بودن او را تصدیق کن

( )سیستانی (: یا از راهی ، انسان یقین یا اطمینان 6( )2اطمینان پیدا کند که سیّد است )

 کند که سیّد است .

( )بهجت (: و بنا بر أظهر اگر 2)زنجانی (: یا از راه دیگری سیّد بودن او ثابت گردد. )

 بودن کسی گمان داشت ولی دو نفر عادل هم سّیدانسان به سّید 

 17ص: 
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بودنش را تصدیق نکردند و در بین مردم و یا شهر خودش هم معروف به سیّد بودن نبود 

 باز هم کافی است و می شود به او خمس داد.

دو نفر عادل سیّد بودن  6)مکارم (: مسأله سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود: 

در شهر و منطقه خود مشهور باشد که  2صدیق کنند )یک نفر نیز کافی است (. او را ت

 سیّد است ، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان .

 [3841]مسأله 

( اگر چه انسان به سیّد 6به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است ) 6394مسأله 

( )فاضل (: می شود خمس داد 6) ( می شود خمس داد.3( نداشته باشد )2بودن او یقین )

( 3( )خوئی (، )تبریزی (: یا اطمینان .. )2در صورتی که به سیّد بودن او وثوق پیدا کند. )

 )بهجت (: اگر انسان به سیّد بودن او اطمینان یا گمان پیدا کند ..

 )سیستانی (: اگر انسان یقین یا اطمینان به خالف نداشته باشد ..

 .6337د به ذیل مسأله )مکارم (: رجوع کنی

)زنجانی (: مسأله به کسی که در محل ّ خود مشهور به سیّد بودن است می شود خمس 

داد و الزم نیست انسان به سیّد بودن او مطمئن باشد، بلکه همین مقدار که گمان قوی به 

 آن داشته باشد کافی است .

 [3843]مسأله 

ه یاط واجب نباید به او خمس بدهد که بکسی که زنش سیّده است بنا بر احت 6396مسأله 

( ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است 6مصرف مخارج خودش برساند )

و بر شوهرش واجب نیست ، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف 
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نی ا( )خوئی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )بهجت (، )تبریزی (، )سیست6آن مخارج برساند. )

(، )صافی (، )نوری (: ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج 

آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند ) 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر 

 واجبه اش صرف نماید(.

ارم (: مسأله به کسی که واجب النفقه است ]نمی توان خمس داد[؛ مثلًا انسان نمی )مک

تواند به زنش که سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این که آن زن ناچار باشد مخارج 

 اشخاص دیگری را که واجب النفقه مرد نیستند بپردازد.

 ه زن سیّده خود خمس بدهد که)زنجانی (: مسأله انسان نمی تواند به عنوان نفقه همسر، ب

به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر زن سیّده به خاطر نداشتن شوهر یا ندادن نفقه 

از سوی شوهر، یا داشتن هزینه هایی که پرداخت آن بر شوهر وی واجب نیست ، فقیر 

 رباشد، می تواند برای تأمین نفقه خود یا هزینه هایی که شوهر وی نمی پردازد، از شوه

 خود یا دیگران خمس 

 14ص: 

دریافت کند، البتّه شوهر نمی تواند خمسی را که می پردازد به عنوان حق ّ نفقه زن به 

 شمار آورد، بلکه نفقه زن را به وی بدهکار است .

 [3842]مسأله 

اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتیاط  6392مسأله 

( ولی اگر مقداری خمس 6واند از خمس ، خوراک و پوشاک او را بدهد )واجب نمی ت

ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است 
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( )گلپایگانی (، 6برساند مانعی ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

 رج خودش برساند.)صافی (: یا آن که ملک او کند که به مصرف مخا

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله اگر مخارج سیّد یا سیّده ای که زن انسان نیست 

بر انسان واجب باشد، بنا بر احتیاط واجب ، نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات 

 »واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری 

 برساند مانعی ندارد.« نفقات واجبه  غیر از

)فاضل (: مسأله انسان نمی تواند خمس مال خود را به افرادی بدهد که واجب النفقه او 

می باشند و اگر مخارج سیّد دیگری بر انسان واجب باشد مثل پدر یا فرزند، بنا بر احتیاط 

 واجب نمی توان از خمس مال خود برای نفقه او داد.

سأله اگر مخارج سیّدی که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمی تواند )زنجانی (: م

از بابت خمس ، مخارج وی را پرداخت کند، ولی می تواند مخارج غیر واجب وی را از 

بابت خمس بدهد، و بنا بر احتیاط واجب کسی که عرفاً به انسان پیوسته بوده و خرجی 

رداخت مخارج آنها بر ایشان الزم است و نمی او را می دهد، همچون کسانی هستند که پ

 توان از بابت خمس مخارج آنها را داد.

 [3841]مسأله 

به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج  6393مسأله 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: یا 6( )2( می شود خمس داد )6آن سیّد را بدهد )

( )مکارم (: مثلًا زن سیّده ای که شوهرش قادر به اداره زندگی او 2.. ) دارد و نمی دهد

 نیست می تواند خمس بگیرد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)زنجانی (: مسأله به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او مخارج آن 

 سیّد را نمی دهد و نمی توان او را به پرداخت مخارج وادار کرد، می شود خمس داد.

 [3844]مسأله 

( آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر 6احتیاط واجب ) 6399مسأله 

 ( )بهجت (: احتیاط مستحب ّ ..6خمس ندهند. )

)مکارم (: مسأله بنا بر احتیاط واجب سادات نمی توانند بیش از مخارج یک سال خود را 

 از خمس بگیرند.

 دهند.یک سال به یک سیّد فقیر خمس ب)زنجانی (: مسأله جایز نیست که بیشتر از مخارج 

 [3845]مسأله 

 ( و احتمال هم ندهد که پیدا6اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد ) 6391مسأله 

 16ص: 

( یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ّ، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر 2شود )

ه مخارج بردن آن را از خمس ( آن است ک3دیگری ببرد و به مستحق ّ برساند و احتیاط )

( و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ، باید 9برندارد )

( )زنجانی (: 6عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده ، چیزی بر او واجب نیست . )

( )خوئی (، )تبریزی (: اگر در شهر 2چنانچه انسان در شهر خود سیّد مستحقّی نیابد .. )

( 3انسان سیّد مستحقّی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعداً نیز پیدا نمی شود .. )

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )اراکی (، )فاضل (، )صافی (، 9)نوری (: احتیاط واجب .. )

 )تبریزی (: می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ..
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 بردن آن را از خمس برندارد ..)زنجانی (: بنا بر احتیاط واجب مخارج 

)بهجت (: هزینه بردن خمس ، بنا بر أظهر از خمس برداشته می شود اگر چه خالف 

 .6391احتیاط است .. )سیستانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)مکارم (: مسأله بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش 

ر هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است که از مستحقی باشد یا نه ، ولی د

اموال دیگرش بپردازد، مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست ، امّا اگر به نماینده حاکم 

 شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست .

 [3846]مسأله 

حتمال دهد که پیدا شود اگر هرگاه در شهر خودش مستحقّی نباشد ولی ا 6391مسأله 

( خمس را به شهر 2( نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ّ ممکن باشد می تواند )6چه )

دیگری ببرد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد 

( )خوئی (، )تبریزی (: هرگاه 6( ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد. )3)

در شهر خودش مستحقی نباشد اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می شود و .. 

( )بهجت (، )زنجانی (: الزم 3( )زنجانی (: می تواند با اجازه مجتهد جامع الشرایط .. )2)

)سیستانی (: مسأله هرگاه  6391نیست چیزی بدهد .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ستحقّی نباشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر در شهر خودش م

خودش مستحق ّ پیدا شود، نیز می تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل انگاری 

در پرداخت خمس نباشد. و در هر صورت ، اگر تلف شود، هر چند در نگهداری آن 

 بردن آن را از خمس بردارد.کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و نمی تواند مخارج 

 [3847]مسأله 
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( خمس را به 6اگر در شهر خودش مستحق ّ پیدا شود، باز هم می تواند ) 6399مسأله 

 شهر دیگر ببرد و به مستحق ّ برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در 

 12ص: 

ست رده باشد ضامن اصورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نک

( )فاضل (: حتی اگر با 2( )زنجانی (: می تواند با اجازه مجتهد جامع الشرایط .. )6( )2)

اذن مجتهد جامع الشرایط باشد بنا به احتیاط واجب در این صورت ؛ بلی ، اگر به وکالت 

با  هاز او قبض کند و یا به وکیل او پرداخت نماید و سپس در شهر دیگر برده شده چنانچ

 اذن حاکم شرع بوده ضامن است .

 )زنجانی (: اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ، الزم نیست چیزی بدهد.

 )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله  6391)سیستانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [3848]مسأله 

ن برود ( خمس را به شهر دیگر ببرد و از بی6اگر با اذن حاکم شرع ) 6393مسأله 6391

الزم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم 

شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد. این مسأله ، در رساله 

 ( )خوئی (، )تبریزی (: اگر به امر حاکم شرع ..6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 .6399. )فاضل (: رجوع کنید به ذیل مسأله 6391سأله )مکارم (: رجوع کنید به ذیل م

)سیستانی (: اگر به وکالت از حاکم شرع یا وکیل او خمس را قبض کند، ذمّه او فارغ 

می شود و اگر به امر یکی از اینها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، 

 ضامن نیست .
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ه از طرف مجتهد جامع الشرایط وکیل )زنجانی (: مسأله اگر خمس را به کسی بدهد ک

 است ، همانند آن است که خمس را به خود مجتهد جامع الشرایط داده باشد.

 [3849]مسأله 

اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، ) به احتیاط واجب  6397مسأله 

( باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و 6باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و )

چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق ّ، به آن قیمت راضی شده باشد، باید 

( )نوری (: اگر خمس را از خود مال ندهد و 6دهد. )مقداری را که زیاد حساب کرده ب

 با اذن حاکم شرع از جنس دیگر بدهد ..

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )اراکی (، )صافی ( و )بهجت 

[ به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده 6( نیست [ )خوئی (: مسأله جایز نیست جنسی را ]

[ گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طال و 6937هد و در مسأله ]و بابت خمس بد

[ )فاضل (: مسأله خمس را می توان از 62نقره و مانند آنها مطلقاً محل ّ اشکال است . ]

 عین مال متعلق خمس بدهد یا از قیمت آن ولی نمی توان از جنس دیگری داد.

----------------------------------- 

 ریزی [ ) من تب6]

 (: که خمس به آن تعلق گرفته ..

 [ ) من سیستانی 2]

(: دادن جنس دیگر غیر از پول ، مطلقاً محل ّ اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا 

 وکیلش .
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 13ص: 

)مکارم (: مسأله احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول 

این که جنس دیگر را به مستحق ّ بفروشد سپس بدهی رایج دهند، نه از جنس دیگر، مگر 

 او را از باب خمس حساب کند.

)زنجانی (: مسأله اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی 

حساب کند و نمی تواند مال خمس دار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند 

د. پرداخت جنس دیگر ) غیر از پول ( به جای مالی مستحق ّ به آن قیمت راضی شده باش

 که در آن خمس واجب شده ، جایز نیست .

 [3851]مسأله 

( و می خواهد طلب خود را بابت خمس 6کسی که از مستحق ّ طلبکار است ) 6314مسأله 

( و بعد مستحق ّ بابت 3( خمس را به او بدهد )2حساب کند، بنا بر احتیاط واجب باید )

( ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط الزم نیست . 9دبه او برگرداند )بدهی خو

( )اراکی (، )مکارم (: می تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند. ) )مکارم (: 6)

 ولی در مورد سهم امام علیه السالم باید به اجازه حاکم شرع باشد(.

اید د بلی بنا بر احتیاط واجب ب)فاضل (: نمی تواند طلب خود را بابت خمس حساب کن

( )گلپایگانی (، 2خمس را به او بدهد و بعد مستحق ّ بابت بدهی خود به او برگرداند. )

( )سیستانی (: بنا بر احتیاط واجب یا باید از حاکم 3)نوری (: بنا بر احتیاط مستحب ّ .. )

(: بقیّه مسأله ذکر  ( )صافی9شرع اذن بگیرد و یا این که خمس را به مستحق ّ بدهد .. )

 نشده .

 )گلپایگانی (، )نوری (: و می تواند ذمّه بدهکار را بدون این کار بابت خمس بری نماید.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و می تواند از مستحق ّ وکالت گرفته و خود از جانب 

 او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.

حق ّ طلبکار است ، می تواند طلب خود را بابت خمس )زنجانی (: مسأله کسی که از مست

 حساب کند.

 [3853]مسأله 

( ولی کسی که 6مستحق ّ نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد ) 6316مسأله 

(( 2مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده )و امید چیز دار شدنش هم نمی رود )

مستحق ّ راضی شود که خمس را از او  ( اگر3و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد )

( )مکارم (: مگر آن مقدار که درخور شأن 6( )9بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد )

( )بهجت (: امید 2اوست که اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممکن بود ببخشد. )

 ثروتمند شدنش هم نمی رود ..

ی )گلپایگانی (، )تبریزی ( و )صاف]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، 

( 9( )فاضل (: مستحق ّ می تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد. )3( نیست [ )

 )گلپایگانی (، )صافی (: و در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر است .

 19ص: 

)سیستانی (: مسأله مالک نمی تواند خمس را به مستحق ّ داده و بر او شرط کند که آن را 

 به او برگرداند.

)زنجانی (: مسأله مستحق ّ نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد ولی کسی که 

خمس بدهکار است و به هیچ وجه نمی تواند خمس را پرداخت کند و مالی هم ندارد 

وی بابت خمس پرداخت گردد، مستحق ّ می تواند خمس را از او بگیرد  که پس از مرگ
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و به او ببخشد و اگر انسان خیال می کرده که خمس وی و لو بعد از مرگ پرداخت 

شدنی نیست و لذا مستحق ّ، خمس را به وی ببخشد، بعد معلوم شود که خمس را می 

ال خمس را بپردازد و اگر مرده ، از اموتواند بپردازد، مثلًا تصادفاً مالی بدست آورد، باید 

 وی بابت خمس بدهند.

 [3852]مسأله 

  هاشار

و  6اگر خمس را با حاکم شرع یا و کیل او یا با سیّد، دست گردان کند  6312مسأله 

بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلًا هزار 

از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته  تومان دست گردان کرده و

باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است 

، از بقیّه بپردازد. این مسأله در رساله آیات عظام : )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، 

( )مکارم (: اگر خمس را با حاکم شرع یا 6)تبریزی (، )زنجانی ( و )سیستانی ( نیست )

 وکیل او دستگردان کند ..

)فاضل (: مسأله اگر خمس را با مرجع تقلید خود یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد 

در سال بعد بپردازد اگر عین چیزی که خمس به آن تعلق گرفته باقی باشد باید خمس 

آنچه که موجود است به عنوان خمس بدهد مثلًا اگر  69خمس را هم بدهد و در حقیقت 

س آن را دستگردان کرده مبلغ بیست و پنج هزار صد هزار تومان موجود بوده و خم

تومان بدهد و اگر عین چیز متعلق به خمس مصرف شود و از بین برود پرداخت همان 

 مبلغ کافی است و الزم نیست خمس آن را بدهد.

  مسائل اختصاصی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

صرف کردن قسمتی از سهم مبارک امام علیه السالم برای ساختن  6119)مکارم (: مسأله 

یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس ، تنها در صورتی مجاز است که مساجد 

با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی 

 که گفته شد نمی توان مصرف کرد.

مقدار  وبدهکار می تواند اگر مجتهد صالح ببیند با او یا نماینده ا 6113)مکارم (: مسأله 

 بدهی خود را دستگردان کند و به ذّمه بگیرد و به اقساط بپردازد.

سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی که ] در  6117)مکارم (: مسأله 

[ گفته شد پرداخت ، )بنا بر احتیاط واجب ( و سهم امام علیه السالم را نیز 6339مسأله 

قبول نیست ، مگر این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه  اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد

 دهد.

کسی که بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن نیست  6194)مکارم (: مسأله 

اگر مجتهد مصلحت ببیند ممکن است مقداری از سهم امام علیه السالم را به خودش 

 ببخشد.

از به سرمایه ای برای کسب و کار در صورتی که سادات فقیر نی 6193)مکارم (: مسأله 

داشته باشند، می توان از باب خمس به آنها داد )البتّه به مقداری که نیاز زندگی آنها را 

 تأمین کند(.

 11ص: 

هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد، باید آن را به مجتهد  6197)مکارم (: مسأله 

صرف کند و اگر کمتر از نیاز سادات  عادل داد تا در مصارف دیگری که صالح می داند

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

باشد می توان از سهم امام علیه السالم به آنها داد، بنا بر این کم و زیاد بودن سهم سادات 

 مشکلی ایجاد نمی کند.

الزم نیست به سید گفته شود که این پول خمس است ، بلکه می  6132)مکارم (: مسأله 

مس کند، همچنین در مورد سهم امام علیه السالم تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خ

 که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقّی می دهد.

اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد  6139)مکارم (: مسأله 

در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلًا اگر دو هزار تومان خمس 

ت و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بدهکار اس

بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیّه 

 بپردازد.

دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است که آنها از گرفتن  6131)مکارم (: مسأله 

ضی محسوب نمی شود و محروم بودن آنها از زکات زکات محرومند بنا بر این تبعی

 دالیلی دارد که در جای خود گفته شده .

 احکام خمس )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 هبه ، هدیه ، جایزه بانکی ، مهر و ارث 

 : آیا هبه و هدیه عید )عیدی ( خمس دارد؟316س 

از مخارج سال زیاد بیاید،  ج : هبه و هدیه خمس ندارد، هر چند احوط این است که اگر

 خمس آن پرداخت شود.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

: آیا به جایزه هایی که توسط بانکها و صندوق های قرض الحسنه به افراد پرداخت 312س 

 می شود، خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

 ج : خمس در جایزه ها و هدیه ها واجب نیست .

دازد، به ما زاد از مخارج : آیا مبالغی که بنیاد شهید به خانواده های شهدا می پر313س 

 سال آن ، خمس تعلق می گیرد؟

 ج : چیزی که بنیاد شهید به خانواده های عزیز شهدا هدیه می کند، خمس ندارد.

: آیا نفقه ای که شخصی از طرف پدر یا برادر یا یکی از اقوام دریافت می کند، 319س 

موال خود را نپردازد، هدیه محسوب می شود یا خیر؟ در صورتی که نفقه دهنده خمس ا

 آیا بر نفقه گیرنده پرداخت خمس آنچه که از او می گیرد، واجب است ؟

ج : تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گیرنده یقین نداشته باشد که 

 مالی که به او داده می شود، متعلق خمس است ، پرداخت خمس آن واجب نیست .

 : به دخترم یک واحد مسکونی به عنوان جهیزیه عروسیش داده ام ، آیا این واحد311س 

 11ص: 

 مسکونی خمس دارد؟

ج : اگر هبه واحد مسکونی که به دخترتان بخشیده اید، عرفاً مطابق شأن شما محسوب 

 شود، و در بین سال خمسی بخشیده باشید، دادن خمس آن واجب نیست .
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: آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت یک سال بر آن ، به همسرش 311س 

هدیه دهد، با آنکه می داند وی آن مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری 

 ، ذخیره خواهد کرد؟

ج : این کار جایز است و مالی که به همسرتان بخشیده اید، اگر به مقداری باشد که عرفاً 

اسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوری و به قصد فرار از خمس هم من

 نباشد، خمس ندارد.

: زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلق نگیرد، قبل از رسیدن سال 319س 

خمسی شان ، اقدام به هدیه کردن سود ساالنه خود به یکدیگر می کنند، امیدواریم حکم 

 فرمائید. خمس آنها را بیان

ج : با این گونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است ، خمس ِ واجب از آنان 

 ساقط نمی شود.

: شخصی برای رفتن به حج ّ استحبابی مبلغی را به حساب سازمان حج ّ واریز 313س 

کرده ، ولی قبل از تشرف به زیارت خانه خدا، فوت نموده است ، این مبلغ چه حکمی 

مصرف کردن آن در نیابت از حج ّ میّت واجب است ؟ آیا خمس به آن تعلق دارد؟ آیا 

 می گیرد؟

ج : فیش حج ّ که در قبال مبلغی که به حساب سازمان حج ّ واریز کرده ، دریافت نموده 

، به قیمت فعلی اش از ترکه میّت محسوب می شود، و میّت اگر حج ّ بر ذمّه ندارد و 

رف آن در حج ّ نیابی برای میّت واجب نیست ، و پرداخت وصیّت به حج ّ هم نکرده ، ص

خمس مبلغ پرداختی بابت آن فیش اگر از پولی که خمس به آن تعلق گرفته ولی پرداخت 

 نشده باشد، در فرض سؤال واجب است .
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: باغ پدری از طریق بخشش یا ارث به پسرش منتقل شده است ، آن باغ هنگام 317س 

ابت ارث ، قیمت زیادی نداشت ، ولی در حال حاضر قیمت آن هدیه یا انتقال به او ب

هنگام فروش با قیمت قبلی آن تفاوت زیادی کرده است ، آیا به آن مقدار زیادی که بر 

 اثر افزایش قیمت حاصل شده ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هر چند قیمت آنها افزایش یافته باشد، 

 اینکه نگهداری آن به قصد تجارت و زیاد شدن قیمت باشد. مگر

: اداره بیمه مبلغی را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در 314س 

 همین روزها به من پرداخت شود، آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟

 ج : خمس ندارد.

رید لوازم ازدواج در آینده ، پس : آیا به پولی که از حقوق ماهیانه ام برای خ316س 

 انداز می کنم ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : اگر عین پولی را که بابت حقوق ماهیانه می گیرید، پس انداز می کنید، باید سر سال 

خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهید در خالل دو سه ماه آینده صرف خرید 

آن نتوانید باقیمانده لوازم مورد حاجت لوازم ضروری ازدواج نمائید و با پرداخت خمس 

 را تهیّه کنید.

 19ص: 

آمده است که مهریه زن خمس ندارد و فرقی بین « تحریر الوسیله»: در کتاب 312س 

 مهریه مدّت دار و بدون مدّت گذاشته نشده است ، امیدواریم آن را توضیح فرمائید.
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و بدون مدّت و بین پول نقد  ج : در عدم وجوب خمس مهریه فرقی بین مهریه مدّت دار

 و کاال وجود ندارد.

: دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسی را به عنوان عیدی داده که مقداری 313س 

از آن تا سر سال باقی مانده است . با توجّه به اینکه عیدی کارمندان خمس ندارد، ولی 

م ، لذا آنچه به ما داده می شود چون ما در برابر این اجناس مقداری پول پرداخت کرده ای

هدیه به معنای دقیق آن نیست ، بلکه با قیمت کمتری در برابر عوض داده شده است ، آیا 

خمس آن مقدار از کاال که در برابر آن پول پرداخت شده ، باید داده شود؟ یا اینکه باید 

ن عیدی است قیمت واقعی آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و یا چو

 ، هیچ گونه خمسی ندارد؟

ج : در فرض مذکور نظر به اینکه قسمتی از اجناس در واقع از سوی دولت مجّانی به 

کارمند داده می شود و در برابر قسمتی پول دریافت می کنند، فلذا از کاالی باقیمانده به 

عین  نسبت مقداری که پول در برابر آن پرداخت نموده اید، واجب است که خمس

 اجناس باقیمانده یا قیمت فعلی آن را بپردازید.

: شخصی فوت نموده و هنگام حیات ، خمسی را که بر ذمّه اش بوده در دفتر 319س 

خود یادداشت کرده و تصمیم به پرداخت آن داشته است ، در حال حاضر بعد از فوت 

 مس خودداری کردهوی همه افراد خانواده او به استثنای یکی از دخترانش از پرداخت خ

و در ترکه متوفّی برای مخارج خود و میّت و غیر آن ، تصرّف می کنند، خواهشمندیم 

تصرّف در اموال منقول و غیر منقول  6نظر خود را در رابطه با مسائل زیر بیان فرمائید: )

غذا خوردن داماد یا یکی  2متوفّی توسط داماد یا یکی از ورّاث او، چه حکمی دارد؟ )

تصرفات قبلی این افراد در اموال میّت و غذا  3ورثه در خانه او چه حکمی دارد؟ )از 

 خوردن آنها در خانه متوفّی چه حکمی دارد؟
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ج : اگر میّت وصیّت کند که مقداری از دارائی او به عنوان خمس پرداخت شود یا ورثه 

را که  خمسی یقین پیدا کنند که وی مقداری خمس بدهکار است ، تا وصیّت میّت و یا

بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمی توانند در ترکه او تصرّف نمایند، و تصرفات 

آنان قبل از عمل به وصیّت وی یا پرداخت دین او، نسبت به مقدار وصیّت یا دین در 

 حکم غصب است و نسبت به تصرفات قبلی نیز ضامن هستند.

 ی قرض ، حقوق ماهیانه ، بیمه و بازنشستگ

: آیا بر کارمندانی که گاهی مقداری مال از مخارج ساالنه آنها زیاد می آید، با 311س 

 توجّه به اینکه بدهی های نقدی و قسطی دارند، خمس واجب است ؟

ج : اگر بدهی بر اثر قرض کردن در طول سال برای مخارج همان سال یا خرید بعضی از 

ی که بخواهد دین خود را از منافع همان ما یحتاج سال به صورت نسیه باشد، در صورت

سال ادا نماید، مقدار دین از باقیمانده درآمد آن سال استثنا می شود، و در غیر این صورت 

 ، تمام 

 13ص: 

 درآمد باقیمانده خمس دارد.

: آیا قرضی که برای حج ّ تمتع گرفته می شود باید خمس آن داده شده باشد و 311س 

 بعد از پرداخت خمس ، باقیمانده آن برای مخارج حج ّ پرداخت شود؟

 ج : مالی که قرض گرفته می شود، خمس ندارد.

: من در خالل پنج سال مبلغی را به بنیاد مسکن جهت گرفتن زمینی به امید تأمین 319س 

مسکن پرداخت کردم ، ولی تا کنون تصمیمی برای واگذاری زمین گرفته نشده است ، 
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لذا تصمیم دارم ، آن مبالغ را از بنیاد مسکن باز پس بگیرم ، با توجّه به اینکه قسمتی از 

آن را قرض گرفته ام و قسمتی را هم از فروش فرش خانه ام و باقیمانده آن را هم از 

 6ست ، تهیّه کرده ام ، امیدوارم به دو سؤال ذیل پاسخ فرمائید. حقوق همسرم که معلّم ا

اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگیرم و آن را فقط برای تهیّه مسکن )زمین یاخانه ( مصرف 

 چه مقدار خمس به آن تعلق می گیرد؟ 2کنم ، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟ 

ا فروش لوازم زندگی تهیّه شده ، خمس ج : در فرض مرقوم که پول از راه هدیه یا قرض ی

 آن واجب نیست .

: چند سال پیش از بانک وام گرفته و آن را به مدّت یک سال به حساب بانکی 313س 

ام واریز کردم ، و بدون آنکه موفق به استفاده از آن وام شوم ، هر ماه قسط آن را می 

 پردازم ، آیا به این وام ، خمس تعلق می گیرد؟

آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسی از منفعت کسب ج : خمس 

 خود پرداخت کرده اید، واجب است .

: اینجانب مبالغی به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکاری تا دوازده 317س 

سال طول خواهد کشید، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمائی فرمائید که 

 این بدهی از درآمد سال استثناء می شود؟آیا 

ج : اقساط بدهی ساخت مسکن و مانند آن را هر چند می توان از درآمد کسب همان 

سال پرداخت نمود، ولی در صورت عدم پرداخت ، از در آمد آن سال استثنا نمی شود، 

 بلکه به باقیمانده درآمد سر سال خمسی ، خمس تعلق می گیرد.
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که دانشجو از مال پدر خود یا از وامی که دانشگاه به دانشجویان می  : کتابهایی394س 

دهد، می خرد و منبع درآمدی هم ندارد، آیا خمس دارد؟ در صورتی که بداند پدر 

 خمس پول کتابها را نداده ، آیا پرداخت خمس آن واجب است ؟

ست ، خمس ده شده اج : کتابهایی که با پول وام و یا با پولی که پدر به او بخشیده ، خری

ندارد مگر آنکه یقین داشته باشد که عین پولی که پدر به او بخشیده ، متعلق خمس است 

 که در این صورت پرداخت خمس آن واجب است .

: اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا 396س 

 گیرنده ؟پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض 

ج : بر قرض گیرنده خمس مال قرضی واجب نیست ، ولی قرض دهنده اگر مال قرضی 

 را از 

 17ص: 

درآمد سالیانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است ، در صورتی که 

بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد، واجب است که هنگام رسیدن سال خمسی 

د، و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد، فعلًا پرداخت اش خمس آن را بپرداز

 خمس آن واجب نیست ، لیکن هر وقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد.

: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهیانه دریافت می کنند، آیا باید خمس 392س 

 حقوقی را که در طول سال دریافت می کنند، بپردازند؟

الغی که از حقوق زمان اشتغال کسر نموده اند و پس از بازنشستگی ، ماهانه می ج : مب

 پردازند، در صورتی که از مخارج سال اضافه بیاید، پرداخت خمس آن واجب است .
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: اسیرانی که به پدر و مادر آنان از طرف جمهوری اسالمی در طول مدّت اسارت 393س 

پس انداز گشته است ، آیا با توجّه به اینکه ، حقوق ماهیانه پرداخت شده و در بانک 

آقایان اسراء اگر دسترسی به آن پول داشتند، آن را مصرف می کردند، به مال مزبور 

 خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

 ج : پول مذکور خمس ندارد.

: من به شخصی مبلغی پول بدهکارم ، اگر سر سال برسد و طلبکار قرض خود را 399س 

مطالبه نکند و مقداری از درآمد ساالنه که با آن می توانم قرض خود را ادا کنم ، نزد من 

 موجود باشد، آیا این بدهی از درآمد ساالنه استثناء می شود یا خیر؟

ر فتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه لوازم خانگی ، اگج : بدهی اعم از اینکه بر اثر قرض گر

به خاطر تأمین مخارج ساالنه زندگی همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نماید، 

از درآمد سال کسر می شود، ولی اگر برای بدهی های سالهای قبل باشد، هر چند مصرف 

ان سال پرداخت نشود از درآمد ساالنه برای پرداخت آن جایز است ، ولی اگر تا پای

 درآمد ساالنه استثنا نمی شود.

: آیا خمس بر کسی که مالی در حساب ساالنه اش باقی مانده ، و در حالی سال 391س 

خمسی اش رسیده که بدهکار است ، با توجّه به اینکه چند سال برای پرداخت قرضش 

 فرصت دارد، واجب است ؟

اشد و چه مدّت دار، از درآمد ساالنه استثنا ج : بدهی پرداخت نشده چه بدون مدّت ب

نمی شود، مگر این که برای تأمین هزینه های سال درآمد باشد که از درآمد آن سال 

مقداری را که می خواهد صرف بدهی خود کند، استثنا می شود و به معادل آن از درآمد 

 ساالنه ، خمس تعلق نمی گیرد.
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ه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه : آیا به مالی که شرکت های بیم391س 

 شده پرداخت می کنند، خمس تعلق می گیرد؟

 ج : پولی که شرکتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می کنند، خمس ندارد.

: در سال گذشته مبلغی را قرض گرفته و با آن زمینی خریدم به این امید که 399س 

ش آن و خانه مسکونی فعلی ام ، مشکل مسکن خود افزایش قیمت پیدا کند و بعد از فرو

را در آینده حل کنم ، اکنون سال خمسی من فرا رسیده ، سؤال من این است که آیا می 

توانم آن بدهی را از منفعت کسب سال گذشته ام که خمس به آن تعلق گرفته ، استثنا 

 کنم یا خیر؟

 94ص: 

ج : با فرض این که قرض مزبور جهت خرید زمین برای فروش آن در آینده بوده است 

، از منفعت کسب سالی که در آن قرض گرفته اید، استثناء نمی شود، و پرداخت خمس 

 درآمد ساالنه کسب که از مخارج آن سال زیاد آمده ، واجب است .

ن بعد از تاریخ سال خمسی : من از بانک مقداری وام گرفتم که وقت پرداخت آ393س 

ام فرا می رسد و می ترسم که اگر آن مبلغ را امسال نپردازم ، سال آینده قادر به ادای آن 

 نباشم ، تکلیف من هنگام رسیدن سال خمسی ام در رابطه با پرداخت خمس چیست ؟

ج : اگر درآمد سال را پیش از پایان آن در پرداخت قرض خود مصرف کنید و قرض 

ی افزایش سرمایه نباشد، خمس ندارد، ولی اگر قرض برای افزایش سرمایه باشد هم برا

و یا قصد پس انداز درآمد ساالنه را داشته باشید، پرداخت خمس آن بر شما واجب است 

. 
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: معمول است که برای اجاره خانه مقداری پول ِ پیش پرداخت می کنند، اگر این 397س 

ال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس از دریافت بال پول از منابع کسب باشد، و چند س

فاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهد با همان پول در جای دیگر 

 منزل اجاره کند، چطور؟

 ج : مادامی که به این پول برای اجاره منزل نیاز دارد خمس ندارد.

 فروش خانه ، وسائل نقلیه و زمین 

ای که قبال با مالی که خمس آن داده نشده ، ساخته شده ، خمس : آیا به خانه 334س 

تعلق می گیرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس ، آیا خمس بر اساس قیمت فعلی 

 محاسبه می شود یا قیمت زمان ساخت آن ؟

ج : اگر خانه از درآمد بین سال برای زندگی و سکونت ساخته شده و پس از سکونت 

پول فروش آن خمس ندارد، ولی اگر از درآمدی که سال  در آن به فروش رفته است ،

بر آن گذشته ، ساخته شده است ، خمس پولی که در ساخت آن هزینه شده ، باید 

 پرداخت شود.

: مدّتی قبل آپارتمان مسکونی خود را فروختم . این معامله هم زمان با رسیدن 336س 

رعی می دانم ، بر اثر شرایط سال خمسی من بود و چون خود را موظف به ادای حقوق ش

خاص زندگی ام در این رابطه با مشکل مواجه شده ام ، امیدوارم مرا در این رابطه 

 راهنمائی فرمائید.

ج : اگر خانه مسکونی فروخته شده را با پولی که خمس نداشته و یا با درآمد بین سال 

 خریده اید، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.
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یمه سازی در یکی از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان های : خانه ن332س 

دولتی نیازی به آن ندارم ، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشینی برای استفاده 

 شخصی بخرم ، آیا به پول آن خمس تعلق می گیرد؟

ا آن ساخته یج : اگر خانه مزبور را از درآمد ساالنه و در بین سال به قصد سکونت در 

خریده اید، و در همان سال آن را فروخته اید پول فروش آن اگر درهمان سال فروش در 

مؤونه زندگی مصرف شود، خمس ندارد، و همچنین اگر بعد از سکونت در آن ، در سال 

 بعد آن را فروخته باشید، پول فروش آن خمس ندارد.

 96ص: 

نی ام خریداری کردم ، ولی بعد از دو : تعدادی درب پروفیلی برای خانه مسکو333س 

سال به علت عدم تمایل به استفاده ، آنها را فروخته و پولش را به حساب شرکت آلومینیوم 

واریز کردم تا به جای دربهای قبلی ، به همان قیمت برای من دربهای آلومینیومی بسازد، 

 آیا به آن پول خمس تعلق می گیرد؟

 ش آن خمس ندارد.ج : در فرض مرقوم ، پول فرو

: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه ای پرداخت نمودم تا در آینده زمین مسکونی به 339س 

من تحویل دهد و اآلن یک سال از آن می گذرد و از طرفی قسمتی از آن پول مال خودم 

است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقداری از قرض را هم پرداخته ام ، آیا به آن 

 یرد؟ مقدار آن چقدر است ؟خمس تعلق می گ

ج : اگر گرفتن زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز متوقف بر پیش پرداخت مقداری از 

 پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتی اگر از درآمد کسب شما باشد.
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: اگر شخصی خانه خود را فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانک 331س 

سپس سال خمسی اش فرا برسد، چه حکمی دارد؟ و اگر این پول را برای  بگذارد و

 خرید خانه ، پس انداز نماید، چه حکمی دارد؟

ج : اگر خانه را از درآمد ساالنه شغلی و در اثنای همان سال برای سکونت و به حساب 

ورت صمخارج ساالنه ، ساخته یا خریده و بعد آن را فروخته باشد، پول فروش آن در هر 

 خمس ندارد.

: آیا به اموالی که به تدریج برای خرید خانه یا سایر ما یحتاج زندگی پس انداز 331س 

 می شود، خمس تعلق می گیرد؟

ج : اگر خرید ما یحتاج زندگی بر حسب وضع مالی شخص متوقف بر پس انداز درآمد 

ماه دیگر، صرف خرید سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را در آینده نزدیک مثلًا دو سه 

 ما یحتاج زندگی نماید، خمس ندارد.

: چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر 339س 

قیمت ممکن است ، با توجّه به اینکه پول خرید آن ، مخمس نبوده است ، و در صورت 

مجرد  م ، آیا بهفروش و گرفتن قیمت فعلی آن ، می خواهم خانه ای برای سکونت بخر

دریافت پول ، همه آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده ام ، خمس 

تعلق می گیرد و مقدار باقیمانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است ، جزء درآمد 

سال فروش ماشین محسوب می شود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج زندگی 

 ه آن تعلّق می گیرد؟مصرف نشود، خمس ب

ج : اگر ماشین جزء مؤونه شما باشد و آن را از درآمد بین سال جهت استفاده شخصی 

زندگی خریده باشید، پول فروش آن خمس ندارد. ولی اگر ماشین را برای کار کردن 
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خریده اید، در صورتی که با مال قرضی یا نسیه خریده باشید، فقط خمس مالی که برای 

ف کرده اید، واجب است ، و اگر آن را با عین درآمدی که خمس به آن ادای دین صر

 تعلق گرفته ولی پرداخت نشده ، خریده اید، باید خمس تمام پول فروش آن را بپردازید.

 : من مالک خانه بسیار محقری هستم ، و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری 333س 

 92ص: 

تن روش ماشینی که از آن استفاده می کردم و گرفگرفتم ، ولی به علت بدهی مجبور به ف

مبلغی وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را 

بپردازم ، با توجّه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی ام فروخته و پول آن را برای 

ول حاصل از فروش ماشین پرداخت مقداری از بدهی هایم مصرف کرده ام ، آیا به پ

 خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

 ج : در فرض سؤال ، پول حاصل از فروش ماشین خمس ندارد.

: خانه ، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده او که از درآمد سال خریده 337س 

شده است ، اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت 

 خمس چه حکمی دارد؟

 ج : پول حاصل از فروش چیزی که از مؤونه بوده ، خمس ندارد.

یا غیر آنها از احتیاجات زندگی با پولی که خمس آن  : اگر خانه یا ماشین374س 

پرداخت شده ، جهت استفاده شخصی نه به قصد استفاده از آنها برای فروش یا تجارت 

خریداری شده و سپس به علتی فروخته شود، آیا به اضافه قیمت آنها که بر اثر افزایش 

 قیمت بازار بوده ، خمس تعلق می گیرد؟
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 زایش قیمت در فرض سؤال ، خمس ندارد.ج : سود حاصل از اف

 گنج ، غنیمت و مال حالل مخلوط به حرام 

: نظر حضرتعالی درباره گنجی که افراد در زمینی که مالک آن هستند، پیدا می 376س 

 کنند، چیست ؟

 ج : میزان در این گونه امور مقررات نظام جمهوری اسالمی است .

: اگر مقداری سکه نقره که تاریخ آن به حدود صد سال پیش بر می گردد، از 372س 

زیر خاک ساختمان ملکی شخصی پیدا شود، آیا این سکه ها متعلق به مالک فعلی آن 

 ساختمان مانند وارث قانونی یا خریدار است یا خیر؟

 ج : حکم گنج را دارد که قبلًا بیان شد.

مطرح شده است : با توجّه به اینکه خمس معادن استخراج : شبهه زیر برای ما 373س 

شده در این زمان نیز واجب است ، زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهای گرانقدر از 

احکام مسلم است ، حکم معادنی که دولت آن را استخراج می کند با التفات به اینکه 

ع از وجوب خمس نیست مجرد اقدام دولت به انفاق آن میان مسلمانان بالد اسالمی مان

چیست ؟ زیرا استخراج معادن یا توسط حکومت باألصاله صورت می گیرد و آن را به 

مصرف ملت می رساند، در این حالت دولت مانند شخصی است که اقدام به استخراج 

معادن نموده و سپس آنها را به شخص دیگری می بخشد یا هدیه می دهد و یا بر او 

ورت اطالق ادله خمس شامل این فرض نیز می شود زیرا دلیلی تصدق می کند، در هر ص

بر تقیید وجود ندارد، و یا اینکه حکومت به وکالت از ملت ، معادن را استخراج می کند 

که در این صورت در واقع استخراج کننده خود ملت است ، در این فرض پرداخت 

 لت ، معادن را استخراجخمس بر موکل واجب است ، و یا اینکه حکومت با والیت بر م
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می نماید که در این حالت استخراج کننده یا خود ولی است یا اینکه مانند نیابت است 

که بر اساس آن در واقع مولی ّ علیه استخراج کننده است ، به هر حال دلیلی بر خروج 

معادن از عمومات خمس نداریم ، همانگونه که خود معدن اگر به حد نصاب برسد، 

 مس است متعلق خ

 93ص: 

و مثل سایر درآمدهای شغلی نیست که با مصرف کردن یا هبه آن ، جزء مؤونه سال 

محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالی درباره این مسأله مهم 

 چیست ؟

ج : از شرائط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با 

ند، مشروط بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب برسد و آنچه یکدیگر آن را استخراج کن

استخراج شده ، ملک آنها شود، و معادنی که دولت استخراج می کند، نظر به اینکه ملک 

خاص شخص یا اشخاص نیست ، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا 

ن ماند، و اینیست و در نتیجه جائی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی 

استثنائی بر وجوب خمس در معدن نیست . بله ، معادنی که توسط شخص خاصی یا با 

مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می شود، خمس در آن واجب است ، مشروط بر 

اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با 

د، بعد از کم کردن هزینه های استخراج و تصفیه ، به یکدیگر اقدام به استخراج کرده ان

 مقدار بیست دینار طال یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد.

: اگر مال حرامی بامال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمی دارد و چگونه 379س 

 چیست ؟ حالل می شود و در صورت علم به حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان
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ج : اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمی داند و 

صاحب آن را هم نمی شناسد، راه حالل کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد، 

ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر عهده او 

 نیست .

سیدن سر سال خمسی ام ، مبلغی پول به شخصی قرض دادم ، آن فرد : قبل از ر371س 

قصد داشت آن پول را به کار بیندازد و سود آن بین ما بالمناصفه تقسیم شود، با توجّه به 

اینکه آن مال در حال حاضر در دست من نیست و خمس آن را هم نپرداخته ام ، نظر 

 حضرتعالی در این باره چیست ؟

را قرض داده اید و سر سال خمسی قابل وصول نیست ، فعلًا خمس آن  ج : اگر آن مال

بر شما واجب نیست ، بلکه هنگامی واجب می شود که آن را دریافت کنید، ولی در این 

صورت شما حقّی در سود حاصل از کار قرض گیرنده ندارید، و اگر چیزی از او مطالبه 

عنوان سرمایه مضاربه به او داده اید، بر اساس  نمائید، ربا و حرام است ، و اگر آن مال را به

 قرارداد، در سود آن شریک هستید و واجب است که خمس سرمایه را بپردازید.

: من در بانک کار می کنم ، برای شروع به کار از روی اجبار مبلغ پانصد هزار 371س 

د مدّت اب بلنتومان را در بانک به ودیعه گذاشتم ، این مبلغ به اسم خودم و در یک حس

است که هر ماه سود آن به من پرداخت می شود، آیا پرداخت خمس این مال که در 

حساب بانکی گذاشته شده واجب است ؟ قابل ذکر است که این پول به مدّت چهار سال 

 است که در بانک گذاشته شده است .

ید، خمس ا ج : اگر پس گرفتن این مبلغ در حال حاضر ممکن نیست تا آن را پس نگرفته

 آن واجب نیست . ولی سود ساالنه آن در زائد بر مؤونه سال خمس دارد.
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: روشی برای سپرده گذاری اموال در بانک ها وجود دارد که بر اساس آن هیچ 379س 

 گاه 

 99ص: 

پول به دست استفاده کننده نمی رسد، ولی به حساب او در بانک طبق شماره معینی واریز 

 اموال خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ می شود، آیا به این

ج : اگر مالی را که نزد بانک به ودیعه گذاشته اید از منافع کسب شما باشد و هنگام 

رسیدن سال خمسی گرفتن آن مبلغ از بانک برای شما ممکن باشد، واجب است خمس 

 آن در سر سال خمسی ، پرداخت شود.

ه مؤجر می دهد، بر عهده مستأجر : آیا خمس مالی که مستأجر به عنوان رهن ب373س 

 است یا مؤجر؟

ج : اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از مؤجر، 

خمس آن را بپردازد، مگر آنکه برای اجاره در جای دیگر به آن نیاز داشته باشد که در 

بر عهده مؤجر که  این صورت پس از رفع نیاز، باید خمس آن را بپردازد، و خمس آن

 آن مال را به عنوان قرض می گیرد، واجب نیست .

: حقوق ماهیانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخیر افتاده 377س 

، آیا هنگام دریافت ، جزء درآمدهای همان سال )سال دریافت ( محسوب می شود و 

محاسبه خمس آن در سر سال خمسی واجب است یا اینکه به این مال اصلًا خمس تعلق 

 نمی گیرد؟

ی سال دریافت آن محسوب می شود و در مقدار زائد بر ج : حقوق معوقه از درآمدها

 مخارج آن سال ، خمس واجب است .
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 مئونه 

: شخصی دارای کتابخانه ای شخصی است که مدّتی از آن کتابها استفاده می 744س 

نموده است ، فعلًا چند سال است که از آن استفاده نمی کند، ولی احتمال می دهد که در 

رد، آیا در مدّتی که از کتابها استفاده نمی کند، به آن خمس تعلّق می آینده از آن بهره بب

گیرد؟ و آیا در تعلّق خمس ، فرقی بین اینکه خودش خریده باشد یا پدرش ، وجود 

 دارد؟

ج : اگر کتابها در زمان خرید آن مورد نیاز او برای مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم 

ندارد، حتی اگر پس از سال اوّل از آن استفاده نکند.  مناسب شأن عرفی او باشد، خمس

همچنین اگر کتابها به او ارث رسیده و یا از طرف پدر و مادر و یا دیگران به او هدیه 

 شده باشد، خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

 : آیا به طالئی که شوهر برای همسرش می خرد، خمس تعلّق می گیرد؟746س 

و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب می شود و خمس  ج : اگر به مقدار متعارف

 ندارد.

: آیا به پولی که برای خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران قبل از 742س 

 تحویل آن پرداخت شده ، ولی هنوز کتابها ارسال نشده است ، خمس تعلّق می گیرد؟

دار متناسب با شأن عرفی شخص بوده و تهیّه ج : اگر کتابهای مزبور، مورد نیاز و به مق

 آن متوقف بر پیش پرداخت قیمت آن باشد، خمس ندارد.

 91ص: 
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: اگر فردی زمین دومی که مناسب شأن او و مورد نیاز جهت ساختمان مسکن 743س 

برای عائله اوست داشته باشد، ولی در طول سال خمسی قدرت ساخت آن را ندارد و یا 

 اند آن را تکمیل کند، آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است ؟در یک سال نمی تو

ج : در عدم وجوب خمس ، در زمینی که برای ساخت مسکن بدان نیاز دارد، فرقی بین 

اینکه یک قطعه باشد یا چند قطعه ، و یا یک مسکن باشد یا چند مسکن ، وجود ندارد، 

و شأن عرفی وی و همچنین  بلکه مالک ، صدق عنوان نیاز به آن به مقتضای موقعیت

 وضع مالی او برای ساخت تدریجی آن است .

: یک سرویس ظروف منزل وجود دارد، آیا استفاده از بعضی از آنها برای عدم 749س 

 تعلّق خمس به آن کافی است ؟

ج : معیار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل ، صدق عنوان نیاز به آن مطابق با شأن عرفی 

 است ، هر چند در طول سال از آن استفاده نشود. مناسب با انسان

: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگیرد، ولی برای استفاده 741س 

 میهمان به آنها نیاز باشد، آیا خمس در آنها واجب است ؟

 ج : در فرض سؤال خمس در آنها واجب نیست .

در مسأله جهیزیه عروس که دختر « قدس سره »ی : با توجّه به فتوای امام خمین741س 

هنگام ازدواج به خانه شوهر می برد، اگر در منطقه ای رسم بر این باشد که خانواده داماد 

اقدام به تهیّه و تأمین اثاثیه و لوازم خانه کنند و به مرور زمان و به تدریج به تهیه آن لوازم 

 رد؟بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حکمی دا

ج : اگر تهیّه اساس و لوازم زندگی برای آینده ، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس 

 ندارد.
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: آیا استفاده از یک جلد از دوره کتابی که از چندین جلد تشکیل شده )مانند 749س 

وسائل الشیعه ( باعث ساقط شدن خمس تمام آن دوره می شود یا اینکه باید از هر جلد 

 انده شود؟کتاب یک صفحه خو

ج : اگر مجموع آن دوره مورد نیاز باشد و یا خرید جلدی که به آن احتیاج است متوقف 

بر خرید دوره کامل آن باشد، خمس ندارد، در غیر این صورت باید خمس مجلّداتی که 

اآلن مورد نیاز نیست ، پرداخت شود، و مجرد خواندن یک صفحه از هر جلد کتاب ، 

 فی نیست .برای ساقط شدن خمس کا

: داروهایی که از درآمد وسط سال خریده شده و پول آن توسط سازمان تأمین 743س 

اجتماعی پرداخت می شود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس 

 به آن تعلّق می گیرد یا خیر؟

هم  ج : اگر خرید داروها جهت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج

 باشد، خمس ندارد.

: شخصی خانه ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه ما یحتاج 747س 

 زندگی ،

 91ص: 

 مالی را پس انداز کرده است ، آیا این مبلغ خمس دارد؟

ج : مال پس انداز شده از منفعت کسب اگر برای تأمین هزینه های زندگی باشد، سر سال 

خمسی ، خمس دارد مگر این که پس انداز برای تهیّه لوازم ضروری زندگی و یا تأمین 

هزینه های الزم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده نزدیک )مثلًا 

 ( در راه های مذکور مصرف شود، خمس ندارد.دو سه ماه پس از سال خمسی 
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: همسر من قالی می بافد که سرمایه آن متعلّق به خود ماست و برای تهیه آن قرض 764س 

گرفته ایم ، در حال حاضر قسمتی از فرش بافته شده است و از آنجا که سال خمسی من 

به پایان رسیده ، آیا پس از تمام شدن فرش و فروش آن برای تهیه احتیاجات خانه ، به 

لق می گیرد یا خیر؟ سرمایه ما از جهت خمس چه وضعیتی مقدار بافته شده خمس تع

 دارد؟

ج : پس از استثنای سرمایه که قرض است از قیمت فروش قالی ، باقیمانده جزء سود سال 

فروش محسوب می شود، بنا بر این اگر در سالی که بافت قالی تمام و فروخته شده ، در 

 مخارج زندگی مصرف شود، خمس ندارد.

دارائی من ساختمان سه طبقه ای است که هر طبقه آن دو اتاق دارد. در  : تمام766س 

یک طبقه من زندگی می کنم و در دو طبقه دیگر فرزندانم سکونت دارند، آیا به این 

خانه در حال حیات من خمس تعلّق می گیرد یا اینکه بعد از وفات من خمس دارد تا به 

 ن را بپردازند؟ورثه ام وصیّت کنم که بعد از مردنم خمس آ

ج : ساختمان مورد سؤال خمس ندارد، البتّه کسی که حساب سال نداشته است باید به 

 نحوی مصالحه نماید.

 : خمس لوازم منزل چگونه محاسبه می شود؟762س 

ج : لوازمی که با استفاده از آنها عین آن باقی می ماند مثل فرش و غیر آن ، خمس ندارد. 

روزمره مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا سر ولی از نیازهای مصرفی 

 سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

: شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه ای 763س 

برای خودش بسازد، ولی چون پول کافی برای ساخت نداشته ، سال بر آن گذشته و آن 
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سانده است ، آیا خمس آن واجب است ؟ بر فرض وجوب ، آیا خمس را به فروش هم نر

 پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را ؟

ج : اگر زمین را از منفعت کسب سال ، برای ساخت مسکن مورد نیاز، خریده باشد، 

 خمس ندارد.

مام آن ات: در سؤال قبلی ، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند، ولی قبل از 769س 

 ، سال خمسی برسد، آیا خمس آنچه در مصالح ساختمان مصرف کرده ، واجب است ؟

 ج : در فرض سؤال ، خمس ندارد.

: اگر شخصی برای آینده فرزندانش ، با اینکه خودش در طبقه اوّل زندگی می 761س 

 کند،

 99ص: 

ت سال دیگر پرداخاقدام به ساختن طبقه دوم کند، آیا با وجود عدم نیاز به آن تا چند 

 خمس آنچه در آن خرج کرده ، واجب است ؟

ج : اگر ساختن طبقه دوم برای آینده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن 

عرفی وی محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده است ، خمس ندارد و در صورتی که 

 آن نیاز ندارند، پرداخت این چنین نباشد و در حال حاضرهم ، نه خودش و نه فرزندانش به

 خمس آن واجب است .

: شما می فرمایید آنچه از مخارج سال محسوب می شود، خمس ندارد، پس 761س 

شخصی که خانه ای برای سکونت ندارد، ولی مالک قطعه زمینی است که یک سال یا 
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می نبیشتر بر آن گذشته و او نمی تواند آن را بسازد، پس چرا این از مخارج او محسوب 

 شود؟ امیدواریم توضیح بفرمایید.

ج : اگر زمین را برای ساخت مسکن مورد نیاز، در آن ، از درآمد بین سال خریده باشد، 

جزء مخارج کنونی وی محسوب می شود و خمس آن واجب نیست ، ولی اگر آن را از 

درآمد سال به قصد فروش و مصرف پول آن برای ساخت خانه خریده باشد، پرداخت 

 س آن واجب است .خم

: سر سال خمسی من اوّل شهریور است ، معمولًا امتحانات دانشگاهها و مدارس 769س 

در اردیبهشت و خرداد برگزار می شود و بعد از شش ماه ، اجرت اضافه کاری ما در ایام 

امتحانات پرداخت می شود، خواهشمندم توضیح فرمایید که اگر اجرت کاری را که قبل 

ل خمسی انجام داده ام ، بعد از پایان سال دریافت کنم ، آیا خمس به آن تعلق از پایان سا

 می گیرد؟

ج : حقوق معوّقه جزئی از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می شود نه سال اضافه 

 کاری ، و اگر در هزینه های سال دریافت مصرف شود، خمس ندارد.

تر از قیمت بازار به ما فروخته می : گاهی لوازم منزل مثل یخچال به قیمتی کم763س 

شود، این لوازم در آینده یعنی پس از ازدواج مورد نیاز ماست ، با توجّه به اینکه بعد از 

ازدواج باید آنها را به چند برابر قیمت فعلی تهیّه کنیم ، آیا به آنها که در حال حاضر 

 بدون استفاده در خانه مانده است ، خمس تعلق می گیرد؟

گر آنها را با منفعت کسب سال برای استفاده در آینده خریده اید و در سال خرید ج : ا

مورد نیاز شما نبوده ، باید خمس قیمت عادالنه آن را در سر سال خمسی بپردازید، مگر 

آنکه به علت عدم توانایی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز، ناگزیر از تهیه تدریجی و 
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یاج باشید، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که نگهداری آن برای زمان احت

 در این صورت جزء مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد.

: مبالغی را که انسان برای امور خیریه مانند کمک به مدارس ، آسیب دیدگان از 767س 

سیل و ملت فلسطین و بوسنی ، انفاق می کند، آیا از مؤونه سال محسوب می شود و 

 خمس ندارد؟

 ج : این چنین انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب می شود و خمس ندارد.

: مبلغی را در سال گذشته برای خرید فرش پس انداز کردیم و در اواخر آن سال 724س 

به چند فرش فروشی برای خرید آن مراجعه نمودیم تا اینکه قرار شد یکی از آنان فرش 

فراهم کند، این کار تا ماه دوم سال جدید طول کشید، با  مناسب با ذوق و سلیقه ما را

توجّه به اینکه سر سال خمسی من ابتدای سال هجری شمسی است ، آیا به آن مبلغ خمس 

 تعلق می گیرد؟

 93ص: 

 ج : مبلغ مذکور و فرش تهیّه شده در فرض سؤال خمس ندارد.

د یر انتفاعی ( کرده ان: تعدادی از اشخاص اقدام به تأسیس مدرسه خصوصی ) غ726س 

و بعد از استفاده از سرمایه کمی که اعضا داشتند، هیئت مؤسس ّ تصمیم گرفت برای 

تأمین مخارج آن از بانک وام بگیرد و همچنین مقرر نمود که برای تکمیل سرمایه و 

پرداخت اقساط بانک ، هر یک از اعضا مبلغی را به طور ماهیانه بپردازد. این مؤسسه هنوز 

مرحله سود دهی نرسیده است ، آیا به مبلغی که اعضا ماهیانه می پردازند، خمس تعلق  به

 می گیرد؟ آیا مجموع سرمایه که همان قیمت مؤسسه است ، خمس دارد؟
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ج : بر هر یک از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را که به عنوان سرمایه 

تدا به عنوان سهم مشارکت در شرکت می پردازند، و همچنین خمس آنچه را که در اب

تأسیس مدرسه داده اند، پرداخت نمایند، و پس از آنکه هر یک از اعضا خمس سهم 

 خود از سرمایه شرکت را پرداخت نمود، دیگر مجموع سرمایه دوباره خمس ندارد.

: جایی که در آن کار می کنم ، چند سال است مبلغی به من بدهکار است که تا 722س 

نپرداخته است ، آیا به این مبلغ به مجرّد دریافت آن خمس تعلق می گیرد یا کنون آن را 

 اینکه باید یک سال بر آن بگذرد؟

ج : مبالغی که طلب دارید اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسی قابل دریافت 

نباشد، جزء درآمد سال ِ دریافت آن محسوب می شود، که اگر در همان سال ِ دریافت 

 در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

: آیا مالک عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است یا 723س 

 از به آن در طی سال کافی است ، هر چند موردی برای استفاده از آن پیش نیاید؟اینکه نی

ج : مالک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چیزهایی که هنگام استفاده ، عین آنها 

باقی می ماند، نیاز به آنها است . ولی معیار در احتیاجات مصرفی روزانه زندگی مانند 

ف است که هر چه از مصرف ساالنه آنها زیاد بیاید، خمس برنج و روغن و غیره ، مصر

 دارد.

: شخصی برای آسایش و رفع نیازهای خانواده اش اقدام به خرید ماشینی با مال 729س 

غیر مخمّس و سودی که در وسط سال به دست آمده ، نموده است ، آیا پرداخت خمس 

امور مربوط به کارش و یا به  آن بر او واجب است ؟ در صورتی که ماشین را برای انجام

 هر دو منظور خریده باشد، چه حکمی دارد؟
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ج : ماشین اگر برای انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد، حکم ابزار کار را در 

وجوب خمس دارد، ولی اگر برای رفع نیازهای زندگی و جزء احتیاجات مناسب با شأن 

پول خرید آن خمس تعلق گرفته باید پرداخت  عرفی او باشد، خمس ندارد. البتّه اگر به

 شود.

 دست گردان ، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن 

: افرادی هستند که خمس بر آنها واجب است ، ولی تا کنون آن را نپرداخته اند 721س 

و در حال حاضر هم توانایی پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است ، حکم 

 این باره چیست ؟آنان در 

 ج : مجرد عدم توانائی یا دشواری پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تکلیف 

 97ص: 

نیست ، بلکه ادای آن تا حد امکان واجب است ، چنین افرادی می توانند با دست گردان ِ 

مبالغ بدهی خود با ولی ّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج بر حسب استطاعت 

 خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

ی هستم : خانه ای دارم که دارای وام قسطبندی شده است و مالک محلی تجار721س 

که در آن کاسبی می کنم و برای عمل به وظیفه شرعی ام ، سال خمسی برای خود تعیین 

کرده ام ، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید. ولی توان 

 پرداخت خمس محل ّ تجاری را به صورت قسطی دارم ؟

ده خمس ندارد، ولی پرداخت ج : خانه مسکونی شما در فرض سؤال که نسیه خریداری ش

خمس محل ّ تجاری تان واجب است ، هر چند به تدریج بعد از دست گردان با یکی از 

 وکالی مجاز ما باشد.
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: شخصی در خارج به سر می برد که خمس اموالش را نمی پرداخته است و خانه 729س 

آن ندارد، ای با مال غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی برای ادای خمس 

ولی هر سال مقداری بیشتر از خمس به جای خمسی که بدهکار است می پردازد، آیا این 

 کار او صحیح است یا خیر؟

ج : در فرض سؤال باید خمسی را که بر عهده دارد، دست گردان کند تا بعداً آن را به 

 ماید.مراجعه ن تدریج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته ، به یکی از وکالی ما

: شخصی چندین سال است که خمس درآمد ساالنه خود را نمی پرداخته ، و فعلًا 723س 

نمی داند چه مقدار بدهی از این بابت دارد، او در حال حاضر چگونه می تواند خود را 

 از خمس بری ء الذمّه نماید؟

ها کند و خمس آنج : واجب است تمام اموالی را که خمس به آنها تعلق گرفته ، حساب 

 را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با ولی ّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید.

: من جوانی هستم که با خانواده ام زندگی می کنم ، پدرم خمس و زکاتش را 727س 

نمی پردازد، حتی خانه ای را با مال ربوی ساخته است و حرام بودن غذائی که در خانه 

ر است . با توجّه به اینکه نمی توانم از خانواده ام جدا شوم ، امیدوارم می خورم ، آشکا

 تکلیف مرا در این باره بیان فرمائید؟

ج : بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و 

زکات خود را نمی پردازد، الزمه اش یقین به حرمت چیزی که او مصرف می کند و یا 

موال وی که شما در آن تصرّف می کنید، نیست ، و تا یقین به حرمت این اموال پیدا ا

نکرده اید، استفاده از آن برای شما اشکال ندارد. البتّه ، اگر یقین به حرام بودن آنچه از 

اموال او مصرف می کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای شما جایز نیست مگر آنکه 
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و قطع رابطه با آنان برای شما، حرجی باشد که در این صورت استفاده  جدایی از خانواده

از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی ضامن خمس ، زکات و مال دیگران که 

 در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

 ر: من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی پردازد، و وقتی به او تذک734س 

می دهم ، در پاسخ می گوید که ما مستحق ّ هستیم و خمس و زکاتی برما واجب نیست 

 ، حکم این مسأله چیست ؟

 34ص: 

ج : اگر پدرتان مالی که خمس و زکات به آن تعلق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات 

 بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما الزم نیست .

معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند،  : ما با اشخاصی736س 

با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم ، این مسأله 

 چه حکمی دارد؟

ج : اگر یقین به وجود خمس در اموالی دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته 

، مصرف می کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی اید و یا هنگام رفتن نزد آنان 

که از طریق خرید و فروش از آنان می گیرید، فضولی است و احتیاج به اجازه ولی ّ امر 

خمس یا وکیل او دارد، و تصرّف در اموال ایشان برای شما جایز نیست مگر اینکه ترک 

موالشان برای شما حرجی باشد معاشرت و خودداری از خوردن غذای آنان و تصّرف در ا

که در این صورت تصرّف جایز است ، ولی ضامن خمس اموالی که در آنها تصرّف می 

 کنید، هستید.
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: اگر شخصی مالی را که خمس آن داده نشده ، به مسجد ببخشد، آیا گرفتن آن 732س 

 مال از او جایز است ؟

ن جایز نیست و در صورت ج : اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آ

 دریافت آن ، باید نسبت به خمس آن ، به ولی امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند.

: معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی بخصوص نماز و خمس پایبند نیستند، 733س 

چه حکمی دارد؟ آیا غذا خوردن در خانه های آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال 

 ه چندین بار این کار را انجام داده ، چه حکمی دارد؟داشتن ، کسی ک

ج : اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد، اشکال 

مام ایشان به امور دینی باشد که در ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهت

این صورت واجب است که معاشرت به طور موقّت از باب نهی از منکر ترک شود، ولی 

استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن ، تا یقین به تعلق خمس به آن نداشته باشید، 

 اشکال ندارد.

کند، به تازگی متوجه شده  : یکی از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می739س 

ام که شوهر او خمس نمی دهد، آیا خوردن غذای کسی که خمس نمی دهد، برای من 

 جایز است ؟

ج : تا علم به تعلّق خمس به غذایی که در اختیار شما قرار داده می شود، ندارید، خوردن 

 آن اشکال ندارد.

اب کند، خانه مسکونی : فردی برای اولین بار می خواهد خمس اموالش را حس731س 

که نمی داند با چه مالی آن را خریده ، چه حکمی دارد؟ در صورتی که بداند آن را با 

 مالی که چند سال پس انداز شده ، خریده است ، حکم آن چیست ؟
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ج : خانه مسکونی یا سایر لوازم زندگی را اگر احتمال می دهد که با مالی که شرعاً متعلّق 

ارث یا هبه ( خریده باشد چیزی از بابت خمس آن بر او نیست ، ولی خمس نبوده )مانند 

اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است ، لیکن نمی داند که آیا درآمد 

کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت 

 خمس درآمد، باید با یکی 

 36ص: 

مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی که چند سال پس از وکالی ما 

انداز کرده است پیش از پرداخت خمس آن خریده است ، باید خمس آن درآمد پس 

 انداز شده را بپردازد.

: عالمی در یکی از شهرها مبلغی را به عنوان خمس دریافت کرده ، ولی برای او 731س 

ا یا دفترتان مشکل است ، آیا می تواند آن را از طریق بانک انتقال عین آن مال به شم

حواله کند؟ با توجّه به اینکه مالی که از بانک گرفته می شود عین مالی که در آن شهر 

 به بانک پرداخت شده ، نیست ؟

 ج : تحویل خمس و سایر حقوق شرعی از طریق بانک اشکال ندارد.

بخرم ، آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است  : اگر زمینی را بامال غیر مخمّس739س 

 یا خیر؟

ج : اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس ، فضولی 

است و متوقف بر اجازه ولی ّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن 

 در آن جایز نیست .
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به عین مالی که خریده ، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن : اگر مشتری بداند که 733س 

 را نپرداخته است ، آیا تصرّف در آن کاال برای او جایز است ؟

ج : با فرض وجود خمس در کاال، معامله به مقدار خمس فضولی و متوقف بر اجازه ولی ّ 

 امر خمس است .

ه می کند، خمس مالش را : اگر صاحب مغازه ای نداند که مشتری که با او معامل737س 

 پرداخته است یا خیر، آیا دادن خمس آن اموال بر او واجب است ؟

ج : تا زمانی که علم به وجود خمس در پولی که مشتری به او می پردازد، نداشته باشد، 

 چیزی بر عهده او نیست و وظیفه ای هم نسبت به فحص ندارد.

مان به عنوان شراکت برای به کارگیری در : اگر مثلًا چهار نفر با هم صد هزار تو794س 

یک کار تولیدی سرمایه گذاری کنند و یکی از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او 

صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می توانند مال فردی را که خمس نمی دهد به 

م شریک ه عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلّی اگر چند نفر با

باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد 

 یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج : شراکت با شخصی که به سرمایه اش خمس تعلق گرفته ولی آن را نپرداخته است ، 

ر ولی ّ امر مراجعه شود، و اگ به مقدار خمس مال او فضولی است که باید نسبت به آن به

بعضی از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرّف در سرمایه مشترک 

جایز نیست ، و هنگامی که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می کنند، 

هر کدام از آنان مکلّف هستند خمس ما زاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی 

 زند.بپردا
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 : اگر شرکای من حساب سال خمسی نداشته باشند، تکلیف من چیست ؟796س 

ج : بر هر یک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی سهام خود را بپردازند تا تصرفات 

آنان در مال مشترک حالل باشد، و اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی کنند و انحالل 

ری یا حرجی باشد، مجاز هستید به شراکت شرکت و جدا شدن از آنان برای شما ضر

 خود با آنان ادامه دهید.

 32ص: 

 سرمایه 

: شرکتی از برادران فرهنگی به نام شرکت تعاونی فرهنگیان چندین سال است 792س 

که تأسیس گردیده و سرمایه آن از همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده 

، در ابتدا سرمایه شرکت کم بود، ولی در حال حاضر بود که هر یک صد تومان پرداختند

با افزایش تعداد اعضاء، سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شرکت 

است . سود آن بین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم می شود، و هر یک از آنان 

نون حساب نماید. تا ک براحتی می تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت تسویه

خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است ، آیا با توجّه به موقعیت من به عنوان رئیس 

هیئت اداری شرکت ، جایز است که اگر خمسی به حساب شرکت تعلق بگیرد، اقدام به 

 پرداخت آن کنم ؟ آیا رضایت سهامداران در این باره شرط است ؟

و سود حاصل از آن ، تکلیف هر یک از اعضا نسبت  ج : پرداخت خمس سرمایه شرکت

به سهم خود از مجموع دارائی شرکت است ، و انجام این کار توسط مسئول هیئت اداری 

 آن ، متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت است .
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: تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرض الحسنه بین خود گرفته اند تا 793س 

ام نیاز به یکدیگر قرض الحسنه بدهند. هر عضو عالوه بر مبلغی که در ابتدای تشکیل هنگ

پرداخته ، بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را بپردازد، امیدواریم لطف 

فرموده چگونگی پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمائید و در صورتی که سرمایه 

رض در دست اعضا باشد، ادای خمس آن چگونه صندوق به طور دائمی به عنوان ق

 خواهد بود؟

ج : اگر هر یک از افراد سهامدار سهم شراکت خود را از منفعت کسب یا از حقوق خود 

بعد از پایان سال خمسی پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولی اگر آن 

را در بین سال داده است ، در صورتی که دریافت آن برای او در پایان سال خمسی وی 

پایان سال بدهد، و در غیر این صورت تا آن را از ممکن باشد، باید خمس آن را در 

 صندوق دریافت نکرده ، پرداخت خمس آن بر او واجب نیست .

: آیا صندوق قرض الحسنه شخصیت حقوقی مستقلی دارد؟ اگر داشته باشد، آیا 799س 

به سود حاصل ، خمس تعلّق می گیرد؟ اگر شخصیت حقوقی مستقلی نداشته باشد، 

 س آن چگونه است ؟کیفیت پرداخت خم

ج : اگر سرمایه صندوق ملک شخصی اشخاص به نحو اشتراک باشد، سود حاصل از آن 

، نسبت به سهم هر یک از اعضا ملک شخصی او خواهد بود و باید خمس آن را در زائد 

بر مؤونه سالش بپردازد. ولی اگر سرمایه صندوق ملک شخص یا اشخاص نباشد مثل 

 ود حاصل از آن ، خمس ندارد.اینکه از مال وقف عام و مانند آن باشد، س

: تعداد دوازده نفر از مؤمنین توافق کرده اند که هر یک از آنان هر ماه مثلًا بیست 791س 

دینار در صندوقی بریزند، و در هر ماه یک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزینه های 
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معنی  سید، بدینشخصی خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرین نفر خواهد ر

 که او آنچه را 

 33ص: 

در این مدّت پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار می شود، برمی دارد، آیا خمس 

بر او واجب است یا اینکه جزء مؤونه وی محسوب می شود؟ اگر این فرد سال خمسی 

بماند، آیا  ومعینی داشته باشد و مقداری از پولی که دریافت شده ، پس از پایان سال نزد ا

جایز است برای این قسمت از آن مبلغ ، سال خمسی معینی قرار دهد تا از لزوم پرداخت 

 خمس آن رهائی یابد؟

ج : آنچه را که افراد به صندوق می پردازند، اگر از درآمد ساالنه شان در بین سال باشد، 

ید تا در مخارج هر آنچه را که هر یک از افراد در نوبت خود از صندوق دریافت می نما

سال صرف کند اگر مقداری از آن قرض از صندوق و مقداری معادل مبالغی باشد که از 

منافع همان سال به صندوق پرداخته است ، خمس ندارد، ولی اگر از منافع سال قبل باشد، 

باید خمس آنچه را که از منافع سال قبل است ، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، 

عت هر سالی حکم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دریافتی او از سهم خود که از منف

منافع سال به صندوق واریز نموده ، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمی تواند برای رهائی 

از خمس مقدار زائد، سال خمسی مستقلی برای آن قرار دهد، بلکه واجب است که برای 

ل خمسی قرار دهد و خمس ما زاد بر مؤونه آن سال را همه منافع ساالنه خود یک سا

 بپردازد.

: خانه ای را با پرداخت مبلغی به عنوان رهن اجاره کرده ام ، آیا پس از گذشت 791س 

 یک سال به آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
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ج : مبلغی را که به مؤجر قرض داده اید، اگر از منعفت کسب باشد، تا مادامی که به آن 

این منظور نیاز دارید پرداخت خمس آن واجب نیست ، ولی بعداً هر وقت آن را برای 

 دریافت نمودید، باید خمس آن را بپردازید.

: ما برای انجام کارهای عمرانی احتیاج به هزینه زیادی داریم که پرداخت یکباره 799س 

ماه  م ، و هرآن برای ما مشکل است ، لذا اقدام به تأسیس صندوقی برای عمران کرده ای

مبلغی را در آن به ودیعه می گذاریم و بعد از آنکه مقداری جمع شد، آن را صرف 

 کارهای عمرانی می کنیم ، آیا به این مال پس انداز شده خمس تعلّق می گیرد؟

ج : اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از در آمد سال او باشد و تا زمان مصرف 

مالکیت او باقی بماند و آن شخص بتواند در پایان سال  آن در کارهای عمرانی تحت

 خمسی آن را از صندوق پس بگیرد، واجب است که خمس آن را بپردازد.

: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعیین سال خمسی برای خودم نمودم ، 793س 

قداری در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند که خمس آنها داده شده بود و همچنین م

پول نقد و یک موتور سیکلت داشتم . چند سال است که گوسفندان من بر اثر فروش 

تدریجی آنها کم شده ، ولی پول نقدم زیاد شده است . در حال حاضر شصت رأس 

گوسفند و مقداری پول نقد دارم ، آیا پرداخت خمس این پول بر من واجب است یا 

 بدهم ؟اینکه فقط باید خمس مقدار زیادی آن را 

ج : اگر مجموع قیمت گوسفندهای موجود با اموال نقدی که دارید، بیشتر از مجموع 

قیمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدی باشد که قبلًا خمس آن را پرداخت کرده 

 اید،

 39ص: 
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 مقدار زائد خمس دارد.

ا می ی: فردی ملکی )خانه یا زمین ( دارد که خمس به آن تعلق گرفته است ، آ797س 

تواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ یا اینکه واجب است اوّل خمس سود را بدهد 

 و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟

ج : اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است که خمس آن را هم 

 بپردازد.

نه به فرزندان صغیر شهدای عزیز می : اموالی را از محل ّ پولی که بنیاد شهید ماهیا714س 

پردازد یا از محل ّ سود کارخانه یا زمین زراعی که ملک بعضی از شهدای عزیز جهت 

امرار معاش شان بوده ، برای فرزندان شهدا پس انداز کرده ایم و گاهی مقداری از این 

 دیماموال پس انداز شده برای تأمین نیازهای ضروری آنان مصرف می شود. خواهشمن

بیان فرمائید که آیا این سودها و حقوق پس انداز شده خمس دارد یا اینکه تا زمانی که 

 بزرگ نشده اند، خمس ندارد؟

ج : آنچه به فرزندان عزیز شهدا از پدران آنان به ارث می رسد و یا توسط بنیاد شهید به 

که بنیاد  آنان پرداخت می شود، خمس ندارد، ولی از سود حاصل از ارث یا هدیه ای

شهید به آنان می دهد، آن مقداری که تا زمان رسیدن به بلوغ شرعی در ملک آنان باقی 

می ماند، بنا بر احتیاط بر هر یک از آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن تکلیف ، 

 خمس سود آن را بپردازد.

ی مصرف م : آیا به مالی که انسان برای تحصیل درآمد و انجام معامالت تجاری716س 

 کند، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟
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ج : آنچه را که از در آمد سال برای به دست آوردن درآمد از کارهای تجاری و غیر آن 

مصرف می کند از قبیل هزینه های انبارداری ، حمل و نقل ، وزن کردن ، واسطه معامله 

 و مانند آن ، از درآمد همان سال استثنا می شود و خمس ندارد.

 : آیا اصل سرمایه و سود آن خمس دارد؟712س 

ج : اگر انسان سرمایه را با کسب و کار )اعم از حقوق و غیره ( به دست آورده باشد، 

خمس دارد، ولی سود حاصل از تجارت با آن هر مقدار که صرف مؤونه زندگی می 

 شود خمس ندارد، و اگر چیزی از آن از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد.

: اگر کسی طالی مسکوک داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آیا عالوه بر 713س 

 زکات ، پرداخت خمس آن هم واجب است ؟

ج : اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم سایر درآمدهای کسب را در وجوب 

 خمس دارد.

: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستیم ، همسرم همیشه 719س 

ود را به من هدیه می کند، و با مقداری پول در شرکت کشاورزی کارمندان حقوق خ

آموزش و پرورش که عضو آن هستم ، سهیم شده ام ، ولی نمی دانم که آن مبلغ از 

حقوق خودم بوده یا همسرم ، با توجّه به اینکه پولی که از حقوق ماهیانه همسرم تا پایان 

لی است که او در طول سال می گیرد، آیا به سال خمسی ام پس انداز شده کمتر از پو

 مبلغ مذکور خمس تعلق می گیرد؟

 31ص: 

ج : آنچه از اموال پس انداز شده و از پولی که بابت خرید سهم الشرکه پرداخته اید که 

مربوط به حقوق خودتان است ، خمس دارد، و آن قسمت که توسط همسرتان هدیه شده 
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شک دارید از حقوق خودتان است یا همسرتان ، ، خمس ندارد، و آنچه را هم که 

پرداخت خمس آن واجب نیست ، اگر چه احوط پرداخت خمس و یا مصالحه آن است 

. 

: آیا به پولی که به مدّت دو سال به صورت قرض الحسنه در بانک بوده ، خمس 711س 

 تعلق می گیرد؟

آن خمس تعلق می  ج : هر مقداری که از منفعت کسب پس انداز می شود، یک بار به

گیرد و پس انداز آن در بانک به صورت قرض الحسنه موجب سقوط خمس آن نمی 

شود. بله ، قرضی که نمی تواند آن را تا سر سال خمسی از قرض گیرنده پس بگیرد، تا 

 آن را پس نگرفته ، پرداخت خمس آن واجب نیست .

: شخصی که بر خود یا خانواده تحت تکفل خود سخت می گیرد تا بتواند 711س 

مقداری پس انداز نماید و یا مقداری قرض می کند تا بتواند مشکالت زندگی اش را 

حل ّ کند، اگر مال پس انداز شده و یا مالی که قرض گرفته ، تا سر سال باقی بماند، آیا 

 خمس به آن تعلق می گیرد؟

پس انداز شده اگر برای صرف در احتیاجات زندگی باشد و در آینده نزدیک ج : سود 

مثلًا تا دو سه ماه بعد از پایان سال خمسی در همان مورد صرف شود، پرداخت خمس آن 

واجب نیست و خمس پولی که قرض کرده است ، بر عهده قرض گیرنده نیست ، ولی 

عین مالی که قرض گرفته هنگام رسیدن اگر از درآمد سال خود قسطهای آن را بپردازد و 

سال خمسی نزد او باقی باشد، واجب است که خمس آن را به میزان اقساطی که پرداخت 

 نموده ، بپردازد.
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: دو سال است قطعه زمینی را برای ساخت خانه خریده ام ، اگر از مخارج روزمره 719س 

حال حاضر مستأجر هستم ، آیا  پولی را برای ساختن خانه در آن پس انداز کنم ، زیرا در

 در پایان سال به آن خمس تعلق می گیرد؟

ج : اگر عین مال از در آمد سال را قبل از رسیدن سال خمسی به مصالح ساختمانی مورد 

نیاز تبدیل کنید، و یا آنکه پول پس انداز شده از درآمد سال را می خواهید تا چند ماه 

 مسکن خود نمائید، خمس ندارد. پس از پایان سال خمسی صرف ساختمان

: من تصمیم به ازدواج گرفته ام ، و برای کسب درآمد، قسمتی از سرمایه خود 713س 

 را به دانشگاه سپرده ام ، آیا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟

ج : اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسی ، پرداخت خمس 

 خمس ِ قطعی قابل مصالحه نیست .آن واجب است و 

: سازمان حج ّ در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم مورد نیاز کاروان 717س 

حج ّ که ملک اینجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده ام را که دویست و چهارده 

ومان هشتاد هزار تهزار تومان بود، در تابستان امسال دریافت کردم ، عالوه بر آن ، مبلغ 

در سال گذشته گرفته ام ، با توجّه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کرده ام و هر 

سال خمس زائد بر مؤونه را می پردازم ، و با توجّه به اینکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد 

 نیاز من در ایام عهده داری مدیریت کاروان حج ّ 

 31ص: 

و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید  جهت اداره حجّاج بوده است ،

آن داشته است ، آیا پرداخت خمس پول فروش آن یا خمس تفاوت قیمت آن در حال 

 حاضر واجب است ؟
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ج : اگر لوازم را با مال مخمس خریده باشید، پول فروش آن خمس ندارد، در غیر این 

 صورت ، پرداخت خمس آن واجب است .

غازه ای هستم که هر سال پول نقد و جنس های خود را محاسبه : من صاحب م714س 

می کنم و چون بعضی از کاالها تا آخر سال خمسی فروخته نمی شود، آیا پرداخت 

خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است یا اینکه باید بعد از فروش ، خمس 

ال ، چگونه باید در سآنها پرداخت شود؟ اگر خمس کاال را بدهم و سپس آن را بفروشم 

آینده محاسبه کنم ؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قیمت آن تغییر کند، چه حکمی 

 دارد؟

ج : کاالئی که تا سر سال فروخته نشده و مشتری برای خرید آن پیدا نشده است ، در 

حال حاضر پرداخت خمس افزایش قیمت آن واجب نیست بلکه سود حاصل از فروش 

از سود سال فروش محسوب می شود، ولی کاالئی که افزایش قیمت پیدا آن در آینده 

کرده و کسی هست که در طول سال آن را بخرد، ولی شما برای اینکه سود بیشتری 

ببرید، آن را تا پایان سال نفروخته اید، باید با رسیدن سال خمسی ، خمس افزایش قیمت 

تی که در سر سال خمسی ارزیابی شده آن را بپردازید، و در این صورت آن کاال به قیم

 و خمس افزایش قیمت آن پرداخت شده ، در سال آینده استثناء می شود.

: سه برادر، خانه سه طبقه ای خریداری نموده و در یک طبقه ساکن شده و دو 716س 

طبقه دیگر را اجاره ، داده اند. آیا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ 

 ا جزء مؤونه آنها محسوب می شود؟و آی

ج : اگر خانه را از محل ّ درآمد ساالنه شان برای سکونت تهیّه نموده اند و فعلًا به خاطر 

نیاز به مخارج زندگی اجاره داده اند، به آن خمس تعلق نمی گیرد، ولی اگر بعضی 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ی را صرف هزینه هاطبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته یا تهیّه کرده اند تا اجاره آن 

 زندگی کنند، آن مقدار از خانه حکم سرمایه را دارد، که خمس دارد.

: شخصی مالک مقداری گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده و هنگام 712س 

برداشت محصول جدید، همان گندم مخمس را مصرف می کرده و به جای آن گندم 

جدید می گذاشته و چندین سال به همین ترتیب عمل نموده است ، آیا به گندمی که به 

د؟ و در صورت تعلق خمس جای گندم مصرف شده می گذاشته ، خمس تعلق می گیر

 ، آیا همه آن خمس دارد؟

ج : گندمی را که خمس آن را پرداخته ، اگر مصرف کند، نمی تواند معادل آن از گندم 

جدید را از خمس استثنا کند. بنا بر این آنچه را که از گندم جدید مصرف مؤونه سال 

 مانده ، خمس دارد. خود کرده ، خمس ندارد، و آنچه که از آن تا سر سال خمسی باقی

: من به توفیق خداوند هر سال خمس اموالم را می پردازم ، ولی در طی سالهائی 713س 

که اقدام به محاسبه خمس اموالم کرده ام ، همیشه در حساب آنها شک داشته ام ، این 

 شک 

 39ص: 

ه چه حکمی دارد؟ آیا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب کنم یا اینکه ب

 شک در این مسأله اعتنا نمی شود؟

ج : اگر در صحت حساب خمس منفعت کسب سالهای گذشته شک داشته باشید، به آن 

اعتنا نمی شود و پرداخت مجدّد خمس بر شما واجب نیست . ولی اگر در منفعت کسب 

شک داشته باشید که آیا جزء منفعت کسب سالهای قبل است که خمس آن پرداخت 

منفعت کسب امسال است که خمس آن داده نشده ، بر شما واجب است شده ، یا جزء 
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که احتیاطاً خمس آن را بپردازید، مگر اینکه احراز کنید که خمس آن را قبلًا پرداخته 

 اید.

: اگر مثلًا فرشی را با مال مخمس به قیمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مّدتی آن 719س 

، آیا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمس ، جزء منعفت را به پانزده هزار تومان بفروشم 

 کسب محسوب می شود و خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : اگر آن را به قصد فروش خریده اید، آن مقداری که بیشتر از قیمت خرید است ، 

 جزء منفعت کسب محسوب می شود و در زائد بر مؤونه سال ، خمس واجب است .

ای هر یک از درآمدهای خود سال خمس جداگانه ای قرارداده : آیا کسی که بر711س 

، جایز است خمس سودی را که سر سال خمسی آن رسیده ، از سودهای دیگری که 

سال بر آنها نگذشته است ، بپردازد؟ در صورتی که بداند این درآمدها به طور کامل تا 

 ، چه حکمی دارد؟پایان سال باقی می مانند و چیزی از آنها صرف مؤونه نمی شود

ج : هرگاه بخواهد خمس منفعت یک کسب را از درآمد کسب دیگر بپردازد، باید 

خمس مبلغ پرداختی را نیز بپردازد و درآمدهائی که چیزی از آن به مصرف هزینه های 

زندگی نمی رسد، مخیر است بین اینکه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد یا تا 

 د.رسیدن سال خمسی ، صبر کن

: شخصی مالک ساختمان دو طبقه ای است ، و خودش در طبقه باال سکونت 711س 

دارد و طبقه پایین را به شخص دیگری داده است و به علت بدهکاری مبلغی از او قرض 

 گرفته بدون اینکه اجاره ای بگیرد، آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟

 به خاطر اینکه مالی از او قرض گرفته استج : واگذاری استفاده مجّانی از خانه به کسی 

 ، وجه شرعی ندارد، و به هر حال مالی که قرض گرفته است ، خمس ندارد.
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: مکانی را برای معاینه پزشکی بیماران از اداره اوقاف و متولی وقف به مبلغ معینی 719س 

ه ، با توجّه بدر هر ماه اجاره کرده ام و مبلغی پول هم به عنوان پذیره از من گرفته اند

اینکه در حال حاضر این پول از ملک من خارج شده و هیچ گاه مالک آن نخواهم شد، 

 آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : اگر پرداخت این مبلغ در حکم قیمت انتقال سرقفلی باشد و از منفعت کسب باشد، 

 واجب است که خمس آن پرداخت شود.

: شخصی برای احیای زمین موات جهت کاشت درختان میوه به امید استفاده از 713س 

حاصل آن اقدام به حفر چاه عمیق نموده است ، با توجّه به اینکه این درختان بعد از چند 

 سال 

 33ص: 

دیگر ثمر می دهند و هزینه زیادی هم دارند، این شخص مبلغی بیش از یک میلیون تومان 

است . وی تا کنون حساب سال نداشته ، ولی در حال حاضر که تصمیم  صرف آن نموده

گرفته برای ادای خمس ، اموالش را حساب کند، می بیند که قیمت چاه و زمین و باغ بر 

اثر تورّم ، معادل چندین برابر هزینه اولیه شده است ، بنا بر این اگر مکلّف به پرداخت 

را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عین  خمس قیمت فعلی آنها شود، توانائی آن

زمین و باغ و غیر آن شود، در مضیقه و سختی می افتد، زیرا خود را به زحمت انداخته و 

به امید استفاده از ثمرات آن برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش متحمل هزینه 

س ؟ چگونه خم ها و مشکالتی شده است ، تکلیف او نسبت به خمس اموالش چیست

 خود را حساب کند تا به راحتی بتواند آن را بپردازد؟
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ج : زمین مواتی را که به قصد تبدیل آن به باغ میوه احیاء نمود، بعد از کم کردن مخارج 

احیای آن ، خمس دارد، و مخیر است که خمس زمین را از عین آن بدهد و یا از قیمت 

مپ آب ، نهالها و کاشت و پرورش آن و مانند فعلی آن . و همچنین چاه ، لوله آب ، پ

آن ، به قیمت عادالنه فعلی خمس دارد، و اگر پرداخت یکباره خمس برای او مقدور 

نیست ، می تواند بعد از دستگردان با یکی از وکالی ما، آن را به تدریج و به نحوی که 

 برایش از لحاظ مقدار و مدّت ممکن است ، بپردازد.

اب سال برای خمس نداشته و اکنون تصمیم گرفته است که حساب : شخصی حس717س 

سال داشته باشد، وی که از ابتدای ازدواج تا به حال بدهکار بوده است ، خمس خود را 

 چگونه محاسبه کند؟

ج : اگر از گذشته تا به حال درآمدی بیشتر از مخارج زندگی نداشته ، نسبت به گذشته 

 چیزی بر عهده او نیست .

: منافع و محصوالت زمین و اموال موقوفه ، از جهت خمس و زکات چه حکمی 794س 

 دارد؟

ج : اعیان موقوفه مطلقًا خمس ندارد، حتی اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم 

مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف علیه زکات تعلق نمی 

کات آنچه از نماء وقف که قبض شده ، در صورتی گیرد، ولی بعد از قبض ، پرداخت ز

که واجد شرائط وجوب زکات باشد، واجب است ، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم 

 هر یک از موقوف علیه به حد نصاب برسد، زکات واجب است .

سب به منفعت ک« علیه السالم » و سهم امام « کثرهم اهلل تعالی »: آیا سهم سادات 796س 

 لق می گیرد؟کودکان تع
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ج : بنا بر احتیاط بر آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ خمس منفعت کسب 

خود را که قبل از بلوغ به دست آورده اند و تا زمان بلوغ بر ملک ایشان باقی مانده است 

 ، بپردازند.

 : آیا به ابزاری که در کار و کسب استفاده می شود، خمس تعلق می گیرد؟792س 

ابزار و آالت کسب ، حکم سرمایه را دارد که اگر از درآمد کسب تهیّه شود، خمس  ج :

 دارد.

: چند سال قبل مبلغی را جهت ثبت نام برای رفتن به حج ّ به بانک واریز کردیم 793س 

، ولی تا کنون موفق به تشرف نشده ایم و نمی دانیم که آیا خمس آن را پرداخته ایم یا 

 خیر، آیا در حال 

 37: ص

حاضر پرداخت خمس آن واجب است ؟ آیا پولی که برای ثبت نام حج ّ پرداخته می 

 شود و چند سال بر آن می گذرد، خمس دارد یا خیر؟

ج : مبلغی که برای ثبت نام حج ّ پرداخت می شود، اگر به عنوان قیمت یا اجرت سفر 

از منفعت کسب همان سال حج ّ بر اساس قرارداد منعقده با سازمان حج ّ و زیارت باشد و 

 شما باشد، و ثبت نام کننده با آن و لو پس از چند سال به حج ّ برود، خمس ندارد.

: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را 799س 

پنج روز زودتر از سر سال خمسی می گیرند تا در ماه اّول سال جدید مصرف کنند، آیا 

 خمس آن واجب است ؟پرداخت 
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ج : اگر حقوقی را که قبل از پایان سال دریافت می کنند تا آخر سال خمسی در مؤونه 

 مصرف نکنند، پرداخت خمس آن واجب است .

: بسیاری از دانشجویان برای حل مشکالت غیر قابل پیش بینی خود در هزینه 791س 

صیلی جهی از کمک هزینه تحهای زندگی صرفه جوئی می کنند و در نتیجه مبلغ قابل تو

که به آنها پرداخت می گردد، جمع می شود، سؤال این است که با توجّه به این که این 

مبلغ از طریق صرفه جوئی در پولی که وزارت آموزش عالی به آنها می پردازد، جمع می 

 شود، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

 ج : کمک هزینه تحصیلی خمس ندارد.

 خمس نحوه محاسبه 

 : تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟791س 

ج : تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست ، هر چند هر وقت آن 

را بپردازد ادای بدهی حاصل می شود. مکلف پس از رسیدن سال خمسی تا خمس مالش 

از پرداخت خمس تصرّف را نداده ، نمی تواند در آن تصرّف کند، و اگر در آن قبل 

کند، مقدار خمس آن را ضامن است ، و چنانچه با عین مال غیر مخمّس کاال یا زمین و 

یا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولی و موقوف بر اجازه ولی ّ امر خمس 

است ، که پس از اجازه ولی ّ امر باید خمس آن کاال یا زمین را به قیمت فعلی حساب 

 و آن را بپردازد. نماید

: من مالک مالی هستم که مقداری از آن نقد و مقدار دیگر به صورت قرض 799س 

الحسنه نزد بعضی از افراد است و از طرفی به علت خرید زمین مسکونی مقروض هستم 

و باید یکی از چک های آن را چند ماه دیگر بپردازم ، آیا جایز است بدهی زمین را از 
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و قرض الحسنه ( کم کنم و خمس باقیمانده را بپردازم ؟ همچنین آیا  مبلغ مذکور )نقد

 زمینی که برای سکونت خریداری شده ، خمس دارد؟

ج : مالی که از درآمد سال به بعضی افراد قرض داده اید، اگر تا سر سال خمسی قابل 

وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است ، واجب نیست و اموالی که از 

آمد سال در دست شماست جایز است که از آن ، قبل از رسیدن سر سال خمسی ، در

بدهی خود را که مهلت آن چند ماه دیگر می رسد، بپردازید، ولی اگر در اثنای سال آن 

را در ادای قرض مصرف نکنید و سر سال خمسی شما برسد، نمی توانید قرض خود را 

 از آن مبلغ استثنا کنید،

 74ص: 

بلکه واجب است خمس همه آن را بپردازید. ولی اگر بنا دارید تمام یا قسمتی از آن را 

تا چند ماه دیگر صرف ادای بدهی خود نمائید و چنانچه بخواهید خمس آن را بپردازید، 

باقیمانده وافی برای ادای بدهی نیست و از این بابت در زحمت و مشقّت قرار می گیرید، 

خمس آنچه را که می خواهید صرف ادای بدهی نمائید، واجب در این صورت پرداخت 

نیست . امّا زمینی که برای سکونت مورد نیاز از درآمد بین سال تهیّه می شود، خمس 

 ندارد.

: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده ام ، آیا جایز است مقداری از مالی را که در 793س 

 حال حاضر دارم ، برای هزینه هائی که در آینده به آنها نیاز دارم ، پس انداز کنم ؟

ج : پس انداز درآمد سال اگر برای هزینه ازدواج در چند ماه آینده باشد، به نحوی که 

 دازید نتوانید تمام هزینه ازدواج را تأمین نمائید، خمس ندارد.اگر خمس آن را بپر
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: سر سال خمسی من آخر ماه دهم از هر سال است ، آیا حقوق ماه دهم را که 797س 

در آخر آن می گیرم ، خمس دارد؟ اگر بعد از دریافت ، مقدار باقیمانده آن را ) که طبق 

 یه کنم ، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟عادت ، هر ماه پس انداز می شود( به همسرم هد

ج : حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت می کنید و یا قبل از آخرین روز سال خمسی 

قابل دریافت است ، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است . امّا آنچه 

اشد و مس نببه همسر خود یا به دیگری هدیه می نمائید، اگر صوری و به قصد فرار از خ

 به مقدار مناسب با شأن عرفی شما باشد، خمس ندارد.

: پول یا کاالی مخمسی دارم که اقدام به مصرف آن کرده ام ، آیا جایز است در 734س 

پایان سال ، مقداری از درآمد سال به جای آن پول یا کاالئی که خمس آن پرداخت شده 

 ، استثنا شود؟

 مال مخمسی که مصرف شده ، استثنا نمی شود.ج : چیزی از درآمد سال به جای 

: اگر مالی که خمس ندارد مانند جایزه و مانند آن ، با سرمایه مخلوط شود، آیا 736س 

در پایان سال خمسی جایز است که آن را از سرمایه استثنا کرد و سپس خمس بقیه اموال 

 را پرداخت ؟

 ج : استثنای آن اشکال ندارد.

غازه ای را با مالی که خمس آن پرداخت شده ، افتتاح کردم و : سه سال پیش م732س 

سر سال خمسی ام هم پایان سال شمسی یعنی شب عید نوروز است ، و تا کنون هرگاه 

سر سال خمسی ام رسیده ، مشاهده کرده ام که همه سرمایه ام به صورت قرض بر عهده 

میدواریم ما را نسبت به مردم است و در عین حال خودم هم مبلغ زیادی بدهکارم ، ا

 تکلیفمان راهنمائی فرمائید.
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ج : اگر سر سال خمسی چیزی از سرمایه و سود نزد شما نباشد و یا چیزی بر سرمایه شما 

افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نیست و طلبهای شما که ناشی از فروش 

که آنها را دریافت می نسیه کاال به مردم است ، جزء درآمد سالی محسوب می شود 

 کنید.

: تعیین قیمت کاالهای موجود در مغازه ، هنگام حساب سال خمسی ، مشکل 733س 

 است ، چگونه باید آن را حساب کرد؟

 ج : تعیین قیمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هر چند با تخمین ، برای 

 76ص: 

 واجب است .محاسبه درآمد سال که باید خمس آن پرداخت شود، 

: اگر چند سال درآمد ساالنه ام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من نقد و سرمایه 739س 

ام زیاد شود و بعد از آن ، خمس غیر از سرمایه قبلی ام را بپردازم ، آیا این کار اشکال 

 دارد؟

 ج : اگر در اموال شما هنگام رسیدن سال خمسی ، خمس هر چند به مقدار کم باشد، تا

خمس آن را نپردازید، حق ّ تصرّف در آن اموال را ندارید، و اگر با عین آن اموال قبل 

از پرداخت خمس خرید و فروش کنید، معامله نسبت به مقدار خمس آن ، فضولی و 

 متوقف بر اجازه ولی ّ امر خمس است .

 : خواهشمندیم آسانترین راه ممکن برای پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را731س 

 بیان فرمائید.
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ج : هر چه کاال و پول نقد دارد، در سر سال خمسی حساب کرده و قیمت گذاری می 

کند و سپس مجموعه آن را با سرمایه اصلی می سنجد، اگر چیزی اضافه بر سرمایه موجود 

 باشد، سود محسوب می شود و به آن خمس تعلق می گیرد.

گذشته قرار داده ام و در همین تاریخ : سر سال خمسی ام را اوّل ماه سوم سال 731س 

برای محاسبه خمس سود حساب بانکی ام مراجعه کردم ، آیا این روش برای حساب سال 

 مالی درست است ؟

ج : ابتدای سال خمسی شما، روزی است که برای اولین بار سود قابل دریافت برای شما 

 ایز نیست .حاصل شده است ، و تأخیر ابتدای سال از آن روز برای شما ج

: اگر وسائل و چیزهای مورد نیاز زندگی مانند ماشین ، موتور، فرش که خمس 739س 

 آن داده نشده است ، فروخته شود، آیا پس از فروش باید خمس آنها فوراً پرداخت شود؟

ج : وسایل ذکر شده اگر جزو احتیاجات زندگی بوده و از درآمد بین سال آن را تهیّه 

روش آن خمس ندارد، ولی اگر وسایل را با پولی که سال بر آن کرده است ، پول ف

گذشته بدون ادای خمس تهیّه کرده ، باید خمس پول خرید آنها را بدهد، هر چند آن 

وسایل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خرید آنها باید با یکی از 

 نمایندگان ما مصالحه نماید.

هیه یکی از لوازم خانگی مانند یخچال دارد و استطاعت خرید : کسی که نیاز به ت733س 

آن را یکجا ندارد و ماهیانه پولی پس انداز می نماید تا وقتی که پول به حد الزم رسید، 

آن را خریداری نماید، اکنون که سال خمسی او رسیده ، آیا به پولی که به این منظور 

 کنار گذاشته شده ، خمس تعلق می گیرد؟
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ول پس انداز شده اگر جهت تهیّه ما یحتاج زندگی در آینده نزدیک )مثلًا دو تا سه ج : پ

 ماه پس از پایان سال خمسی ( مورد نیاز باشد، خمس ندارد.

: اگر کسی قبل از سال خمسی اش ، مقداری از در آمد خود را به کسی قرض 737س 

فت کند، این مبلغ چه دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسی خود آن را دریا

 حکمی دارد؟

 ج : پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب است .

 72ص: 

: اشیائی را که انسان در طول سال خمسی می خرد و سپس آن را بعد از سال 774س 

 خمسی اش می فروشد، چه حکمی دارد؟

ج : اشیاء یاد شده اگر جزو لوازم زندگی است و جهت استفاده شخصی خریده است ، 

خمس ندارد؛ ولی اگر آن را برای فروش خریده و فروش آن هم تا سر سال خمسی 

ممکن است ، پرداخت خمس سود آن واجب است . در غیر این صورت ، تا آن را 

ود حاصل از فروش آن از نفروخته ، خمس ندارد و هنگامی که آن را فروخت ، س

 درآمدهای همان سال فروش محسوب می شود.

: اگر کارمندی حقوق سال خمسی خود را بعد از رسیدن آن دریافت کند، آیا 776س 

 دادن خمس بر او واجب است یا خیر؟

ج : اگر تا سر سال خمسی قابل دریافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است ، هر چند 

شد؛ در غیر این صورت ، جزء درآمدهای سالی که آن را دریافت هنوز آن را نگرفته با

 می کند، محسوب می شود.
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: خمس سکه های طال که قیمت آنها همیشه در حال تغییر است ، چگونه است 772س 

 ؟

 ج : اگر قصد دارد خمس را از قیمت آنها بدهد، مالک ، قیمت روز پرداخت است .

ه قیمت طال محاسبه نماید، به طور مثال اگر همه : اگر شخصی سال مالی خود را ب773س 

سرمایه اش معادل با صد سکه طال از نوع بهار آزادی باشد که مقدار بیست سکه از آن 

را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکه مخمس باقی بماند و در سال بعد اگر قیمت 

لق یا به آن خمس تعسکه افزایش یابد )ولی سرمایه او معادل همان هشتاد سکه است (، آ

 می گیرد؟ آیا واجب است که خمس افزایش قیمت را بپردازد؟

ج : مالک در استثنای سرمایه مخمس ، همان سرمایه اصلی است . اگر سرمایه اصلی که 

با آن کار می کند، سکه های طال از نوع مثلًا بهار آزادی باشد، در سر سال مالی سکه 

د قیمت آنها به واحد ریال نسبت به سال گذشته ، های مخمس استثنا می شوند، هر چن

افزایش یافته باشد. ولی اگر سرمایه او پول نقد یا کاال باشد که در سر سال خمسی آن را 

با سکه های طال مقایسه کرده و خمس آن را داده باشد، باید در سر سال خمسی آینده 

عداد ه ، استثنا کند نه تفقط قیمت سکه های طال را که سال گذشته آنها را حساب کرد

سکه ها را . بنا بر این اگر قیمت سکه ها در سال آینده افزایش یابد، مقدار افزایش قیمت 

 ، استثنا نمی شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است .

 تعیین سال مالی 

اقی سال ب: کسی که اطمینان دارد به اینکه چیزی از درآمد ساالنه اش تا پایان 779س 

نمی ماند، بلکه تمامی درآمد و منفعت او در خالل سال خرج هزینه های زندگی او می 

شود، آیا واجب است برای خود سال خمسی تعیین کند؟ کسی که بر اثر اطمینان به اینکه 

 چیزی از درآمدش زیاد نمی آید، سال خمسی تعیین نکرده ، چه حکمی دارد؟
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 ن از جانب مکلّف مشخّص نمی شود، بلکه یک امر واقعی ج : ابتدای سال خمسی با تعیی

 73ص: 

است که برای کسی که شغل او کاسبی است با شروع کاسبی و برای کشاورز با رسیدن 

وقت برداشت ِ محصول و برای کارگر و کارمند با دستیابی به اولین درآمد، آغاز می 

 تقلی نیست ، بلکه راهیشود. حساب سر سال خمسی و محاسبه درآمد ساالنه واجب مس

برای شناخت مقدار خمس است و وقتی محاسبه واجب می شود که بداند خمسی به او 

تعلق گرفته ، ولی مقدار آن را نمی داند و اگر از منفعت کسب چیزی نزد او نماند و همه 

 آن در مؤونه زندگی مصرف شود، خمس هیچ کدام از آنها بر او واجب نیست .

ای سال مالی همان ماه اوّل کار است یا اولین ماهی که حقوق دریافت : آیا ابتد771س 

 می کند؟

ج : شروع سال خمسی حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان و غیره همان روز اولی 

 است که مزد یا حقوق خود را دریافت می کنند و یا می توانند دریافت نمایند.

 : تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است ؟771س 

ج : شروع سال خمسی نیاز به تعیین از سوی خود مکلف ندارد، بلکه خود به خود بر 

اساس چگونگی حصول درآمد ساالنه متعیّن می شود. بنا بر این ابتدای سال خمسی امثال 

رآمد از درآمدهای کار و کارگران و کارمندان از اولین روز امکان دریافت اولین د

کارمندی است ، و سال خمسی تجّار و مغازه داران از تاریخ شروع به خرید و فروش و 

سال خمسی امثال کشاورزان از تاریخ برداشت اولین محصول کشاورزی سال شروع می 

 شود.
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: آیا تعیین سال خمسی بر جوانان مجردی که با پدر و مادر خود زندگی می 779س 

جب است ؟ ابتدای سال خمسی آنان از چه زمانی است و چگونه باید آن را کنند، وا

 حساب کنند؟

ج : اگر جوان مجرد درآمد شخصی هر چند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که 

سال خمسی تعیین نموده و درآمد ساالنه خود را محاسبه کند تا در صورتی که چیزی از 

مس آن را بپردازد و ابتدای سال خمسی او هنگام حصول درآمد تا پایان سال باقی ماند، خ

 اولین درآمد است .

: آیا زن و شوهری که حقوق خود را به طور مشترک در امور منزل مصرف می 773س 

 کنند، می توانند سال خمسی مشترک داشته باشند؟

ج : هر یک از آنان سال خمسی مستقلی به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است 

 کدام خمس باقیمانده حقوق و درآمد ساالنه خود را در پایان سال خمسی بپردازد. ، هر

هستم و همسرم سال خمسی « قدس سره »: من زنی خانه دار و مقلد حضرت امام 777س 

دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را می پردازد و من نیز گاهی درآمدی دارم ، 

پرداخت خمس قرار دهم و ابتدای آن را زمان  آیا می توانم برای خود سال خمسی جهت

دستیابی به اولین سودی که خمس آن را نداده ام ، قرار دهم و در پایان سال خمس 

باقیمانده را بعد از کم کردن مؤونه بپردازم ؟ آیا به آنچه در طول سال خرج زیارت ، 

 هدیه و مانند آن کرده ام ، خمس تعلق می گیرد؟

ت که زمان دستیابی به اولین درآمد سال را ابتدای سال خمسی خود ج : بر شما واجب اس

 قرار دهید، و هر چه را در طول سال از منفعت کسب خرج مصارف شخصی خود از قبیل 

 79ص: 
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آنچه ذکر کرده اید، می کنید خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب سال ، از مؤونه و 

 جب است که خمس آن را بپردازید.مخارج ساالنه تان تا سر سال زیاد بیاید، وا

 : آیا سال خمسی باید شمسی باشد یا قمری ؟6444س 

 ج : مکلّف در این مورد مخیّر است .

: شخصی می گوید که سر سال خمسی اش ماه یازدهم سال بوده است ، ولی 6446س 

بر اثر فراموش کردن آن ، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم برای خانه اش فرش و 

ساعت و موکت خریده است و در حال حاضر تصمیم گرفته که سال خمسی اش را به 

م است که این شخص مبلغ هشتاد و سه هزار ماه رمضان تغییر دهد، اشاره به این نکته الز

تومان سهمین مربوط به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را به صورت قسطی 

می پردازد، نظر شریف حضرتعالی راجع به سهم امام و سادات کاالهای مذکور چیست 

 ؟

ساب حج : تقدیم و تأخیر سال خمسی جایز نیست مگر با اجازه ولی امر خمس و بعد از 

مدّت گذشته و مشروط است به اینکه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، 

و در مورد اجناسی که پول پرداختی بابت خرید آن از درآمد سال قبل بوده است ، باید 

 خمس آن پول ها پرداخت شود.

: آیا انسان می تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر 6442س 

 جب است به وکالی جنابعالی بپردازد؟او وا

 ج : اشکال ندارد.

 ولی ّ امر خمس و موارد مصرف آن 
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و نظر مبارک « قدس سره »: با توجّه به نظر مبارک حضرت امام راحل 6443س 

حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر وجوهات راجع به ولی امر مسلمین است ، 

 دارد؟ پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی

ج : مقلدین هر یک از مراجع محترم ِ تقلید دامت برکاتهم ، اگر در پرداخت سهمین 

 مبارکین به استناد فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه می شود.

: آیا مصرف سهم مبارک سادات در امور خیریه مانند ازدواج سادات ، جایز 6449س 

 است ؟

م مبارک امام علیه السالم در اختیار ولی ّ امر مسلمین است و ج : سهم سادات مانند سه

 در صورتی که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده ، اشکال ندارد.

: آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می کند، برای مصرف سهم 6441س 

دار االیتام ، ضرورت دارد و یا اجازه  امام علیه السالم در عمل خیر مثلًا در حوزه علمیه یا

 هر مجتهدی کافی است ؟ و اصولًا آیا اجازه مجتهد ضروری است ؟

ج : اختیار سهمین مبارکین به طور کلّی مربوط به ولی امر مسلمین است و کسی که بر 

 عهده او و یا در مال وی مقداری حق ّ امام علیه السالم یا سهم سادات باشد، باید آن را به

ولی ّ امر خمس یا وکیلی که از طرف او اجازه دارد، تسلیم کند، و اگر می خواهد آن را 

 در یکی از موارد

 71ص: 

مقرر مصرف کند، باید ابتدا راجع به آن اجازه بگیرد، و در عین حال مکلّف باید فتوای 

 مرجع تقلید خود را در آن رعایت نماید.
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که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند،  : آیا وکالی حضرتعالی یا اشخاصی6441س 

 مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت کنندگان آن هستند یا خیر؟

ج : کسانی که حقوق شرعی خود را به وکالی محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد 

وصول به دفتر ما می دهند، می توانند از آنها قبضی را که دارای مهر ما می باشد، مطالبه 

 د.کنن

: هنگامی که خمس را به وکالی حضرتعالی در منطقه تحویل می دهیم ، گاهی 6449س 

سهم امام علیه السالم را به ما بر می گردانند و می گویند که از طرف حضرتعالی در این 

کار مجاز هستند، آیا مصرف مبلغی که به ما برگردانده شده ، در امور خانواده جایز است 

 ؟

کسی که مدعی اجازه است ، شک دارید، می توانید به صورت  ج : اگر در اجازه

محترمانه از او بخواهید که اجازه خطی خود را به شما نشان بدهد و یا از او قبض رسید 

را که مهر ما بر آن خورده ، درخواست کنید، اگر آنان طبق اجازه ای که از ما دارند 

 عمل کرده اند، عملشان مورد تأیید است .

شخصی ملکی را با مال غیر مخمّس به قیمت باالئی خریده و مبلغ زیادی هم  :6443س 

خرج اصالح و تعمیر آن کرده است و بعد آن را به فرزند غیر بالغ خود هبه کرده و بطور 

رسمی به اسم او نموده است ، با توجّه به اینکه آن فرد در قید حیات است ، مسأله خمس 

 مکلّف مذکور چگونه است ؟

اگر آنچه را برای خرید ملک و اصالح و تعمیر آن صرف کرده ، از درآمدهای سال ج : 

باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفی او باشد، خمس 

 ندارد. در غیر این صورت واجب است که خمس آن را بدهد.
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 سهم سادات و انتساب به آنان 

آیا من  6لطف فرموده امور ذیل را بیان فرمائید: ) : مادر من از سادات است ،6447س 

آیا فرزندان من هر چقدر پائین روند، از سادات  2هم از سادات محسوب می شوم ؟ )

بین کسی که از طرف پدر سیّد است و کسی که از طرف مادر سیّد  3شمرده می شوند؟ )

 است ، چه تفاوتی وجود دارد؟

سول از طرف مادر هم از اوالد ر« صلی اهلل علیه و آله » ج : گرچه منتسبین به پیامبر اکرم 

محسوب می شوند، ولی مالک ترتب آثار و احکام شرعی « صلی اهلل علیه و آله » اکرم 

 سیادت ، انتساب از طرف پدر است .

: آیا فرزندان عباس بن علی بن ابی طالب علیهم السالم احکام سایر سادات را 6464س 

لبه علوم دینی که منسوب به این خانواده است ، می تواند ملبس به لباس دارند، مثلًا آیا ط

 سادات شود؟ آیا اوالد عقیل بن ابی طالب هم این حکم را دارند؟

ب است منسو« علیهم السالم »ج : کسی که از طرف پدر به عباس بن علی بن ابی طالب 

، 

 71ص: 

سید علوی می باشد و همه سادات علوی و عقیلی ، هاشمی هستند و حق ّ استفاده از 

 مزایای خاص سادات هاشمی را دارند.

: به تازگی به سند شخصی یکی از فرزندان عموی پدرم دست یافته ام که در 6466س 

ر دآن اسم صاحب سند شخصی با عنوان سیّد ذکر شده ، بنا بر این و با توجّه به اینکه 

میان فامیل مشهور است که ما از سادات هستیم و با قرینه بودن دلیلی که اخیرًا به آن 

 دست یافته ام ، خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سیادت من بیان فرمائید.
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ج : صرف ذکر عنوان سیّد در سندی که به نام یکی از اقوام نسبی شماست ، حجت 

ود، و تا زمانی که سیادت خود را با اطمینان یا با شرعی بر سیادت شما محسوب نمی ش

استناد به دلیل شرعی احراز نکرده اید، احکام و آثار شرعی سیادت بر شما مترتب نمی 

 شود.

: کودکی را به فرزندی پذیرفته و نام او را علی گذاشته ام و برای گرفتن 6462س 

رای فرزند خوانده ام لقب سیّد شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و در آنجا ب

ذیرفتم آن را نپ« صلی اهلل علیه و آله » گذاشتند، ولی من به علت خوف از جدم رسول اللّه 

و در حال حاضر مردد هستم بین اینکه فرزند خواندگی آن طفل را رد کنم و یا اینکه 

تخاب نمرتکب معصیت قبول سیادت کسی شوم که سیّد نیست ، کدامیک از دو راه را ا

 کنم ؟ امیدوارم مرا راهنمائی فرمائید.

ج : بر فرزند خواندگی آثار شرعی بنوّت مترتب نمی شود، و کسی هم که از طرف پدر 

واقعی اش سیّد نیست ، آثار و احکام سیادت را ندارد، ولی به هر حال نگهداری کودک 

 بی سرپرست شرعاً عمل بسیار خوب و پسندیده ای است .

 موارد مصرف خمس ، کسب اجازه ، هدیه و شهریه حوزوی 

: بعضی از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات می 6463س 

 کنند، آیا احتساب آن از خمس جایز است یا خیر؟

ج : آنچه را تا کنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است ، ولی برای موارد 

 پرداخت ، الزم است کسب اجازه کنند.بعدی ، قبل از 

: آیا حضرتعالی مصرف ثلث سهم مبارک امام علیه السالم را برای خرید و 6469س 

 توزیع کتابهای دینی ، اجازه می فرمائید؟
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ج : اگر وکالی مجاز ما تهیّه و توزیع کتابهای مفید دینی را الزم بدانند، جایز است که 

 موارد معین شرعی هستند، آن کار را انجام دهند.از ثلثی که مجاز به صرف آن در 

: آیا جایز است سهم سادات به علویه فقیری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد 6461س 

ولی شوهرش غیر علوی و فقیر است ، داده شود، و آیا او می تواند آن را صرف فرزندان 

 و شوهرش نماید؟

را بدهد و همسر وی هم شرعاً فقیر باشد،  ج : اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش

می تواند برای رفع نیازش ، سهم سادات بگیرد و آن را برای خود و فرزندان و حتی 

 شوهرش مصرف کند.

: گرفتن سهم امام علیه السالم و سهم سادات توسط اشخاصی که عالوه بر 6461س 

 شهریه حوزه 

 79ص: 

 ها کافی است داشته باشند، چه حکمی دارد؟درآمدهای دیگری که برای تأمین زندگی آن

ج : کسی که شرعاً مستحق ّ نبوده و مشمول مقررات شهریه حوزه هم نباشد، گرفتن 

 سهمین برای او جایز نیست .

: زن علویه ای ادعا می کند که پدرش در پرداخت هزینه خانواده اش کوتاهی 6469س 

تا از این طریق مالی به دست آورده و  نموده و مجبور به گدائی در کنار مساجد شده اند

مصرف کنند. اهالی منطقه هم آن سیّد را فردی ثروتمند، ولی خسیس نسبت به خانواده 

اش می دانند، آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز است ؟ و بر فرض که پدر بگوید 

ج خارکه بر من فقط دادن هزینه پوشاک و خوراک واجب است ، ولی پرداخت بقیه م
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مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه کودکان ، واجب نیست ، آیا می توان به مقدار 

 رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟

ج : در صورت اوّل اگر نمی توانند نفقه خود را از پدرشان بگیرند، جایز است به مقدار 

اگر عالوه بر خوراک  نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنین در صورت دوم ،

و پوشاک ، به چیز دیگری که مناسب حالشان است ، نیاز داشته باشند، جایز است به 

 مقدار رفع نیاز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

 : آیا اجازه می فرمائید که افرادی خودشان سهم سادات را به سادات فقیر بدهند؟6463س 

، واجب است در پرداخت آن به مستحقین  ج : کسی که سهم سادات بر عهده اوست

 اجازه بگیرد.

: آیا مقلدین حضرتعالی در مصرف خمس می توانند سهم سادات را به سیّد 6467س 

فقیر بدهند یا اینکه باید همه خمس یعنی سهم سادات و سهم امام علیه السالم را تحویل 

 وکیل شما بدهند تا در موارد شرعی آن مصرف کند؟

 رابطه فرقی بین سهم سادات و سهم مبارک امام علیه السالم نیست .ج : در این 

: آیا حقوق شرعی )خمس ، ردّ مظالم ، زکات ( از شؤون حکومت است یا 6424س 

خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست ، آیا می تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم 

 و زکات را به افراد مستحق ّ بدهد؟

که خودش آنها را به فقرای متدین و عفیف بدهد، و در ردّ  ج : در زکات جایز است

مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولی در خمس واجب است که همه 

آن را به دفتر ما و یا به یکی از وکالی مجاز ما تحویل دهد تا در موارد شرعی که برای 

 ن اجازه بگیرد.آن مقرر شده ، مصرف شود، و یا در پرداخت آن به مستحقی
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: آیا ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند، استحقاق خمس دارند یا خیر؟ 6426س 

 امیدوارم توضیح فرمائید.

ج : اگر درآمد آنان برای زندگی شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفی شان کافی 

 باشد، مستحق ّ خمس نیستند.

: جوانی بیست و پنج ساله و کارمند هستم ، تا به حال مجرد بوده و با پدر و 6422س 

 مادرم 

 73ص: 

زندگی می کنم ، پدرم پیرمردی کهنسال و از کار افتاده است که در آمدی ندارد و چهار 

سال است که همه مخارج زندگی را من تأمین می کنم . با توجّه به اینکه نمی توانم هم 

د ساالنه را بدهم و هم مخارج زندگی را تأمین کنم ، و مبلغ نوزده هزار خمس درآم

تومان هم از خمس درآمد سالهای قبل بدهکارم و آن را یادداشت کرده ام تا بعداً بپردازم 

، خواهشمندم توضیح فرمائید که آیا جایز است خمس درآمدهای سال را به نزدیکان 

 خود مثل پدر و مادر بدهم ؟

پدر و مادر شما قدرت مالی اداره امور زندگی خود را ندارند و شما توانائی ج : اگر 

کمک به آنان را دارید، کمک به آنان بر شما واجب می شود، و آنچه را که جهت تأمین 

نفقه آنان می پردازید، جزو مؤونه شما محسوب است ، ولی شرعاً نمی توانید آن را به 

 ، حساب نمائید.جای خمس که دادن آن هم واجب است 

بر عهده من است که باید آن را « علیه السالم » : مبلغی بابت سهم مبارک امام 6423س 

به حضرتعالی بپردازم ، و از طرفی مسجدی هست که احتیاج به کمک دارد، آیا اجازه 
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می فرمائید که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکمیل آن 

 اید؟مصرف نم

ج : در حال حاضر، سهمین مبارکین برای اداره حوزه های علمیه مورد نیاز است . برای 

 ساختمان مسجد و تکمیل آن می توان از کمک های مؤمنین استفاده کرد.

: با توجّه به اینکه احتمال می دهیم پدر ما در زمان حیات خمس اموال خود را 6429س 

قطعه ای از زمین های او را برای ساخت بیمارستان به طور کامل نپرداخته باشد، و ما 

 بخشیده ایم ، آیا می توان آن زمین را از خمس اموال متوفّی حساب کرد؟

 ج : زمین مذکور به عنوان خمس محسوب نمی شود.

 : در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را می دهد، جایز است ؟6421س 

 هم سادات ، قابل بخشش نیست .ج : سهم مبارک امام علیه السالم و س

: شخصی در پایان سال خمسی ، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد 6421س 

که خمس آن را داده است ، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، 

س صد اره خمآیا در سال جدید باید خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد یا اینکه باید دو ب

 و پنجاه هزار تومان را بدهد؟

ج : اگر مالی که خمس آن داده شده ، در سال جدید مصرف نشود و باقی بماند، دوباره 

خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال به طور مشترک با مال مخمس در مؤونه سال مصرف 

 مّسشود، واجب است که خمس باقیمانده در پایان سال به نسبت غیر مخمّس به مخ

 پرداخت شود.
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: طالب علوم دینی که هنوز ازدواج نکرده اند و مسکنی ندارند، اگر درآمدی 6429س 

از طریق تبلیغ و کار یا سهم امام علیه السالم داشته باشند، آیا مشمول خمس است یا اینکه 

می توانند بدون پرداخت خمس ، آن را به این دلیل که از وجوب خمس استثنا شده ، 

 ینه های ازدواج پس انداز کنند؟برای هز

ج : حقوق شرعی که از طرف مراجع به طلّاب محترمی اهدا می شود که مشغول تحصیل 

در حوزه های علوم دینی هستند، خمس ندارد، ولی سایر درآمدهائی که از راه تبلیغ و 

 کار دارند، اگر تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس آن واجب است .

 77ص: 

ر شخصی پس اندازی داشته باشد که مخلوطی از مال مخّمس و غیر مخمّس : اگ6423س 

است و گاهی از آن برای مخارج خود برداشت کرده و گاهی هم به آن اضافه می کند. 

با توجّه به اینکه مقدار مال مخمّس معلوم است ، آیا پرداخت خمس مجموع مبلغ 

 ر مخمّس را بدهد؟باقیمانده واجب است یا اینکه باید فقط خمس مال غی

 ج : واجب است که خمس مبلغ باقیمانده را به نسبت مال غیر مخمّس به مخمّس ، بپردازد.

: کفنی را خریده و چندین سال مانده است ، آیا پرداخت خمس آن واجب 6427س 

 است یا اینکه فقط پرداخت خمس قیمت خرید آن واجب است ؟

س باشد، دیگر خمس ندارد وگرنه باید خمس ج : پولی که با آن کفن خریده ، اگر مخمّ

 کفن را بپردازد.

: من طلبه علوم دینی هستم ، مقداری پول داشتم که با آن و کمک دیگران و 6434س 

استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض ، توانستم خانه کوچکی بخرم و اکنون آن را 
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فروخته ام ، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه ای نخرم ، آیا به آن پول که آماده برای 

 گیرد؟خرید خانه است ، خمس تعلق می 

ج : خانه ای که از شهریه حوزه علمیه و کمک افراد خیّر و حقوق شرعی دیگر و قرض 

 خریداری شده ، پول فروش آن خمس ندارد.

 مسائل متفرقه خمس 

تقلید نموده و حقوق « قدس سره »( شمسی از امام خمینی 6396: من در سال 6436س 

در « قدس سره »امام  6391در سال  شرعی خود را طبق فتاوای ایشان به او می پرداختم .

ضمن پاسخ به سؤالی درباره حقوق شرعی و مالیات ، فرمودند که حقوق شرعی همان 

خمس و زکات است ، ولی مالیات جزء حقوق شرعی نیست . در حال حاضر که در 

دوران جمهوری اسالمی به سر می بریم ، خواهشمندیم وظیفه ما را نسبت به حقوق شرعی 

 الیات بیان فرمائید.مالی و م

ج : مالیاتی که حکومت جمهوری اسالمی بر اساس قوانین و مقررات وضع می کند، هر 

چند پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان می شود، واجب است ، و مالیات ِ 

پرداختی هر سال از مؤونه همان سال محسوب است ، ولی از سهمین مبارکین محسوب 

نان دادن خمس درآمد ساالنه شان در زائد بر مؤونه سال به طور نمی شود، بلکه بر آ

 مستقل ، واجب است .

: آیا تبدیل حقوق شرعی به ارزی که دارای قیمت ثابت است ، با توجّه به عدم 6432س 

 ثبات قیمت برابری پولهای دیگر، از نظر شرعی جایز است یا خیر؟

دارد، جایز است ، ولی باید هنگام ج : این کار برای شخصی که حقوق شرعی بر ذمّه 

پرداخت ِ حقوق ِ واجب ِ شرعی خود، آن را به قیمت روزِ پرداخت محاسبه کند، ولی 
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کسی که از طرف ولی ّ امر در گرفتن حقوق شرعی وکیل است و به او اعتماد شده ، 

جاز منمی تواند آنچه را دریافت کرده ، به پول دیگری تبدیل کند، مگر آنکه در این کار 

 باشد، و تغییر قیمت مجوّز شرعی تبدیل آن نیست .

: در یک مؤسسه فرهنگی برای تأمین نیازهای مالی آن در آینده ، و احدی 6433س 

 تجاری 

 644ص: 

تشکیل شده که سرمایه آن از حقوق شرعی است ، آیا پرداخت خمس درآمد آن واجب 

 است ؟ آیا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جایز است ؟

ج : تجارت با حقوق شرعی که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعیه آن برسد و 

خودداری از مصرف آن ، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در یک مؤسسه فرهنگی 

باشد، بدون اجازه ولی ّ امر خمس اشکال دارد، و در صورتی که با آن تجارت شود، 

همان موارد مصرف سرمایه صرف شود و سود حاصله تابع سرمایه است که باید در 

خمس ندارد. بله ، تجارت با هدایایی که به مؤسسه داده می شود، اشکال ندارد، و سود 

 و درآمد آن در صورتی که سرمایه ملک مؤسسه باشد، خمس ندارد.

: اگر در چیزی شک داشته باشیم که خمس آن را داده ایم یا خیر، ولی ظن ّ 6439س 

 خمس آن باشد، وظیفه ما چیست ؟ غالب به پرداخت

ج : اگر مشکوک از چیزهائی باشد که خمس به آن تعلق گرفته است ، تحصیل یقین به 

 پرداخت ِ خمس آن واجب است .
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: هفت سال پیش مقداری خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان 6431س 

قی ماند و از آن تاریخ تا کنون کرده و قسمتی از آن را پرداختم ، بقیه آن بر ذّمه ام با

 نتوانسته ام مبلغ باقیمانده را بپردازم ، تکلیف من چیست ؟

ج : مجرد عجز از پرداخت خمس ، موجب فراغت ذمّه نمی شود، بلکه واجب است که 

هر زمانی که توانائی ِ پرداخت ِ بدهی بابت خمس را داشتید، آن را هر چند به تدریج 

 بپردازید.

مبلغی را که به عنوان خمس مالی که متعلق خمس نبوده ، پرداختم ، می  : آیا6431س 

 توانم بابت خمس مالی که فعلًا بدهکارم ، حساب کنم ؟

ج : اگر در مصارف شرعی آن مصرف شده ، بابت ادای بدهی کنونی شما از خمس 

 محسوب نمی شود. ولی اگر عین آن موجود باشد می توانید آن را مطالبه نمائید.

: آیا خمس و زکات بر کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، واجب 6439 س

 می شود؟

ج : زکات مال بر شخص غیر بالغ واجب نیست ، ولی اگر خمس به مال او تعلق بگیرد 

)مثل اینکه معدن یا حالل مخلوط به حرام باشد(، بر ولی شرعی او پرداخت آن واجب 

تجارت با اموال ِ او یا منافع کسبش که پرداخت آن است ، مگر خمس ِ سودِ حاصل از 

بر ولی واجب نیست ، بلکه بنا بر احتیاط در صورتیکه سود حاصله باقی بماند ادای خمس 

 آن بر خود طفل بعد از رسیدن به سن تکلیف ، واجب است .

: اگر شخصی مقداری از حقوق شرعی و سهم امام علیه السالم و چیزهائی را 6433س 

ف آن در مصارف شرعیش باید با اجازه یکی از مراجع باشد، در یکی از مؤسسات که صر

دینی یا ساختمان مدرسه یا مسجد یا حسینیّه مصرف کند، آیا شرعاً حق ّ دارد آنچه را که 
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به عنوان ادای حقوق شرعی که بر عهده او بوده ، به مصرف رسانده ، پس بگیرد و یا 

 ام به فروش ساختمان آن مؤسسه نماید یا خیر؟زمین آن را پس بگیرد و یا اقد

 646ص: 

ج : اگر اموال خود را طبق اجازه کسی که واجب بود حقوق شرعی خود را به او تسلیم 

نماید، به نیت ِ پرداخت ِ حقوق ِ شرعی که بر عهده داشت ، برای تأسیس مدرسه و مانند 

 نه در آن را ندارد.آن به مصرف رسانده است ، حق ّ پس گرفتن و تصرّف مالکا

 انفال 

زمینهای بایر جزء انفال محسوب و تحت  6: بر اساس قانون زمین شهری : )6437س 

زمینهای بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصی  2تصرّف حکومت اسالمی است . )

داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهرداری ها به آن می توانند آن را به قیمت متعارف 

اگر شخصی زمین بایری  6ن منطقه از مالکین استمالک نمایند. سؤال این است : )در آ

را که سند آن به نام او بوده ، ولی بر اثر قانون زمین شهری از اعتبار ساقط شده است به 

اگر شخصی زمینی  2عنوان سهم امام علیه السالم و سهم سادات بدهد، چه حکمی دارد؟ )

ه باشد و از طرف دولت یا شهرداری بر اساس قانون مجبور به اعم از بایر یا دایر داشت

 فروش آن شود، ولی او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمی دارد؟

ج : زمینی که در اصل موات است و شرعاً ملک کسی که سند به نام اوست ، نیست ، 

 نیست . همچنین واگذاری آن به عنوان خمس و احتساب آن به جای بدهی خمس صحیح

زمین ملکی که گرفتن آن توسط دولت یا شهرداری ، با عوض یا بدون عوض ، بر اساس 

قانون جایز است ، مالک آن نمی تواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جای 

 بدهی خمس حساب کند.
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ش و: اگر شخصی زمینی را در کنار کارخانه های آجرسازی برای استفاده از فر6494س 

خاک آن بخرد، آیا از انفال محسوب می شود؟ بر فرض اینکه از انفال نباشد، با توجّه به 

اینکه به نسبت ده درصد به شهرداری داده می شود، آیا دولت حق ّ مطالبه مالیات برای 

 خاک آن دارد؟

ج : زمین مورد معامله ، اگر آباد و ملک خاص شرعی فروشنده باشد، گرچه با خرید آن 

خاص خریدار می شود و جزو أنفال محسوب نیست ، لیکن پرداخت مالیات ِ درآمدِ  ملک

حاصل از فروش خاک آن ، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسالمی ) در 

ایران ( و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد، الزم است و دولت حق ّ مطالبه 

 آن را دارد.

بهره برداری اختصاصی از ماسه ها و شن های کف رودخانه  : آیا شهرداری حق 6496ّس 

ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن را دارد، و در صورتی که این حق ّ را داشته 

باشند، اگر شخصی غیر از شهرداری مدعی مالکیت آن باشد، آیا دعوای او مسموع است 

 یا خیر؟

اهای مالکیت خصوصی کف و بستر ج : این کار برای شهرداری ها جایز است و ادع

 رودهای بزرگ و عمومی از سوی اشخاص پذیرفته نیست .

: آیا حق ّ اولویت عشائر در استفاده از چراگاههای خود )هر قبیله ای نسبت به 6492س 

چراگاه خودش ( با کوچ کردن از آن و تصمیم به بازگشت دوباره به آنجا از بین می 

کوچ کردن از قدیم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است  رود؟ با توجّه به اینکه این

. 

 ج : ثبوت حق ّ اولویت شرعی برای آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان ، بعد از کوچ 
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 642ص: 

 کردن از آنجا، محل ّ اشکال است و احتیاط در این مورد خوب است .

: روستائی از نظر چراگاه و زمین های زراعی در مضیقه است و هزینه های 6493س 

عمومی آن از راه فروش علف های چراگاه تأمین می شود، این وضعیت بعد از انقالب 

اسالمی هم تا کنون استمرار داشته ، ولی مسئولین آنان را از این کار منع کرده اند، با 

ا و بایر بودن چراگاهها، آیا شورای روستا حق ّ دارد که توجّه به فقر مادی اهالی روست

اهالی را از فروش علف های چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را برای 

 تأمین هزینه های عمومی روستا اختصاص دهد؟

ج : علف های چراگاههای عمومی طبیعی که سابقه ملکیت خصوصی ندارد، ملک 

آن از سوی کسی جایز نیست ، ولی کسی که از طرفِ  اختصاصی کسی نیست و فروش 

دولت ، مسئول امور روستاست ، می تواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی 

 که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند، بگیرد.

 : آیا برای عشائر جایز است که چراگاههای تابستانی و زمستانی را که از دهها6499س 

 سال پیش به صورت دوره ای در آن تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟

ج : چراگاههای طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصی ندارد، از انفال و 

اموال عمومی است که اختیار آن با ولی ّ امر مسلمین است و سابقه تردد عشائر موجب 

 مالکیت آنان نمی شود.

و فروش چراگاههای عشائری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی : خرید 6491س 

 صحیح نیست ؟
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ج : خرید و فروش چراگاههایی که ملک کسی نیست و از انفال و اموال عمومی است ، 

 در هیچ حالی صحیح نیست .

: شغل ما دامداری است که چهارپایان خود را در یکی از جنگلها می چرانیم و 6491س 

جاه سال است که به این کار مشغول هستیم ، سندی نزد ما وجود دارد که بیشتر از پن

داللت می کند که ما از طریق ارث مالک شرعی این جنگل هستیم ، سند مزبور هم یک 

سند قانونی است ، بعالوه این جنگلها وقف امیر المؤمنین و سّید الشهداء و ابو الفضل 

، و دامداران سالیانی است که در این جنگل  است« سالم اللّه علیهم اجمعین »العباس 

زندگی می کنند و خانه های مسکونی و زمین های زراعی و بستان دارند. اخیراً جنگلبانان 

تصمیم گرفته اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق ّ اخراج ما 

 را از این جنگل دارند؟

متوقف بر سابقه ملکیت شرعی است ، همانگونه  ج : از آنجائی که شرعاً صحت وقف

که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورّث است ، لذا جنگلها و 

چراگاههای طبیعی که تا به حال ملک کسی نبوده است و هیچ گونه سابقه احیا و آباد 

 کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمی شود تا وقفّیت آن

صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت 

مزرعه یا مسکن و مانند آن احیا شده و ملک شرعی گردیده ، اگر وقف باشد، حق ّ 

 تصرّف در آن با متولّی شرعی آن است و اگر وقف 

 643ص: 

نباشد حق ّ تصرّف در آن با مالک آن است ، و امّا آن مقدار از جنگل و مراتع که به 

صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است ، از انفال و اموال عمومی است و 

 اختیار آن بر اساس مقررات قانونی ، با دولت اسالمی است .
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ا دارند، آیا جایز است که وارد : دامدارانی که اجازه چراندن حیوانات خود ر6499س 

مزرعه های خصوصی کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه ، بدون 

 رضایت مالک آن بنوشند؟

ج : مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاههای مجاور امالک اشخاص ، برای 

و این کار برای آنان جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکی آن کافی نیست 

 بدون رضایت مالک آن جایز نمی باشد.

 649ص: 

 احکام زکات 

 ]چیزهائی که زکات در آنها واجب است [

 [3851]مسأله 

(: اوّل : گندم . دوم : جو. سوم : خرما. چهارم 6زکات نُه چیز واجب است ) 6313مسأله 

( و اگر 2او. نهم : گوسفند ): کشمش . پنجم : طال. ششم : نقره . هفتم : شتر. هشتم : گ

( باشد، با شرایطی که بعداً گفته می شود باید مقداری 3کسی مالک یکی از این نُه چیز )

( )سیستانی (: زکات 6( )9که معیّن شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند )

)سیستانی (: ( 2در چند چیز واجب است .. )زنجانی (: زکات در ُنه چیز واجب است .. )

( )فاضل (: ولی 9( )سیستانی (: ده چیز .. )3دهم : مال التجاره بنا بر احتیاط الزم .. )

 مستحب ّ است زکات سرمایه کسب و کار و تجارت را نیز همه ساله بدهند.

)زنجانی (: در زمان کنونی که پول طال و نقره رواج ندارد، بنا بر احتیاط واجب در هر 

صورتی که شرایط زکات طال و نقره را داشته باشد زکات واجب است نوع پول رائج در 

. 
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)مکارم (: مسأله زکات بر نُه چیز واجب است : گندم ، جو، خرما، انگور )کشمش (، 

طال، نقره ، گوسفند، گاو و شتر و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد با شرایطی 

که در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفی  که بعداً گفته می شود باید مقدار معّینی را

که گفته می شود صرف کند، ولی مستحب ّ است از سرمایه کسب و کار و تجارت نیز 

همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غلّات ) غیر از گندم و جو و خرما و کشمش ( نیز 

 زکات آن مستحب ّ است .

 [3854]مسأله 

( زکات ندارد، 6نرمی گندم و خاصیت جو دارد )سُلت که دانه ای است به  6319مسأله 

که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد، زکاتش بنا بر احتیاط « عَلَس »ولی 

( )اراکی (، 6واجب باید داده شود. این مسأله در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست )

ک مثل گندم است و خوراکه « عَلَس »)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: و 

 مردمان صنعا می باشد، بنا بر احتیاط واجب باید زکات آنها داده شود.

 که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می باشد، در صورتی که « عَلَس »)بهجت (: و 

 641ص: 

به آنها جو و گندم بگویند زکات دارد و در غیر این صورت زکات در آنها واجب نیست 

. 

)زنجانی (: مسأله در برخی چیزها زکات  6313)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

( سایر غلّات )بجز گندم و جو و خرما و کشمش (؛ در روییدنی 6مستحب ّ است مانند: )

هایی که به سرعت فاسد نمی گردند همچون برنج و عدس و ماش و ذرّت و نیز سُلت 
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( سرمایه 2یت جو را دارد، زکات مستحب ّ است . )که دانه ای است به نرمی گندم و خاص

 تجارت و کسب و کار.

 شرایط واجب شدن زکات 

 [3855]مسأله 

زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نِصاب که بعداً گفته می  6311مسأله 

( 6( )6شود برسد و مالک آن ، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف کند )

)زنجانی (: مالک آن ، بالغ و عاقل باشد و نیز مالک باید شخص خاصّی باشد نه عنوان 

کلّی ، بنا بر این در اوقاف عامه و مانند آن که مالک عنوان کلّی است ، زکات واجب 

نیست ، و نیز باید مِلک شخصی باشد، بنا بر این در مواردی همچون قرض ، که قرض 

طور کلّی به مقدار قرض مالک می باشد بر قرض دهنده دهنده در ذمّه قرض گیرنده ب

 زکات واجب نیست .

)سیستانی (: مسأله زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می شود که مال به مقدار 

 نصاب که بعداً گفته می شود برسد و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.

مال به مقدار نصابی که بعداً گفته  6می شود: ))مکارم (: مسأله زکات با چند شرط واجب 

در مورد  9بتواند در آن مال تصرّف کند.  3مالک آن بالغ و عاقل باشد.  2می شود برسد. 

گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولی احتیاط واجب آن 

بعضی از شرایط در اثناء ماه است که از اوّل ماه دوازدهم زکات تعلق می گیرد و اگر 

 دوازدهم از بین برود زکات را باید بپردازد.

 [3856]مسأله 
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بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره بود  6311مسأله 

باید زکات آن را بدهد. ولی از اوّل ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرّف کند 

برود و اگر تصرّف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار که مال از بین 

او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست . )مکارم (: رجوع 

)اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )فاضل (، )صافی (، )سیستانی  6311کنید به ذیل مسأله 

ه ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باشد، (، )تبریزی (: مسأله اگر انسان یازد

) )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: اگر چه ( اوّل ماه دوازدهم باید زکات آن را بدهد 

 ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

 و د و شتر و طال)زنجانی (: مسأله اگر انسان یازده ماه کامل قمری مالک گاو و گوسفن

نقره باشد، با دیده شدن هالل ماه دوازدهم باید زکات آن را بدهد، ولی اوّل سال بعد را 

 باید بعد از 

 641ص: 

تمام شدن ماه دوازدهم پس از مالک شدن ؛ قرار دهد، بنا بر این اگر کسی مثلًا در دهم 

 ن هالل ماه محرم سالمحرم مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باشد، با دیده شد

بعد زکات واجب می شود، ولی اوّل سال بعد را دهم محرم سال بعد قرار می دهد، و اگر 

در فاصله اوّل محرّم تا دهم محرّم شرایط وجوب زکات با اختیار مالک یا بدون اختیار 

 وی از بین برود، تأثیری در وجوب زکات نداشته و باز هم باید زکات را بپردازد.

(: مسأله بعد از آن که انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طال و نقره باشد  )بهجت

با دیده شدن ِ هالل ماه دوازدهم ، بنا بر أظهر زکات بر او واجب می شود، ولی بنا بر أظهر 

ماه دوازدهم را نباید از سال دوم حساب کند، و از اّول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در 

 ند که مال از بین برود، و اگر چنین تصرّف کند ضامن است .مال تصرّف ک
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 [3857]مسأله 

( 6اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در بین سال بالغ شود ) 6319مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: باید اوّل سال را اوّل بالغ شدن 6( )2زکات بر او واجب نیست )

 خود قرار دهد.

ی (: مثلًا بچه ای در اوّل محرم مالک چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن )خوئی (، )تبریز

دو ماه بالغ گردد، یازده ماه که از اّول محرم بگذرد، زکاتی بر او نیست بلکه بعد از 

)فاضل (: احتیاط واجب آن  2گذشتن یازده ماه از بلوغش زکات بر او واجب می شود. )

 است که زکات را بدهد.

أله اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در بین سال شرایط وجوب )زنجانی (: مس

را دارا گردد، مثلًا بالغ گردد، زکات واجب نیست ، بنا بر این اگر بچه ای در دهم محرم 

مالک چهل گوسفند گردد و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، در اّول محرم سال بعد 

ربیع األّول که یازده ماه کامل قمری از بالغ شدن  زکات واجب نمی گردد، بلکه در اوّل

 وی می گذرد، اگر شرایط دیگر را هم دارا باشد باید زکات را بدهد.

)سیستانی (: مسأله وجوب زکات در طال و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که 

 نمالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنی

 در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی باشد.

 [3858]مسأله 

زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود  6313مسأله 

( و موقعی هم 2( و زکات کشمش بنا بر احتیاط وقتی واجب می شود که غوره است )6)

( ولی 3ویند زکات آن واجب می شود )که خرما قدری خشک شد که به او تمر می گ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و 

( )اراکی (، )مکارم (: زکات گندم و 6( )9کشمش موقعی است که خشک شده باشند )

جو وقتی واجب می شود که دانه های گندم و جو بسته شده باشد ) )مکارم (: و به آن 

 دم و جو گویند( ..گن

 )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط واجب وقت واجب شدن زکات گندم و جو وقت 

 649ص: 

 دانه بستن آنها است ..

)بهجت (: بنا بر أظهر و أحوط زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که دانه آنها سفت 

( )اراکی (: زکات کشمش وقتی واجب می شود که دانه های آن 2و محکم شود .. )

 غوره شده باشد ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: زکات کشمش وقتی واجب می شود که انگور می 

 باشد ..

 کشمش وقتی واجب می شود که انگور صدق کند .. )فاضل (: زکات

 )زنجانی (: زکات کشمش وقتی واجب می شود که به آن انگور گفته شود ..

 )مکارم (: زکات انگور و )کشمش ( موقعی است که میوه برسد و به آن انگور گویند ..

( )اراکی 3)بهجت (: زکات کشمش وقتی واجب می شود که به صورت غوره است .. )

 : زکات خرما وقتی واجب می شود که سرخ یا زرد شده باشد ..(
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)گلپایگانی (، )صافی (: موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد بنا بر احتیاط زکات 

آن واجب می شود و اگر اتفاقاً مالحظه موقعی که به آنها گندم و جو و انگور و خرما 

کسی  ه صرفه فقراء است مثل آن کهگویند موافق با نفع فقرا باشد احتیاط واجب مالحظ

مالک گندم یا جو شود بعد از بسته شدن دانه های آنها و پیش از آن که به آنها گندم و 

جو بگویند که در چنین صورتی احتیاط واجب آن است که زکات آن را مالک دوم نیز 

 بدهد ..

 ود ..)زنجانی (: موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد، زکات آن واجب می ش

)خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: زکات خرما وقتی واجب می شود که عرب به آن تمر 

 گوید ..

 )مکارم (: ]زکات [ خرما زمانی است که خرما برسد و قابل خوردن شود ..

)بهجت (: خرما هم موقعی که شروع به زرد یا قرمز شدن کند، زکات آن واجب می 

 شود ..

( )مکارم (: 9عی واجب می شود که به آن خرما گفته شود .. ))فاضل (: زکات خرما موق

مگر این که بخواهند آن را به صورت تر مصرف کنند که باید زکات آن را بدهند به 

 شرط این که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد.

)گلپایگانی (، )صافی (: در خرما و کشمش موقعی است که انگور کشمش ، و رطب تمر 

 شده باشد.

ضل (: در خرما و کشمش موقعی است که انگور، خشک شده ، کشمش شود و رطب )فا

 تمر شده باشد.
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 )بهجت (: در خرما موقع چیدن و در کشمش هنگامی است که خشک شده باشد.

)زنجانی (: در خرما موقعی است که در لغت عرب به آن تمر می گویند، و در کشمش 

 ش گفته شود.موقعی است که انگور خشک شده و به آن کشم

)سیستانی (: وقت مالحظه نصاب ، وقت خشکیدن آنها است ، و وقت وجوب پرداخت 

زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است و در خرما و کشمش موقع 

چیدن آنها است که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق ّ تأخیر بیفتد و تلف 

 شود، مالک ضامن است .

 [3859سأله ]م

اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله  6317مسأله 

 (، باید زکات آنها را بدهد.6پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد )

 643ص: 

( )زنجانی (: صاحب آنها شرایط واجب شدن زکات را دارا باشد، مثلًا بالغ باشد، باید 6)

 این شرایط را بعداً دارا گردد، زکات واجب نیست .زکات آنها را بدهد، و اگر 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله در موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما 

که در مسأله پیش گفته شد، چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکّن از تصرّ ف 

واجب  (: بالغ و عاقل ( نباشد باشد، باید زکات آنها را بدهد و اگر بالغ یا عاقل ) )تبریزی

 نیست .

)سیستانی (: مسأله در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش 

گفته شد معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرّف کند، پس اگر مال در دست خود یا 
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ر او ب وکیلش نباشد، مثلًا کسی آنها را غصب کرده باشد؛ هرگاه بدست او رسید، زکات

 واجب است .

 [3861]مسأله 

اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در تمام سال دیوانه باشد،  6314مسأله 

( در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال 6زکات بر او واجب نیست . ولی اگر )

ال عاقل س( چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که مردم بگویند در تمام 2عاقل گردد )

بوده بنا بر احتیاط، زکات بر او واجب است . این مسأله در رساله آیت الّله )مکارم ( نیست 

( )اراکی (: هر چند مدّت دیوانگی او کم باشد، 2( )اراکی (، )فاضل (: و اگر .. )6)

 زکات بر او واجب نیست .

)فاضل (: هر چند مدّت دیوانگی او کم باشد در وجوب زکات اشکال است و همین طور 

اگر بچه در اثنای سال بالغ شود. )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط مستحب ّ زکات را 

 بدهد.

 )بهجت (: اگر در مقداری از سال هم دیوانه شود نیز زکات بر او واجب نیست .

 .6319به ذیل مسأله  )سیستانی (: رجوع کنید

)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره 

 در تمام سال یا در مقداری از آن دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست .

 [3863]مسأله 

اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در مقداری از سال مست یا  6316مسأله 

(. و همچنین است اگر موقع واجب شدن 2(، زکات از او ساقط نمی شود )6هوش شود )بی
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زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد. این مسأله در رساله آیت اللّه 

( 2( )زنجانی (: در تمام سال یا مقداری از آن مست یا بیهوش باشد .. )6)مکارم ( نیست )

 )بهجت (: بنا بر أحوط ..

 [3862]مسأله 

( در آن تصرّف کند 6مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند ) 6312مسأله 

( زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب 3( و نیز اگر )2زکات ندارد )

می شود، در دست غصب کننده باشد، موقعی که به صاحبش برمی گردد زکات ندارد 

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده 2هیچ وجه .. ) ( )بهجت (: به6( )9)

. 

 647ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (: هر وقت به صاحبش 9( )گلپایگانی (، )صافی (: ولی اگر .. )3)

 برگشت ، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.

ه ا و کشمش شرط است ک)سیستانی (: مسأله در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرم

مالک متمکّن از تصرّف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال ، به 

طوری که زمان مُعتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد یا شرعاً ممنوع از تصرّف 

 باشد زکات ندارد.

اند لک بتو)زنجانی (: مسأله یکی از شرایط وجوب زکات در غیر غلّات آن است که ما

در آن مال تصرّف کند، بنا بر این در مالی که از مالک غصب شده یا به سرقت برده اند 

و یا گم شده و مالک مکان آن را نمی داند زکات واجب نیست ، ولی این شرط در 

زکات غلّات نیست بنا بر این اگر در هنگام تعلق زکات به غلّات ، مالک نتواند در آن 
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ه غلّات وی تعلق می گیرد و هر موقع که به مال دسترسی پیدا کند، تصرّف کند، زکات ب

 باید زکات را بپردازد.

 [3861]مسأله 

 اشاره

اگر طال و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و  6313مسأله 

یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب 

( )بهجت (: اگر چه در پرداخت قرض تأخیر شده باشد و علت تأخیر هم 6)( 6نیست )

خودِ قرض دهنده باشد بنا بر أظهر، هر چند در صورت اخیر، احتیاط مستحب ّ در 

 پرداخت زکات است .

)سیستانی (: ولی اگر قرض دهنده ، زکات آن را بپردازد، از قرض گیرنده ساقط می 

 شود.

)زنجانی (: مسأله اگر طال یا نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند 

و یک سال نزد او بماند یا در زمان واجب شدن زکات غلّات در نزد وی باشد، باید زکات 

 آنها را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست .

 مسائل اختصاصی 

ای انسان وصیّت کنند، در صورتی که از مردن اگر مالی را بر 6991)بهجت (: مسأله 

وصیّت کننده و قبول وصیّت یک سال بگذرد و آن مال از چیزهایی باشد که زکات آن 

 واجب است ، شخص قبول کننده باید زکات آن را بدهد.
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اگر در بین سال ، مالی که زکات به آن تعلّق می گیرد، مثل گاو،  6991)بهجت (: مسأله 

طال و نقره به علّت انتقال یا صدقه یا نذر به عین مال ، از حدّ نصاب خارج گوسفند، شتر، 

 شود، زکات واجب نمی شود.

اگر به علّت رسیدن مال به حدّ نصاب ، مستطیع شود و رسیدن ِ  6999)بهجت (: مسأله 

سال زکات بعد از زمان حج ّ باشد، حج ّ واجب می شود، و اگر از روی معصیت حج ّ 

تا سال زکات فرا برسد، زکات واجب می شود اگر چه به سبب تقصیر در  بجا نیاورد

انجام حج ّ و پرداخت زکات ، استطاعت او برای حج ّ در سالهای آینده از بین برود، و 

 اگر فرا رسیدن ِ سال زکات قبل از اوّلین ماه 

 664ص: 

رت زکات واجب از ماههای سه گانه حج ّ )شوال ، ذیقعده و ذیحجّه ( باشد در این صو

 است و حج ّ واجب نمی شود، مگر آن که با بقیه مال ، مستطیع برای حج ّ باشد.

کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال  6993)بهجت (: مسأله 

تعلّق می گیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آن که به عین مال تعلّق نمی گیرد بدهکار 

و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و است ، اگر بمیرد 

 واجبات مالی که به عین مال تعلّق می گیرد، مقدّم است .

کسی که حج ّ و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش برای  6997)بهجت (: مسأله 

هر دو کافی نباشد، چنانچه مالی که متعلق زکات است باقی باشد ادای زکات مقدّم است 

، وگرنه مالش بین حج ّ و زکات تقسیم می شود، و این در صورتی است که سهم حج ّ 

اشد، و اگر کافی نباشد احتمال دارد بین ادای زکات و برای کمترین مراتب حج ّ کافی ب
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انجام حج ّ مخیّر باشند، اگر چه احتیاط واجب در اختیار نمودن حج ّ است ، خصوصاً 

 اگر با انجام حج ّ مقداری مال برای زکات باقی بماند.

غیر از گندم ، جو، خرما و کشمش ، در چیزهایی که از زمین می  6934)بهجت (: مسأله 

وید و با پیمانه یا وزن معامله می شود و از چیزهایی نیست که مثل سبزیجات زود فاسد ر

 . است« سیصد من تبریز»شود، زکات مستحب ّ است و نصاب این گونه چیزها همان 

اگر چند نفر در مالی شریک باشند، کسی که سهمش به مقدار  6936)بهجت (: مسأله 

و همچنین اگر کسی در چند جا مالی داشته نصاب رسیده زکات بر او واجب است ، 

 باشد در صورتی که مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زکات بر او واجب می شود.

دادن ِ زکات ِ مال التّجاره ، یعنی مالی که انسان آن را سرمایه  6932)بهجت (: مسأله 

ن به آ کسب قرار می دهد با شرایطی مستحب ّ است ، که از جمله این شرایط، رسیدن

حدّ نصاب طال یا نقره در تمام سال است ، پس اگر مدّتی از حدّ نصاب کمتر شود، زکات 

 استحبابی ندارد.

 زکات گندم و جو و خرما و کشمش 

 [3864]مسأله 

زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار  6319مسأله 

کیلو « 399/ 249»( که 6ثقال کم است )م 91من تبریز و  233نصاب برسند و نصاب آنها 

( )خوئی (، )تبریزی (: 2( )گلپایگانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )6( )2گرم می شود )

 می شود.« کیلو گرم  399»تقریباً 

برآورد شده است ) )مکارم (: کمی کمتر « کیلو گرم  399»)فاضل (، )مکارم (: حدود 

 از سه خروار(.
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می « کیلو گرم  399»ها سیصد صاع است که به گفته عده ای تقریباً )سیستانی (: نصاب آن

 شود.

 می شود.« کیلو گرم  331»)صافی (: تقریباً بنا بر آنچه بعضی حساب کرده اند 

/ 79»یا « کیلو گرم  399»است ، که آن را « من تبریز 233»)بهجت (: نصاب آنها حدود 

« کیلو گرم  399»د کرده اند، ولی رعایت به حساب دقیق تر( برآور« ) کیلو گرم  3976

 موافق با احتیاط است .

 )زنجانی (: مسأله زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار

 666ص: 

صاع می باشد، مشهور  344نصاب برسد. مقدار نصاب غلّات بی تردید پنج وسق معادل 

درهم گرفته اند و با محاسبه هر درهم به  6694علماء وزن هر صاع را در تمامی غلّات ، 

کیلو گرم برآورد کرده اند ولی  397/ 673مثقال معمولی ، نصاب غلّات را  2694وزن 

 در این محاسبه دو مطلب مهم باید تذکر داده شود:

مثقال معمول بوده ، بر طبق یک محاسبه وزن  2694( مقدار درهم ، بنا بر تحقیق بیش از 6

/ 237صاع (، معادل  344( گرم تعیین شده ، در نتیجه نصاب )مساوی 2/ )79درهم تقریباً 

گرم معین شده ، در نتیجه  3/ 621کیلو گرم و بر طبق محاسبه دیگر وزن درهم  6496

 کیلو گرم خواهد بود. 6479/ 391نصاب ، 

( تعیین یک وزن برای تمامی غلّات در صورتی صحیح است که وزن هر صاع در تمامی 2

ات یکسان باشد، ولی با عنایت به اینکه صاع و وسق پیمانه های خاص ّ بوده و قهراً با غلّ

توجّه به سبکی و سنگینی غلّات )بر طبق وزن حجمی آنها( وزن نصاب غلّات مختلف 

درهم برای هر صاع ، برای گندم متوسط تعیین شده  6694تغییر می کند، ظاهرًا وزن 
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کیلو گرم مربوط به نصاب گندم می  6479/ 391یا  6496/ 237است ، بنا بر این ارقام 

باشد و با عنایت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمی و اختالف فوق در وزن 

 6344درهم ، تعیین دقیق حجم نصاب غلّات میسور نیست ، ولی می توان حجم حد اقل 

ونی ف وزنهای گوناگلیتر را برای نصاب غلّات در نظر گرفت ، این حجم در غلّات مختل

دارد، بلکه اقسام هر نوع غلّه ، نیز وزن حجمی مختلفی دارد، مثلًا برای جو، حد اقل وزن 

 کیلو گرم را می توان برای نصاب زکات در نظر گرفت . 934

 662ص: 

 [3865]مسأله 

اگر پیش از دادن زکات از انگور بعد از کشمش شدن ، و خرما بعد از تمر  6311مسأله 

جو و گندم بعد از صدق اسم ، که زکات آنها واجب شده ، خود و عیاالتش  شدن و

بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد. این مسأله ، 

در رساله آیات عظام : )اراکی ( و )فاضل ( نیست )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر 

ما و غوره آنها و از جو و گندم بیشتر از مقدار متعارف پیش از دادن زکات از انگور و خر

 ، مصرف کند، باید زکات آن را بدهد ولی در مقدار متعارف الزم نیست .

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو 

ا مثلًا به فقیر به غیر [ ی6و گندمی که زکات آنها واجب شده ، خود و عیاالتش بخورند، ]

[ )نوری (: مسأله 3[ باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد. ]2عنوان زکات بدهد ]

اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و غوره آنها و جو و گندمی که زکات آنها 

واجب شده خود و عیاالتش به مقدار متعارف بخورند، یا مثلًا به فقیر بدهد، زکات 

 ی را که مصرف کرده واجب نیست .مقدار
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)مکارم (: مسأله اگر قبل از دادن زکات مقداری از انگور و خرما و جو و گندم را مصرف 

 کند یا به دیگری بدهد باید زکات آن را بپردازد.

 [3866]مسأله 

اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن  6311مسأله 

قدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، بمیرد، باید م

 هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است ، باید زکات سهم خود را بدهد.

 [3867]مسأله 

 اشاره

( مأمور جمع آوری زکات است ، موقع 6کسی که از طرف حاکم شرع ) 6319مسأله 

( 2خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور )

( و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده 3می تواند زکات را مطالبه کند )

( 2)فاضل (: از طرف مجتهد جامع الشرایط .. ) (6، از بین برود باید عوض آن را بدهد. )

 )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: بعد از کشمش شدن انگور و تمر شدن رطب ..

 )زنجانی (: بعد از خشک شدن خرما و کشمش شدن انگور ..

 )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . 3)سیستانی (: در وقت خشک شدن خرما و انگور .. )

)مکارم (: مسأله حاکم شرع می تواند مأموری برای جمع آوری زکات تعیین کند تا بعد 

 از 

----------------------------------- 

 [ ) من بهجت 6]
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 (: خود و افراد تحت تکفّل او بخورند ..

 [ ) من بهجت 2]

 (، )زنجانی (: یا مثلًا به فقیر بدهد ..

 [ ) من زنجانی 3]

قدار متعارف از انگور و خرما خودش و عیاالتش بخورند زکات آن مقدار (: ولی اگر به م

واجب نیست ، همچنین اگر از انگور و خرما و جو و گندم در موقع چیدن به مقدار 

 متعارف به فقیر بدهد زکات ندارد.

 663ص: 

جدا کردن گندم و جو از کاه ، یا خشک شدن خرما و انگور، زکات را جمع آوری کند 

از پرداختن زکات که حق ّ محرومان است خودداری نمایند می تواند به زور از و اگر 

 آنها بگیرد.

 مسأله اختصاصی 

کسی که زکات را جمع آوری می کند می تواند در زمانی که  6939)بهجت (: مسأله 

معلوم باشد میوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضایت مالک مقدار زکات را تخمین 

 ک بتواند در نصاب تصرّف کند.بزند تا مال

 [3868]مسأله 
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اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات  6313مسأله 

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )بهجت (، 6( باید زکات آن را بدهد. )6آنها واجب شود )

 )صافی (، )نوری (: مثلًا خرما در ملک او زرد یا سرخ شود ..

مسأله هر گاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری کند  )مکارم (:

زکات بر عهده مالک جدید است و اگر بعد از آنکه زکات واجب شده بخرد، زکات بر 

 عهده فروشنده یعنی مالک قدیم است .

 [3869]مسأله 

و  اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت 6317مسأله 

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، 6( )6درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد )

)سیستانی (: فروشنده باید زکات آنها را بدهد ) )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و 

 چنانچه داد، بر خریدار چیزی واجب نیست (.

زکات آنها را بدهد و  )زنجانی (: ظاهراً معامله صحیح است و فروشنده یا خریدار باید

چنانچه خریدار زکات را داد می تواند معادل آن را از فروشنده بگیرد. )مکارم (: رجوع 

 کنید به ذیل مسأله 

 [3871]مسأله 

اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده  6394مسأله 6313

، چیزی بر او واجب نیست . و اگر بداند  ( یا شک کند که داده یا نه6زکات آن را داده )

( معامله مقداری را که باید از بابت 3( چنانچه حاکم شرع )2که زکات آن را نداده )

( می تواند 9زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است . و حاکم شرع )

هد، معامله صحیح مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه د
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( بدهد و در صورتی که قیمت 1است . و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع )

( این مسأله ، در رساله 1آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد )

( )مکارم (: زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز 6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

بر او الزم نیست ، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است ، معامله نسبت به مقدار چیزی 

زکات باطل است ، مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار 

زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد، زکات را از خریدار خواهد گرفت . 

( 2فروشنده داده ، می تواند از او پس بگیرد. ) و در صورتی که خریدار قیمت آن را به

)اراکی (: اگر بداند که زکات آن را نداده ، معامله صحیح است و چنانچه مشتری زکات 

 را پرداخت کرده باشد می تواند از فروشنده بگیرد.

)سیستانی (: اگر بداند که زکات آن را نداده ، باید خود زکات آن را بدهد، ولی چنانچه 

فروشنده او را گول زده باشد، می تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار 

 زکات را از او مطالبه کند.

 669ص: 

نده دهد مگر اینکه فروش)زنجانی (: اگر بداند که زکات آن را نداده ، باید زکات آنها را ب

بعد از فروش ، زکات را بدهد، و چنانچه خریدار زکات را بدهد می تواند معادل آن را 

( )گلپایگانی (، 1( )فاضل (: مجتهد جامع الشرایط .. )1( )9( )3از فروشنده بگیرد. )

)صافی (: و همچنین صحیح می شود اگر بعد از معامله ، خود فروشنده زکات آن را 

 .بدهد

 [3873]مسأله 

من  233( به 6اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است ) 6396مسأله 

( و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب 2مثقال کم برسد ) 91و 
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( )سیستانی (: به مقدار نصاب برسد و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار 6نیست . )

( )گلپایگانی (، )مکارم (، )صافی (: به حدّ نصاب برسد 2جب نیست . )شود، زکات آن وا

 .. )بهجت (: تقریباً به سیصد من تبریز برسد ..

)زنجانی (: مسأله اگر گندم و جو و خرما و انگور موقعی که تر است به مقدار نصاب 

برسد و بعد از خشک شدن یا کشمش شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب 

 یست .ن

 [3872]مسأله 

( مصرف کند اگر چه 6اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن ) 6392مسأله 

( ولی اگر احتیاطاً زکات 2خشک آنها به اندازه نصاب باشد، زکات آنها واجب نیست )

آنها را بدهد، خیلی پسندیده است . این مسأله ، در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )بهجت 

( )گلپایگانی (، 2[ ذکر شد .. )6319( )نوری (: در غیر آنچه که در مسأله ]6( نیست )

)خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )سیستانی (، )نوری (، )زنجانی (: چنانچه خشک آنها به 

اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد ) )زنجانی (: همچنین است اگر انگور را 

انچه کشمش آنها به اندازه نصاب باشد، باید پیش از کشمش شدن مصرف کند، چن

 زکات آنها را داد(.

)اراکی (: مسأله اگر بخواهد از گندم یا جو یا خرما یا انگور قبل از خشک شدن ، بیشتر 

از متعارف مصرف کند، چنانچه خشک آنها قبل از مصرف به نصاب می رسد، زکات 

 آنچه را بیش از متعارف مصرف کرده ، ضامن است .

مکارم (: مسأله اگر رطب و انگور را پیش از خشک شدن مصرف کند یا به فروش )

 رساند، در صورتی زکات آن واجب است که خشک شده آنها به اندازه نصاب باشد.
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 [3871]مسأله 

( چنانچه 6خرمایی که تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی کم می شود ) 6393مسأله 

( زکات آن واجب است 2مثقال کم برسد ) 91من و  233مقداری باشد که خشک آن به 

( )گلپایگانی (، )اراکی (، )صافی (: یا بعد از خشک شدن به آن خرما نمی گویند .. 6. )

 ( )گلپایگانی (، )صافی (: به حد نصاب برسد .. )بهجت (: به سیصد من تبریز برسد ..2)

 .6313)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 661ص: 

( آن است که خشکش می کنند 6خرما بر سه قسم است : ) -وئی (، )تبریزی (: مسأله )خ

( 3[ )6( آن است که در حال رُطَب بودنش می خورند. ]2و حکم زکات آن گفته شد. )

آن است که نارس خالل آن را می خورند. در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک 

[ 2ئی (: بنا بر احتیاط( زکات آن واجب است ]مثقال کم برسد ) )خو 91من  233آن به 

 و امّا قسم سوم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.

آن که خشکش می کنند که زکات در آن  6)زنجانی (: مسأله خرما بر سه قسم است : )

آن که در حال رطب بودنش می خورند  2بی اشکال واجب است ، چنانچه گذشت . )

اگر مقداری باشد که خشک آن به اندازه نصاب باشد، زکات آن واجب که بنا بر احتیاط 

 آن که نارس آن را می خورند که ظاهراً زکات در آن واجب نیست . 3است . )

 [3874]مسأله 

گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد  6399مسأله 

 او بماند زکات ندارد.
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 [3875]مسأله 

 اشاره

( مشروب شود و هم از 6اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران ) 6391مسأله 

آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو آبیاری شده نه 

( زکات آن 2باران ، زکات آن بیست یک است و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده )

در رساله آیات عظام : )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، ده یک است . این مسأله 

( )نوری (: یا مانند آن .. 6)صافی (، )سیستانی (، )بهجت (، )زنجانی ( و )فاضل ( نیست )

 ( )نوری (: نه دلو ..2)

)مکارم (: مسأله مقدار زکات گندم و جو و خرما و انگور در صورتی که از آب باران ، 

یا قنات و نهر و سدّ و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یک است و اگر با آب چاههای 

عمیق و نیمه عمیق و کم عمق ، یا به وسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب 

 زکات آن بیست یک است . بکشد و آن را مشروب سازد

 مسائل اختصاصی 

اگر گندم و جو و خرما و  6396)نوری (: مسأله  6333)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله 

[ از رطوبت زمین 3انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا )مثل زراعتهای مصر( ]

[ زکات آن 9] استفاده کند؛ زکات آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود

[ و اگر مقداری از باران ، یا نهر، یا رطوبت زمین استفاده کند و به 1بیست یک است ]

[ زکات نصف آن ده یک و 1همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید ]

زکات نصف دیگر آن بیست یک می باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را باید 

 بابت زکات بدهند.
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----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: در حال رُطب بودن قابل مصرف است ..

 [ ) من سیستانی 2]

(: در قِسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد احتیاط مستحبّ  

 آن است که زکات آن را بدهند ..

 ) من زنجانی  [ قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه3]

 ( نیست 

 [ ) من فاضل 9]

(: اگر با دلو و موتور و پمپ از چاههای عمیق و نیمه عمیق که فعلًا متداوّل است آبیاری 

 شود ..

 ) من تبریزی 

 (: اگر با ماشین آالت یا با دلو و مانند آن آبیاری شود ..

 ) من بهجت 

 بیاری شود ..(: اگر با دست ، همچون دلو و موتور آب و مانند آن آ

 [ ) من خوئی 1]
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 (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 [ ) من فاضل 1]

 (: به همان مقدار از آبیاری با دلو و موتور و پمپ استفاده نماید ..

 ) من بهجت 

 (: به همان مقدار از آبیاری با دلو و موتور آب و مانند آن استفاده نماید.

 661ص: 

 [3876]مسأله 

اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب  6391مسأله 

دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه 

( زکات آن بیست یک است ؛ و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه 6داشته )

( بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی 2زکات آن ده یک است ) داشته

آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنا بر احتیاط، زکات آن ده 

( )گلپایگانی (، )صافی (: چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با 6( )3یک می باشد )

 دلو و مانند آن شده ..

وئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری )خ

( )اراکی (: ]و[ اگر نگویند 2با ) )تبریزی (: ماشین آالت یا با( دلو و مانند آن شده .. )

آب باران و نهر یا آب دلو و مانند آن غلبه داشته باید نصف آن را ده یک و نصف دیگر 

 زکات بدهد.را بیست یک 
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)گلپایگانی (، )صافی (: اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده زکات آن ده یک 

است و اگر آبیاری با دلو غلبه داشته ولی چنان نباشد که بگویند با دلو آبیاری شده باید 

مالحظه نسبت کنند و احتیاط آن است که در نصف ده یک و در نصف دیگر بیست 

 یک زکات بدهند.

وئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده )خ

، زکات آن ده یک است ، و اگر طوری است که عرفاً می گویند به هر دو آبیاری شده 

( )نوری (: بنا بر احتیاط واجب ، زکات آن ده یک می 3، زکات آن سه چهلم است . )

 با هر دو آبیاری شده ، زکات آن سه چهلم است .باشد. و اگر عرفاً بگویند 

)بهجت (: مسأله اگر گندم ، جو، خرما و انگور از آب باران یا مانند آن و هم از آب دلو 

و موتور آب یا مانند آن استفاده کند، چنانچه از یکی از این دو راه بیشتر آبیاری می 

 شود، همان را باید مالک قرار داد.

)فاضل (: مسأله اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و 

هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند با دلو 

و موتور مثلًا آبیاری شده نه باران ، زکات آن بیست یک است و اگر عرفاً بگویند با آب 

 ی شده نه دلو، زکات آن ده یک است .باران مثلًا آبیار

)مکارم (: مسأله اگر زراعتی با آب باران و آب چاه آبیاری شود چنانچه یکی از آنها به 

قدری کم باشد که به حساب نیاید باید مطابق آن که غالباً مشروب شده زکات بدهد، 

با  ثلث مدّتولی اگر از هر دو به مقدار قابل توجهی مشروب شده است ، مثلًا نصف یا 

آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زکات آن را نیمی به حساب ده یک و 

 نیمی به حساب بیست یک بدهد.

 [3877]مسأله 
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 اشاره

 اگر شک کند که آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یک  6399مسأله 

 669ص: 

( )اراکی (: 6آیت اللّه )بهجت ( نیست ) ( این مسأله ، در رساله6بر او واجب می شود )

 بیست یک کافی می باشد و احتیاط مستحب ّ است که ده یک بدهد.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر شک کند که آبیاری با آب باران و آب دلو به یک 

اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته ، می تواند از نصف آن ده یک و از نصف دیگر آن 

 یک بدهد.بیست 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله چنانچه در صدق عُرفی شک کند و نداند که 

آبیاری طوری است که در عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می گویند 

 آبیاری آن مثلًا با باران است ، اگر سه چهلم بدهد کافی است .

 )زنجانی (: چنانچه نداند ..

)فاضل (: مسأله اگر شک کند که با آب باران یا با دلو و موتور و پمپ آبیاری شده ، 

 بیست یک بر او واجب می شود و احتیاط مستحب ّ آن است که ده یک بدهد.

)مکارم (: مسأله اگر نداند که آبیاری با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن ، فقط 

 بیست یک بر او واجب است .

 اختصاصی  مسأله
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اگر شک کند و  6393)سیستانی (: مسأله  6331)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله 

نداند که عُرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می گویند با دلو و مانند آن 

آبیاری شده است ، در این صورت دادن یک بیستم کافی است ، و همچنین است حال ، 

 یز برود که در عُرف بگویند: با آب باران آبیاری شده است .اگر احتمال آن ن

 [3878]مسأله 

( مشروب شود و به 6اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر ) 6393مسأله 

آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن 

( و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و 2ت )محصول کمک نکند زکات آن ده یک اس

( هم مشروب شود و آنها به 3به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر و باران )

( این مسأله ، در رساله 9زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بیست و یک است )

)زنجانی (:  2یا نهر .. ) ( )گلپایگانی (، )صافی (: با آب باران6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )گلپایگانی (، )صافی (: با آب نهر یا باران .. 3زکات آن بی اشکال یک دهم است .. )

 ( )زنجانی (: زکات آنها بی اشکال یک بیستم است .9)

)فاضل (: مسأله اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران یا نهر مشروب شود و به 

اج نباشد ولی با آب دلو و موتور هم آبیاری شود لیکن آب آب دلو و موتور و پمپ محت

دلو و موتور تأثیری در زیاد شدن محصول نداشته باشد زکات آن ده یک است و اگر با 

دلو و موتور آبیاری شود و به آب نهر یا باران محتاج نباشد ولی با آب نهر یا باران هم 

 . د، زکات آن بیست یک استمشروب شود لیکن در زیاد شدن محصول تأثیری نگذار

)مکارم (: مسأله هر گاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجی به آب چاه 

نداشته باشد امّا با آن نیز آبیاری گردد و این کار تأثیری در محصول نداشته باشد زکات 
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 اآن ده یک است و اگر به عکس با آب چاه آبیاری شود و آب باران بر آن ببارد امّ

 تأثیری نگذارد زکات آن بیست و یک است .

 663ص: 

 [3879]مسأله 

( آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن 6اگر زراعتی را با دلو و مانند آن ) 6397مسأله 

است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود زکات 

( ده 2یک و زکات زراعتی که پهلوی آن است ، )زراعتی که با دلو آبیاری شده ، بیست 

( )فاضل (: با دلو و یا 6یک می باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 ( )تبریزی (، )سیستانی (: بنا بر احتیاط ..2موتور یا پمپ .. )

ی زراعت)مکارم (: مسأله هرگاه زراعتی را با آب چاه آبیاری کنند و در زمین مجاور آن 

باشد که از رطوبت آن زمین استفاده کند و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با 

 آب چاه آبیاری شده ، بیست یک و زکات زراعتی که مجاور آن است ده یک می باشد.

 [3881]مسأله 

( حتی 6مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است ) 6334مسأله 

اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده ، می تواند از حاصل  مقداری از قیمت

مثقال کم برسد، باید  91من و  233( کم کردن اینها به 2کسر کند. و چنانچه پیش از )

( )گلپایگانی (، )صافی (: و معمول است که آن مخارج 6( )3زکات باقیمانده آن را بدهد )

حاصل کسر کند و چنانچه باقیمانده آن به حّد را از خود زراعت می دهند می تواند از 

نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد و آنچه معمول نیست از خرمن بدهند بنا بر احتیاط 

( )اراکی (، )نوری (: 2الزم جزء نصاب حساب نمایند لکن زکات آن واجب نیست . )
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ا بر احتیاط واجب ( )اراکی (: باید زکات آن را بدهد. )فاضل (: بن3چنانچه پس از .. )

 باید زکات باقیمانده آن را بدهد.

[ برای گندم و جو و خرما و انگور کرده 6)خوئی (، )تبریزی (: مسأله مخارجی را که ]

است نمی تواند از حاصل کسر نموده و مالحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها 

 [ زکات آن را بدهد.3[ باید ]2مثقال کم برسد ] 91من  233پیش از مالحظه مخارج به 

یاط واجب مخارجی را که برای زراعت کرده از حاصل کسر )مکارم (: مسأله بنا بر احت

 نکند، همچنین قیمت تخمی را که برای زراعت پاشیده است .

)بهجت (: مسأله هزینه ای را که برای گندم ، جو، خرما و انگور پرداخت کرده است ، 

می تواند از محصول کسر کند، و چنانچه پیش از کم کردن هزینه ، وزن آنها به سیصد 

من )تبریزی ( برسد، ولی بعد از کم کردن به این مقدار نرسد، بنا بر أظهر زکات واجب 

 نیست .

 [3883]مسأله 

قیمت وقتی که تخم را برای زراعت پاشیده می تواند جزء مخارج حساب  6336مسأله 

 نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

 (: بنا بر احتیاط مخارجی را که ..

 [ ) من سیستانی 2]
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 (، )زنجانی (: به اندازه نصاب برسد ..

 [ ) من زنجانی 3]

 (: بنا بر احتیاط باید ..

 667ص: 

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله تخمی را که به  6334)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

، اگر از خودش باشد، به مقدار قیمت آن می تواند از حاصل  مصرف زراعت رسانده

کسر کند. و اگر خریده باشد، می تواند قیمتی را که برای خرید آن داده ، جزء مخارج 

 حساب نماید.

)اراکی (، )فاضل (: مسأله قیمت بذری که زکات به آن تعلق نگرفته ، یا زکاتش را 

حساب نماید، ولی باید قیمت زمان کاشت  پرداخته است می تواند جزء مخارج زراعت

 را حساب کند.

[ به مصرف زراعت رسانده ، چه 6)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله تخمی را که ]

از خودش باشد یا خریده باشد، نیز نمی تواند از حاصل کسر کند و سپس مالحظه نصاب 

 نماید.بنماید بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید مالحظه 

 [3882]مسأله 

 اشاره

اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو، ملک خود او باشد، نباید کرایه  6332مسأله 

آنها را جزء مخارج حساب کند؛ و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری بی 
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اجرت انجام داده ، چیزی از حاصل کسر نمی شود. این مسأله ، در رساله آیات عظام : 

 )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (، )بهجت ( و )مکارم ( نیست 

 مسائل اختصاصی 

آنچه که دولت از  6393)سیستانی (: مسأله  6376)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله 

کیلو گرم باشد  314عین مال می گیرد زکات آن واجب نیست ، مثلًا اگر حاصل زراعت 

کیلو واجب  344[ فقط زکات در 2م آن را به عنوان مالیات بگیرد، ]کیلو گر 14و دولت 

 می شود.

مصارفی که انسان پیش از  6397)سیستانی (: مسأله  6372)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

تعلق زکات ) )سیستانی (: یا بعد از آن ( نموده ، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل 

 را بدهد. کسر نموده و فقط زکات بقیّه

بنا بر احتیاط مصارفی را که برای محصول نموده نمی تواند از  6372)زنجانی (: مسأله 

 حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیّه را بدهد.

مصارفی که بعد از تعلق زکات است می تواند از حاکم  6373)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

سبت به مقدار زکات خرج شده شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه ن

 بردارد.

در مسأله قبل فرقی نیست که مصارف پیش از تعلق زکات انجام  6373)زنجانی (: مسأله 

 شده باشد، یا بعد از آن .

مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج می نماید، نمی تواند آنچه  6314)سیستانی (: مسأله 

را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند، هر چند بنا بر احتیاط از حاکم 

 شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
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واجب نیست صبر نماید تا جو  6316)سیستانی (: مسأله  6379)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

 و

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

 (: بنا بر احتیاط بذری را که ..

 [ ) من زنجانی 2]

کیلو گرم آن را به عنوان  344کیلو گرم باشد و دولت  6644(: مثلًا اگر حاصل زراعت 

 مالیات بگیرد ..

 624ص: 

گندم به حدّ خرمن برسد و انگور و خرما خشک گردد ) )سیستانی (: انگور و خرما به 

وقت خشک شدن برسد( و آنگاه زکات را بدهد بلکه همین که زکات واجب شد جایز 

 است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.

و گندم به هنگام خرمن برسد و واجب نیست صبر نماید تا جو  6379)زنجانی (: مسأله 

انگور و خرما خشک گردد، و آنگاه زکات بدهد، بلکه همین که زکات را قیمت نمود، 

 قیمت آن را بابت زکات بدهد.

بعد از آن که زکات تعلق  6312)سیستانی (: مسأله  6371)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

درو کردن یا چیدن به مستحقّ  گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از 

[ و پس از آن در مصارف شریک می 6یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعاً تسلیم نماید ]

 باشند.
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در صورتی که  6313)سیستانی (: مسأله  6371)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله 

م آنها تسلی مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق ّ یا وکیل

نمود الزم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می تواند برای این که تا وقت 

 درو یا خشک شدن برسد برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

 [3881]مسأله 

اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست ولی اگر  6333مسأله 

( بخرد، پولی را که برای آن داده جزء مخارج حساب 6انگور را پیش از چیدن ) خرما یا

می شود. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی (، )بهجت (، )زنجانی ( 

( )گلپایگانی (، )صافی (: و قبل از تعلق زکات در مواردی که 6و )سیستانی ( نیست )

 خریدن آن صحیح است ..

 : و قبل از تعلّق زکات ..)فاضل (

هر گاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلماً جزء مخارج  -)مکارم (: مسأله 

نیست و اگر خرما یا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است که پول آن 

را نیز از محصول کم نکند، همچنین پولی را که برای خرید زمین می دهد جزء مخارج 

 . نیست

 [3884]مسأله 

اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید  6339مسأله 

( پولی را که برای 6زمین داده جزء مخارج حساب نمی شود. ولی اگر زراعت را بخرد )

( امّا باید قیمت 2خرید آن داده می تواند جزء مخارج حساب نماید و از حاصل کم کند )

( 3را که از آن به دست می آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید ) کاهی
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( صد تومان باشد، فقط چهار 9مثلًا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن )

صد تومان آن را می تواند جزء مخارج حساب نماید. این مسأله ، در رساله آیات عظام : 

( )گلپایگانی (، )فاضل 6نی (، )زنجانی ( و )تبریزی ( نیست ))خوئی (، )بهجت (، )سیستا

( 3( )اراکی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )2(، )صافی (: پیش از تعلّق زکات بخرد .. )

)گلپایگانی (، )صافی (: یعنی باید مخارج را تقسیم کند ]و[ آنچه سهم گندم باشد از 

 گندم کم 

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

(: که در این صورت پس از آن ، مالک و مستحقّان ِ زکات ، در مخارج ، به نسبت 

 شریک می باشند.

 626ص: 

( )گلپایگانی (، 9کند چنانکه در مخارج زراعت همیشه باید این جهت مالحظه شود .. )

  )صافی (: سهم کاه آن وقت خرید .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله

 [3885]مسأله 

کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت الزم است می  6331مسأله 6333

تواند زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جزء مخارج 

حساب نماید. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )خوئی (، )بهجت (، )تبریزی (، )مکارم 

اضل (، )زنجانی ( و )سیستانی ( نیست )اراکی (: مسأله اگر گاو و چیزهای دیگری (، )ف

که برای زراعت الزم است بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جزء مخارج 

 حساب نماید.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 [3886]مسأله 

کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت الزم است نمی تواند  6331مسأله 

( می تواند تمام 6زراعت کند، اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت ، به کلّی از بین بروند )

قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها کم شود، می تواند 

ج حساب کند ولی اگر بعد از زراعت ، چیزی از قیمتشان کم آن مقدار را جزء مخار

( این مسأله ، در رساله 2نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید )

آیات عظام : )خوئی (، )مکارم (، )بهجت (، )سیستانی (، )زنجانی ( و )تبریزی ( نیست 

ی که عرفاً برای زراعت به کار م ( )فاضل (: کسی که گاو و وسائل کشاورزی دیگری6)

( )نوری (: بنا بر احتیاط واجب 2رود بخرد اگر بواسطه زراعت بکلّی از بین برود .. )

 چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج ، حساب ننماید.

 [3887]مسأله 

اگر در یک زمین ، جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن  6339مسأله 

(، خرجهایی که برای هر کدام آنها کرده فقط پای همان ، حساب 6د )واجب نیست بکار

می شود؛ ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده باید به هر دو، قسمت نماید، مثلًا اگر هر 

دو به یک اندازه بوده ، می تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید. 

(، )مکارم (، )سیستانی (، )زنجانی ( و )تبریزی این مسأله ، در رساله آیات عظام : )خوئی 

( )گلپایگانی (، )صافی (: چنانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در 6( نیست )

موقع کشت منظور باشد مخارج به نسبت مداخل تقسیم می شود و اگر فایده یکی از آنها 

 محسوب می شود به قدری کم باشد که در موقع کشت منظور نباشد مخارج از چیزی

 که منظور باشد.

 [3888]مسأله 
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اگر برای سال اوّل ، عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای  6333مسأله 

( ولی اگر برای چند 6بعد هم فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوّل کسر کند )

، در رساله آیات عظام : )خوئی ( این مسأله 2سال عمل کند باید بین آنها تقسیم نماید )

( )اراکی (: می تواند مخارج 6(، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی ( و )مکارم ( نیست )

( )بهجت (: اگر کاری را برای چند سال 2آن را از سال اوّل کسر کند. ]پایان مسأله [ )

 انجام دهد می تواند از مخارج سال اوّل حساب 

 622ص: 

 ا تقسیم نماید.کند و یا بین آنه

)گلپایگانی (: مسأله اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال برای زراعت 

[ اگر زراعت سال اوّل به آن محتاج باشد می تواند آن را جزء 6فایده دارد خرجی کند ]

 مخارج سال اوّل حساب نماید.

 ]مسأله [

یکدیگر اختالف دارد و زراعت ( با 6اگر انسان در چند شهر که فصل آنها ) 6337مسأله 

و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و 

همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازه نصاب 

( 3( باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد )2مثقال کم باشد ) 91من و  233یعنی 

زکات بقیّه را هر وقت به دست می آید ادا نماید و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه  و

(. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، 9نصاب نباشد صبر می کند تا بقیه آن برسد )

( 6( و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست . )1زکات آن واجب است )

( )گلپایگانی 2، )زنجانی (: فصل رسیدن حاصل آنها .. ))خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (

 (، )مکارم (، )فاضل (، )صافی (، )سیستانی (، )زنجانی (: به اندازه نصاب باشد ..
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( )مکارم (: باید زکات 3)بهجت (: به اندازه نصاب )یعنی تقریباً سیصد من تبریز( باشد .. )

اضل (، )نوری (: اگر آنچه اوّل می رسد به ( )گلپایگانی (، )صافی (، )ف9آن را بدهد .. )

اندازه نصاب نباشد در صورتی که ) )فاضل (: علم و( یقین دارد با آنچه بعد به دست می 

آید به اندازه نصاب می شود، باز هم ) )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: بعد از تعلق 

ی و زکات بقیّه را موقعزکات به بقیّه ( واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت 

که می رسد بدهد و اگر یقین ) )فاضل (: و علم ( ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود 

.. 

)زنجانی (: اگر آنچه اّول می رسد به اندازه نصاب نباشد زکات آنها فعًلا واجب نیست ، 

ود، بلکه شهر چند یقین داشته باشد که با آنچه بعد بدست می آید به اندازه نصاب می 

صبر می کند تا مقدار محصول به اندازه نصاب برسد و در آن وقت زکات واجب می 

 ( )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده .1شود. )

 [3891]مسأله 

اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم  6374مسأله 

( )گلپایگانی (، )فاضل 6( )6واجب است )به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتیاط؛ زکات آن 

(، )صافی (، )نوری (: اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زکات آن واجب نیست 

برای این که ) )نوری (: زراعت در هر فصلی مستقلًّا مورد حساب قرار می گیرد و( 

 زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است .

است . )مکارم (: زکات آن را بنا بر احتیاط واجب  )بهجت (: بنا بر أظهر زکات آن واجب

 باید بدهد.

----------------------------------- 
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 [ ) من فاضل 6]

 (: بنا بر احتیاط واجب باید مخارج آن را بین چند سال تقسیم کند.

 ) من صافی 

 (: خرید کند ..

 623ص: 

 [3893]مسأله 

اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می  - 6376مسأله 

شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق ّ بدهد که اگر خشک شود به 

اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد. )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: 

خشک نشده یا انگور دارد که خشک آن به اندازه نصاب می  مسأله اگر مقداری خرمای

شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک 

 شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

 )زنجانی (: مسأله اگر مقداری خرمای تازه یا انگور دارد که خشک شده یا کشمش آن

به اندازه نصاب می شود می تواند به قصد زکات به قدری به مصرف زکات برساند که 

 اگر خشک شود یا کشمش گردد به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است .

)مکارم (: مسأله اگر زکات خرما یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکات را از 

تازه یا انگور را به مستحق ّ بفروشد بعد  رطب تازه یا انگور بدهد )ولی می تواند رطب

بدهی او را از باب زکات حساب کند( امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشک 

 شدن بفروشد می تواند زکات آن را از خودش بدهد.
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 [3892]مسأله 

اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکات  6372مسأله 

( و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب 6آن را خرمای تازه یا انگور بدهد )

( امّا اگر یکی از اینها 2باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد )

ات بدهد مانعی ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه یا چیز دیگری را به قصد قیمت زک

( )گلپایگانی (، )صافی (: مگر خرما یا انگوری که از جمله همان خرما 6)بهجت ( نیست )

 و کشمش باشد که زکات به آن تعلق گرفته ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: بلکه چنانچه مالحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای 

یا کشمش ) )تبریزی (: خرمای تازه یا مویز( یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت تازه 

 بدهد نیز محل ّ اشکال است ..

)زنجانی (: هر چند از بابت قیمت باشد. و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب 

باشد، نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد هر چند به اعتبار قیمت 

اشد و بطور کلّی در جائی که زکات از بابت قیمت داده می شود، تنها پول می توان داد ب

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: بلکه چنانچه به 2و اجناس دیگر کفایت نمی کند. )

 اعتبار قیمت ، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل ّ اشکال است .

مگر آن که خرمای خشک یا کشمش از جمله خرما و انگوری  )گلپایگانی (، )صافی (:

باشد که زکات به آن تعلق گرفته ولی اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت 

 زکات بدهد مانعی ندارد.

 .6376)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [3891]مسأله 
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آن واجب شده اگر بمیرد،  کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات 6373مسأله 

( اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا 6باید )

 (2نمایند )

 629ص: 

( )سیستانی (: ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد، 2( )بهجت (: باید بنا بر أظهر .. )6)

 مانند سایر دُیون است .

ز دنیا برود در حالی که زکات واجب بر ذمه اوست و هم )مکارم (: مسأله هرگاه کسی ا

بدهی به مردم دارد اّول باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد 

دین او را ادا کنند و این در صورتی است که مالی که زکات به آن تعلق گرفته موجود 

 باشد.

 [3894]مسأله 

گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد کسی که بدهکار است و  6379مسأله 

( هر 6و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند )

( باید زکات بدهد و اگر پیش از 2مثقال کم برسد ) 91من و  233کدام که سهمشان به 

مّیت فقط به اندازه  ( چنانچه مال3آن که زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند )

( )واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او 9بدهی او باشد )

(، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری 1باشد )

کات ز از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می دهند

ندارد و بقیّه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات 

( )اراکی (: اگر بعد از ظاهر شدن حاصل پیش از آن که زکات اینها 6آن را بدهد. )

واجب شود بمیرد اگر ورثه قرض او را قبل از واجب شدن زکات از مال دیگر بدهند .. 
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صافی (، )سیستانی (، )زنجانی (: هر کدام که سهمشان به حدّ نصاب ( )گلپایگانی (، )2)

 برسد ..

( )اراکی (: پرداخت 3)بهجت (: هر کدام که سهمشان تقریباً به سیصد من تبریز برسد .. )

زکات واجب نیست ، و اگر قبل از ظاهر شدن حاصل بمیرد پس از مرگ وی هر کدام 

( )بهجت 9قال کم برسد باید زکات آن را بدهد. )مث 91من و  233از ورثه که سهمشان به 

(: نیز زکات چنانکه گفته شد واجب است بنا بر أظهر، چه مرگ مالک پیش از ظهور 

ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زکات ، که در صورت دوم بدون اشکال 

ت بنا واجب اسنیست ، و همچنین است اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد دادن زکات 

( )خوئی (، )تبریزی (: باید جنس زکات دار را نسبت به مجموع مال مالحظه 1بر أظهر. )

کنند به همان نسبت از جنس زکات دار کسر شود پس سهم هر یک از ورثه به اندازه 

نصاب برسد زکات بر او واجب است . ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )صافی ( 

(: مسأله هرگاه کسی که بدهکار است و زراعتی نیز دارد، فوت کند و نیست [ )مکارم 

ورثه پیش از آن که زکات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگری بدهند، هر 

کدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد باید زکات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از 

فقط به اندازه دین است زکات واجب  واجب شدن زکات نپردازند، چنانچه مال مّیت

 نمی شود.

 [3895]مسأله 

 اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب  6371مسأله 

 621ص: 
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( و یا زکات همه را 6و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد )

( )بهجت 6از بد نمی تواند بدهد. )از خوب و بد بدهد و به احتیاط واجب زکات همه را 

 (، )نوری (: و زکات همه را نمی تواند از جنس بد بدهد.

)گلپایگانی (، )صافی (، )سیستانی (: احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را 

 از جنس بد ندهند.

)اراکی (، )فاضل (: بنا بر احتیاط واجب باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود 

بدهد و یا زکات همه را از خوب بدهد؛ و ) )فاضل (: بنا بر احتیاط واجب ( زکات  آنها

 همه را از بد نمی تواند بدهد.

)خوئی (، )تبریزی (: احتیاط واجب آن است که زکات هر کدام از خوب و بد را از خود 

 آنها بدهد.

ولی الزم  )زنجانی (: احتیاط آن است که زکات قسم خوب را از قسم بد آن نپردازد

نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد بلکه می تواند زکات هر قِسم را از خود آن 

 بدهد.

)مکارم (: مسأله اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زکات هر کدام را از خود 

آن بدهد و یا قیمتش را حساب کند و نمی تواند زکات همه را از جنس بد بدهد و اگر 

 بدهد بهتر است .همه را از خوب 

 نِصاب طال

 [3896]مسأله 
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طال دو نِصاب دارد: نصاب اوّل آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال  6371مسأله 

نخود است ، پس وقتی طال به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است  63آن 

برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که نُه 

ات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست ( از بابت زک6نخود می شود )

. نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود یعنی اگر سه 

مثقال را از قرار چهل یک بدهد و  63مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 

ال آن را بدهد و زیادی آن مثق 61اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 

زکات ندارد و همچنین است هر چه باال رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات 

( 6تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد. )

 نخود است ( .. 29)نوری (: )هر مثقال معمولی 

است : نصاب اوّل آن بیست مثقال شرعی است که  )مکارم (: مسأله طال دارای دو نصاب

مثقال معمولی می باشد، هرگاه به این مقدار برسد و شرایط دیگر نیز در آن  61معادل 

جمع باشد باید چهل یک آن را )دو و نیم درصد( به عنوان زکات بپردازد و اگر به این 

مثقال معمولی می  3مقدار نرسد زکات ندارد. نصاب دوم چهار مثقال شرعی است که 

مثقال را از قرار  63مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام  3شود، یعنی اگر 

مثقال اضافه شود فقط زکات پانزده مثقال واجب  3دو و نیم درصد بدهد و اگر کمتر از 

مثقال اضافه شود  3است و زیادی آن زکات ندارد، همچنین هر چه باال رود، یعنی اگر 

 ید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.با

 621ص: 

)زنجانی (: مسأله طال دو نصاب دارد: نصاب اوّل : بیست دینار است ، این نصاب بنا بر 

گرم است ، ولی ظاهراً وزن دینار بیش  17/ 6مشهور معادل پانزده مثقال معمولی و تقریباً 
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ی بوده ، لذا نصاب طال بیشتر از وزن فوق می باشد، بنا بر نظر برخی مثقال معمول 39از 

گرم و بنا بر نظر  39/ 9گرم و نصاب اوّل طال تقریباً  9/ 29محقّقان دینار شرعی تقریباً 

گرم می باشد،  37/ 3گرم و نصاب اوّل طال تقریباً  9/ 91برخی دیگر دینار شرعی تقریباً 

مشهور عمل شود. وقتی که طال به نصاب اوّل برسد، اگر  ولی بهتر است که بر طبق قول

آن را از بابت زکات بدهد، و  2/ 1شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم 

اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست . نصاب دوم : چهار دینار است که بنا بر 

 61/ 7ا بر قول برخی از محقّقان تقریباً گرم ( و بن 63/ 3مثقال معمولی )تقریباً  3مشهور 

گرم می باشد و اگر چهار دینار به بیست دینار  69/ 3گرم و بنا بر قول برخی دیگر تقریباً 

بدهد، و اگر کمتر از چهار  694دینار را ) از قرار  29طال افزوده شود باید زکات تمام 

زیادی آن زکات ندارد، همچنین دینار را بدهد، و  24دینار افزوده شود، فقط باید زکات 

است هر چه باال رود، یعنی اگر چهار دینار افزوده شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و 

 اگر کمتر افزوده شود مقدار افزوده شده زکات ندارد.

 نِصاب نقره 

 [3897]مسأله 

قره به مثقال معمولی است که اگر ن 641نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن  6379مسأله 

مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن  641

نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن  61مثقال و  2را که 

مثقال اضافه  641مثقال به  26مثقال است یعنی اگر  26واجب نیست . نصاب دوم آن 

مثقال  26مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از  621 شود، باید زکات تمام

مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین  641اضافه شود، فقط باید زکات 

مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و  26( یعنی اگر 6است هر چه باال رود )

( 2مثقال است زکات ندارد ) 26ده و کمتر از اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه ش
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بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طال و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب 

مثقال نقره دارد،  664بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلًا کسی که 

وده داده و مقداری هم مثقال آن را که واجب ب 641اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 

( )مکارم (: ولی برای آسان شدن حساب 6مثقال آن داده که واجب نبوده است . ) 1برای 

اگر انسان دو و نیم درصد از طال و نقره که دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده 

 داده ، گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است .

 که به حدّ نصاب رسیده است ، بنا بر احتیاط واجب)سیستانی (: و اگر شک داشته باشد 

 ( )بهجت (: مقداری که اضافه شده ، زکات ندارد ..2باید فحص کند. )

 629ص: 

دینار است که بنا  694درهم یا  244)زنجانی (: مسأله نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل : 

بنا بر نظر برخی از محقّقان گرم ( می باشد، و  933/ 3مثقال معمولی )تقریباً  641بر مشهور 

گرم می باشد، و بهتر است قول مشهور  121و بنا بر نظر برخی دیگر تقریباً  173/ 2تقریباً 

رعایت گردد. و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان 

 آن واجبباید یک چهلم آن را از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات 

مثقال معمولی )تقریبًا  26دینار است که بنا بر مشهور  23درهم یا  94نیست . نصاب دوم : 

و بنا بر نظر برخی دیگر تقریباً  663/ 1گرم ( و بنا بر نظر برخی از محقّقان تقریباً  71/ 3

گرم می باشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اّول افزوده شود، باید زکات تمام  621

ن داده شود و اگر کمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زکات آ

ندارد و همچنین است هر چه باال رود، یعنی اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، باید زکات 

تمام آن را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از نصاب دوم 

ن اگر انسان یک چهلم هر چه طال و نقره دارد بدهد، زکاتی است زکات ندارد. بنا بر ای
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را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است ، مثلًا کسی که 

دینار آن را که واجب بوده  694دینار نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد زکات  614

 دینار آن داده است . 64داده و مقداری هم برای 

 [3898]مسأله 

کسی که طال یا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زکات آن را داده  6373مسأله 

باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده ، همه ساله باید زکات آن را بدهد. این مسأله ، در 

رساله آیات عظام : )اراکی ( و )بهجت ( نیست )مکارم (: مسأله به طال و نقره همه سال 

ات تعلق می گیرد، یعنی اگر انسان زکات مقدار طال یا نقره را بدهد و سال بعد نیز زک

شرایط در او جمع باشد باید دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانی که از حدّ نصاب بیفتد، 

ولی در خمس چنین نیست ، یعنی اگر مال را یک بار خمس دادند دیگر خمس به آن 

ضافه شود، همچنین گندم و جو و کشمش و خرما یک بار تعلق نمی گیرد، مگر این که ا

 بیشتر زکات ندارد.

 [3899]مسأله 

 اشاره

زکات طال و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و  6377مسأله 

( باید زکات آن را بدهند 6معامله با آن رواج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد )

( )سیستانی (: ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند. ولی 6( )2)

( )زنجانی (: بنا بر 2اشد، زکات ندارد، هر چند سکّه آن باقی باشد. )اگر از رواج افتاده ب

این طال و نقره سکّه داری که زنها برای زینت بکار می برند در صورتی که معامله با آن 

رایج باشد، یعنی باز معامله پول طال و نقره با آن شود، زکات آن واجب است . ولی اگر 
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اجب نیست ، ولی احتیاط مستحب ّ در پرداخت زکات معامله با آن رایج نباشد زکات و

 است .

)مکارم (: مسأله یکی دیگر از شرائط واجب شدن زکات طال و نقره این است که دارای 

سکّه باشد و معامله با آن رواج داشته باشد بنا بر این سکه هایی که رواج معامله ندارد 

 زکات به آن تعلق نمی گیرد.

 623ص: 

 مسأله اختصاصی 

احتیاط مستحب ّ آن است که از سایر پولهای رایج مانند اسکناس  6167)مکارم (: مسأله 

 اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند.

 [3911]مسأله 

 اشاره

طال و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات ندارد اگر  6744مسأله 

( )اراکی (: اگر رواج معامله داشته باشد زکات دارد وگرنه زکات 6( )6چه رواج باشد )

 ندارد.

)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: در صورتی که معامله با آن رایج باشد، بنا بر احتیاط، 

واجب است و اگر معامله با آن رایج نباشد اگر چه پول طال و نقره به آن  زکات آن

 بگویند، زکات آن واجب نیست .

)خوئی (، )سیستانی (: در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول 

 ن، طال و نقره با آن شود بنا بر احتیاط زکات آن واجب است ولی اگر رواج معامله با آ
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باقی نباشد زکات واجب نیست . )تبریزی (: اگر چه رواج معامله با آن باقی باشد زکات 

 واجب نیست .

)فاضل (: در صورتی که معامله با آن رایج باشد، یعنی مثل پول با آن معامله شود، بنا بر 

احتیاط، زکات آن واجب است ، ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکات آن واجب 

 نیست .

)بهجت (: اگر معامله با آن رایج باشد، زکات دارد ولی اگر طوری شود که معامله با آن 

 6377به عنوان مسکوک رایج نباشد زکات ندارد. )زنجانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)مکارم (: مسأله هر گاه طال و نقره سکه دار رایج را زنها به صورت زینت آالت درآورند 

استفاده کنند زکات ندارد و هرگاه کسی دارای مقداری طال و نقره و برای زینت از آن 

است امّا هیچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نیست زکات بر او واجب نمی باشد هر چند 

 قیمت مجموع آن به حد نصاب برسد.

 مسأله اختصاصی 

 ه رایجبنا بر احتیاط واجب در زمان کنونی که پول طال و نقر 6743)زنجانی (: مسأله 

نیست ، اگر پول به حدّ نصاب طال یا نقره برسد و سایر شرایط وجوب زکات )همچون 

ثابت بودن عین پول در طول سال ( را داشته باشد، پرداخت زکات آن الزم است ، هر 

 چند از جنس طال و نقره نباشد.

 [3913]مسأله 

ا دازه نصاب اوّل نباشد مثلًکسی که طال و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به ان 6746مسأله 

(، زکات بر او واجب نیست . این مسأله ، 6مثقال طال داشته باشد ) 69مثقال نقره و  649
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دینار طال  67درهم نقره و  677( )زنجانی (: مثلًا 6در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 داشته باشد ..

 .6744)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [3912]مسأله 

( زکات طال و نقره در صورتی واجب می شود 6چنان که سابقاً گفته شد ) 6742مسأله 

( مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه ، طال و نقره او 2که انسان یازده ماه )

( )زنجانی (: چنانچه در مسأله 6از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست . )

 [ گفته شد ..6319]

 627ص: 

 ( )زنجانی (: یازده ماه کامل قمری ..2)

)مکارم (: مسأله شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد 

و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از 

ات به آن نباشد، زک گذشتن یازده ماه آن را بفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او

تعلق نمی گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب کند و از 

صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکه های طال و نقره را به سکه های طال و نقره دیگری 

 عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

 [3911]مسأله 

در بین یازده ماه طال و نقره ای را که دارد با طال یا نقره ، یا چیز دیگر اگر  6743مسأله 

( ولی اگر برای فرار از دادن 6عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست )
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( )بهجت 6( احتیاط مستحب ّ آن است که زکات را بدهد. )2زکات این کارها را بکند )

 که برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند. (: بنا بر أظهر، ولی مکروه است

( )فاضل (: اگر برای 2)تبریزی (: اگر چه برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند. )

 6742فرار از دادن زکات آنها را تبدیل کند .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ی را که دارد با چیز دیگر عوض )سیستانی (: مسأله اگر در بین یازده ماه طال و نقره ا

نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست ؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات 

، آنها را به طال و نقره عوض کند، یعنی طال را به طال یا نقره ، و نقره را به نقره یا طال، 

 عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.

 [3914]مسأله 

اگر در ماه دوازدهم ، پول طال و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد  6749مسأله 

( باید زکاتی را که پیش از 6و چنانچه بواسطه آب کردن ، وزن یا قیمت آنها کم شود )

( 6آب کردن بر او واجب بوده بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 اسطه آب کردن ، قیمت آنها کم شود ..)اراکی (: چنانچه بو

)مکارم (: مسأله اگر کسی به قصد فرار از زکات ، طال و نقره را تبدیل نماید، یا آنها را 

آب کند، زکات به او تعلق نمی گیرد، ولی از خیر و سعادتی محروم شده و احتیاط 

 مستحب ّ آن است که زکات آن را بدهد.

 [3915]مسأله 

ال و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات هر کدام اگر ط 6741مسأله 

( ولی بهتر است زکات همه آنها را از طال و نقره 6از خوب و بد را از خود آن بدهد )
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( )خوئی (: بلکه اگر 6( این مسأله در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست )2خوب بدهد )

 ی تواند زکات را از قسمت بدبدهد ..قسمتی از نصاب طال و نقره بد باشد م

)اراکی (: می تواند زکات را از بدآن بدهد ولی بهتر است زکات هر کدام از خوب و بد 

را از خود آن بدهد و بهتر از آن این است که زکات همه آنها را از طال و نقره خوب 

 بدهد.

)تبریزی (: بلکه اگر قسمتی از نصاب طال و نقره بد باشد، می تواند زکات را از قسمت 

 بد بدهد.

 )زنجانی (: بنا بر احتیاط زکات قِسم خوب را از قِسم بد آن ندهد، ولی الزم نیست زکات 

 634ص: 

 .همه آنها را از طال و نقره خوب بدهد بلکه می تواند زکات هر قِسم را از خود آن بدهد

 ( )بهجت (: اگر چه بنا بر أظهر جایز است زکات همه را از جنس بد بدهد.2)

 )فاضل (: و احتیاط واجب آن است که زکات همه را از بد ندهد.

)مکارم (: مسأله هرگاه طال و نقره ای که دارد جنس خوب و بد یا عیار کم و زیاد داشته 

ن است که زکات همه را از نوع باشد، زکات هر کدام را از همان می دهد ولی بهتر آ

 مرغوب بدهد.

 [3916]مسأله 

( اگر خالص آن 6طال و نقره ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد ) 6741مسأله 

( و چنانچه 2به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد )

( 6( )9( زکات آن واجب نیست )3نه )شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا 
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( )فاضل (: و همچنین پول طال و نقره ای که بیشتر از اندازه 2)بهجت (: ناخالصی دارد .. )

معمولی فلز دیگر دارد اگر به آن پول طال و نقره بگویند در صورتی که به حدّ نصاب 

( 3سد .. )برسد زکاتش بنا بر احتیاط، واجب است هر چند خالصش به حدّ نصاب نر

)گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: بنا بر احتیاط واجب باید به وسیله آب کردن یا از راه 

دیگر مقدار خالص آن را معلوم کند. ) )فاضل (: یا به مقداری زکات بپردازد تا یقین کند 

( )بهجت (: ولی احتیاط در 9بری ء الذّمّه شده است و مقدار الزم را پرداخته است (. )

ین است که با تصفیه کردن و مانند آن تحقیق کند، تا بداند اگر خالص آن به مقدار ا

نصاب است زکاتش را بپردازد، یا این که بدون تصفیه و تحقیق ، احتیاط کرده و زکاتی 

 را که احتمال می دهد واجب شده ، بپردازد.

ر دارد، معمول فلز دیگ )خوئی (، )تبریزی (: مسأله پول طال و نقره ای که بیشتر از اندازه

اگر به آن پول طال و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب 

است ، هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد ولی اگر به آن پول طال و نقره نگویند وجوب 

 [ هر چند خالصش به حدّ نصاب برسد.6زکات در آن محل ّ اشکال است ]

ل طال یا نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد و هنوز )زنجانی (: مسأله در پو

به آن پول طال و نقره می گویند، با داشتن شرایط وجوب زکات همچون نصاب زکات 

واجب است ، هر چند طال و نقره خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی فلزی که در اثر 

رد،  یا نقره نمی گویند زکات ندازیادی بیش از متعارف فلز دیگر در آن ، به آن پول طال

 هر چند طال و نقره خالص آن به حدّ نصاب برسد.

)مکارم (: مسأله هرگاه طال و نقره بیش از اندازه معمول فلز دیگری مخلوط دارد به طوری 

که به آن طال و نقره نگویند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد باید زکات آن را بدهد 
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به اندازه نصاب هست یا نیست زکات واجب نیست ، ولی اگر می و چنانچه شک دارد 

 تواند آن را امتحان کند احتیاط واجب آن است که امتحان کند.

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: اگر به آن پول طال و نقره نگویند زکاتش واجب نیست ..

 636ص: 

 [3917]مسأله 

اگر طال و نقره ای که دارد به مقدار معمول ، فلز دیگر با آن مخلوط باشد،  6749مسأله 

نمی تواند زکات آن را از طال و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول ، فلز دیگر دارد ولی 

اگر به قدری بدهد که یقین کند طال و نقره خالصی که در آن هست ، به اندازه زکاتی 

( )بهجت (: و نّیت کند مقداری را 6(. )6واجب است ، اشکال ندارد )می باشد که بر او 

که زیادتر داده است به عنوان زکات نباشد، بلکه به عنوان هدیه و احسان بدهد. )مکارم 

 .6741(: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: مسأله اگر پول طال و نقره ای که دارد به 

مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طال و نقره ای 

که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد یا از پول غیر طال و نقره بدهد ولی به قدری باشد که 

 قیمت آن ، به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

 زکات شتر و گاو و گوسفند

 [3918ه ]مسأل
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زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو شرط دیگر  6743مسأله 

( در تمام سال یکی دو 2( و اگر )6دارد: اّول : آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد )

( دوم : آنکه در تمام سال از علف 9( زکات آن واجب است )3روز کار کرده باشد )

تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده ، یا از زراعتی که بیابان بچرد، پس اگر 

( ولی اگر در تمام سال یک 1ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد )

( زکات آن واجب می باشد. 9( از علف مالک بخورد، بنا بر احتیاط )1روز یا دو روز )

و عرف است ]پایان شرط اوّل [  ( )بهجت (: و ماِلک تشخیص بیکار بودن نظر مردم6)

( 3( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )فاضل (، )نوری (: ولی اگر .. )2)

( )گلپایگانی (، )خوئی (، 9)فاضل (: به طوری که حیوان ِ کارگر محسوب نشود .. )

(: بقیّه  ( )بهجت1)صافی (، )تبریزی (، )نوری (: بنا بر احتیاط زکات آن واجب است .. )

« بنا بر احتیاط»( ]عبارت 9( )نوری (: در تمام سال یک هفته هم . )1مسأله ذکر نشده . )

در رساله آیات عظام : )اراکی ( و )فاضل ( نیست [ )سیستانی (: مسأله زکات شتر و گاو 

و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است که 

سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده  حیوان در تمام

شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد؛ 

ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد، بطوری که عرفاً صدق کند در 

ر وجوب زکات در شتر و گاو و طول سال چریده است ، زکات آن واجب می باشد و د

گوسفند شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه آبیاری یا شخم 

زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، اگر عرفاً صدق کند که بیکارند، باید زکات آنها را 

 داد؛ بلکه اگر صدق نکند نیز بنا بر احتیاط واجب باید زکات آنها را داد.

 632ص: 
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)زنجانی (: مسأله زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو شرط 

دیگر دارد: اوّل : آن که حیوان بیکار باشد، و همین مقداری که به این حیوان بیکار می 

بنا « ت حیوان در تمام سال بیکار اس»گویند کفایت می کند و الزم نیست گفته شود که 

نی مقداری از سال را کار کرده باشد ولی عرفاً می گویند که این حیوان بر این اگر حیوا

بیکار است ، زکات آن واجب است . دوم : آن که از علف بیابان بچرد و اگر از علف 

چیده شده یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کسی دیگر است بچرد زکات ندارد. در 

م نیست و الز« از علف بیابان می چرد» که  این شرط هم باید عرفاً به این حیوان بگویند

، بنا «در تمام سال از علف بیابان می چرد» بتوان این عبارت را درباره حیوان بکار برد که 

بر این اگر در مقداری از سال از علف چیده شده یا از زراعتی بچرد ولی عرفاً می گویند 

ون حیوانی که تنها در فصل که از علف بیابان می چرد، زکات آن واجب می گردد، همچ

 زمستان چنانچه متعارف است ، از علف چیده شده استفاده می کند.

)مکارم (: مسأله در زکات گوسفند و گاو و شتر عالوه بر شرایطی که قبلًا گفته شد الزم 

است که این حیوانات بیکار باشد و اگر در تمام طول سال روزهای پراکنده ای کار کرده 

به طوری که حیوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است . احتیاط واجب آن 

تر را اگر به حد نصاب برسد بدهد، خواه از علف است که زکات گاو و گوسفند و ش

 بیابان بخورد یا علف دستی به آن بدهد و یا گاهی از این و گاه از آن .

 [3919]مسأله 

اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته  6747مسأله 

( این مسأله 6ات را بدهد )بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زک

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (: 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

وجوب زکات در آن مشکل است ) )خوئی (، )سیستانی (: اگر چه أحوط دادن زکات 

 است ( ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.
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 نِصاب شتر

 [3931]مسأله 

شتر دوازده نصاب دارد: اوّل : پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا  6764مسأله 

شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. دوم : ده شتر و زکات آن دو گوسفند است 

. سوم : پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است . چهارم : بیست شتر و زکات آن چهار 

و  ت و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است . ششم : بیستگوسفند است . پنجم : بیس

( هفتم : سی و 6شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد )

( هشتم : چهل و 2شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد )

شصت ( نهم : 3شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد )

و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم : هفتاد و 

شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد. یازدهم : نود و یک 

شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم : صد و بیست 

یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا و یک شتر و باالتر از آن است که باید 

( و 9یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند )

 برای هر پنجاه تا یک شتری 

 633ص: 

بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت 

اقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر باید طوری حساب کند که چیزی ب

شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری که داخل سال چهارم شده  694( مثلًا اگر 1نباشد )

( )بهجت (: 6( )1و برای چهل تا یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد بدهد )

(: و مادرش قابلیّت حمل و مقاربت ( )بهجت 2و مادرش قابلیّت حمل را داشته باشد .. )
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( )سیستانی (: و در بعضی 9( )بهجت (: و قابلیت حمل را داشته باشد .. )3را داشته باشد .. )

( )مکارم (: و 1موارد هم مخیّر است که با چهل یا پنجاه حساب کند، مانند دویست .. )

د، به اگر چیزی باقی می مان شتر زکات حتماً باید ماده باشد. ]پایان مسأله [ )زنجانی (: یا

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )بهجت (، )صافی (، )زنجانی (: برای 1ده نرسد .. )

چهل تا یک شتر که داخل سال سوم شده بدهد. و شتری که در زکات داده می شود باید 

ه سن را ب ماده باشد ) )گلپایگانی (، )صافی (: و اگر ندارد، نر بدهد و چنانچه هیچ یک

 های ذکر شده ندارد باید بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد(.

)سیستانی (: برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که در 

زکات داده می شود، باید مادّه باشد ولی اگر در نصاب ششم ، شتر مادّه دو ساله نداشته 

و اگر آن را هم نداشته باشد، در خرید هر کدام مخیّر  باشد، شتر نرِ سه ساله کافی است

 است .

 [3933]مسأله 

زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد از  6766مسأله 

نصاب اوّل که پنج تا است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده ، فقط باید 

ت در نصابهای بعد . این مسأله ، در رساله آیت زکات پنج تای آن را بدهد. و همچنین اس

 اللّه )بهجت ( نیست 

 نِصاب گاو

 [3932]مسأله 

( دو نصاب دارد: نصاب اّول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به 6گاو ) 6762مسأله 

سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله ای که داخل 
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( نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک 3( از بابت زکات بدهد )2سال دوم شده )

( و زکات ما بین سی و چهل 9گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد )

واجب نیست مثلًا کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و 

ل تای ده ، فقط باید زکات چهنیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسی

آن را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو 

گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه باال رود، باید سی تا سی تا 

 حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری

که گفته شده بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی 

( مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل 1می ماند از نُه تا بیشتر نباشد )

( و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات ِ چهل تا 1حساب کند )

 (.9اب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می ماند )را بدهد، چون اگر به حس

 639ص: 

( )بهجت (: و مادرش قابلیّت حمل را داشته باشد .. 2( )بهجت (: و گاو میش .. )6)

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و احتیاط واجب 3)زنجانی (: داخل سال سوم شده .. )

 آن است که گوساله نر باشد ..

( )بهجت (: و مادرش قابلیت 9اط الزم آن است که گوساله نر باشد .. ))صافی (: و احتی

( 1( )زنجانی (: یا اگر چیزی باقی می ماند به ده نرسد .. )1حمل را داشته باشد .. )

)سیستانی (: چون اگر فقط بر اساس عددی حساب کند، دو گاو زکات نداده می ماند و 

( )گلپایگانی (، )صافی (: ولی در 9است ) در بعضی موارد، مانند صد و بیست ، مخیّر

جایی که رعایت این جهت ممکن نیست ، مثل آن که پنجاه گاو داشته باشد احتیاط آن 

 است که چهل را بگیرد اگر چه باز هم ده تا زیاد می آید.
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رأس است ، یعنی وقتی  34)مکارم (: مسأله گاو دارای دو نصاب است : نصاب اوّل 

رسد اگر شرایطی را که قبلًا گفته شد دارا باشد، باید یک گوساله نر  34شماره گاوها به 

رأس است و  94یا ماده که ال اقل داخل سال دوم شده باشد زکات دهد. نصاب دوم 

زکات آن یک گوساله ماده است که ال اقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 

رأس آن  34ج گاو دارد فقط زکات باشد زکات ندارد، مثلًا کسی که سی و پن 94و  34

نرسیده ، فقط زکات همان  14گاو زیادتر شود تا به  94را می دهد و همچنین اگر از 

رسید باید دو گوساله که ال أقل داخل سال دوم شده  14چهل گاو را می دهد و هرگاه به 

با  استبدهد، همینطور هر چه افزایش یابد آنها را سی سی یا چهل چهل و یا اگر ممکن 

حساب کند و مطابق دستور باال عمل نماید، امّا باید طوری حساب کند که  94و  34

رأس گاو دارد باید  94بیشتر نباشد، مثلًا کسی که  7چیزی باقی نماند یا اگر می ماند از 

حساب کند و هر کدام را مطابق دستور باال زکات بدهد و کسی که  94و  34به حساب 

 حساب چهل چهل حساب کند. رأس گاو دارد با 34

 نِصاب گوسفند

 [3931]مسأله 

گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل : چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا  6763مسأله 

گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم : صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند 

و یک و  است . سوم : دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است . چهارم : سیصد

( پنجم : چهارصد و باالتر از آن 6زکات آن بنا بر احتیاط واجب ، چهار گوسفند است )

است ، که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند 

( و الزم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری 2بدهد )

( ولی اگر بخواهد جنس دیگر 3ند، پول بدهد کافی است )بدهد، یا مطابق قیمت گوسف

( 6( اگر چه الزم نیست . )9بدهد، در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد )
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)خوئی (، )گلپایگانی (، )اراکی (، )تبریزی (، )صافی (، )بهجت (، )فاضل (، )سیستانی 

یک و زکات آن ، چهار گوسفند (، )مکارم (، )نوری (، )زنجانی (: چهارم : سیصد و 

 است ..

 631ص: 

( )مکارم (: و مقداری که از صد تا کمتر است زکات ندارد. ]و[ الزم نیست زکات را 2)

از خود گوسفندان بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد جایز است ، و همچنین می 

رای د حیوان بتواند بجای گوسفند و گاو و شتر، پول آنها را بدهد، مگر آنکه دادن خو

( )خوئی 3مستحق ّ مفیدتر باشد در این صورت احتیاط آن است که خود آن را بدهد. )

 (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

)گلپایگانی (، )اراکی (، )صافی (: پول یا جنس دیگر بدهد کافی است . ]پایان مسأله [ 

ر از این دو را بدهد اشکال دارد. ]پایان مسأله [ )زنجانی )فاضل (: امّا اگر چیز دیگری غی

( )بهجت (: 9(: و پرداخت اجناس دیگر )بجز پول ( از بابت قیمت کفایت نمی کند. )

 بقیّه مسأله ذکر نشده .

 [3934]مسأله 

زکات ما بین دو نصاب واجب نیست ، پس اگر شماره گوسفندهای کسی  6769مسأله 

از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است 

نرسیده ، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین 

 است در نصابهای بعد .

 [3935]مسأله 
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زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه  6761مسأله 

همه آنها نر باشند یا مادّه ، یا بعضی نر باشند و بعضی مادّه . این مسأله ، در رساله آیت 

 اللّه )بهجت ( نیست 

 [3936]مسأله 

در زکات ، گاو و گاو میش یک جنس حساب می شود و شتر عربی و غیر  6761مسأله 

( و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند. 6ربی یک جنس است )ع

 ( )زنجانی (: و همچنین است بز و میش .6)

 .6762)بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [3937]مسأله 

اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلًا داخل سال دوم شده باشد، و اگر  6769مسأله 

بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد. )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )سیستانی (، 

[ اقلًا داخل 6)صافی (: مسأله اگر برای زکات گوسفند بدهد، بنا بر احتیاط واجب باید ]

 [ و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد.2د. ]سال دوم شده باش

)بهجت (: مسأله گوسفندی را که برای زکات می دهد اگر داخل سال دوم شده باشد 

کافی است ، ولی أظهر این است که اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد کافی 

 م شده باشد.است ، و اگر بز را به عنوان زکات بدهد، باید داخل سال سو

)مکارم (: مسأله گوسفندی را که برای زکات می دهد احتیاط واجب آن است که حد 

 اقل سال اوّل آن تمام شده باشد و اگر بز می دهد دو سال آن تمام شده باشد.

----------------------------------- 
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 [ ) من زنجانی 6]

 (: بنا بر احتیاط باید ..

 [ ) من فاضل 2]

 ر احتیاط واجب باید داخل سال دوم شده باشد ..(: بنا ب

 631ص: 

 [3938]مسأله 

گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای  6763مسأله 

( گوسفندی را که قیمت آن از 2( ولی بهتر است )6دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد )

ساله در گاو و شتر. این مسأله ، در ر تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر قیمتش از قیمت گوسفندهای 6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 متوسط در بین نصاب کمتر باشد اشکال دارد ..

( )گلپایگانی 2)زنجانی (: اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد .. )

 است .. (، )صافی (: و بهتر

)مکارم (: مسأله گوسفندی را که برای زکات می دهد اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر 

او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی مستحب ّ است گوسفندی که قیمتش بیشتر است بدهد 

 یا ال أقل حدّ وسط را در نظر بگیرد و همچنین در گاو و شتر.

 [3939]مسأله 
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شریک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اوّل اگر چند نفر با هم  6767مسأله 

( و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات 6رسیده ، باید زکات بدهد )

( )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )بهجت (: رجوع کنید به مسأله 6واجب نیست . )

 صفحه 6936اختصاصی 

 [3921]مسأله 

ند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اگر یک نفر در چ 6724مسأله 663

 اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

 [3923]مسأله 

اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات  6726مسأله 

 آنها را بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 [3922]مسأله 

اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه )مریض یا معیوب یا پیر باشند، می  6722مسأله 

( سالم و بی عیب و جوان باشند نمی 6تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه )

تواند زکات آنها را مریض ، یا معیوب ، یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی 

معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند،  مریض و دسته ای

( 6( )2احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد )

( )بهجت (: مستحب ّ آن 2]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )زنجانی ( نیست [ )

متوسّط در نظر بگیرد، گرچه  است که برای زکات آنها، همه را در مجموع و به طور

أظهر آن است که پرداخت آنچه که اسم حیوان بر او صدق کند کافی است . )زنجانی 

(: احتیاط آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد، بلکه بنا بر احتیاط 
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 در صورتی که همه مریض یا معیوب یا پیر هم باشند، برای زکات آنها سالم و بی عیب

 و جوان بدهد.

 [3921]مسأله 

اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز  6723مسأله 

دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلًا 

( 6( )6چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست )

یستانی (: اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد؛ و امّا اگر به این قصد باشد، در )س

 صورتی 

 639ص: 

که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند؛ مثلًا هر دو گوسفند شیرده باشند احتیاط الزم 

 آن است که زکات آن را بدهد.

را با چیز دیگر عوض کند )مکارم (: مسأله اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان 

زکات بر او واجب نیست ، ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری 

عوض کند، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن 

 است که زکات آن را بپردازد.

 [3924]مسأله 

بدهد، اگر زکات آنها را از کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را  6729مسأله 

مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد 

( و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست مثًلا 6)

کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که 
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گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها 

بدهد تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

( )مکارم (: و هرگاه از نصاب افتاد دیگر زکات واجب نیست . ]پایان 6)بهجت ( نیست )

 مسأله [

 اصی زکات مال تجارت مسأله اختص

)سیستانی (: مسأله مالی را که انسان به عقد معاوضه مالک می شود و برای تجارت و 

منفعت بردن نگاه می دارد باید بنا بر احتیاط واجب با چند شرط زکات آن را بدهد و آن 

مثقال طالی  61مال حدّ اقل ّ به اندازه  2مالک بالغ و عاقل باشد.  6یک چهلم است : 

یک سال از وقتی که قصد  3مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.  641سکوک یا م

قصد منفعت بُردن در تمام سال باقی  9منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد. 

باشد پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلًا قصد صرف آن را در مؤونه 

در  1بتواند در تمام سال در آن تصرّف کند. مالک  1نماید، زکات آن واجب نیست . 

تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن ، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال 

 به مقدار سرمایه ، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.

 مصرف زکات 

 [3925]مسأله 

(: اوّل : فقیر و آن 6ورد مصرف کند )انسان می تواند زکات را در هشت م 6721مسأله 

( و کسی که صنعت یا ملک 3( ندارد )2کسی است که مخارج سال خود و عیاالتش را )

( فقیر نیست . دوم : 9یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند )

( سوم : کسی که از طرف 1مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند )

امام علیه السالم یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب 
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( چهارم : 1آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السالم یا نایب امام یا فقرا برساند )

( به 9کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهد به دین اسالم مایل می شوند، یا در جنگ )

(. ششم : 7( پنجم : خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان )3کنند ) مسلمانان کمک می

( هفتم : سبیل اللّه ، یعنی کاری که مانند 64بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد )

 ( منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل 66ساختن مسجد )

 633ص: 

( 62برای اسالم )ساختن پل و اصالح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه 

( هشتم : إبن السبیل ، یعنی مسافری که در سفر 63نفع داشته باشد به هر نحو که باشد )

( )مکارم (: زکات 6( و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. )69درمانده شده )

 را در یکی از هشت مورد زیر باید صرف کرد ..

 د ..)سیستانی (: زکات در هشت مورد صرف می شو

( )بهجت (: 2)زنجانی (: انسان باید زکات را در یکی از هشت مورد زیر مصرف کند .. )

( )زنجانی (: البّته الزم نیست که مخارج عیاالتی را که 3خود و افراد تحت تکفّلش را .. )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (: مخارج 9متناسب شؤون وی نیست دارا باشد .. )

 ز منافع آن بگذراند ..سال خود را ا

و « فقرا»( )مکارم (: اوّل و دوم : 1)فاضل (: مخارج سال خود را به تدریج کسب کند .. )

و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و عیاالتشان را ندارند. تفاوت فقیر «: مساکین »

که  تو مسکین در این است که فقیر روی سؤال از کسی ندارد امّا مسکین نیازمندی اس

روی سؤال دارد؛ کسانی که صنعت و ملک و سرمایه و کسبی دارند که زندگی آنها را 

اداره نمی کند فقیر محسوب می شوند و کمبود زندگی خود را می توانند از زکات 
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( )فاضل (: که می تواند به اندازه زحمتی که می کشد از زکات استفاده کند 1بگیرند .. )

.. 

)مکارم (: سوم : کسانی که از طرف امام علیه السالم یا نایب او مأمور جمع آوری زکات 

یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن و یا رساندن آن به امام علیه السالم و نایب او یا 

رساندن به مصارف الزم هستند می توانند به اندازه زحمتی که می کشند از زکات استفاده 

 کنند ..

)زنجانی (: سوم : کسی که از طرف امام علیه السالم یا نایب امام مأمور جمع آوری زکات 

یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن یا رساندن به امام یا نایب امام یا مصارف زکات 

( )گلپایگانی (، )صافی (: ولی بعید نیست که 3( )سیستانی (: یا غیر آن .. )9می باشد. )

 قِسم ، مخصوص به امام علیه السالم باشد .. اعطاء و دادن این

)فاضل (: و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان ضعیف است که اگر زکات به آنان بدهند 

 ایمانشان قوی می شود ..

)سیستانی (: و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلی اهلل 

است ، ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب علیه و آله و سلم آورده اند ضعیف 

تقویت ایمانشان می گردد یا مسلمانانی که ایمان به والیت امیر مؤمنان علیه السالم ندارند، 

ولی اگر به آنان زکات داده شود به والیت رغبت پیدا می کنند و به آن ایمان می آورند 

.. 

ه گرفتن زکات تقویت می شوند و تمایل ب )مکارم (: چهارم : افراد ضعیف االیمانی که با

 اسالم پیدا می کنند ..
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)زنجانی (: چهارم : مسلمانان سست اعتقادی که با پرداخت زکات ، ایمان قویتری پیدا 

 ( )سیستانی (: به تفصیلی که در محل ّ خود ذکر شده است ..7می کنند .. )

 637ص: 

 است .. )زنجانی (: با شرایطی که در کتب مفصل گفته شده

)خوئی (، )تبریزی (: پنجم : خریداری بنده هایی که در شدت می باشند و آزاد کردن 

( )فاضل 66( )فاضل (: به شرط آن که قرض در معصیت صرف نشده باشد .. )64آنان .. )

( )خوئی (، )تبریزی (: هفتم : فی سبیل اللّه 63( )فاضل (: و مسلمین .. )62(: و مدرسه .. )

یی که می توان با آنها قصد قربت نمود مثل ساختن مسجد و مدرسه ای که یعنی کارها

علوم دینیه در آن خوانده می شود و تنظیف شهر و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند 

 اینها ..

)گلپایگانی (، )صافی (: هفتم : سبیل اللّه یعنی هر کار خیر و عمل نیکی که از شارع 

ه باشد مثل ساختن مدرسه علوم دینیه و پل و منزلگاه برای مقدس نسبت به آن تشویق شد

مسافرین و زوّار و مسجد و دار االیتام و تعظیم شعائر و طبع کُتُب دینی و نشر معارف 

اسالمی و هر کاری که موجب تقرّب به خداوند متعال ) )صافی (: و اعالی کلمه اسالم 

 ( باشد ..

ی کاری که مانند ساختن مسجد، پل ، راه سازی و )بهجت (: هفتم : فی سبیل اللّه ، یعن

مدرسه ، منفعت عمومی و دینی دارد که نفع آن به عموم مسلمان می رسد و برای اسالم 

 نفع داشته باشد ..

یعنی کارهایی مانند ساختن مسجد که منفعت دینی عمومی « سبیل اللّه »)مکارم (: هفتم : 

ز تبلیغاتی ، اعزام مبلغین ، نشر کتابهای مفید دارد و همچنین مدارس علوم دینی ، مراک
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اسالمی و خالصه آنچه برای اسالم نفع داشته باشد به هر نحو که باشد، مخصوصاً جهاد 

 در راه خدا ..

یعنی امور دینی ، خواه مربوط به عموم باشد، همچون « فی سبیل اللّه »)زنجانی (: هفتم : 

تب دینی ، و خواه به افراد خاصّی مربوط ساختن مسجد و مدارس علوم دینی و نشر ک

باشد، مثل آنکه برخی از مؤمنان را به حج ّ خانه خدا بفرستد و روشن ترین مورد این 

مصرف ، جهاد در راه خدا است ، و ظاهراً این مصرف ، امور دنیایی را شامل نمی گردد، 

 هر چند عمومی باشد همچون ساختن پل و تعمیر جاده ها و راهها ..

سیستانی (: هفتم : فی سبیل اللّه ، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می رسد مثل )

ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیّه در آن خوانده می شود و تنظیف شهر و اسفالت 

یعنی مسافری که « إبن سبیل » ( )مکارم (: هشتم : 69راهها و توسعه آنها و مانند اینها .. )

ه و محتاج شده که به مقدار نیازش می تواند از زکات استفاده کند هر چند در سفر ماند

 در محل ّ خود غنی و بی نیاز باشد.

)سیستانی (: اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می شود ولی مالک نمی تواند 

زکات را بدون اذن امام علیه السالم یا نائبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید. و 

در مورد هفتم نیز بنا بر احتیاط الزم باید از حاکم شرع اذن بگیرد. و احکام این موارد در 

 مسائل آینده گفته خواهد شد.

 [3926]مسأله 

احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و  6721مسأله 

ه اندازه کسری عیاالتش را از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط ب

( )اراکی (: مسأله اگر یک دفعه بیش از مخارج 6( )6مخارج یک سالش زکات بگیرد. )

 سال به فقیر، زکات بدهند مانع ندارد گر چه احتیاط مستحب ّ 
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 694ص: 

است که بیش از مخارج سال به او ندهند، ولی اگر به تدریج به او زکات بدهند، بیش از 

د. کسی که مقداری پول یا جنس دارد ولی کمتر از مخارج مخارج سالش نمی تواند بگیر

 سالش می باشد، می تواند زکات بگیرد.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله جایز است در یک دفعه مقداری زکات به فقیر بدهند که 

غنی شود ولی اگر به مقدار مخارج یک سال گرفت بعد نمی تواند، تا به قدر مخارج 

 سال دارد بگیرد.

هجت (: مسأله انسان می تواند به فقیر و مسکین بیش از مخارج سالیانه اش زکات بدهد )ب

ولی اگر این کار موجب بی )ان صافی ( شده و به دیگر فقرا اجحاف شود، مثل اینکه 

همه مردم بخواهند زکاتشان را به یک فقیر بدهند و بقیه فقرا تنگدست بمانند، خالی از 

است که به هر فقیر کمتر از زکات نصاب اّول طال و نقره که اشکال نیست . و مستحب ّ 

 قبلًا گفته شد ندهند.

)زنجانی (: مسأله فقیر یا مسکین نمی تواند بیشتر از مخارج سال خود و عیاالتش را از 

زکات بگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط می تواند به اندازه کسری مخارج 

اگر قادر به تأمین مخارج سالهای آینده و لو از زکات یک سال ، زکات بگیرد، ولی 

 نباشد می تواند مخارج سالهای بعد را نیز در همان سال اوّل از زکات بگیرد.

)مکارم (: مسأله فقیر یا مسکین بنا بر احتیاط واجب نمی تواند بیش از مخارج سال خود 

زه کسری خود می تواند و عیاالتش را از زکات بگیرد و اگر کسری دارد تنها به اندا

 بگیرد.

 [3927]مسأله 
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کسی که مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد  6729مسأله 

شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه ، نمی تواند زکات 

 بگیرد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( نیست 

 [3928مسأله ]

( درآمد او از مخارج سالش کمتر است 6صنعتگر یا مالک یا تاجری که ) 6723مسأله 

( و الزم نیست ابزار کار یا ملک یا 3( می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد )2)

( )مکارم (: صنعتگر یا کارگری که .. 6( )9سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند )

ر درآمد صنعت یا ملک یا تجارت انسان از مخارج سالش کمتر است ( )زنجانی (: اگ2)

( )بهجت (: مگر اینکه ابزار کار یا سرمایه او به 9( )اراکی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )3.. )

قدری زیاد باشد که بتواند آن را تعویض یا تبدیل به چیز دیگر کند و مقداری برایش 

عُسر کافی باشد، که در این صورت الزم است این  بماند که برای زندگی بدون مشقّت و

 کار را انجام بدهد.

 [3929]مسأله 

فقیری که خرج سال خود و عیاالتش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک  6727مسأله 

( دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند 6اوست و در آن نشسته ، یا مال سواری )

( اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه 2)

مستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد. و فقیری که اینها و ظرف و لباس تابستانی و ز

( 6را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زکات خریداری نماید. )

 ( )زنجانی (: چنانچه به آنها نیاز داشته باشد ..2)سیستانی (: وسیله سواری .. )

 696ص: 
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افراد تحت تکفلش را ندارد، اگر خانه ای  )بهجت (: مسأله فقیری که خرج سال خود و

دارد که ملک اوست و در آن ساکن است ، یا حیوان سواری دارد، چنانچه بدون اینها 

نتواند زندگی کند، یا اینکه برای حفظ آبرویش الزم داشته باشد، می تواند زکات بگیرد، 

ری چیزهای ضروو همچنین است اگر اثاث خانه ، ظرف ، لباس تابستانی و زمستانی و 

زندگی را نداشته باشد و به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از مالی که به عنوان زکات 

 به او می دهند خریداری نماید.

)مکارم (: مسأله شخص نیازمند می تواند مرکب سواری مورد نیاز و همچنین خانه ای که 

 ز زکات تهیّه کند و در این قسمتبه آن احتیاج دارد و سرمایه الزم برای کسب و کار را ا

 باید به آن مقدار که برای نیاز و حفظ آبروی او الزم است قناعت کند.

 [3911]مسأله 

فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ، بنا بر احتیاط واجب باید  6734مسأله 

( می 6) تیاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن اس

( )گلپایگانی (، )صافی (: ولی مادامی که از تحصیل مخارج عاجز 6تواند زکات بگیرد. )

 است ..

)مکارم (: مسأله کسی که می تواند با یاد گرفتن صنعت یا کارهای دیگر زندگی خود را 

اداره کند باید یاد بگیرد تا نیازی به زکات نداشته باشد، ولی تا زمانی که مشغول یاد 

 فتن است می تواند زکات بگیرد.گر

)زنجانی (: مسأله فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ، نمی تواند با گرفتن 

 زکات زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد.
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)سیستانی (: مسأله فقیری که می تواند کسب کند و مخارج خود و عیالش را تهیّه نماید 

و از روی تنبلی اقدام نمی کند، جایز نیست زکات بگیرد و طلبه فقیری که کسب ، مانع 

ادامه تحصیل اوست ، در هیچ صورتی نمی تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه 

تحصیل بر او واجب عینی باشد و از سهم فی سبیل اللّه ، در صورتی که تحصیل او منفعت 

زه حاکم شرع بنا بر احتیاط الزم جایز است . و فقیری که یاد عمومی داشته باشد با اجا

گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند با گرفتن زکات 

 زندگی کند، ولی تا موقعی که مشغول یاد گرفتن است ، می تواند زکات بگیرد.

 [3913]مسأله 

می گوید فقیرم ، اگر چه انسان از گفته او  ( و6به کسی که قبلًا فقیر بوده ) 6736مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست 2اطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد )

( )سیستانی (: ولی 2( )خوئی (، )تبریزی (: و یا اینکه معلوم نباشد فقیر بوده یا نه .. )6)

ه اطمینان به ی توان بنا بر احتیاط تا وقتی ککسی که معلوم نباشد قبلًا فقیر بوده یا نه ، نم

 فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.

 )بهجت (: اگر از گفته او اطمینان یا گمان پیدا شود، می شود به او زکات داد.

)زنجانی (: مسأله به کسی که نمی دانیم فقیر است یا نه ولی قبلًا فقیر بوده ، می توان 

 زکات داد.

 [3912]مسأله 

 ( یا معلوم نیست فقیر بوده 6کسی که می گوید فقیرم و قبلًا فقیر نبوده ، ) 6732له مسأ

 692ص: 
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( که فقیر است ، می شود به او زکات داد. 3( اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود )2یا نه )

( )خوئی (، )تبریزی (: چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است 6)

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: چنانچه از گفته او اطمینان 2که به او زکات ندهند. )

( )اراکی (: اگر گمان پیدا 3احتیاط واجب آن است که به او زکات ندهند. )پیدا نشود، 

 شود ..

 )سیستانی (، )زنجانی (: چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی شود به او زکات داد.

)مکارم (: مسأله کسی که فقیر بودنش معلوم نیست ، نمی توان به او زکات داد، ولی اگر 

پیدا شود که فقیر است ، زکات دادن به او جایز است ، همچنین  از ظاهر حالش گمان

 اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می باشد.

 [3911]مسأله 

کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می تواند طلبی را  6733مسأله 

ه آیت اللّه )بهجت ( ( این مسأله ، در رسال6که از او دارد، بابت زکات حساب کند )

( )زنجانی (: مگر آن که امید نداشته باشد که طلبکار بتواند قرض خود را در 6نیست )

 آینده ادا کند که در این صورت نمی تواند آن را از بابت زکات حساب کند.

)مکارم (: مسأله کسی که زکات بر ذمّه دارد و از فقیری طلبکار است ، می تواند طلب 

ب زکات حساب کند، حتی اگر فقیر بدهکار از دنیا برود می تواند بدهی او خود را از با

را از زکات محسوب دارد، امّا اگر چیزی از خود گذاشته که به اندازه بدهی اوست بنا 

 بر احتیاط واجب نمی توان بدهی او را از زکات حساب کرد.

 [3914]مسأله 
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( 6د )وافی به بدهیش باشد نداشته باش اگر فقیر بدهکار بمیرد و ترکه ای که 6739مسأله 

( این مسأله ، در رساله 2انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند )

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )فاضل (، )سیستانی (، )صافی (، 6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )خوئی (، )فاضل (، 2))تبریزی (: اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد .. 

)تبریزی (، )سیستانی (: بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، 

یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می تواند طلبی را که از او دارد، 

 بابت زکات حساب کند.

 رضش باشد و ورثه قرض او را ندهند،)گلپایگانی (، )صافی (: ولی اگر مال او به اندازه ق

یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنا بر احتیاط واجب نباید طلبی را که 

 از او دارد؛ بابت زکات حساب کند.

 .6733)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)زنجانی (: مسأله اگر فقیر بمیرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبکار می تواند از 

بابت طلبش به مقدار کسری مال او از بابت زکات حساب کند، و اگر مال او به اندازه 

 قرضش باشد

 693ص: 

 طو ورثه قرض او را ندهند یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنا بر احتیا

 مستحب ّ طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب نکند.

 [3915]مسأله 

چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد الزم نیست به او بگوید که  6731مسأله 

زکات است بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب ّ است به طوری که دروغ نشود به 
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( )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی 6د. )( ولی باید قصد زکات نمای6اسم پیشکش بدهد )

 (: مستحب ّ است به اسم پیشکش بدهد ..

)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: مستحب ّ است مال را به قصد 

 زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.

 ت .که زکات اس )بهجت (: مسأله موقع دادن زکات به فقیر الزم نیست به او بگوید

)مکارم (: مسأله الزم نیست به فقیر بگویند که این مال زکات است بلکه می توان زکات 

را به صورت هدیه به او داد )البتّه به طوری که دروغ نشود( ولی در هر حال باید قصد 

 زکات کند.

 [3916]مسأله 

قیر نبوده بعد بفهمد فاگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد،  6731مسأله 

( چنانچه چیزی 6، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست زکات بدهد )

( از او بگیرد و به مستحق ّ بدهد و اگر از بین رفته باشد 2را که به او داده باقی باشد، باید )

است  زکات (، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که3)

( ولی اگر به غیر 1( عوض آن را از او بگیرد و به مستحق ّ بدهد، )1(، انسان باید )9)

عنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق ّ 

بدهد، و در همه صور می تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه 

( )بهجت (: می تواند 2( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: کافی نیست ، پس .. )6نکند. )

( )بهجت (: أظهر این است که گیرنده در صورت جهل ضامن نیست امّا اگر کسی 3.. )

که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که زکات است و می دانسته که خودش 

یا عوضش را از او بگیرند، اگر می تواند باید عوض فقیر نیست و ممکن است آن چیز 

آن را از او بگیرد و به مستحق ّ بدهد و اگر گیرنده ادّعا کند نمی دانسته آن مال زکات 
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است ، همین که دهنده زکات می گوید: به عنوان زکات داده ام ، پذیرفته می شود، و 

ولی می تواند پس نگیرد و در صورت بقای عین آن مال ، حق ّ پس گرفتن آن را دارد 

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی (: 9از مال خود دوباره بدهد. )

( )اراکی (: و در تمام 1( )خوئی (: انسان می تواند .. )1می دانسته که زکات است .. )

 صور می تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند.

لپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: و اگر نمی دانسته زکات است ، نمی تواند )گ

 چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق ّ بدهد.

)سیستانی (: اگر کسی که آن چیز را گرفته ، می دانسته زکات است ، انسان می تواند 

. و اگر نمی دانسته زکات است ، نمی تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق ّ بدهد

 چیزی از او بگیرد و باید از مال 

 699ص: 

خودش عوض زکات را به مستحق ّ بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به 

 حجّت شرعی ، مستند بوده بنا بر احتیاط واجب .

ر است اینکه ( کسی فقی)فاضل (: مسأله اگر به اعتقاد اینکه ) )مکارم (: اگر به گمان 

زکات به او بدهد بعد بفهمد فقیر نبوده ، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست 

زکات بدهد چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد می تواند پس بگیرد و به مستحقّ  

ی داده مبدهد و اگر از بین رفته هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال 

که زکات است باید عوض آن را بدهد و او به مستحق ّ برساند، ولی اگر به غیر عنوان 

زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و ) )مکارم (: در هر حال ( چنانچه در تشخیص 
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مستحق ّ کوتاهی نکرده باشد ) )فاضل (: مثلًا بیّنه شرعیه ، گواهی بر فقر او داده باشد( 

 ت دوباره از مال خود زکات بپردازد.الزم نیس

)زنجانی (: مسأله اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات 

می داند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده ، مثلًا خیال می کرده که او فقیر 

را برای زکات  مالی 6است ، بعد بفهمد که او فقیر نبوده ، مسأله دو صورت اصلی دارد: )

کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حَرَج آن مال 

را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، تا از مال دیگر خود 

زکات را نپرداخته ، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد. و اگر نتواند، چنانچه 

ن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی آ

نداده باشد، ضامن بوده و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده 

تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا بگونه ای دیگر آن را اتالف کند، چنانچه به 

فته باشد، ضامن نیست ، وگرنه ضامن ارباب زکات بوده و استناد حجّت شرعی آن را گر

باید به اندازه زکات ، به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک 

مالی را داده که برای زکات  2فریب خورده باشد می تواند عوض آن را از وی بگیرد. )

ه نشده و باید مالک دوبارکنار نگذاشته باشد در این صورت در هر حال زکات پرداخت 

زکات بدهد )هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد( و اگر 

گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد 

 ،مصرف بودن زکات به وی می دهد بگیرد، و اگر آن را بگیرد و تلف نماید یا تلف شود

ضامن بوده و باید عوض آن را به مالک بدهد. و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمی 

داده لذا آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده ضامن نیست ؛ و در هر حال اگر آن 

 مال موجود باشد، مالک می تواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست .

 [3917]مسأله 
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کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال  6739مسأله 

( ولی باید مالی را 6خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد )

( یا اگر در معصیت خرج کرده از آن 2که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد )

سهم فقرا می شود به او داد. این مسأله  ( که در این صورت از3معصیت توبه کرده باشد )

 ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 691ص: 

 ( )گلپایگانی (، )صافی (: از سهم بدهکاران زکات بگیرد ..6)

)زنجانی (: ولی اگر مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد، تا توبه نکرده 

ی است که پرداخت وام ، خود، گاه از نمی تواند از سهم بدهکاران زکات بگیرد. گفتن

مخارج سال به حساب می آید و آن در صورتی است که به جهت فشار طلبکار یا به 

جهت دیگر، پرداخت نکردن وام برای انسان حَرَجی بوده یا با هتک حیثیّت وی همراه 

ین ا باشد، در این صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقیر به شمار می آید، در غیر

صورت ، پرداخت وام از مخارج سال نمی باشد، لذا انسان فقیر به شمار نمی آید، ولی با 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی 2این حال می تواند زکات گرفته و وام خود را بپردازد. )

 (، )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 اران نمی توان به او زکات)اراکی (: ولی اگر در معصیت خرج کرده باشد از سهم بدهک

( )گلپایگانی (، )صافی (: بلی ، از سهم فقرا 3داد ولی از سهم فقرا می شود به او داد. )

 می تواند زکات بگیرد اگر چه از آن معصیت توبه نکرده باشد.

 [3918]مسأله 
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اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد  6733مسأله 

بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده ، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می  (6)

( ولی اگر چیزی را که گرفته در 2تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند )

شرابخواری یا به طور آشکارا در معصیت صرف کرده و از معصیت خود توبه نکرده ، 

 او داده بابت زکات حساب نکند. این مسأله ، در بنا بر احتیاط واجب باید چیزی را که به

( )گلپایگانی (، )صافی (: از سهم 6رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )

 ( )اراکی (، )خوئی (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .2بدهکاران زکات بدهد .. )

کرده آن معصیت توبه ن)گلپایگانی (، )صافی (: ولی احتیاط واجب آن است که اگر از 

 ، چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

)فاضل (: ولی اگر از آن معصیت توبه نکرده باشد بنا بر احتیاط واجب چیزی را که به او 

 داده ، بابت زکات حساب نکند.

)سیستانی (: می تواند آنچه را که به او داده ، بابت سهم فقرا حساب کند. ]پایان مسأله [ 

)زنجانی (: مسأله اگر به کسی که وی را مورد یکی از مصارف زکات می دانسته زکات 

بدهد بعد بفهمد که وی آن مورد نبوده ولی از موارد دیگر زکات بوده است ، مثلًا به 

ن زکات بدهد، بعد بفهمد که آن شخص فقیر نبوده ولی به خاطر کسی به جهت فقیر بود

بدهکاری می تواند زکات دریافت کند، چنانچه پرداخت زکات وی مقید به همان 

مصرفی باشد که در نظر گرفته است ، مثلًا می خواسته زکات را حتماً به مصرف فقیر 

ف دیگر زکات به مصر برساند، در این صورت می تواند زکات را پس بگیرد و در مورد

 برساند، و می تواند زکات را پس نگرفته و آنچه را داده 

 691ص: 
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از بابت زکات حساب کند ولی اگر پرداخت زکات وی مقّید به همان مصرف نباشد، 

مثلًا می خواسته زکات خود را به این شخص بدهد و مقیّد نبوده که حتماً از مصرف فقرا 

 ات وی پرداخته شده و نمی تواند آن را پس بگیرد.به وی بدهد، در این صورت زک

 [3919]مسأله 

( بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر 6کسی که بدهکار است و نمی تواند ) 6737مسأله 

( این مسأله ، 2نباشد، انسان می تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند )

( 2( )زنجانی (: نمی تواند فعًلا .. )6ت )در رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیس

[ گفته شد که اگر امیدی به پرداخت زکات از سوی بدهکار 6733)زنجانی (: و در مسأله ]

 در آینده هم نباشد، نمی تواند طلبش را بابت زکات حساب کند.

 [3941]مسأله 

( چنانچه سفر 6مسافری که خرجی او تمام شده ، یا مرکبش از کار افتاده ، ) 6794مسأله 

( و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد 2او سفر معصیت نباشد )

( ولی اگر بتواند 9( اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زکات بگیرد )3برساند، )

( فراهم کند، فقط 1در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را )

( )مکارم (: یا اموالش به 6( )1به آنجا برسد، می تواند زکات بگیرد )به مقداری که 

( )زنجانی 3( )گلپایگانی (، )صافی (: و خود او هم در معصیت نباشد .. )2سرقت رفته .. )

( )مکارم (: و الزم نیست بعد از رسیدن به 9(: خود را به محلّی که باید برود برساند .. )

کات گرفته برگرداند ولی اگر بعد از رسیدن به وطن چیزی وطن مقداری را که از باب ز

( 1از زکات زیاد آمده باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید زکات است . )

( )سیستانی (: و بنا بر احتیاط واجب اگر بتواند با 1)بهجت (: مخارج بقیه سفر خود را .. )

 ه کند، نباید زکات بگیرد.فروش یا اجاره مالی در وطن خود، خرج راه را تهیّ
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 [3943]مسأله 

مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته ، بعد از آنکه به وطنش  6796مسأله 

رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که بدون مشقّت نتواند بقیّه را به 

ات د آن چیز، زکصاحب مال یا نائب او برساند باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوی

( )خوئی (، )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: اگر چیزی از 6( )6است )

زکات زیاد آمده باشد، باید ) )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط الزم ( آن را به حاکم 

 شرع بدهد و بگوید آن چیز، زکات است .

 )زنجانی (: اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، باید آن را به مصرف زکات برساند.

)فاضل (: اگر چیزی از زکات زیاد آمد، باید آن را به مجتهد جامع الشرایط بدهد و 

 بگوید آن چیز، زکات است .

)سیستانی (: اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات 

 برساند باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز، زکات است .

 699ص: 

)بهجت (: اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که باز گرداندن به صاحب 

مال یا نایب او مشقّت داشته باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات 

مؤمنین عادل می دهد که آنها به مصرف است و اگر به حاکم شرع هم ممکن نشد به 

زکات برسانند. و اگر آن هم ممکن نشد، خودش می تواند آن را در موارد مصرف 

 زکات صرف کند.

 )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 
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 شرایط کسانی که مستحق ّ زکاتند

 [3942]مسأله 

 شد، و اگر از راهکسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی با 6792مسأله 6794

شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم 

شود شیعه نبوده ، الزم نیست دوباره زکات بدهد. )اراکی (: مسأله کسی که زکات می 

گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد، 

 م شود شیعه نبوده ، باید دوباره زکات بدهد.و بعد معلو

 )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: اگر انسان کسی را شیعه بداند ..

)زنجانی (: مسأله به کسی می توان زکات داد که شیعه دوازده امامی باشد، ولی در 

نیز در  مصرف سوم )کارگزاران زکات ( و مصرف چهارم )تقویت ایمان مسلمانان ( و

جهاد مشروع ، شیعه دوازده امامی بودن ِ گیرنده زکات الزم نیست ؛ بنا بر این کارگزاران 

زکات می توانند غیر شیعه بلکه غیر مسلمان بوده و نیز در جهاد مشروع ممکن است از 

غیر شیعه یا غیر مسلمان بهره گرفته شود که در این صورت هزینه این افراد را می توان 

پرداخت کرد، ولی در تحصیل حج ّ باید زکات را به شیعه دوازده امامی داد تا از زکات 

 حج ّ بجا آورد.

)مکارم (: مسأله مستحقین زکات باید شرائط زیر را داشته باشند: اّول : ایمان به خدا و 

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و ائمه دوازده گانه علیهم السالم . ]بقیه شرایط در ذیل 

ائل بعد آمده است [ )بهجت (: مسأله مستحق ّ زکات باید مؤمن )شیعه ( باشد مگر مس

 مورد چهارم و هفتم از مصارف زکات ، که شرایط خاص خود را دارد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)سیستانی (: مسأله کسی که مالک می تواند زکات خود را به او بدهد باید شیعه دوازده 

به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه  امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و

نبوده ، باید دوباره زکات بدهد حتّی اگر تحقیق کرده باشد یا به حجّت شرعی استناد 

 کرده باشد، بنا بر احتیاط واجب .

 [3941]مسأله 

اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی ّ او زکات  6793مسأله 

( )بهجت (: 6( )2( به قصد این که آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد )6بدهد )

( )سیستانی (: و می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین ، 2که به مصرف او برساند. )

طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می  زکات را به مصرف

 رسد، نیّت زکات کند.

 693ص: 

)مکارم (: مسأله به اطفال یا دیوانگانی که از مسلمانان شیعه فقیر باشند می توان زکات 

داد، منتها باید زکات را به دست ولی آنها بدهند، خواه به نیّت تملیک به طفل یا دیوانه 

یا به قصد مصرف کردن درباره آنها و اگر به ولی ّ دسترسی ندارد می تواند به باشد 

 خودش یا بوسیله یک نفر امین زکات را برای احتیاجات آنها صرف کند.

)زنجانی (: مسأله در مصرف زکات ، طفل یا دیوانه همچون عاقل بالغ می باشد، پس 

می تواند به ولی ّ آنها زکات بدهد، چنانچه طفل و دیوانه از مصارف زکات باشند، انسان 

به قصد این که آنچه می دهد مِلک طفل یا دیوانه باشد، یا ولی ّ آن را به مصرف طفل یا 

 دیوانه برساند یا با احراز رضایت ولی ّ، خودش آن را به مصرف طفل یا دیوانه برساند.

 [3944]مسأله 
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 د، می تواند خودش یا به وسیله یکاگر به ولی ّ طفل و دیوانه دسترسی ندار 6799مسأله 

نفر امین ، زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف 

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )فاضل (، )صافی (، 6( )6آنان می رسد نیّت زکات کنند )

 )تبریزی (: نیّت زکات کند.

ه در همان مواردی صرف می کند که )بهجت (: و اگر طفل ممیّز است و اطمینان دارد ک

ولی ّ او صرف می کرد، می توان به خودِ طفل نیز داد و همچنین به سفیه ، با اطاّلع ولی ّ 

 او، می توان زکات داد.

 )مکارم (، )سیستانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [3945]مسأله 

( ولی به کسی 2)( می شود زکات داد 6به فقیری که گدایی می کند ) 6791مسأله 6793

( این مسأله ، در رساله 3که زکات را در معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد )

( )زنجانی (: البتّه 2( )سیستانی (: اگر فقر او ثابت باشد .. )6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

کسانی که گدائی را شغل خود قرار داده اند، غالباً مرتکب معصیت کبیره می شوند که 

( )خوئی (، )تبریزی (: نباید زکات 3ن صورت بنا بر احتیاط نمی توان زکات داد. )در ای

 داد.

)سیستانی (: نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات 

موجب ترغیب او در معصیت می شود هر چند خود آن را در معصیت صرف نمی نماید 

 زکات داده نشود.

م : دادن زکات باید مایه کمک به گناه نشود بنا بر این زکات را به )مکارم (: مسأله دو

کسی که آن را در معصیت صرف می کند نمی توان داد و احتیاط واجب آن است به 
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شرابخوار نیز زکات ندهند. در زکات عدالت شرط نیست همچنین عدم ارتکاب گناهان 

 کبیره .

 [3946]مسأله 

( احتیاط واجب آن 6یره را آشکارا بجا می آورد )به کسی که معصیت کب 6791مسأله 

( )تبریزی (: یا نماز نمی خواند یا شرابخوار است هر چند 6( )2است که زکات ندهند )

آشکارا نباشد احتیاط واجب آن است برای امر او به معروف و نهی از منکر زکات ندهند. 

 .6791ع کنید به ذیل مسأله ( )فاضل (: و همچنین است به شارب الخمر. )مکارم (: رجو2)

 697ص: 

)اراکی (: مسأله به کسی که معصیت کبیره را بجا می آورد می شود زکات داد ولی 

 احتیاط مستحب ّ است که به او زکات ندهند.

)خوئی (: مسأله به کسی که شرابخوار است نمی توان زکات داد بلکه کسی که معصیت 

نمی خواند هر چند آشکارا نباشد احتیاط واجب کبیره را آشکارا بجا می آورد یا نماز 

 آن است که زکات ندهند.

)زنجانی (: مسأله به کسی که معصیت کار است اگر زکات دادن کمک به معصیت او 

باشد نمی شود زکات داد، همچنین بنا بر احتیاط واجب به شراب خوار و کسی که 

 معصیت کبیره بجا می آورد، زکات ندهند.

سأله به کسی که شرابخوار است یا نماز نمی خواند، همچنین به کسی که )سیستانی (: م

 معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
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)بهجت (: مسأله به کسی که معصیت کبیره و اموری که در اسالم منکر و قبیح هست 

واجب  دهد بنا بر احتیاط مرتکب می شود، مخصوصاً کسی که آشکارا معصیت انجام می

 نباید زکات بدهند، مگر به قدر ضروریات او و خانواده اش .

 [3947]مسأله 

به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج  6799مسأله 

( ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض 6او بر انسان واجب باشد، می شود زکات داد )

ی تواند بدهی او را از زکات بدهد، بلکه اگر کس دیگری هم که کرده باشد شوهر نم

مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که 

( )اراکی 6بدهی او را از زکات ندهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

(، )صافی (: که بدهی خود را بپردازد. ]پایان مسأله [ )فاضل (: تا قرضش را )گلپایگانی 

بدهد. ولی اگر زن یا کس دیگری که مخارجش بر انسان واجب است برای خرجی خود 

 قرض کند انسان نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد.

ه مکارم (: مسأل)خوئی (، )سیستانی (: می شود قرضش را از زکات داد. ]پایان مسأله [ )

سوم : واجب النفقه نبودن ، یعنی زکات را نمی توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، 

ولی اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهی خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین 

 می توان به آنها داد.

 د بپردازد از زکات بدهد)زنجانی (: مسأله انسان می تواند بدهی کسی را که نمی توان

)اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد( مگر در صورتی که پرداخت بدهی کسی بر 

انسان واجب باشد که نمی توان از بابت زکات بدهی را پرداخت کرد، مثلًا اگر پدر بدهی 

داشته باشد و به جهت عدم پرداخت آن در مشقّت شدید قرار گرفته است ، بر فرزند وی 
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است بدهی او را بپردازد که در این صورت نمی تواند از بابت زکات بدهی او را  الزم

 پرداخت کند.

 [3948]مسأله 

انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اوالد، خرجشان بر او واجب است  6793مسأله 

 (6از زکات بدهد، ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند )

 614ص: 

)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )بهجت (، )صافی (، )نوری (: اگر مخارج آنان  6)

 را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

)سیستانی (: اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند. و اگر 

، شد و زکات بر او واجب باشدمتمکّن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النّفقه اش نبا

 می تواند از زکات ، نفقه آنها را بدهد.

)زنجانی (: اگر مخارج آنها را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند و بنا بر 

احتیاط واجب کسی که عرفاً به انسان پیوسته بوده و خرجی او را می دهد همچون کسانی 

ان الزم است و نمی توان از باب زکات مخارج هستند که پرداخت مخارج آنها بر انس

 آنها را داد.

 در این مسأله فرقی نیست که بخواهد زکات را به خاطر فقیر بودن بدهد یا مصارف دیگر.

)مکارم (: مسأله اگر کسی نمی تواند مخارج افراد واجب النفقه خود را بپردازد، مثلًا قادر 

ایی دارد و نمی دهد، دیگران می توانند به نیست خرج زن و بچه خود را بدهد، یا توان

 آنها زکات دهند.
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)فاضل (: مسأله انسان نمی تواند مخارج کسانی را که خرجشان بر او واجب است مانند 

زن دائمی و اوالد و نوه ها و پدر و مادر و اجداد از زکات بدهد. ولی اگر مخارج آنان 

 .را ندهد دیگران می توانند به آنان زکات بدهند

 [3949]مسأله 

اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید  6797مسأله 

( )بهجت (: خرج زن 6( اشکال ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )6)

 و خدمتکار خود نماید ..

 )سیستانی (: یا دَین خود را ادا کند، با داشتن سایر شرایط ..

انی (: مسأله انسان می تواند مخارج غیر واجب کسانی را که مثل اوالد خرجشان بر )زنج

او واجب است از زکات بدهد، لذا انسان می تواند زکات را به پسرش بدهد که خرج 

 زن یا خدمتکار خود نماید.

 [3951]مسأله 

رای خریدن ب اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند 6714مسأله 

( )خوئی (: 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6آنها به او زکات بدهد )

 پدر می تواند آنها را از زکات خریده و در معرض استفاده پسر قرار دهد.

)سیستانی (: مسأله پدر نمی تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج 

رد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این پسر است بخ

 کار را داشته باشد و از حاکم شرع بنا بر احتیاط اجازه بگیرد.

 [3953]مسأله 
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( زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم 6پدر می تواند به پسرش ) 6716مسأله 

به او بدهد. این مسأله ، در رساله می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را 

 آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست 

 616ص: 

 )صافی (: که متمکّن از مخارج ازدواج نباشد .. 6)

)خوئی (: مسأله پدری که تمکّن تزویج پسرش را ندارد، می تواند از زکات برای پسرش 

 زن بگیرد و همچنین است پسر نسبت به پدر.

پدری که فرزندش نیاز به ازدواج دارد و نمی تواند ازدواج کند اگر  )زنجانی (: مسأله

تمکّن داشته باشد که برای پسرش زن بگیرد نمی تواند از بابت زکات به او زن بدهد و 

اگر تمکّن نداشته باشد می تواند از بابت زکات برای او زن بگیرد، و همچنین است پسر 

 نسبت به پدر.

ی تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد و همچنین است )سیستانی (: مسأله پدر م

 پسر نسبت به پدر.

 [3952]مسأله 

( یا خرجی نمی دهد، ولی زن 6به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد، ) 6712مسأله 

( نمی شود زکات داد. این مسأله ، در 3( او را به دادن خرجی مجبور کند )2می تواند )

( )خوئی (، )تبریزی (: و زنی که شوهرش خرجی او 6جت ( نیست )رساله آیت اللّه )به

 را نمی دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند نمی شود زکات داد.
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)سیستانی (: و زنی که شوهرش خرجی او را نمی دهد ولی می تواند هر چند به مراجعه 

( )زنجانی (: می 2کات داد. )به حاکم جور او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی شود ز

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: ولی ممکن 3تواند بدون مشّقت غیر قابل تحمّل .. )

 است او را به دادن خرجی مجبور کنند ..

)مکارم (: مسأله هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمی پردازد، ولی زن می تواند از طریق 

 ، چنین زنی نمی تواند از زکات استفاده کند.حاکم شرع یا غیر او حق خود را بگیرد

 [3951]مسأله 

زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات  6713مسأله 

( در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت 6بدهند. ولی اگر شوهرش )

دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد 

( این مسأله ، در رساله 3کند، نمی شود به آن زن زکات داد )( یا زن بتواند او را مجبور 2)

( )اراکی (، )گلپایگانی ( 2( )سیستانی (: اگر بر شوهرش .. )6آیت اللّه )مکارم ( نیست )

)صافی (: نمی شود به آن زن زکات داد ) )گلپایگانی (، )صافی (: مگر آن که مخارجش 

 را شوهر ندهد هر چند از روی معصیت باشد(.

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: در صورتی که مخارج آن زن را بدهد، نمی شود به 

 آن زن زکات داد.

)زنجانی (: در صورتی که نتواند مخارج زن را بدهد، می تواند به او زکات بدهد، و اگر 

بتواند مخارج آن زن را بدهد نمی تواند به او زکات بدهد، در این صورت اگر شوهر 

را ندهد و زن نتواند بدون مشقّت غیر قابل تحمّل ، او را به دادن خرجی وادار مخارج زن 

 کند، دیگران می توانند
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 612ص: 

 به آن زن زکات دهند.

( )بهجت (: نمی 3)فاضل (: یا بتوان شوهر را مجبور کرد نمی شود به آن زن زکات داد. )

 شود به آن زن از سهم فقرا زکات داد.

 [3954]مسأله 

زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر، زکات را صرف  6719مسأله 

 ( )فاضل (: صرف مخارج آن زن و اوالدش کند.6( )6مخارج خود آن زن نماید )

 [3955]مسأله 

( از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر 6سیّد نمی تواند ) 6711مسأله 

و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر  وجوهات ، کفایت مخارج او را نکند

( ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد، فقط به مقداری 2سیّد زکات بگیرد )

( )فاضل (: سیّد می تواند از سّید 6( )3که برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد )

(، )تبریزی (، )صافی (: ( )خوئی (، )گلپایگانی 2زکات بگیرد ولی سیّد نمی تواند .. )

( )بهجت (: فقط به مقداری که برای مخارج ساالنه اش ضروری 3بقیّه مسأله ذکر نشده . )

باشد بگیرد و اگر در اثناء سال از زکات بی نیاز شد آن را عودت یا با اذن زکات دهنده 

 به مصرف مستحقین زکات برساند و خودش از خمس استفاده کند.

هارم : زکات گیرنده از سادات نباشد، مگر اینکه زکات دهنده هم از )مکارم (: مسأله چ

سادات باشد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج آنها را نکند و ناچار به 

گرفتن زکات باشند، می توانند از غیر سید زکات بگیرند، اما احتیاط واجب آن است که 

 فقط به مقدار مخارج روزانه بگیرند.
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(: مسأله سیّد می تواند از غیر سیّد زکات مستحبّی بگیرد ولی نمی تواند از غیر )زنجانی 

سیّد زکات واجب بگیرد، البتّه اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و 

 ناچار باشد که از زکات واجب غیر سیّد استفاده کند، مانعی ندارد.

ا بر د زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار و بن)سیستانی (: مسأله سیّد نمی تواند از غیر سیّ

احتیاط واجب باید اضطرار بحدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات ، مخارج 

خود را تأمین کند. و همچنین بنا بر احتیاط واجب در صورت امکان باید در هر روز اکتفا 

 کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.

 [3956]مسأله 

( این مسأله 6ه کسی که معلوم نیست سیّد است یا نه ، می شود زکات داد )ب 6711مسأله 

( )تبریزی (: ولی اگر 6، در رساله آیات عظام : )مکارم (، )فاضل ( و )بهجت ( نیست )

 دعوی سیادت کند نمی شود به او زکات داد.

رئ اش ب)سیستانی (: ولی اگر خود، ادّعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد، ذمّه 

 نمی شود.

)زنجانی (: مسأله کسی که در محل ّ خود به سیادت مشهور است سیّد به شمار می آید و 

کسی که در محل ّ خود به عدم سیادت مشهور است غیر سیّد می باشد، همچنین است 

اگر به دلیلی عرفاً به سیّد نبودن وی یا عدم اشتهار وی به سیادت اطمینان پیدا شود، مثل 

 خود کسی که

 613ص: 

می گوید من سیّد نیستم و انگیزه ویژه ای برای این سخن ندارد. در این مسأله داشتن یا 

نداشتن شجره نامه و مانند آن تأثیری ندارد، همچنین راههای دیگر همچون خواب نما 
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شدن که برخی از مردمان عوام به آنها اعتماد می کنند، هیچ اعتباری ندارد. و به کسی 

یا عدم سیادت وی از راه معتبر ثابت نشده است نمی شود از زکات واجب  که سیادت

غیر سیّد داد، بلکه از زکات واجب سادات یا زکاتهای مستحبّی و یا سایر وجوهی که 

 اختصاص به سادات یا غیر سادات ندارد، داده می شود.

 نیَّت زکات 

 [3957]مسأله 

انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد  6719مسأله 

( 3( که آنچه را می دهد زکات مال است ، یا زکات فطره )2( و در نیّت معین کند )6)

ولی اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، الزم نیست معین کند چیزی را که می 

( )سیستانی (: برای تذلّل در پیشگاه خداوند عالم 6ا زکات جو. )دهد زکات گندم است ی

بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است ، گرچه گناه کرده است ؛ .. )زنجانی (: 

 برای خداوند عالم ، بدهد ..

)بهجت (: و اگر غیر از زکات مال دیگری هم بر او واجب شده است ، در نیّت معیّن کند 

دهد زکات است ، ولی اگر هم زکات مال بر او واجب شده است و هم که آنچه را می 

زکات فطره ، الزم نیست موقع ادا کردن ، نیّت کند که آنچه را می دهد زکات مال است 

بدهد از هر دو کفایت می کند، و همچنین « آنچه بر او واجب است »، بلکه اگر به نیّت 

الزم نیست معین کند چیزی را که می دهد  اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد

( 3( )اراکی (: احتیاط واجب است در نیّت معین کند .. )2زکات گندم است یا جو. )

)سیستانی (: بلکه اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به 

 عنوان قیمت زکات بدهد باید معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو.
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)زنجانی (: بلکه اگر مثلًا زکات گندم و جو بر او واجب باشد، الزم است و لو اجمالًا 

معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو، ولی اگر تنها یک نوع 

زکات بروی واجب باشد، مثلًا فقط زکات گندم بروی واجب باشد، الزم نیست در نّیت 

 .خود، زکات گندم را هم قصد کند

 [3958]مسأله 

کسی که زکات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقداری زکات بدهد و  6713مسأله 

( چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، 6نیّت هیچ کدام آنها را نکند )

(، به 3( هم جنس هیچ کدام آنها نباشد )2زکات همان جنس حساب می شود )و اگر )

(( پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال 9د )همه آنها قسمت می شو

طال بر او واجب است ، اگر مثلًا یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نّیت هیچ کدام آنها 

( به زکاتی 1( ولی اگر مقداری نقره بدهد )1را نکند، زکات گوسفند حساب می شود )

( )بهجت (: بلکه نیّت کند 6) (9که برای گوسفند و طال بدهکار است تقسیم می شود )

( )خوئی (، )تبریزی (: و اگر از قسم 2کافی است . ]پایان مسأله [ )« زکات می دهم »که 

 پول بدهد که ..

 619ص: 

( )اراکی (: کسی که زکات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقداری زکات بدهد و 3)

اند، هر کدام را که بخواهد معین کند نیّت هیچ کدام آنها را نکند مانع ندارد و بعداً می تو

( )مکارم (: بنا بر این اگر مثلًا یک گوسفند از 9و اگر نیّت همه آنها را نموده است .. )

باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره بدهد در 

سمت ]قحالی که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم می گردد. 

( )سیستانی (: ولی اگر مقداری پول 1داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست [ )
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نقره یا اسکناس بدهد که همجنس هیچ کدام آنها نیست ، بعضی گفته اند به همه آنها 

قسمت می شود، ولی این خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب 

 لک باقی بماند.نشود و در ملک ما

)اراکی (: می تواند زکات گوسفند حساب کند و یا زکات طال، و اگر هر دو را نیّت 

( )خوئی (، )تبریزی (: اگر مقداری پول نقره یا اسکناس 1کرده بر هر دو تقسیم می شود. )

( )فاضل (: و همچنین است اگر گوسفند را به عنوان بدل یا قیمت بدهد، باز 9بدهد. )

 ی شود.تقسیم م

)زنجانی (: مسأله کسی که زکات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقداری زکات بدهد 

و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه مالی را که می پردازد تنها زکات یکی از آنها می 

تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است ، ولی اگر بتواند زکات دو یا 

ردد، به آن دو یا چند مال قسمت می شود، بنا بر این کسی که زکات چند مال محسوب گ

پنج شتر و زکات بیست دینار طال بر او واجب است ، اگر یک گوسفند از بابت زکات 

بدهد، زکات پنج شتر به حساب می آید، ولی اگر مقداری پول بدهد، به زکاتی که برای 

 شتر و طال بدهکار است ، تقسیم می گردد.

 [3959 ]مسأله

( چنانچه وکیل وقتی 6اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ) 6717مسأله 

( 6( )2که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک ، نیّت زکات کند کافی است )

)اراکی (: وکیل باید وقتی که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیّت زکات کند 

 وقتی زکات را به وکیل می دهد به نیّت زکات بدهد.و احتیاط است که مالک هم 
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)خوئی (: موقعی که زکات را به آن وکیل می دهد، باید نیّت کند که آنچه را وکیل او 

بعداً به فقیر می دهد زکات باشد، و أحوط این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به 

 فقیر مستمر باشد.

 وکیل می دهد، باید نیّت کند و احتیاط مستحب ّ  )سیستانی (: موقعی که زکات را به آن

 این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمرّ باشد.

)تبریزی (: موقعی که زکات را به آن وکیل می دهد نیّت کند کافی است و چنانچه وکیل 

 کند که زکات او را از مالش اخراج کند، وکیل باید نیّت زکات کند.

ین اندازه که مالک نیّت داشته باشد کافی است ، خواه وکیل نیّت کند یا نه )مکارم (: هم

ولی اگر مالک نیّت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چیز به او داده باید وکیل نّیت 

 ( )بهجت (: بنا بر أظهر.2کند. )

 )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر کسی را در دادن زکات وکیل کند باید وکیل قصد

قربت کند و در وکیل کردن و همچنین وقتی که زکات را به وکیل می دهد قصد قربت 

 الزم نیست و اگر کسی 

 611ص: 

را فقط در رساندن زکات به فقیر وکیل کند باید خودش در موقع دادن زکات به وکیل 

 قصد قربت نماید و احتیاطاً تا وقتی به فقیر می رسد به قصدش باقی باشد.

مسأله اگر به وسیله کسی زکات مال را بدهد، موقعی که آن شخص زکات )زنجانی (: 

را به فقیر می دهد باید مالک قصد قربت داشته باشد هر چند موقع دادن مال به واسطه ، 

قصد قربت نداشته باشد، و اگر در هنگامی که مال را به واسطه می دهد یا موقعی که او 
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زکات می دهد قصد قربت کند و تا موقع دادن  را وکیل می کند یا به او اجازه دادن ِ

 زکات از این قصد منصرف نشود، کفایت می کند.

 [3961]مسأله 

اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن  6714مسأله 

( 6( زکات حساب می شود. )6که آن مال از بین برود، خود مالک ، نیّت زکات کند )

 .6719(: نیّت قربت کند .. )سیستانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله )مکارم 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه 

 آن مال از بین برود، نّیت زکات کند، زکات حساب می شود.

ی را به قربت مال)زنجانی (: مسأله اگر مالک یا وکیل او بدون قصد زکات یا بدون قصد 

فقیر بدهد، و پیش از آن که آن مال از بین برود خود مالک نّیت زکات و قصد قربت 

 کند، زکات حساب می شود.

 مسائل اختصاصی 

مسلمانی که مُستبصر )شیعه ( شد عباداتی که موافق مذهب خودش  6199)بهجت (: مسأله 

قیر شیعه بدهد ولی اگر از اوّل آن انجام داده اعاده ندارد مگر زکات که باید آن را به ف

 را به فقیر شیعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.

در حال غیبت نباید به کسانی که منصب امام علیه السالم را غصب  6193)بهجت (: مسأله 

کرده اند زکات داد، ولی دادن زکات به مجتهد جامع الشّرایط بنا بر اقوی مثل دادن 

 معصوم علیه السالم است .زکات به امام 
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هرگاه زکات را به میل خود نپردازد حاکم شرع می تواند به اجبار  6111)مکارم (: مسأله 

از او دریافت دارد و زکات محسوب می شود و نیّت قربت در اینجا ساقط است ، ولی 

 احتیاط آن است که حاکم شرع قصد قربت کند.

 مسائل متفرقه زکات 

 [3963]مسأله 

 اشاره

( گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما 6موقعی که ) 6716مسأله 

(. و زکات طال 3(، انسان باید زکات را به فقیر بدهد یا از مال خود جدا کند )2و انگور )

( باید به فقیر بدهد، یا 9و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم )

( اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا 1(. ولی ) بعد از جدا کردن )1جدا نماید )از مال خود 

بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می تواند زکات را به انتظار او و لو تا 

( )فاضل (: موقعی که 2( )خوئی (: بنا بر احتیاط موقعی که .. )6( )9چند ماه نگهدارد )

ا می کند و موقعی که انگور خشک شده کشمش شود و موقعی گندم و جو را از کاه جد

 که رطب خرما شود ..

 611ص: 

( 3)بهجت (: هنگام جدا کردن گندم و جو از کاه و هنگام چیدن خرما و انگور .. )

)زنجانی (: یا کاری )همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعایت جهات الزم ( انجام دهد 

 شد ..که خطر از بین رفتن زکات نبا

)اراکی (: انسان باید زکات را از مال خود جدا کند و زکات طال و نقره و گاو و گوسفند 

و شتر را بعد از تمام شدن یازده ماه و داخل شدن در ماه دوازدهم باید از مال خود جدا 
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( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی 9نماید. ]پایان مسأله [ )

 : ماه یازدهم ..(

( )سیستانی (: بقیه مسأله ذکر 1)زنجانی (: ماه یازدهم و دیده شدن هالل ماه دوازدهم .. )

 نشده .

( ]قسمت 1)زنجانی (: یا کاری کند که خطر از بین رفتن زکات نباشد. ]پایان مسأله [ )

داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی (، )فاضل 

 ( )خوئی (، )تبریزی (، )نوری (: می تواند زکات را جدا نکند.9( و )بهجت ( نیست [ )

افی (: بنا بر احتیاط الزم ) )فاضل (: بنا بر احتیاط واجب ( زکات را )گلپایگانی (، )ص

 جدا کند تا بعد به آن فقیر معین برساند.

 )بهجت (: می تواند زکات را جدا کند و ادای آن را بخاطر آن فقیر تأخیر بیندازد.

)مکارم (: مسأله در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات واجب می 

د باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد شو

به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند انتظار او را بکشد، ولی احتیاط واجب 

 آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.

 مسأله اختصاصی 

، خرما، کشمش ، طال و نقره را می توان از خود زکات گندم ، جو 6114)بهجت (: مسأله 

آنها داد و می توان قیمت آن را حساب کرد، و همچنین است بنا بر أظهر در زکات شتر، 

گاو و گوسفند؛ و اگر قیمت را می دهد، بنا بر احتیاط واجب باید پول نقد بدهد، مگر 

ن ت اخراج زکات و دادآن که گیرنده رضایت داشته باشد. و منظور از قیمت ، قیمت وق

 به مستحق ّ است .
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 [3962]مسأله 

( ولی 6بعد از جدا کردن زکات الزم نیست فوراً آن را به مستحق ّ بدهد ) 6712مسأله 

( آن است که 3( احتیاط مستحب ّ )2اگر به کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد )

( 6یت اللّه )مکارم ( نیست )( این مسأله ، در رساله آ9دادن زکات را تأخیر نیندازد )

 )سیستانی (: و اگر برای غرضی عقالیی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.

)زنجانی (: بلکه می تواند پرداخت زکات مال خود را به مقداری که خطر از بین رفتن 

( 3( )بهجت (: یا سایر مصارف زکات برای او ممکن است .. )2نباشد تأخیر بیندازد .. )

( )اراکی (: ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری 9حتیاط .. ))فاضل (: ا

 بدهد که از جهتی برتری دارد، می تواند زکات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد.

 619ص: 

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله بعد از جدا کردن زکات اگر انتظار مورد معینی را نداشته 

 الزم آن است که فوراً آن را به مستحق ّ بدهد. باشد احتیاط

 [3961]مسأله 

کسی که می تواند زکات را به مستحق ّ برساند اگر ندهد و بواسطه کوتاهی  6713مسأله 

( )مکارم (: ولی اگر کوتاهی نکرده باشد 6( )6او از بین برود باید عوض آن را بدهد )

 چیزی بر او نیست .

نکرده ضامن نیست هر چند اگر فقیر حاضر بوده و به وی نداده  )زنجانی (: و اگر کوتاهی

 ، به احتیاط مستحب ّ عوض آن را بدهد.
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)بهجت (: مسأله اگر با وجود آن که می تواند زکات را به اهل آن برساند، تأخیر بیندازد 

 و زکات از بین برود، بنا بر أظهر ضامن است .

 [3964]مسأله 

( اگر زکات را ندهد، و 6کسی که می تواند زکات را به مستحق ّ برساند ) 6719مسأله 

( چنانچه دادن زکات را به قدری 2بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود )

( باید عوض آن را بدهد و اگر به این 3تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است )

مثلًا دو سه ساعت تأخیر انداخته و درهمان دو سه ساعت تلف شده مقدار تأخیر نینداخته 

( چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق ّ حاضر 9در صورتی که مستحق ّ حاضر نبوده )

( بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 1بوده )

جدا نکرده و می تواند آن را به  ( )زنجانی (: کسی که زکات را6)بهجت ( نیست )

( )سیستانی (: چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید 2مستحق ّ برساند .. )

عوض آن را بدهد، ولی اگر غرض صحیحی داشته مثلًا فقیر معینی را در نظر داشته یا می 

کی (: که می ( )ارا3خواسته تدریجاً به فقرا برساند، بنا بر احتیاط واجب ضامن است . )

( )زنجانی (: یا آن را مطالبه نکرده .. )فاضل (: در صورتی 9گویند فوراً نداده است .. )

( )زنجانی (: و زکات را مطالبه کرده .. )فاضل (: اگر 1که دسترسی به مستحق ّ نداشته .. )

 دسترسی به مستحق ّ داشته ..

 .6713)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [3965]مسأله 

اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرّف کند و  6711مسأله 

اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرّف نماید. این مسأله ، در 

 رساله آیات عظام : )فاضل ( و )بهجت ( نیست 
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 [3966]مسأله 

ار گذاشته ، برای خود بردارد و چیز دیگری انسان نمی تواند زکاتی را که کن 6711مسأله 

 بجای آن بگذارد.

 [3967]مسأله 

اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلًا گوسفندی که برای زکات  6719مسأله 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است )

 ست .)سیستانی (: در حکم زکات ا

 [3968]مسأله 

 اشاره

 اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر 6713مسأله 

 613ص: 

( زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از 6است )

)صافی  ( )گلپایگانی (،6جهتی بهتر باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 (: احتیاط الزم آن است که ..

 مسأله اختصاصی 

هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام  6193)مکارم (: مسأله 

اسالم را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف 

 در این صورت اشکال دارد.کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع 

 [3969]مسأله 
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( 6اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند ) 6717مسأله 

صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت ِ زکات تجارت کند، تجارت 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست )2صحیح و نفعش مال زکات است )

)بهجت (: اصل مال و سود آن مال فقیر است و اگر ضرر کند جبران آن بر عهده زکات 

( )مکارم (: اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است و منافع آن مال 2دهنده است . )

 زکات است .

)اراکی (: مسأله اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند نفعش مال 

 بر عهده صاحب مال می باشد.زکات و ضرر آن 

)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای 

زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر 

 [ آن را به مستحق ّ بدهد.6منفعت کند، باید ]

 [3971]مسأله 

نکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، اگر پیش از آ 6794مسأله 

( و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به 6زکات حساب نمی شود )

( چیزی را 2فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می تواند )

، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست که به او داده بابت زکات حساب کند. این مسأله 

( )مکارم (: ولی می تواند به او قرض دهد و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد حساب 6)

 کند.

)فاضل (: در این فرض می تواند چیزی را به فقیر قرض بدهد و بعد از وجوب زکات آن 

ه )تبریزی ( نیست در رساله آیت اللّ« می تواند»( ]کلمه 2را بابت زکات حساب کند .. )

[ )زنجانی (: مسأله اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به 
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مستحق ّ بدهد، زکات حساب نمی شود و بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر 

چیزی را که به مستحق ّ داده از بین نرفته باشد و آن شخص هنوز مستحق ّ زکات باشد 

 که به او داده بابت زکات حساب کند. می تواند چیزی را

 [3973]مسأله 

( زکات بر انسان واجب نشده ، اگر چیزی بابت زکات 6فقیری که می داند ) 6796مسأله 

 بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکات بر انسان واجب 

----------------------------------- 

 [ ) من گلپایگانی 6]

 (، )صافی (: بنا بر احتیاط واجب باید ..

 ) من سیستانی 

 (: بنا بر احتیاط الزم باید ..

 617ص: 

( می تواند عوض چیزی را که به او داده 2می شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد )

بابت زکات حساب کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )بهجت ( نیست 

( )زنجانی (: اگر آن شخص هنوز مستحقّ  2( )زنجانی (: مستحقی که می داند .. )6)

 زکات باشد ..
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أله فقیری که می داند زکات بر شخصی واجب نشده ، نمی تواند چیزی از )مکارم (: مس

باب زکات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است ، امّا اگر آن فقیر به 

 فقر خود باقی باشد می توان بدهی او را بعداً جهت زکات حساب کرد.

 [3972]مسأله 

ت بر انسان واجب نشده ، اگر چیزی بابت زکات ( زکا6فقیری که نمی داند ) 6792مسأله 

بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات 

حساب کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )فاضل (، )بهجت ( و )مکارم ( نیست 

 ( )زنجانی (: مستحقی که نمی داند ..6)

 [3971]مسأله 

 است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و  ّمستحب 6793مسأله 

در دادن زکات ، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان ، و کسانی 

( ولی اگر دادن زکات به فقیری از 6را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد )

( )مکارم (، )بهجت (: 6ات را به او بدهد. )جهت دیگری بهتر باشد، مستحب ّ است زک

 بقیّه مسأله ذکر نشده .

 )سیستانی (: ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.

 [3974]مسأله 

( 6( آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند. )6بهتر است زکات را ) 6799مسأله 

 در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست  )زنجانی (: زکات واجب را .. این مسأله ،

 [3975]مسأله 
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اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات  6791مسأله 

( چنانچه امید نداشته باشد که 6را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند )

ساند، ولی ه مصرف زکات بربعداً مستحق ّ پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و ب

( و اگر زکات تلف شود ضامن نیست . 2مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست )

( )سیستانی (: می تواند آن را بجای دیگری منتقل سازد و در این صورت ، اگر در 6)

نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، ضامن نیست و می تواند از حاکم شرع وکالت 

را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد؛ در این صورت نیز  بگیرد و آن

( )خوئی (، 2ضامن تلف نیست و اجرت نقل را می تواند از زکات حساب کند. )

)گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: می تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکات بردارد 

.. 

 ن شهر از زکات می باشد ..)اراکی (، )فاضل (: مخارج بردن به آ

)بهجت (: مخارج ِ بردن به شهر دیگر به عهده او نیست ، گرچه احتیاط مستحب ّ در این 

 است که خودش مخارج را بپردازد ..

)زنجانی (: بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زکات برندارد، و اگر بدون 

 کوتاهی زکات تلف شود، ضامن نیست .

 614ص: 

)مکارم (: مسأله هر گاه زکات بر کسی واجب شود، ولی در آن محل ّ مستحقی نباشد، 

چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقی پیدا کند، باید زکات را به محلّ  

دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محل ّ دیگر 

 ولی اگر زکات تلف شود ضامن نیست . به عهده خود او است ،

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 [3976]مسأله 

اگر در شهر خودش مستحق ّ پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگر  6791مسأله 

( و اگر زکات تلف شود 6ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد )

)زنجانی (: مخارج ( 6( برده باشد. )3(، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع )2ضامن است )

( )زنجانی (: هر چند کوتاهی نکرده 2بردن به آن شهر را بی اشکال باید خودش بدهد .. )

 باشد ..

( )خوئی (، )تبریزی 3)مکارم (: بنا بر احتیاط واجب ، هر چند با اجازه حاکم شرع باشد. )

 (، )سیستانی (: به امر حاکم شرع .. )بهجت (: به درخواست حاکم شرع ..

 [3977]مسأله 

اجرت وزن کردن ، پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که  6799مسأله 

( )بهجت (: اگر مالک پرداخت نکرد و با 6( با خود اوست . )6برای زکات می دهد )

 فقیر هم در مورد اجرت آن مصالحه نکردند، بنا بر أظهر از زکات پرداخت می شود.

 [3978]مسأله 

نخود نقره یا بیشتر، از بابت زکات بدهکار است ،  61مثقال و  2کسی که  6793مسأله 

( و نیز اگر غیر نقره 6نخود نقره هم به یک فقیر بدهد ) 61مثقال و  2می تواند کمتر از 

نخود نقره هم  61مثقال و  2چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به 

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : 2آن بدهد ) برسد می تواند به یک فقیر کمتر از

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (، )صافی 6)سیستانی ( و )بهجت ( نیست )

( )خوئی 2نخود نقره به یک فقیر ندهد .. ) 61مثقال و  2(: بنا بر احتیاط مستحب ّ کمتر از 
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قیر کمتر بنا بر احتیاط مستحب ّ به یک ف(، )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (، )تبریزی (: 

 از آن ندهد. )نوری (: ولی مستحب ّ است در هر دو صورت مذکوره ، کمتر از آن ندهد.

)مکارم (: مسأله احتیاط واجب آن است که به هر فقیر کمتر از زکات نصاب اوّل نقره 

گندم و جو زکات  نخود( ندهد و اگر از چیز دیگر مانند 61)یعنی به اندازه دو مثقال و 

 می دهد نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد.

)زنجانی (: مسأله کسی که به اندازه پنج درهم شرعی یا بیشتر از بابت زکات بدهکار 

است ، بنا بر احتیاط کمتر از پنج درهم شرعی به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز 

ت آن به پنج درهم شرعی برسد، بنا بر دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد، و قیم

 احتیاط به یک فقیر کمتر از آن ندهد.

 [3979]مسأله 

 اشاره

مکروه است انسان از مستحق ّ در خواست کند که زکاتی را که از او گرفته  6797مسأله 

به او بفروشد، ولی اگر مستحق ّ بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد ) بعد از آن که به 

(. 2( کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است )6) قیمت رساند

 ( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )زنجانی ( نیست [6)

 616ص: 

 ( )اراکی (: و کراهت ندارد.2)

)فاضل (: بعد از آن که به قیمت رساند، باز کسی که زکات را به او داده مکروه است 

 خریداری کند.
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 اختصاصی  مسأله

کسی که مالک حدّ نصاب طال و نقره بوده و چند سال بر آن  6117)بهجت (: مسأله 

گذشته و زکات آن را نداده است ، در صورتی که زکات فعلی آن را پرداخت کند کافی 

 است .

 [3981]مسأله 

( باید زکات را 6اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه ) 6734مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت 3( هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد )2دهد )ب

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: و مال زکات دار 6اللّه )بهجت ( نیست )

( )اراکی (: مگر آن که نسبت به پرداخت زکات سالهای قبل شک کند 2موجود باشد .. )

 کات واجب نیست .که در این صورت پرداخت ز

)زنجانی (: و اگر عین تلف شده ، چنانچه احتمال دهد که زکات بدون کوتاهی تلف 

شده باشد، زکات الزم نیست ، وگرنه باید زکات بدهد، مثلًا اگر مال زکات دار را مصرف 

کرده و نمی داند آیا زکات آن را داده و مصرف کرده یا پیش از پرداخت زکات مصرف 

زکات را بدهد، و در این مسأله فرقی نیست که شک او در دادن زکات کرده ، باید 

( )خوئی (، )تبریزی 3مربوط به زکات سالهای پیش باشد یا مربوط به همین سالها باشد. )

 (، )سیستانی (: و اگر عین تلف شده ، زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

 [3983]مسأله 

واند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را ( نمی ت6فقیر ) 6736مسأله 

گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد 

( کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را 3( ولی )2)
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( فقیر می تواند 1وبه کند )( چنانچه بخواهد ت9بدهد )و امید هم ندارد که دارا شود )

( 6زکات را از او بگیرد و به او ببخشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )مکارم (: حتی اگر کسی زکات زیادی 2)گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط الزم .. )

 ند، مانند بدهیبدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را ادا کند بر ذمه او می ما

( )فاضل (: ولی چنانچه مصلحت 3های دیگرش ؛ و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات 9باشد می تواند به عنوان قرض برگرداند. امّا .. )

( )خوئی (، 1عظام : )گلپایگانی (، )خوئی (، )اراکی (، )صافی ( و )تبریزی ( نیست [ )

 ریزی (: چنانچه توبه کند ..)تب

)سیستانی (: مسأله فقیر نمی تواند پیش از گرفتن زکات او را به کمتر از مقدار آن صلح 

کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید؛ و همچنین مالک نمی تواند 

تحقّ  اگر مسزکات را به مستحق ّ داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند؛ ولی 

پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند، مانعی ندارد، مثلًا کسی که 

زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده ، 

 اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

اینکه زکات را از مالک بگیرد نمی تواند آن را با وی صلح  )زنجانی (: مسأله فقیر قبل از

 کند

 612ص: 

یا بگونه دیگری مبادله نماید، همچنین فقیر نمی تواند زکات را از مالک بگیرد و به کمتر 

از مقدار آن صلح کند یا آن را به او ببخشد یا به قیمت کمتر به او بفروشد ولی کسی که 

زکات بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، 

کات را از او بگیرد و به او ببخشد ولی اگر بعداً دارا شود باید زکات را فقیر می تواند ز
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بدهد، همچنین اگر پس از مرگ وی مالی از وی باقی مانده باشد، باید زکات را از آن 

 مال بردارند.

 [3982]مسأله 

انسان می تواند از زکات ، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف  6732مسأله 

نماید، اگر چه بر اوالد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است . و 

نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اوالد خود قرار دهد. این مسأله ، در رساله آیت 

)سیستانی (: مسأله انسان نمی تواند از سهم سبیل اللّه ، قرآن یا کتاب اللّه )بهجت ( نیست 

دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آن که مصلحت عامّه ، اقتضای این کار را 

 داشته و از حاکم شرع بنا بر احتیاط الزم اجازه بگیرد.

 و قرآن و دعا و سایر )مکارم (: مسأله انسان می تواند از زکات ، کتابهای دینی و علمی

کتبی که در پیشرفت هدفهای اسالمی مؤثر است بخرد و وقف نماید، خواه وقف عموم 

کند، یا وقف اشخاص خاص ، حتی می تواند بر اوالد خود و کسانی که واجب النفقه او 

 هستند وقف کند، ولی نمی تواند از زکات امالکی بخرد و بر اوالد خود وقف نماید.

 [3981]مسأله 

( و بر اوالد خود یا بر کسانی 2( از زکات ، ملک بخرد )6انسان نمی تواند ) 6733مسأله 

که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود 

( )اراکی (: بنا بر احتیاط واجب 6برسانند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )فاضل (: امالکی بخرد .. )مکارم (: 2، )صافی (: بنا بر احتیاط الزم .. ).. )گلپایگانی (

 رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [3984]مسأله 
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فقیر می تواند برای رفتن به حج ّ و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد  6739مسأله 6732

ی تواند ن نم(، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آ6)

( )اراکی (: بقیّه مسأله 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2زکات بگیرد )

 ( )فاضل (: ولی از سهم سبیل اللّه مانعی ندارد.2ذکر نشده . )

)گلپایگانی (، )صافی (: نمی تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، ولی از سهم سبیل اللّه مانعی 

 ندارد.

، )تبریزی (: مسأله انسان می تواند برای رفتن به حج ّ و زیارت و مانند اینها از )خوئی (

[ اگر چه فقیر نباشد یا این که به مقدار خرج سالش زکات 6سهم سبیل اللّه زکات بگیرد ]

 [2گرفته باشد. ]

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

ه حج ّ خانه خدا و زیارت از سهم سبیل اللّه زکات بگیرد (: انسان می تواند برای رفتن ب

.. 

 [ ) من سیستانی 2]

(: ولی این در صورتی است که رفتن او به حج ّ یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه 

 باشد، و بنا بر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.

 613ص: 

 [3985]مسأله 
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( چنانچه آن 6مالک ، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ) اگر 6731مسأله 

( که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی 2فقیر احتمال دهد )

( داشته باشد که قصد مالک 9(، و اگر یقین )3تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد )

دارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( این نبوده ، برای خودش هم می تواند بر

( )نوری (: چنانچه از لفظ مالک غیر او فهمیده نشود فقیری که وکیل است می 6نیست )

( )خوئی (، )تبریزی (: چنانچه آن فقیر یقین نداشته باشد 2تواند برای خود نیز بر دارد. )

تبریزی (: می تواند به مقداری که به ( )خوئی (، )3.. )صافی (: چنانچه آن فقیر بداند .. )

 ( )زنجانی (: اگر اطمینان ..9دیگران می دهد برای خودش نیز بردارد. )

)مکارم (: مسأله اگر مالک کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه ظاهر 

عبارتش این باشد که به دیگران بدهد، خود وکیل نمی تواند چیزی از آن را بردارد، هر 

 چند مستحق ّ باشد، ولی اگر ظاهر عبارت عام است خودش نیز می تواند استفاده کند.

 [3986]مسأله 

اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طال و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه  6731مسأله 

( باید زکات آنها 6شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود )

( )فاضل (: یعنی به مقدار 6أله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )را بدهد. این مس

 نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد ..

 )زنجانی (: چنانچه در ملک وی شرایط واجب شدن زکات را دارا گردند ..

)مکارم (: مسأله هرگاه کسی گوسفند و گاو و شتر یا طال یا نقره را از باب زکات به 

ازش بگیرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد باید زکات آن اندازه نی

 را بدهد.
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 [3987]مسأله 

اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از  6739مسأله 

( و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش 6آنان زکات قسمت خود را بدهد )

(. این مسأله 3(، تصرّف او در سهم خودش هم اشکال دارد )2ود را نداده )زکات سهم خ

( )زنجانی (: تا زکات قسمت دیگر را با اجازه 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی تواند در مال مشترک 

د تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنن

چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است ، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم 

( )خوئی (، )تبریزی 3( )خوئی (، )تبریزی (: و بعداً نیز نمی دهد .. )2شرع اجازه بگیرند. )

 تناع با اذن حاکم بدهد.(: مگر این که زکات شریک را تبرعاً بااذن او و در صورت ام

)اراکی (، )مکارم (: تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد ) )مکارم (: هر چند دیگری 

 سهم زکاتش را نداده است (.

 619ص: 

)سیستانی (: هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی دهد، تصرّف 

 او در سهم خودش اشکال ندارد.

 [3988]مسأله 

کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او  6733مسأله 

واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا 

زکات آن واجب شده ، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته 

زکات را بدهد، یا کفّاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید باشد، می تواند خمس یا 
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( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر از 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6)

بین رفته باشد احتیاط الزم آن است که اگر نذر دارد نذر را مقدم بدارد و اگر نذر ندارد 

د؛ یا کفّاره و قرض و مانند اینها را ادا نماید ) )صافی (: می تواند خمس یا زکات را بده

 و احوط توزیع بر این موارد است (.

)فاضل (: اگر از بین رفته باشد مخیّر است و می تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفّاره 

 و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید، ولی بهتر است بین آنها تقسیم کند.

گر از بین رفته باشد احتیاط این است که حق ّ مردم را مقدم دارد و اگر چنین )مکارم (: ا

 کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.

)سیستانی (: اگر از بین رفته باشد دادن زکات و خمس و قرض بر دادن کفّاره و نذر مقدم 

 است .

رفته باشد، هر مقداری از اینها را که می تواند می دهد، و در  )زنجانی (: اگر از بین

چگونگی ادا کردن ، اختیار دارد و می تواند تمامی توانائی خود را در پرداخت یکی از 

موارد فوق صرف کند، و می تواند از هر یک از آنها، مقداری را ادا کند و بهتر است 

 توانائی خود را در موارد فوق تقسیم کند.

 [3989سأله ]م

( و مانند اینها هم بر او 6کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر ) 6737مسأله 

( اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه 2واجب است و قرض هم دارد )

مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند 

( و اگر مالی که 3به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند )و بقیه مال او را 

( مال او را به خمس و زکات و 9خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید )
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( مثلًا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است 1قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند )

ل او سی تومان است ، باید بیست تومان و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه ما

( )خوئی (، )تبریزی 2( )زنجانی (: و کفّاره .. )6بابت خمس و ده تومان به دَین او بدهند. )

(، )سیستانی (: کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حَجَّهُ اإلسالم بر او واجب است 

و قرض هم دارد .. و قرض هم دارد .. )فاضل (: کسی که خمس یا زکات بدهکار است 

 ( )خوئی (: بقیه مال او را بر حج ّ و قرض ، قسمت نمایند ..3)

 )فاضل (: بقیّه مال او را به قرضهای او قسمت کنند ..

)تبریزی (: بقیه مال او را در حج ّ صرف نمایند و اگر زیاد آمد، زیاده را برای ادای دَین 

 بدهند ..

 611ص: 

در رساله آیات « باید»( ]کلمه 9رف ادای قرضش نمایند .. ))سیستانی (: بقیه مال او را ص

( )خوئی (: باید مال او را صرف حج ّ بنمایند 1عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [ )

و در صورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکات و قرض قسمت نمایند. ]پایان مسأله 

مایند؛ و در صورتی که چیزی باقی [ )سیستانی (: باید مال او را صرف ادای قرضش بن

باشد صرف حج ّ کنند؛ و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند. ]پایان 

مسأله [ )تبریزی (: باید مال او را به خمس و زکات و قرض و حج ّ قسمت نمایند. ]پایان 

 نند ..کمسأله [ )فاضل (: باید مال او را به خمس و زکات و قرض ، به نسبت ، تقسیم 

)زنجانی (: باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و کفّاره و مانند اینها قسمت 

نمایند، مثلًا اگر چهار ملیون تومان خمس بر او واجب است و دو ملیون تومان هم به کسی 
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بدهکار است ، و همه مال او سه ملیون تومان است ، باید دو ملیون تومان بابت خمس و 

 تومان به دَین او بدهند.یک ملیون 

 .6733)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 .663، صفحه 6997)بهجت (: رجوع کنید به مسأله اختصاصی 

 [3991]مسأله 

کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش  6774مسأله 

ات د می شود به او زکخود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم ، واجب یا مستحب ّ باش

( و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب ّ نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد 6داد )

( )گلپایگانی (، )صافی (: ) 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2)

 ی)گلپایگانی (: بلکه با اشتغال به تحصیل علم مباح نیز دادن زکات به او اشکال ندارد( ول

احتیاط برای اهل علم ، نگرفتن زکات است مگر در صورتی که از تحصیل مخارج عاجز 

 باشند و لکن جایز است اشتغال به تحصیل ِ علم هر چند باعث عجز از تحصیل نفقه بشود.

)خوئی (، )تبریزی (: چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد می شود به او زکات داد. و 

اگر تحصیل آن علم مستحب ّ باشد، زکات دادن به او فقط از سهم سبیل اللّه جایز است 

 ، و اگر نه واجب ، نه مستحب ّ باشد، جایز نیست به او زکات بدهند.

 ی باشد، می شود از سهم فقرا به او زکات)سیستانی (: چنانچه تحصیل آن علم واجب عین

داد و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل اللّه 

بنا بر احتیاط با اجازه حاکم شرع جایز است ، در غیر این دو صورت جایز نیست به او 

 ( )فاضل (: زکات دادن به او جایز نیست .2زکات بدهند. )
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(: مسأله کسانی که مشغول فراگرفتن علم واجب هستند می توانند از زکات )مکارم 

 استفاده کنند، همچنین قضات و مجریان حدود و مانند آنها.

 611ص: 

 زکات فِطرَه 

 ]مسائل زکات فِطرَه [

 [3993]مسأله 

( و 2( بالغ و عاقل و هشیار است )6کسی که موقع غروب شب عید فطر ) 6776مسأله 

( باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر 3فقیر و بنده کس دیگر نیست )

نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت 

( 1( و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است )1بدهد )( و مانند اینها به مستحق ّ 9)

( )گلپایگانی (، )صافی (: موقع مغرب شب عید فطر .. )بهجت (: موقع رؤیت شدن 6)

 هالل ماه شوّال ..

 )فاضل (: موقع غروب شب عید فطر، گرچه به چند لحظه باشد ..

چه به چند لحظه باشد .. )نوری (: موقع غروب ، یعنی قبل از غروب شب عید فطر، گر

( )خوئی (، )سیستانی (: 3( )تبریزی (: موقع غروب شب عید، بالغ و عاقل است .. )2)

 موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بنده کس دیگر نیست ..

و « عاقل » و« بالغ »)مکارم (: زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر 

( )سیستانی (: یک 1( )تبریزی (: ذرّت یا نان .. )9باشند، واجب است ، یعنی .. )« غنی »

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

صاع که گفته می شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا 

 جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت به مستحق ّ بدهد ..

آنچه غذای نوع مردم آن محل ّ است ، )مکارم (: یک صاع که تقریباً سه کیلو است از 

 اعم ّ از گندم یا جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق ّ بدهد ..

)بهجت (: به ازای هر نفر یک صاع طعام تقریباً سه کیلو از گندم یا جو یا خرما یا کشمش 

بدهد  ست به مستحق ّیا برنج یا ذرّت و مانند اینها، از چیزهایی که خوراک بیشتر مردم ا

( )صافی (: و بنا بر احتیاط، بر کسی که موقع مغرب ماه شوال بی هوش باشد نیز 1.. )

 واجب است .

)بهجت (: ولی احتیاط مستحب ّ این است که زکات فطره را از گندم یا جو یا خرما یا 

 کشمش بدهد و یا پول یکی از اینها را حساب کند.

آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد )سیستانی (: و احتیاط الزم 

 هر چند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.

)زنجانی (: مسأله زکات فطره بر انسانی که بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر نیست الزم 

بوده و باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع از خوراکی 

آن منطقه همچون گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج و مانند اینها به های رایج در 

مستحق ّ بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است ، در مورد اندازه صاع در 

[ توضیحاتی داده شد و گفتیم که وزن هر صاع بنا بر مشهور در تمام غلّات 6319مسأله ]

کیلو گرم را  2/ 334ل آن به اوزان کنونی ، تقریباً وزن درهم می باشد که با تبدی 6694، 

 بدست آورده اند، ولی گفتیم که ظاهراً وزن درهم بیش از 

 619ص: 
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مقداری است که مبنای محاسبه فوق می باشد، بنا بر یک محاسبه وزن هر صاع تقریباً 

یشتر اشاره کیلو گرم می باشد، همچنین پ 3/ 11و بر طبق محاسبه دیگر تقریباً  3/ 99

کردیم که صاع پیمانه بوده و نه وزن مشخّص ؛ و اوزان فوق ظاهراً برای گندم متوسط 

لیتر خواهد بود. این حجم در غلّات ِ  9/ 7تا  9/ 3تعیین شده بنا بر این حجم صاع ما بین 

 سبکتر از گندم ، همچون جو؛ و زنی کمتر از اوزان فوق دارد.

 [3992]مسأله 

 اشاره

( هم ندارد 2( ندارد و کسبی )6کسی که مخارج سال خود و عیاالتش را ) 6772مسأله 

( بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر 3که بتواند مخارج سال خود و عیاالتش را )

( )فاضل (: کسب و کاری .. 2( )بهجت (: خود و خانواده اش را .. )6او واجب نیست . )

 ( )بهجت (: خود و آنان را ..3)

رم (: مسأله غنی کسی است که مخارج سال خود و عیاالتش را دارد، یا از طریق )مکا

کسب و کار به دست می آورد و اگر کسی چنین نباشد فقیر است ؛ زکات فطره بر او 

 واجب نیست و می تواند زکات فطره بگیرد.

 مسائل اختصاصی 

د، فقیر نیست و کسی که خرج سال خود، و خانواده اش را دار 6113)بهجت (: مسأله 

دادن زکات فطره بر او واجب است ، و کسی که فعلًا خرج سال را ندارد، ولی به تدریج 

به دست می آورد و مصرف می کند، اگر غیر از آنچه خرج می کند، با قرض کردن و 

مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد به طوری که نظم امور او بر هم نخورد و موجب 

 شد، بنا بر احتیاط واجب باید زکات فطره را بدهد.حرج و اجحاف نبا
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کسی که در ماه رمضان شرایط وجوب زکات فطره را که در  2446)زنجانی (: مسأله 

[ گفته شد دارا باشد، چنانچه این شرایط تا طلوع آفتاب روز عید فطر باقی 6776مسأله ]

ر یکی از یاط واجب اگباشد، بی تردید زکات فطره بر وی واجب است ، بلکه بنا بر احت

این شرایط را تا هنگام طلوع آفتاب روز عید فطر از دست بدهد، باز زکات فطره تعلق 

می گیرد. همچنین است در مورد نان خور انسان که اگر در قسمت آخر ماه رمضان نان 

خور انسان بشمار آید و این امر تا طلوع آفتاب روز عید فطر ادامه یابد، بی تردید زکات 

ره بر انسان الزم است . و اگر تا طلوع آفتاب ادامه نیابد، مثلًا آن شخص در این فاصله فط

از دنیا برود، به احتیاط واجب زکات فطره وی الزم می باشد. این مسأله ، مبنای مسائل 

آینده بوده ، ولی به جهت عدم تفاوت بین احتیاط واجب و فتوا در عمل ، برای سهولت 

اقی ماندن شرایط تا طلوع آفتاب و عدم باقی ماندن آن فرقی نخواهیم فهم مسائل ، بین ب

 گذاشت .

 [3991]مسأله 

( شب عید فطر نان خور او حساب 6انسان باید فطره کسانی را که در غروب ) 6773مسأله 

می شوند بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او 

( )گلپایگانی (، )صافی 6(. )2در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر ) واجب باشد یا نه ،

( )بهجت (: ولی زنی که ناشزه شده و از 2(: موقع مغرب .. )مکارم (: قبل از غروب .. )

تمکین شوهر خودداری می کند، اگر نانخور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب 

 نیست .

)زنجانی (: مسأله زکات فطره تمام نان خورهای انسان الزم است ، کوچک باشند یا 

 بزرگ ،

 613ص: 
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مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان به او واجب باشد یا نه ، در شهر خود او باشند یا 

 در شهر دیگر.

 [3994]مسأله 

( وکیل کند که از (6اگر کسی را که نانخور اوست )و در شهر دیگر است ) 6779مسأله 

((، الزم 2مال او فطره خود را بدهد )چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می دهد )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )زنجانی ( 6نیست خودش فطره او را بدهد. )

( )مکارم (: چنانچه اطمینان و وثوق داشته باشد که فطره را می دهد، کافی 2نیست [ )

 . است

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )اراکی ( نیست [

 [3995]مسأله 

فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد  6771مسأله 

( )فاضل (: اگر نانخور او 6( )6شده و نانخور او حساب می شود، بر او واجب است )

حساب شود، بر او واجب است ، لیکن به مجرد صرف یک افطاری فطره میهمان بر 

 صاحبخانه واجب نیست .

(: مسأله فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت  )گلپایگانی (، )صافی

صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند امشب نان او را داده ، بر او واجب است هر 

 چند نان خور او حساب نشود.

)مکارم (: مسأله میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده 

ی شود )یعنی تصمیم دارد مدّتی نزد او بماند( دادن زکات فطره و نانخور او محسوب م

او نیز واجب است ، امّا اگر فقط برای شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان نیست و در 
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صورتی که بدون رضایت صاحبخانه باشد نیز بنا بر احتیاط واجب فطره او را بدهد، 

 ه خرجی او را بپردازد.همچنین فطره کسی که انسان را مجبور کرده است ک

)سیستانی (: مسأله فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده و شب را نزد 

 او مانده و نان خور او هر چند موقّتاً حساب می شود، بر او واجب است .

)بهجت (: مسأله فطره کسی که پیش از بر آمدن هالل ماه شوّال مهمان شخص دیگری 

واجب است ، به شرط آنکه برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد،  شده است بر میزبان

و لو بعداً مانعی پیش آید که نتواند غذا صرف کند، امّا اگر وقت رؤیت هالل ، غذایی 

برای کسی هدیه بفرستد، در صورتی که اینگونه هدیه مستمرّ نبوده و صِدق نانخور یا 

واجب نیست ، هر چند با مال او افطار کرده  مهمان بر او نکند، فطره او بر هدیه دهنده

 باشد.

یدی بدون هیچ ق« نان خور»)زنجانی (: مسأله زکات فطره کسی بر انسان واجب است که 

ور در نان خ»خوانده شود، ولی کسی که فقط با قیدی نان خور خوانده می شود مثلًا تنها 

گفته می شود، زکات فطره به وی « نان خور در روز آخر ماه رمضان »یا « شب عید فطر

وی بر انسان واجب نیست . بنا بر این مهمانی که قبل از غروب آفتاب شب عید فطر وارد 

 «نان خور»منزل انسان می گردد اگر بنا دارد مدّت طوالنی مهمان بوده به گونه ای که 

بدون هیچ قیدی بشمار می آید، زکات فطره وی واجب است ، ولی اگر تنها همان شب 

 مهمان است زکات فطره وی واجب  را

 617ص: 

نیست ، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول 

ماه رمضان نان خور انسان باشد بنا بر احتیاط واجب زکات فطره وی بر انسان واجب است 
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زکات را به . در هر صورت در جاهایی همچون این مسأله که به طور مسلّم نمی توان 

گردن مهمان یا صاحبخانه دانست ، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره 

را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد کافی است و بر دیگری 

 پرداخت مجدّد زکات فطره الزم نیست .

 [3996]مسأله 

ید فطر بدون رضایت صاحب ( شب ع6فطره مهمانی که پیش از غروب ) 6771مسأله 

( و همچنین است فطره 3( واجب است )2خانه وارد می شود و مّدتی نزد او می ماند )

کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

ه ای ( )زنجانی (: به گون2( )گلپایگانی (، )صافی (: پیش از مغرب .. )6)بهجت ( نیست )

( )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط، واجب است 3که نان خور او حساب می گردد .. )

 .. )زنجانی (: بنا بر احتیاط واجب ، الزم است ..

)فاضل (، )نوری (: در صورتی که نانخور او حساب شود ) )فاضل (: بنا بر احتیاط( واجب 

 است ..

)خوئی (: مسأله واجب بودن فطره  6771یل مسأله )مکارم (، )سیستانی (: رجوع کنید به ذ

مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و مدّتی نزد 

[ 6او می ماند محل ّ اشکال است بلکه أظهر عدم وجوب است اگر چه بهتر دادن است ]

 دهد.و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را ب

 [3997]مسأله 

( شب عید فطر وارد می شود، بر صاحبخانه 6فطره مهمانی که بعد از غروب ) 6779مسأله 

( او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم 3( اگر چه پیش از غروب )2واجب نیست )
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( )گلپایگانی (، )صافی 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )9افطار کند )

( )خوئی (: در صورتی که نان خور او حساب شود بنا بر احتیاط، 2بعد از مغرب .. )(: 

 واجب است و اال واجب نیست ..

)سیستانی (: در صورتی که نان خور او حساب شود، بنا بر احتیاط، واجب است و الّا 

واجب نیست . و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می کند، نان خور به 

( )گلپایگانی (، )صافی (: پیش از 3نمی آید و فطره اش بر صاحبخانه نیست . )حساب 

( )زنجانی (: و قرار است مدّتی طوالنی ، مهمان وی باشد. )مکارم (: رجوع 9مغرب .. )

 کنید به ذیل مسأله 

 [3998]مسأله 

( 2( شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، )6اگر کسی موقع غروب ) 6773مسأله 6771

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )3زکات فطره بر او واجب نیست )

( )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: دیوانه باشد 2)گلپایگانی (، )صافی (: موقع مغرب .. )

 ( )تبریزی (: ولی اگر بیهوش باشد احتیاط واجب آن است که زکات فطره را بدهد.3.. )

یکی از افراد تحت تکفّل او در این موقع دیوانه یا بیهوش باشد، فطره  )بهجت (: ولی اگر

 او بر ولی ّ واجب است .

)خوئی (، )سیستانی (: مسأله اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی 

 که دیوانگی او

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]
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 (: محل ّ اشکال است اگر چه أحوط دادن است ..

 694ص: 

تا ظهر روز عید فطر باقی باشد زکات فطره بر او واجب نیست و الّا بنا بر احتیاط واجب 

 الزم است فطره را بدهد.

 [3999]مسأله 

( بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود 6اگر پیش از غروب ) 6777مسأله 

( 3صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد )( در 2)

( )خوئی (، )تبریزی (: پیش از غروب یا مقارن غروب .. )گلپایگانی (، )صافی (: پیش 6)

( )مکارم (: باید زکات فطره را بدهد، ولی اگر بعد از غروب 2از مغرب یا مقارن آن .. )

نیست ، هر چند مستحب ّ است اگر تاپیش از ظهر روز عید  باشد زکات فطره بر او واجب

( )بهجت (: و همچنین است اگر کافری قبل 3شرایط حاصل شود زکات فطره را بدهد. )

 از غروب شب عید فطر، مسلمان شود و یا بیهوشی به هوش آید.

 [2111]مسأله 

جب نیست ، ( شب عید فطر، زکات فطره بر او وا6کسی که موقع غروب ) 2444مسأله 

اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود مستحب ّ است 

( )خوئی (: احتیاط 2( )گلپایگانی (، )صافی (: موقع مغرب .. )6( زکات فطره را بدهد. )2)

)سیستانی (: مسأله اگر در موقع  6777واجب است .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ید فطر، شرایط وجوب زکات فطره نباشد ولی پیش از ظهر روز عید آن غروب شب ع

 شرایط پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکات فطره را بدهد.
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)زنجانی (: مسأله بر کسی که در هیچ مقداری از ماه رمضان شرایط وجوب زکات فطره 

وب د شرایط وجرا دارا نباشد، زکات فطره واجب نیست ولی اگر تا پیش از ظهر روز عی

زکات فطره در او پیدا شود، مستحب ّ، بلکه مطابق احتیاط استحبابی است که زکات فطره 

 را بدهد.

 [2113]مسأله 

( شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب 6کافری که بعد از غروب ) 2446مسأله 

ات فطره د زکنیست . ولی مسلمانی که شیعه نبوده ، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، بای

( )گلپایگانی (، )صافی (: بعد 6را بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

 از مغرب ..

 [2112]مسأله 

( گندم و مانند 6کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است ) 2442مسأله 

( و 3تی داشته باشد )( مستحب ّ است زکات فطره را بدهد و چنانچه عیاال2آن دارد )

بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره ، آن یک صاع را به یکی از عیاالتش 

( و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر 9بدهد )

( و اگر یکی 1است نفر آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد )

( 1از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند )

و چنانچه ولی ّ صغیر از طرف او قبول نماید باید آن زکات فطره را به مصرف صغیر 

( )زنجانی (: که مقدار آن در مسأله 6برساند، نه این که از طرف او به دیگری بدهد. )

سیستانی (: کسی که فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن ( )2[ گفته شد .. )6776]

 را دارد ..

 696ص: 
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( )بهجت (: به یکی از این 9( )بهجت (: چنانچه افرادی تحت تکفّل داشته باشد .. )3)

 ( )بهجت (: بقیه مسأله ذکر نشده .1افراد بدهد .. )

نها نباشد و اگر یکی از آ )مکارم (: بهتر است بعداً آن را به کسی بدهند که از خودشان

( )اراکی (: و ولی ّ 1صغیر است ، ولی ّ او به جای او بگیرد و بعدبه شخص دیگری دهد. )

او می تواند از جانب صغیر بگیرد و سپس از جانب او پرداخت کند و بهتر است که ولیّ  

 برای خودش دریافت ، و از جانب صغیر پرداخت کند.

اضل (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (: اگر یکی از آنها صغیر )گلپایگانی (، )خوئی (، )ف

باشد، ولی ّ او بجای او می گیرد و احتیاط ) )فاضل (: احتیاط واجب ( آن است که چیزی 

 را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.

)زنجانی (: اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی ّ او بجای او می گیرد و احتیاط 

 تحب ّ آن است که چیزی را که برای صغیر یا دیوانه گرفته ، به کسی ندهد.مس

)سیستانی (: اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی ّ او بجای او می گیرد و احتیاط 

 مستحب ّ آن است که به قصد او نگیرد، بلکه برای خودش بگیرد.

 [2111]مسأله 

( یا کسی نانخور او 2ید فطر بچه دار شود، )( شب ع6اگر بعد از غروب ) 2443مسأله 

( است فطره کسانی 9( اگر چه مستحب ّ )3حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد. )

( 6( تا پیش از ظهر روز عید نانخور او حساب می شوند بدهد. )1را که بعد از غروب )

ره او را بدهد، ولی ( )خوئی (: واجب نیست فط2)گلپایگانی (، )صافی (: بعد از مغرب .. )

احتیاط واجب آن است که فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نانخور 

 او حساب می شوند بدهد.
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)سیستانی (: واجب نیست فطره او را بدهد، ولی اگر پیش از غروب بچه دار شود یا 

 گر نان خور دیگریازدواج کند، اگر نان خور او شمرده شوند، باید فطره آنها را بدهد و ا

باشند، بر او واجب نیست و اگر نان خور کسی نباشند، فطره زن بر خودش واجب است 

( )مکارم (: مستحب ّ است فطره او را بپردازد، ولی واجب 3و بر بچه ، چیزی نیست . )

( )گلپایگانی (، 1( )زنجانی (: بلکه مطابق احتیاط استحبابی .. )9نیست . ]پایان مسأله [ )

 افی (: بعد از مغرب ..)ص

 [2114]مسأله 

( نانخور کس دیگر شود، 6اگر انسان نانخور کسی باشد و پیش از غروب ) 2449مسأله 

( به خانه 2فطره او بر کسی که نانخور او شده واجب است مثلًا اگر دختر پیش از غروب )

از غروب یا ( )خوئی (، )تبریزی (: پیش 6شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد. )

( )گلپایگانی (، 2مقارن غروب .. )گلپایگانی (، )صافی (: پیش از مغرب یا مقارن آن .. )

 )صافی (: پیش از مغرب ..

 [2115]مسأله 

( 6کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد ) 2441مسأله 

 ( )تبریزی (: و فرقی هم نیست بداند که آن دیگری فطره او را می دهد یا نداند.6)

)فاضل (: بلکه اگر کسی نانخور دیگری باشد که به جهت فقر زکات بر او واجب نمی 

 نیست هر چند غنی باشد. شود، بر خود او زکات فطره واجب

 692ص: 

 [ - 2116]مسأله 
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( بر خود انسان 6اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد ) 2441مسأله 

( )سیستانی (: یا نتواند بدهد، بر خود انسان بنا بر احتیاط، واجب 6( )2واجب نمی شود )

( 2شد، فطره خویش را بدهد. )[ با6776می شود چنانچه دارای شرایط گذشته در مسأله ]

)گلپایگانی (، )صافی (: مگر آن که شخص غنی نان خور فقیر باشد که در این صورت 

 احتیاط الزم آن است که غنی فطره خود را بدهد.

 )مکارم (: احتیاط واجب آن است که اگر می تواند خودش بدهد.

 [2117]مسأله 

ب است خودش فطره را بدهد، از کسی اگر کسی که فطره او بر دیگری واج 2449مسأله 

( )فاضل (، )مکارم (: مگر این که با 6( )6که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود )

 اذن و اجازه طرف باشد.

)بهجت (: بنا بر أحوط؛ مگر این که با اذن مکلّف و به قصد نیابت از او باشد، که کفایت 

 آن بعید نیست .

ی که فطره بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفایت )زنجانی (: ولی اگر از طرف کس

 می کند.

 [2118]مسأله 

زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نانخور کس دیگر باشد،  2443مسأله 

( و اگر نانخور کس دیگر نیست ، در صورتی که 6فطره اش بر آن کس واجب است )

سأله در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست ( این م2فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد )

( )مکارم (: و اگر زن غنی است و از مال خود خرج می کند باید شخصاً فطره را بدهد. 6)

( )بهجت (: و اگر از روی شدّت احتیاج شوهر، زن به او انفاق می کند، فطره او نیز بر 2)
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د ساقط شدن فطره از زن واجب است ، ولی اگر شوهر با همین سختی فطره زن را بده

 گردن ِ زن خالی از وجه نیست .

 [2119]مسأله 

کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نانخور او  2447مسأله 

باشد نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد. )مکارم (: مسأله کسی که سیّد است نمی 

 تواند زکات فطره از غیر سید بگیرد.

 [2131]مسأله 

فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر  2464مسأله 

یا دایه را می دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد فطره طفل 

( )زنجانی (: ولی فطره مادر یا دایه بنا بر احتیاط واجب از 6( )6بر کسی واجب نیست )

 ل طفل برداشته می شود.ما

 [2133]مسأله 

( از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را 6انسان اگر چه مخارج عیاالتش را ) 2466مسأله 

( )بهجت (: مخارج 6از مال حالل بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست )

 افراد تحت تکفل خود را ..

 [2132]مسأله 

 اشاره

( در 6انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد )اگر  2462مسأله 

( باید فطره او را هم بدهد 2صورتی که به شرط خود عمل کند و نانخور او حساب شود )
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( ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلًا پولی برای مخارجش 3)

 (9بدهد، دادن فطره او واجب نیست )

 693ص: 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی 2)فاضل (: مانند خدمتکار .. )( 6)

( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده 3(، )خوئی (، )صافی (، )زنجانی ( و )تبریزی ( نیست [ )

( )فاضل (: مانند کارگران در کارخانه ها و مهمانخانه ها که معمولًا کارکنان ، غذای 9. )

 مانجا می خورند فطره آنها بر خودشان است نه بر صاحبکار.خود را ه

)مکارم (: مسأله هرگاه انسان کسی را اجیر کند و شرط نماید که مخارج او را نیز بدهد 

)مانند خدمتکار( باید فطره او را هم بدهد. ولی در مورد کارگرانی که مخارج آنها بر 

نها محسوب می شود، فطره آنها بر عهده صاحب کار است و این مخارج جزئی از مزد آ

صاحب کار واجب نیست ، همچنین در مهمانخانه ها و مانند آن که معمول است کارکنان 

غذای خود را در همانجا می خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می شود، 

 فطره آنها بر خودشان است ، نه بر صاحب کار.

)سیستانی (: مسأله اگر انسان کسی را که اجیر می نماید مانند بنّا و نجّار و خادم ، مخارج 

او را بدهد به طوری که نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه 

 فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

 مسأله اختصاصی 

سربازها در سربازخانه ها یا میدان جنگ بر عهده دولت  مخارج 6943)مکارم (: مسأله 

است ، ولی فطره آنها بر دولت واجب نیست و اگر شرایط در خودشان جمع است باید 

 زکات فطره خود را بدهند.
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 [2131]مسأله 

( عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیاالتش را 6اگر کسی بعد از غروب شب ) 2463مسأله 

( بمیرد، واجب نیست فطره او و عیاالتش 3هند، ولی اگر پیش از غروب )( از مال او بد2)

( )بهجت (: 2( )گلپایگانی (، )صافی (: بعد از مغرب .. )6( )1( از مال او بدهند )9را )

( 9( )گلپایگانی (، )صافی (: پیش از مغرب .. )3فطره او و افراد تحت تکفل او را .. )

( )زنجانی (: همچنین اگر یکی از عیاالت انسان 1را .. ))بهجت (: فطره او و خانواده اش 

بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، پرداخت فطره او بر انسان واجب است ، ولی اگر پیش 

 از غروب بمیرد، الزم نیست فطره او را بپردازد.

)مکارم (: و در صورتی که عیاالتش دارای شرایط وجوب فطره هستند خودشان باید 

 را بپردازند.زکات فطره 

)سیستانی (: مسأله اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و 

عیاالتش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده اند باید فطره 

او و عیاالتش را از مال او بدهند، ولی این حکم خالی از اشکال نیست و مقتضای احتیاط 

 ترک نشود.

 مصرف زکات فطره 

 [2134]مسأله 

 اشاره

( برای زکات مال 6اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً ) 2469مسأله 

( آن است که فقط به فقرای 3( ولی احتیاط مستحب ّ )2گفته شد برسانند کافی است )

 (9شیعه بدهد )
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 699ص: 

( )بهجت (: احتیاط .. 3نا بر أظهر .. )( )بهجت (: ب2[ .. )6721( )زنجانی (: در مسأله ]6)

( )زنجانی (: احتیاط مستحب ّ آن است که فقط به فقرای شیعه بلکه فقط به مساکین 9)

 )یعنی فقرای بسیار نیازمند( بدهند.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله احتیاط واجب آن است که زکات فطره را به فقراء شیعه 

یگر باشند و چون نقل این زکات به شهر دیگر خالف اثنی عشری بدهد اگر چه در شهر د

احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را به شهر دیگر ببرد و در 

 آنجا به قصد زکات به شیعه بدهد.

)سیستانی (: مسأله زکات فطره را بنا بر احتیاط واجب باید فقط به فقرا داد و منظور، فقرای 

شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند و چنانچه در شهر از  شیعه است که دارای

فقرای شیعه کسی نباشد، می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت 

 نباید به ناصبی داده شود.

)مکارم (: مسأله زکات فطره را بنا بر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساکین بدهند 

 مشروط بر این که مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند.

 مسأله اختصاصی 

بنا بر أظهر جایز است زکات فطره را به فقیر مستضعف ، یعنی  6133)بهجت (: مسأله 

 یعه ، بدهند.کسی که نه اهل والیت است و نه دشمن ش

 [2135]مسأله 
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( به مصرف او 6اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را ) 2461مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: با 6برساند، یا بواسطه دادن به ولی ّ طفل ، ملک طفل نماید. )

 اذن ولی ّ شرعی او .. )زنجانی (: با رضایت ولی ّ طفل ..

 [2136]مسأله 

( ولی احتیاط واجب 6فقیری که فطره به او می دهند، الزم نیست عادل باشد ) 2461مسأله 

( فطره ندهند 3( آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند )2)

( )خوئی (: ولی دادن به شرابخوار 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )9)

واجب آن است که به بی نماز و کسی که آشکارا معصیت می کند  جایز نیست و احتیاط

 فطره ندهند.

)زنجانی (: ولی بنابر احتیاط به کسی که مرتکب گناه کبیره شده ، تا توبه نکرده فطره 

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی 3( )اراکی (: احتیاط مستحب ّ .. )2ندهند. )

( )تبریزی (، )سیستانی (: احتیاط واجب آن 9کند .. )(: کسی که آشکارا معصیت می 

است که به شرابخوار و بی نماز و کسی که آشکارا معصیت می کند ) )تبریزی (: برای 

 امر به معروف و نهی از منکر( فطره ندهند.

 [2137]مسأله 

به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند. این مسأله  2469مسأله 

 ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 [2138]مسأله 

احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از  2463مسأله 

 یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند.
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 691ص: 

)اراکی (: مسأله احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه 

 ت فطره ندهند، ولی بیش از آن مانع ندارد.کیلو اس

)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله احتیاط واجب آن است 

[ گفته شد( 6776که به یک فقیر کمتر از یک صاع ) )زنجانی (: که مقدار آن در مسأله ]

 فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.

ه به یک فقیر نباید بیشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنا بر احتیاط )بهجت (: مسأل

 واجب کمتر از یک صاع )تقریباً سه کیلو( نیز فطره ندهند.

)سیستانی (: مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره 

یچ اشکال بدهند ه ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده اند، نرسد، ولی اگر بیشتر

 نداد.

 [2139]مسأله 

( 6اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلًا از گندمی ) 2467مسأله 

که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است ، نصف صاع که معنای آن در مسأله 

هم بدهد  ( آن را به قصد قیمت فطره9(. و اگر )3(، کافی نیست )2پیش گفته شد بدهد )

( )فاضل (: از 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )1کفایت نمی کند )

( )اراکی (: مگر آن را به 3( )سیستانی (، )زنجانی (: نصف صاع بدهد .. )2گندم اعال .. )

( 1( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: بلکه اگر .. )9قصد قیمت فطره بدهد. )

 پایگانی (، )فاضل (، )صافی (، )تبریزی (، )نوری (: اشکال دارد.)گل
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)مکارم (: مسأله هر گاه بجای یک صاع ، نصف صاع از جنس خوب بدهد به طوری که 

قیمتش به اندازه یک صاع جنس معمولی باشد، کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت 

 فطره هم بدهد اشکال دارد.

 [2121]مسأله 

انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلًا گندم و نصف دیگر آن را  2424مسأله 

( آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال 2( و اگر )6از جنس دیگر مثلًا جو بدهد )

( )اراکی 6(، بلکه کافی نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )3دارد )

 هد.(: مگر آن را به قصد قیمت فطره بد

( )خوئی (، 2)مکارم (: مگر این که مخلوط آن دو، غذای معمولی آن محل ّ باشد. )

( )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (: بقّیه 3)سیستانی (، )تبریزی (: بلکه اگر .. )

 مسأله ذکر نشده .

 ست .ی)خوئی (، )زنجانی (، )سیستانی (: اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی ن

 )فاضل (: اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

 [2123]مسأله 

مستحب ّ است در دادن زکات فطره ، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم  2426مسأله 

( بعد اهل علم فقیر را ، ولی اگر دیگران از جهتی برتری 6دارد و بعد همسایگان فقیر را )

 است آنها را مقدم بدارد.داشته باشند، مستحب ّ 

 691ص: 
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( )مکارم (: و مستحب ّ است اهل علم و فضل را اگر نیازی داشته باشند بر غیر آنها 6)

مقدم بشمارد. ]پایان مسأله [ )سیستانی (: مسأله مستحب ّ است در دادن زکات فطره ، 

 اهل علم وخویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد، و سزاوار است که 

 دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.

 [2122]مسأله 

اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر  2422مسأله 

( و به مستحقّ  6نبوده چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، می تواند پس بگیرد )

( بدهد و اگر از بین رفته باشد، 2باید از مال خودش فطره را ) بدهد و اگر نتواند بگیرد،

(( آنچه را گرفته فطره 3در صورتی که گیرنده فطره می دانسته ) یا احتمال می داده )

است ، باید عوض آن را بدهد و الّا، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره 

( )گلپایگانی (، 6ت اللّه )بهجت ( نیست )( این مسأله ، در رساله آی9فطره را بدهد )

( )سیستانی (: عوض 2)خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )سیستانی (: باید پس بگیرد .. )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )خوئی (، )اراکی 3فطره را .. )

 (: باید عوض فطره را بدهد.( )سیستانی 9(، )سیستانی (، )تبریزی ( و )صافی ( نیست [ )

)فاضل (: مسأله اگر با اعتقاد این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد معلوم شود 

فقیر نبوده ، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست فطره بدهد، چنانچه مالی را 

ر از بین رفته د و اگکه به او داده از بین نرفته باشد می تواند پس بگیرد و به مستحق ّ بده

هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که فطره است باید عوض 

آن را بدهد تا به مستحق ّ برسانند، ولی اگر به غیر عنوان فطره داده نمی تواند چیزی از 

بر  یاو بگیرد و چنانچه در تشخیص مستحق ّ کوتاهی نکرده باشد مثلًا بیّنه شرعیه گواه

 فقر او داده باشد الزم نیست دوباره از مال خود فطره بپردازد.
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)مکارم (: مسأله هرگاه به گمان این که کسی فقیر است به او فطره دهند و بعد معلوم شود 

فقیر نبوده ، می تواند آن مال را پس بگیرد و به مستحق ّ بدهد و اگر پس نگیرد باید از 

مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می دانسته 

ه زکات فطره است ، باید عوض آن را بدهد و در غیر این صورت عوض آنچه را گرفت

بر او واجب نیست و اگر دهنده فطره در تحقیق حال فقیر کوتاهی نکرده باشد بر او هم 

 چیزی نیست .

)زنجانی (: مسأله اگر انسان به خیال این که کسی از مصارف زکات فطره مثلًا فقیر است 

د که از مصارف زکات فطره نبوده ، مثلًا فقیر نمی باشد، در به او فطره بدهد و بعد بفهم

 [ درباره زکات اموال گفته شد.6731مسأله همان تفصیالتی است که در مسأله ]

 [2121]مسأله 

اگر کسی بگوید فقیرم ، نمی شود به او فطره داد مگر آن که اطمینان پیدا  2423مسأله 

( که فقیر است یا انسان بداند که قبلًا فقیر بوده 6کند ) یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود )

( ]قسمت داخل پرانتز در 6(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2است )

 رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست [

 699ص: 

 ( )مکارم (: و رفع فقر او ثابت نشده باشد.2)

ه او فطره أله اگر کسی بگوید فقیرم ، نمی شود ب)گلپایگانی (، )سیستانی (، )صافی (: مس

 داد مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند که قبلًا فقیر بوده است .
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)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر کسی بگوید فقیرم ، می شود به او فطره داد، ولی اگر 

می شود تیاط الزم ( به مجرد گفتنش نبداند که قبلًا غنی بوده است ) )تبریزی (: بنا بر اح

 فطره به او داد مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود.

)زنجانی (: مسأله اگر کسی بگوید فقیرم ، تا از گفته وی برای انسان اطمینان پیدا نشود، 

نمی شود به وی فطره داد، مگر انسان بداند که قبلًا فقیر بوده است که بدون اطمینان هم 

 شود به وی فطره داد.می 

 مسائل متفرقه زکات فطره 

 [2124]مسأله 

انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم  2429مسأله 

( )سیستانی (: برای تذلّل 6( و موقعی که آن را می دهد، نیّت دادن فطره نماید. )6بدهد )

 در پیشگاه خداوند عالم بدهد .. )زنجانی (: برای خداوند عالم بدهد ..

ره مانند زکات مال قصد قربت الزم است ، یعنی باید برای )مکارم (: مسأله در زکات فط

 اطاعت فرمان خدا زکات فطره بدهد و نیّت فطره نیز شرط است .

 [2125]مسأله 

 اشاره

( و احتیاط واجب آن 6اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ) 2421مسأله 

( پیش از رمضان یا در ماه 9) ( ولی اگر3( که در ماه رمضان هم فطره را ندهد )2است )

( به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت 1رمضان )

( )مکارم (: زکات فطره را نمی توان قبل از ماه رمضان 6فطره حساب کند مانعی ندارد. )
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سیستانی (: بهتر ( )خوئی (، )تبریزی (، )2داد و اگر بدهد باید روز عید فطر اعاده کند .. )

 آن است ..

( )گلپایگانی (: اگر پیش از ماه رمضان فطره 3)زنجانی (: احتیاط مستحب ّ آن است .. )

را بدهد صحیح نیست ، بلی اگر در ماه رمضان بدهد صحیح است ولی احتیاط الزم آن 

است که قصد وجوب نکند مگر آن که فطره را بعد از مغرب شب عید یا صبح روز عید 

 از نماز عید بدهد .. پیش

)صافی (: اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ، لکن جواز دادن آن در 

( )خوئی (، )سیستانی (، 1( )گلپایگانی (، )صافی (: و اگر .. )9ماه رمضان بعید نیست .. )

 )زنجانی (: اگر پیش از رمضان ..

رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از  )بهجت (: مسأله اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه

 آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

 693ص: 

 مسائل اختصاصی 

در زکات فطره خوراک شخصی خود انسان مالک نیست ، بلکه  6924)مکارم (: مسأله 

خوراک معمولی اهل شهر و یا محل ّ مالک است ، بنا بر این کسی که همیشه برنج می 

 خورد می تواند زکات فطره را از گندم بدهد.

حساب می در زکات فطره می توان بجای جنس ، پول داد، مثلًا  6926)مکارم (: مسأله 

کند قیمت یک من گندم چه اندازه است ؛ پول آن را به همین عنوان به فقیر می دهد، 

ولی باید توجّه داشت مالک ، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده 
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فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند با آن 

 ار بخرد.همان جنس را از باز

 [2126]مسأله 

گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد، باید به جنس دیگر یا خاک  2421مسأله 

( یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل 6مخلوط نباشد )

اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک 

د ولی اگر مثلًا یک صاع گندم به چندین مَن خاک مخلوط باشد که خالص صاع برس

( )گلپایگانی (، 6کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست . )

)خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: و چنانچه مخلوط باشد اگر خالص آن به یک صاع که 

باشد شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا ن تقریباً سه کیلو است برسد، یا آنچه مخلوط

 اشکال ندارد.

)سیستانی (: و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد و بدون جدا کردن 

قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده 

 د.بقدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندار

)زنجانی (: ولی مقداری خاک و مانند آن که معمولًا همراه گندم می باشد مانعی ندارد 

و اگر بیش از مقدار متعارف به چیزی که خالص کردن آن نیاز به خرج و کار زائد داشته 

 باشد مخلوط باشد، کفایت نمی کند.

ر مقداری د و اگ)فاضل (: باید خالص باشد و عرفاً با چیز دیگری مثل خاک مخلوط نباش

خاک یا چیز دیگر داشته باشد ولی عرف آن را خالص بشمارد اشکالی ندارد و در این 

 فرض بهتر است به مقداری بدهد که خالص آن یک صاع باشد.
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)مکارم (: باید مخلوط با خاک و اشیاء دیگر نباشد، مگر این که به قدری کم باشد که 

 به حساب نیاید. ]پایان مسأله [

 [2127 ]مسأله

( )خوئی (، )تبریزی (، 6( )6اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست ) 2429مسأله 

 )سیستانی (: بنا بر احتیاط واجب .

 )نوری (: ولی اگر جایی باشد که خوراک غالب آنان معیوب است اشکال ندارد.

ه باشد ک )مکارم (: مسأله زکات فطره را از جنس معیوب نمی توان داد، ولی اگر جایی

 آن جنس خوراک غالب آنها محسوب می شود اشکال ندارد.

 [2128]مسأله 

 اشاره

کسی که فطره چند نفر را می دهد، الزم نیست همه را ازیک جنس بدهد و  2423مسأله 

 (6اگر مثلًا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است )

 697ص: 

د بعضی را جنس و بعضی دیگر را قیمت بدهد، خواه ( )بهجت (: و همچنین می توان6)

قیمت همان جنس یا قیمت جنس دیگر، ولی بنا بر احتیاط واجب یک فطره را از دو 

 جنس ندهد و اگر قیمت را می دهد قیمت دو جنس را مخلوط نکند.

 مسأله اختصاصی 
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از آن  افضل این است که زکات فطره را از خرما بدهد و بعد 6172)بهجت (: مسأله 

کشمش و بعد از آن خوراک غالب مردم شهر، ولی اگر شخصی خوراک غالبش غیر از 

خوراک غالب مردم شهر بود، بعید نیست که بعد از خرما و کشمش ، دادن فطره از همان 

 خوراک خودش افضل باشد، نه خوراک غالب مردم شهر.

 [2129]مسأله 

 ا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش ازکسی که نماز عید فطر می خواند، بن 2427مسأله 

( تا ظهر تأخیر 2( ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را )6نماز عید بدهد )

 ( )گلپایگانی (، )صافی (: و یا جدا نماید .. )تبریزی (: یا آن را عزل کند ..6( )3بیندازد )

ز انجام نماز است ، بنا بر این کسی )مکارم (: وقت ادای زکات فطره روز عید فطر قبل ا

( )تبریزی (: یا 2که نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد .. )

( )بهجت (: و ابتدای وقت ِ واجب شدن فطره ، وقت رؤیت هالل عید 3عزل آن را .. )

 است .

دهد، ا پیش از نماز عید ب)زنجانی (: مسأله کسی که نماز عید فطر می خواند، باید فطره ر

ولی اگر نماز عید نمی خواند، به احتیاط واجب در روز عید فطر، زکات فطره را بدهد، 

و اگر کسی پرداخت زکات فطره را از نماز عید فطر یا از روز عید فطر به تأخیر بیندازد، 

ّیت ن و آن را هم کنار نگذاشته باشد، معصیت کرده و به احتیاط مستحب ّ پس از آن به

 رجاء زکات بدهد.

 [2111]مسأله 

اگر به نیّت فطره ، مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به  2434مسأله 

( آن است که هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید. 6مستحق ّ ندهد، احتیاط واجب )
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( )اراکی (: احتیاط مستحب ّ .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )خوئی 6)

بریزی (: مسأله اگر به نیّت فطره ، مقداری از مال خود را کنار بگذارد و (، )فاضل (، )ت

[ )مکارم 2[ هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید. ]6تا ظهر روز عید به مستحق ّ ندهد ]

(: مسأله اگر دسترسی به فقیر ندارد می تواند مقداری از مال خود را به نیّت فطره جدا 

ر نظر دارد یا برای هر مستحق ّ کنار بگذارد و باید هر وقت کرده و برای مستحقی که د

 که آن را می دهد نّیت فطره نماید.

 [2113]مسأله 

اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است ، فطره را ندهد و کنارهم  2436مسأله 

( احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را 6نگذارد )

( )اراکی (: باید به قصد قربت و بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را 6( )2) بدهد

 بدهد.

)گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: بعداً باید بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را 

 بدهد.

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

 (: اشکال ندارد و ..

 [ ) من سیستانی 2]

 (: و تأخیر، اگر برای غرض عقالئی باشد، اشکال ندارد.

 634ص: 
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)خوئی (، )زنجانی (: بعداً بنا بر احتیاط، بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد. 

 ( )فاضل (: به قصد قربت بدهد.2)

ات ست که زک)بهجت (: احتیاط مستحب ّ آن است که بعداً قضا کند، ولی أظهر این ا

 فطره دیگر بر او واجب نیست ولی معصیت کرده است .

)مکارم (: احتیاط آن است که بعداً به نیّت ما فی الذمه یعنی بدون این که قصد ادا و قضا 

 کند فطره را بدهد.

 [2112]مسأله 

اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر  2432مسأله 

برای فطره بگذارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )مکارم (: مسأله  را

مالی را که به قصد فطره کنار گذارده ، نمی تواند آن را با مال دیگری عوض کند، بلکه 

 باید همان را برای فطره بدهد.

 [2111]مسأله 

طره را یشتر است ، چنانچه فاگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره ب 2433مسأله 

( این مسأله ، در 6ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد )

( )تبریزی (: و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و 6رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

احتیاط واجب  رفرش که از اجناس گذشته یا پول آنها نیست تعیین کند. )سیستانی (: بنا ب

 ، کافی نیست .

 [2114]مسأله 
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اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر  2439مسأله 

( و اگر دسترس به فقیر 2( باید عوض آن را بدهد )6داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته )

( )سیستانی 6ی کرده باشد. )( مگر آن که در نگهداری آن کوتاه3نداشته ضامن نیست )

( )بهجت (: و همچنین است اگر دسترسی به 2(: یا در نگهداری آن کوتاهی کرده .. )

فقیر نداشته ولی در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، و اگر در نگهداری آن کوتاهی 

، ( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (3نکرده باشد نیز بنا بر احتیاط واجب ضامن است . )

 )فاضل (، )تبریزی (، )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

)زنجانی (: مسأله اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه در 

نگاهداری مال کوتاهی کرده ، باید عوض آن را بدهد، و اگر کوتاهی نکرده ، ضامن 

أخیر ، ولی دادن زکات را به تنیست ، البّته اگر می توانسته زکات را به مصرف برساند

 انداخته ، احتیاط مستحب ّ آن است که عوض آن را بدهد.

 [2115]مسأله 

در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد اگر در محل ّ  2431مسأله 

( و 6خودش مستحق ّ پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را بجای دیگر نبرد )

( )اراکی (: اگر چه در 6رد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد. )اگر بجای دیگر بب

محل ّ خودش مستحق ّ پیدا شود می تواند آن را به جای دیگر ببرد، اگر چه احتیاط 

 مستحب ّ است که به جای دیگر نبرد ..

 636ص: 

)خوئی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )نوری (، )تبریزی (، )صافی (: مسأله اگر در محلّ  

خودش مستحق ّ پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را بجای دیگر نبرد و اگر 

 بجای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
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 )بهجت (: احتیاط مستحب ّ ..

 )سیستانی (: و اگر برد و به مستحق ّ رساند، کافی است ..

 )بهجت (: باید بنا بر احتیاط ..

)مکارم (: مسأله احتیاط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل ّ مصرف کند، 

مثلًا نمی تواند برای بستگانش که در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر اینکه در آن محل ّ 

مستحقی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق ّ فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود 

می تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به  ضامن است ، ولی حاکم شرع

 محل ّ دیگری ببرند.

)زنجانی (: مسأله اگر در محل ّ خودش ، نتواند فطره را به مصرف آن برساند، چنانچه 

امید نداشته باشد که بعداً بتواند به مصرف برساند، باید آن را به شهر دیگر ببرد و به 

بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از فطره برندارد مصرف فطره برساند، و 

و اگر فطره تلف شود ضامن نیست . و در صورتی که بتواند زکات فطره را در محل ّ 

خود به مصرف برساند، چنانچه بدون اجازه حاکم شرع آن را به شهر دیگر ببرد و تلف 

 شود، باید عوض آن را بدهد.

 مسأله اختصاصی 

همانطور که قبال هم اشاره شد زکات فطره را بنا بر احتیاط واجب  6932(: مسأله  )مکارم

در غیر مورد فقرا و مساکین نمی توان مصرف کرد، همچنین نمی توان از آن کارخانه 

هایی تأسیس کرد و منافع آن را در خدمت نیازمندان گذارد، ولی تهّیه سرمایه از آن برای 

 که زندگانی آنها را اداره کند جایز است .افراد نیازمند به مقداری 

 632ص: 
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 احکام حج ّ 

 [2116]مسأله 

حج ّ: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده اند در  2431مسأله 

آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه 

( سوم 3( دوم : آن که عاقل و آزاد باشد )2لغ باشد )(: اوّل : آن که با6واجب می شود )

: بواسطه رفتن به حج ّ مجبور نشود که کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج ّ بیشتر 

( چهارم : 1(، یا عمل واجبی را که از حج ّ مهمتر است ترک نماید )9است انجام دهد )

زهایی اوّل : آن که توشه راه و چی آن که مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیز است :

را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در کتابهای مفصل گفته شده دارا 

( دوم : 9( و نیز مرکب سواری یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد )1باشد )

( سوم 3جا آورد )سالمت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج ّ را ب

: در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد، یا انسان بترسد که در راه ، جان یا 

(، حج ّ بر او واجب نیست ولی اگر از راه 7عِرض او از بین برود، یا مال او را ببرند )

لی یدیگری بتواند برود، اگر چه دورتر باشد در صورتی که مشقّت زیاد نداشته باشد و خ

( بجا آوردن اعمال حجّ  66( چهارم : به قدر )64غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود )

( پنجم : مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل 62وقت داشته باشد )

( و مخارج کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را الزم می دانند داشته 63زن و بچه )

: بعد از برگشتن ، کسب ، یا زراعت ، یا عایدی ملک ، یا راه دیگری ( ششم 69باشد )

( 6( )61( که مجبور نشود به زحمت زندگی کند )61برای معاش خود داشته باشد )

)بهجت (: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی مخصوص در زمانی خاص را حج ّ 

ر تمام عمر بر انسان واجب می گویند. حج ّ از ارکان دین است و با شرایط ذیل یکبار د
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( 3( )گلپایگانی (، )صافی (: اوّل : کمال ، به اینکه بالغ و عاقل باشد .. )2شود .. )

 )گلپایگانی (، )صافی (: دوم : آنکه آزاد باشد ..

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: 9)زنجانی (: دوم : آن که عاقل باشد .. )

 رامی را که ترک آن از حج ّ مجبور نشود که کار ح

 633ص: 

 مهمتر است انجام دهد ..

( )گلپایگانی (: پس 1)اراکی (، )گلپایگانی (: مجبور نشود کار حرامی را انجام دهد .. )

 اگر مثلًا مجبور باشد از راه غصبی برود و راه دیگری هم نباشد نباید حج ّ برود ..

رود، گرچه گناه کرده ، امّا حجّش صحیح )سیستانی (: ولی اگر در این حال به حج ّ ب

 است ..

)زنجانی (: سوم : به واسطه رفتن به حج ّ مجبور نشود که کار حرامی را ) که اهمیتش در 

شرع به اندازه حج ّ یا بیشتر از حج ّ است ( انجام دهد یا عمل واجبی را ) که به اندازه 

رتی که عمل واجب را ترک نموده حج ّ یا مهمتر از حج ّ است ( ترک نماید؛ بلی در صو

( 1یا عمل حرام را مرتکب شود با داشتن شرایط دیگر حج ّ بر او واجب می باشد .. )

)فاضل (: و نیز مالی که بتواند بلیط سفر یا وسیله سفر را تهیّه کند داشته باشد. ]پایان مورد 

: اوّل : آن (، )زنجانی ( ( )گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی9اوّل [ )

که توشه راه و مرکب سواری ) )سیستانی (: در صورت احتیاج به آن ( یا مالی که بتواند 

( )سیستانی (: بدون مشقّت زیاد بتواند مکّه رود و حج ّ 3آنها را تهیّه کند داشته باشد .. )

الی وانایی مرا بجا آورد. و این شرط، در وجوب مباشرت حج ّ معتبر است و کسی که ت
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دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد، یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی 

 ندارد، باید نایب بگیرد ..

 )بهجت (: دوم : داشتن توانایی جسمی ، جهت انجام اعمال حج ّ ..

)زنجانی (: دوم : توانایی بدنی داشته باشد، یعنی از نظر شرایط جسمی توانائی آن را داشته 

( )زنجانی (: مالی را که بردن آن مشقّت شدید 7باشد که مکّه رود و حج ّ را بجا آورد .. )

 برای او ایجاد می کند ببرند ..

( )خوئی 64از بین برود .. ) )فاضل (: اگر راه بسته است یا انسان بترسد که در راه جان او

 (، )گلپایگانی (، )صافی ( و )تبریزی (: اگر چه دورتر باشد، باید از آن راه برود ..

)سیستانی (: اگر چه دورتر باشد، باید از آن راه برود مگر آن که آن راه آنقدر دورتر و 

 غیر معمولی باشد که بگویند راه حج ّ بسته است ..

( 66که مشقّت شدید نداشته باشد، حج ّ بر او واجب می گردد .. ))زنجانی (: در صورتی 

( )بهجت (: 62)سیستانی (: چهارم : تمکّن از سایر جهات داشته باشد، که به قدر .. )

 چهارم : داشتن وقت ِ کافی برای رسیدن به مکه و انجام اعمال حج ّ ..

( )سیستانی (: یا 63اشد .. ))زنجانی (: چهارم : به مقدار بجا آوردن حج ّ وقت داشته ب

( )بهجت 69ترک انفاق بر آنان ، برای او حرجی است ، داشته باشد. ]پایان مورد پنجم [ )

(: پنجم : داشتن مخارج عائله تا برگشت ، هر چند واجب النفقه او نباشند ولی مردم تأمین 

 مخارج آنها را الزم بدانند ..

)زنجانی (: پنجم : انجام حج ّ موجب اختالل در تأمین اقتصادی زندگی خود یا کسانی 

( )سیستانی (: یعنی این طور 61که شرعاً یا عرفاً خرجی آنها بر او واجب است ، نگردد .. )

 نباشد که بواسطه مخارج حج ّ پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند.
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 639ص: 

کسی که آنچه دارد در راه حج ّ خرج کند زندگی او قبل و بعد از  ( )فاضل (: و اگر61)

حج ّ فرق نکند، حج ّ بر او واجب است پس کسانی که زندگیشان از طریق وجوهات 

شرعیه تأمین می شود و حج ّ رفتن وضع زندگی آنها را مختل نمی کند اگر به اندازه 

 حج ّ مالی داشته باشند حج ّ بر آنها واجب می شود.

زنجانی (: ششم : انجام حج ّ موجب اختالل در سائر جهات زندگی او نگردد، مثلًا کسی )

 که می ترسد با رفتن حج ّ زندگی او به جدائی کشیده شود حج ّ بر او واجب نیست .

)بهجت (: ششم : داشتن مال یا کسب و کاری که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی 

 «.کفایت  رجوع به»کند و به زحمت نیفتد 

)مکارم (: مسأله حج ّ یعنی زیارت خانه خدا و انجام اعمالی که آنها را مناسک حج ّ می 

 6نامند و در تمام عمر یک بار بر همه کسانی که دارای شرایط زیر باشند واجب است : 

با انجام حج ّ، عمل واجب دیگری که مهمتر از حج ّ است  3عاقل بودن .  2بالغ بودن . 

مستطیع بودن و  9یا کار حرامی که اهمیتش در شرع بیشتر است بجا نیاورد  ترک نشود

داشتن زاد و توشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج  6آن به چند چیز حاصل می شود: 

است و مرکب سواری مورد نیاز، یا مالی که بتواند به وسیله آن ، اینها را به دست آورد. 

ود ترس از خطر و ضرر بر جان و عِرض و مال خویش نبودن مانعی در راه و عدم وج 2

، که اگر راه بسته است یا ترس از خطری وجود دارد حج ّ بر او واجب نیست ، ولی اگر 

توانایی جسمانی  3راه دیگری دارد هر چند دورتر است الزم است از آن راه به حج ّ رود. 

 1دن به مکه و انجام مناسک . داشتن ِ وقت ِ کافی برای رسی 9بر انجام ِ مناسک حج ّ. 

داشتن ِ مال یا  1داشتن ِ مخارج ِ کسانی که خرج آنها بر او شرعاً یا عرفاً الزم است . 

 کسب و کاری که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی کند.
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 [2117]مسأله 

( وقتی حج ّ بر او 6کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی شود ) 2439مسأله 

( )تبریزی (: یعنی به زحمت می افتد 6( )2ت که پول خانه را هم داشته باشد )واجب اس

 .. )سیستانی (: بدون خانه ملکی ، در حرج واقع می شود ..

( )مکارم 2)زنجانی (: چنانچه انجام حج ّ مانع تهیه خانه ملکی گردد، مستطیع نمی باشد. )

 ی تواند زندگی کند مستطیع است .(: ولی اگر با خانه اجاره ای یا وقفی و مانند آن م

)اراکی (: مسأله نداشتن خانه ملکی مانع از وجوب حج ّ نیست مگر آن که به واسطه 

 نداشتن خانه ملکی به حرج و مشقّت شخصی بیفتد.

 [2118]مسأله 

زنی که می تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد  2433مسأله 

ا فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند، و شوهرش هم مثلً

حج ّ بر او واجب نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )مکارم (: مسأله 

هرگاه زن مالی دارد که می تواند با آن حج ّ برود ولی بعد از بازگشت نه شوهرش قادر 

 ، حج ّ بر او واجب نمی شود. بر تأمین زندگی اوست و نه خودش

 631ص: 

 [2119]مسأله 

( نداشته باشد و دیگری به او بگوید 6اگر کسی توشه راه و مرکب سواری ) 2437مسأله 

( در 2حج ّ برو، من خرج تو و عیاالت تو را در موقعی که در سفر حج ّ هستی می دهم )

( حج ّ بر او واجب می شود 9( می دهد )3صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را )
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( )فاضل (، )بهجت (: ) )بهجت (: در 2( )فاضل (: توشه راه و وسیله سفر .. )6( )1)

( )گلپایگانی (، 3صورتی که به گفته او اطمینان داشته باشد( حج ّ بر او واجب می شود. )

ود و ( )نوری (: و از طرفی تعطیل کردن شغل خ9)صافی (: خرج او و عیاالتش را .. )

متوقف شدن کارش در مدّت رفتن به حج ّ و برگشتن موجب به زحمت افتادن و بهم 

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر چه قرض داشته باشد و 1خوردن وضع زندگی او نشود .. )

 در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد.

مکّه را ندارد، ولی دیگری مالی به او می )مکارم (: مسأله هرگاه کسی مخارج رفتن به 

بخشد یا در اختیار او می گذارد که با آن حج ّ برود و مخارج زن و فرزند او را در این 

مدّت نیز می پردازد بر چنین کسی حج ّ واجب است ، هر چند بدهکار باشد و در موقع 

هدیه ای  ن چنینبازگشت نیز وسیله کافی برای امرار معاش نداشته باشد و قبول کرد

واجب است ، مگر این که در آن منت یا ضرر یا مشقّت غیر قابل تحملی باشد و این حج ّ 

 کفایت از حج ّ واجب او می کند.

)زنجانی (: مسأله اگر کسی توشه راه و مرکب سواری و پول تهیه آنها را نداشته باشد و 

ی دهم ، استطاعت مالی پیدا دیگری به او بگوید: اگر حج ّ بروی من خرج حج ّ تو را م

 کرده با داشتن سایر شرایط، حج ّ بر او واجب می شود.

 [2141]مسأله 

 اشاره

اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیاالت کسی را در مدّتی که مکه می  2494مسأله 

( اگر چه قرض داشته 6رود و برمی گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج ّ کند )

( باید قبول 2ر موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد )باشد و د

( )خوئی (، )تبریزی (: و او قبول نماید حج ّ بر 6( )3نماید و حج ّ بر او واجب می شود )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )اراکی (: مگر 3( )خوئی (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )2او واجب می شود .. )

بدهی رسیده باشد و طلبکارها نیز مطالبه کنند و در صورت نرفتن  آن که وقت پرداخت

 به حج ّ قدرت پرداختن دَین را داشته باشد در این صورت حج ّ بر او واجب نیست .

)بهجت (: مسأله اگر مخارج رفتن و برگشتن  2437)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ند ه می رود و برمی گردد به او ببخشو مخارج افراد تحت تکفل کسی را در مدّتی که مک

و با او شرط کنند که حج ّ بجا آورد، الزم نیست قبول کند، ولی اگر قبول کرد حج ّ بر 

 او واجب می شود.

 )زنجانی (: مسأله اگر به مقدار مخارج رفت و برگشت ، مخارج حج ّ را کسی به انسان 

 631ص: 

تطیع ی پیدا کرده ، با داشتن سایر شرایط مسببخشد یا در اختیار او بگذارد، استطاعت مال

 می باشد، هر چند در تقدیم پول ، انجام حج ّ شرط نشده باشد.

)سیستانی (: مسأله اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیاالت کسی را در مدّتی که 

مکه می رود و برمی گردد، به او ببخشند برای این که حج ّ کند، حج ّ بر او واجب می 

شود اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند 

اشد که روزهای سفر حج ّ روزهای کسب و کارش باشد نداشته باشد؛ ولی اگر طوری ب

به طوری که اگر حج ّ رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید یا آن که نتواند 

 مخارج زندگانیش را در بقیه سال تأمین نماید حج ّ بر او واجب نیست .

 مسأله اختصاصی 
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اشته باشد ولی با پرداخت شخص بدهکار هرگاه مخارج حج ّ را د 6939)مکارم (: مسأله 

بدهی خود توانایی بر حج ّ ندارد چنین کسی مستطیع نیست ، مگر این که طلبکار عجله 

 ای نداشته باشد و او هم مطمئن باشد که بعداً قادر به اداء دَین است .

 [2143]مسأله 

 اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیاالت کسی را در مدّتی که مکه می 2496مسأله 

(، در صورتی 6رود و بر می گردد به او بدهند و بگویند حج ّ برو، ولی ملک او نکنند )

که اطمینان داشته باشد که از او پس نمی گیرند، حج ّ بر او واجب می شود. این مسأله ، 

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: 6در رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )

 ی شود.حج ّ بر او واجب م

 (.2494)زنجانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2142]مسأله 

 اشاره

اگر مقداری مال که برای حج ّ کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند  2492مسأله 

( 6( )6که در راه مکه خدمت کسی که مال را داده بنماید، حج ّ بر او واجب نمی شود )

، منافات با انجام مناسک حج ّ نداشته باشد حجّ  )فاضل (: ولی اگر قبول کند و خدمت 

 واجب می شود. )گلپایگانی (، )صافی (: قبول کردن آن مال بر او واجب نمی شود.

 )بهجت (: الزم نیست قبول کند، ولی اگر قبول کرد حج ّ بر او واجب می شود.
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و شرط و با ا)زنجانی (: مسأله اگر مقداری مال که برای حج ّ کافی است به کسی بدهند 

کنند که در راه مکّه خدمت کند در صورتی که بتواند ضمن خدمت ، حج ّ خود را بجا 

 آورد، استطاعت مالی پیدا کرده با داشتن سایر شرایط حج ّ بر او واجب می شود.

)مکارم (: مسأله هرگاه کسی را اجیر کنند که در سفر حج ّ خدمت شخص یا کاروانی 

را کند و به این صورت حج ّ خود را بجا آورد حج ّ واجب او حساب می شود، ولی قبول 

 چنین کاری واجب نیست .

 مسأله اختصاصی 

ی ع نمکسی که می تواند با قرض کردن حج ّ بجا آورد مستطی 6937)مکارم (: مسأله 

باشد و حج ّ بر او واجب نیست ، ولی اگر چند نفر مخارج حج ّ کسی و نفقه عیال او را 

 بپردازند حج ّ بر او واجب می شود.

 [2141]مسأله 

 اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج ّ بر او واجب شود، چنانچه حج ّ 2493مسأله 

 639ص: 

( 6( دیگر حج ّ بر او واجب نیست . )6نماید، هر چند بعداً مالی از خود پیدا کند، )

 )گلپایگانی (، )صافی (: و مستطیع شود .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست 

 [2144]مسأله 

اگر برای تجارت مثلًا تا جَدّه برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد از  2499مسأله 

کند و در صورتی که حج ّ نماید، اگر چه ( باید حج ّ 6آنجا به مکه رود مستطیع باشد )

بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حج ّ بر او واجب نیست . 
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( )فاضل (: اگر برای تجارت یا کار 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

آنجا به مکه رود  دیگری به جده برود و آنجا مالی به دست آورد که اگر بخواهد از

 مستطیع باشد و سایر شرایط را دارا باشد ..

)زنجانی (: مسأله اگر برای تجارت مثلًا تا جدّه رود و مالی به دست آورد که بتواند با آن 

مکّه رفته اعمال حج ّ را بجا آورد، استطاعت مالی پیدا کرده ، با داشتن سایر شرایط 

 مستطیع است .

 [2145]مسأله 

 اشاره

( حج ّ کند، چنانچه خودش 6اگر انسان اجیر شود که از طرف کسی دیگر ) 2491أله مس

نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید از کسی که او را اجیر 

( )خوئی (، )فاضل (، )سیستانی (، )تبریزی (: مباشرتاً از طرف کس 6کرده اجازه بگیرد. )

 دیگر ..

)مکارم (: مسأله هر کس می تواند از طرف دیگری برای انجام حج ّ اجیر شود، به شرط 

این که از مسائل حج ّ آگاه باشد. خواه قبلًا حج ّ بجا آورده باشد یا نه ، ولی اگر خودش 

نتواند حج ّ را بجا آورد نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند مگر به اجازه صاحب 

 پول .

 صی مسائل اختصا

با اجیر کردن کسی برای حج ّ از طرف میّت ذمه او ادا نمی شود،  6996)مکارم (: مسأله 

 مگر زمانی که اطمینان حاصل شود او حج ّ را بجا آورده است .
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جایز است از مال زکات یا سهم امام بگیرند و حج ّ بجا آورند، و  6992)مکارم (: مسأله 

 این حج ّ، حج ِ واجب محسوب می شود.

کسی که نیاز به ازدواج دارد و بیش از مخارج آن ، پولی برای  6993)مکارم (: مسأله 

 حج ّ ندارد، مستطیع نیست و حج ّ بر او واجب نمی شود.

 [2146]مسأله 

اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود، باید اگر چه به زحمت باشد  2491مسأله 

( حج ّ برود، چنانچه کسی او را برای حج ّ 2نتواند ) ( بعداً حج ّ کند، و اگر به هیچ قسم6)

اجیر کند، باید به مکه رود و حج ّ کسی را که برای او اجیر شده بجا آورد و تا سال بعد 

( و برای خود حج ّ نماید. ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت 3در مکه بماند )

که حج ّ او در سال بعد بجا آورده را نقد بگیرد و کسی که او را اجیر کرده راضی شود 

 شود، باید سال اوّل برای خود و سال بعد برای کسی که اجیر شده حج ّ نماید.

 633ص: 

( 2( )تبریزی (: که قابل تحمّل است .. این مسأله در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست )6)

 در مکه بماند ..( )تبریزی (: ممکن باشد تا سال بعد 3)تبریزی (: اگر نتواند .. )

)بهجت (: مسأله اگر کسی مستطیع شود و حج ّ را بجا نیاورد و فقیر شود، باید حج ّ بجا 

 آورد، اگر چه به زحمت باشد.

)فاضل (: مسأله اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود، و استطاعتش از دست 

دن ا قرض گرفتن یا اجیر شبرود باید به هر طریق که می تواند حج ّ را بجا آورد، و لو ب

 باشد.
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)مکارم (: مسأله هرگاه حج ّ بر کسی واجب شود و انجام ندهد و استطاعتش از دست 

برود باید به هر طریق که می تواند حج ّ را بجا آورد، و لو با قرض گرفتن یا اجیر شدن 

 باشد.

د، باید اگر چه یفت)زنجانی (: مسأله اگر کسی مستطیع شود و به مکّه نرود و از استطاعت ب

به زحمت باشد بعداً حج ّ کند، بلی چنانچه بدون اختیار انجام حج ّ بر او با مشّقت شدید 

همراه گردد، تأخیر حج ّ تا رفع مشقّت شدید جایز است ، ولی حج ّ از عهده او ساقط 

 نمی شود.

 [2147]مسأله 

( و در وقت معینی که 2)( مستطیع شده به مکه رود 6اگر در سال اولی که ) 2499مسأله 

دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهای بعد مستطیع نباشد حجّ  

( اگر چه به 9( ولی اگر از سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته )3بر او واجب نیست )

کارم ( ( باید حج ّ کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )اراکی ( و )م1زحمت باشد )

( )فاضل (: بدون سستی و تأخیر به مکه رود .. 2( )سیستانی (: اگر کسی که .. )6نیست )

( )سیستانی (: مگر آنکه از سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته که در این صورت اگر 3)

( )فاضل (: به هر طریق که می تواند باید حج ّ بجا 9چه به زحمت باشد باید حج ّ کند. )

 )تبریزی (: که قابل تحمّل است ..( 1آورد. )

)زنجانی (: مسأله اگر در سال اوّلی که مستطیع شده به مکّه رود و در وقت معّینی که 

دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه هنوز مُحرم به احرام حج ّ نشده و 

نیست  بر او واجب در این تأخیر مسامحه ننموده و در سالهای بعد نیز مستطیع نباشد حج ّ

ولی اگر مسامحه کرده یا از سالهای قبل مستطیع بوده و نرفته اگر چه به زحمت باشد باید 

حج ّ را بجا آورد و چنانچه مُحرم به احرام حج ّ شده ولی به عرفات و مشعر نرسیده واجب 
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أخیر تاست هر چند با قرض گرفتن یا اکتساب در سال بعد حج ّ بجا آورد؛ بلی چنانچه در 

سال قبل معذور بوده و بدون اختیار او انجام حج ّ سال بعد با مشّقت شدید همراه باشد 

الزم نیست دوباره حج ّ بجا آورد و در هر حال اگر سال بعد حج ّ بجا نیاورد حجّی بر 

 عهده او نیست هر چند در ترک حج ّ معصیت کرده باشد.

 [2148]مسأله 

 اشاره

ولی که مستطیع شده حج ّ نکند و بعد بواسطه پیری یا مرض و اگر در سال ا 2493مسأله 

ناتوانی نتواند حج ّ نماید و ناامید باشد از این که بعداً خودش حج ّ کند، باید دیگری را 

 ( در سال اولی که به قدر رفتن حج ّ مال پیدا2( بلکه اگر )6از طرف خود بفرستد )

 637ص: 

( آن 9(، احتیاط مستحب ّ )3توانی نتواند حج ّ کند )کرده ، به واسطه پیری یا مرض یا نا

( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر 6(. )1است کسی را از طرف خود بفرستد که حج ّ نماید )

( )خوئی (، )تبریزی (: بلکه اگر ناامید هم 2نشده . )فاضل (: تا برایش حج ّ انجام دهد .. )

صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد نباشد احتیاط واجب آن است که اجیر بگیرد و در 

( )خوئی (، )تبریزی (: و نا امید از توانایی 3خودش نیز حج ّ نماید و همچنین است اگر .. )

مرد  «منوب عنه »خود باشد و در تمام این صُوَر بنا بر احتیاط واجب ) )خوئی (: چنانچه 

( 9د. )او باش باشد( باید نایب صروره باشد یعنی کسی که اولین مرتبه حج ّ رفتن

( )صافی (: و بهتر بلکه احوط این است که 1)گلپایگانی (، )صافی (: احتیاط واجب .. )

 در این صورتها کسی را به نیابت بفرستد که اوّلین مرتبه حج ّ او باشد.
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)سیستانی (: مسأله اگر کسی که مستطیع شده حج ّ نکند و بعد به واسطه پیری یا مرض و 

 نماید یا حرجی باشد و نا امید باشد از اینکه بعداً خودش حج ّ کند،  ّناتوانی نتواند حج

باید دیگری را از طرف خود بفرستد، و در صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد، خودش نیز 

حج ّ نماید؛ و همچنین است اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حج ّ مال پیدا کرده ، به 

واند حج ّ کند. و ناامید از توانایی خود باشد و در تمام واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نت

د مرد باشد، نایب صروره باش« منوب عنه »این صُوَر احتیاط مستحب ّ آن است که چنانچه 

 یعنی کسی باشد که برای اوّلین بار به حج ّ می رود.

 ز)مکارم (: مسأله هر گاه شخص مستطیع حج ّ بجا نیاورد سپس توانایی جسمانی را ا

دست بدهد، به طوری که ناامید باشد از این که خودش حج ّ را بجا آورد، باید شخص 

دیگری را از طرف خود به حج ّ بفرستد امّا هرگاه کسی قدرت مالی پیدا کند ولی بر اثر 

پیری یا بیماری ، توانایی نداشته باشد، حج ّ بر او واجب نیست ، ولی احتیاط مستحبّ  

 رد.این است که اجیر بگی

)زنجانی (: مسأله شخص بالغ و عاقل که استطاعت مالی دارد و برخی از شرایط دیگر 

استطاعت را ندارد، چنانچه از فراهم شدن آن شرایط در آینده مأیوس است واجب است 

با قصد قربت برای انجام حج ّ خود در اوّلین سال ممکن نایب بگیرد هر چند امسال ، 

 عت مالی پیدا کرده است .اوّلین سالی باشد که استطا

 مسائل اختصاصی 

کسی که حج ّ واجب را بجا آورده مستحب ّ است دوباره حج ّ  6991)مکارم (: مسأله 

بجا آورد، ولی اگر ازدحام بیش از حدّ حُجاج برای کسانی که هنوز حج ّ بجا نیاورده اند 

تولید مزاحمت شدید کند بهتر است موقتاً از انجام حج ّ مستحبّی خودداری نمایند، 

ی بهتر است نوبت را به کسانی دهند که حج ّ واجب را بجا همچنین در مقام نوبت بند
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می آورند و اگر خانه خدا فرضاً یک سال از زُوّار خالی بماند بر حاکم شرع واجب است 

 عده ای را به حج ّ بفرستد هر چند حج ّ واجب خود را انجام داده باشند.

 ری انجام حج ّ نایب دیگکسانی که خود مستطیع هستند نباید در  2411)زنجانی (: مسأله 

 674ص: 

بشوند و اگر انجام بدهند ظاهراً حج ّ آنها باطل بوده و برای خودشان نیز واقع نمی شود 

و کسانی که نمازشان صحیح نیست یا توانایی انجام اعمال اختیاری عمره یا حج ّ را ندارند 

 مجّانی باشد.)مثلًا نمی توانند رمی جمرات نمایند( نیابتشان باطل است هر چند 

 [2149]مسأله 

کسی که از طرف دیگری برای حج ّ اجیر شده ، باید طواف نساء را از طرف  2497مسأله 

( و اگر بجا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام می شود. 6او یا به نّیت ما فی الذّمّه بجا آورد )

( )خوئی (، 6این مسأله ، در رساله آیات عظام : )اراکی (، )مکارم ( و )بهجت ( نیست )

)فاضل (، )تبریزی (، )نوری (، )سیستانی (، )صافی (: باید طواف نساء را  )گلپایگانی (،

 از طرف او بجا آورد ..

 [2151]مسأله 

 اشاره

اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه در بین راه یا  2414مسأله 

ا انجام د و آن ربعد از مراجعت به وطن ، یادش بیاید، باید در صورت امکان دوباره برگرد

دهد و در صورت عدم تمکّن از بازگشت خودش ، دیگری را برای انجام آن نایب بگیرد 

تا زن بر او حالل باشد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )اراکی (، )بهجت (، )فاضل ( 
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و )مکارم ( نیست )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا 

راموش کند، چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و بجا آورد صحیح ف

[ )زنجانی (: مسأله اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا فراموش کند هر 6است . ]

وقت متوجّه شد باید از همسر اجتناب نموده و طواف نساء را بجا آورد و اگر این کار 

اند نایب بگیرد، بلی چنانچه بعد از مراجعت به وطن متوجّه شود، مشقّت شدید دارد می تو

داشتن مشّقت هر چند شدید نباشد مجوّز نایب گرفتن است و پس از انجام طواف نساء 

 همسر بر او حالل می گردد.

 مسأله اختصاصی 

اگر کسی مخارج حج ّ و کسانی که واجب الّنفقه او هستند را  6149)بهجت (: مسأله 

لی بعضی مخارج را هم باید برای حفظ آبروی خود، به خاطر حج ّ رفتن بنماید، دارد و

در صورتی که حج ّ رفتن با این وضع برای او عُسر و حَرَج دارد، یعنی مشکالتی را به 

همراه دارد که عادتاً نمی شود تحمّل کرد، حج ّ رفتن الزم نیست ؛ در غیر این صورت 

 ج ّ برود.بنا بر احتیاط واجب باید به ح

----------------------------------- 

 [ ) من خوئی 6]

(، )سیستانی (، )تبریزی (: و ) )تبریزی (: در صورت فراموشی ( چنانچه برگشتن برایش 

 مشقّت داشته باشد می تواند نایب بگیرد.

 ) من نوری 
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 (: و در صورت فراموشی چنانچه برگشتن برای او موجب مشقّت و زحمت است می

تواند نایب بگیرد و تا هنگامی که بوسیله خود یا نایب او طواف نساء انجام نشده است ، 

 زن بر او حرام است .

 676ص: 

 احکام خرید و فروش 

 ]احکام خرید و فروش از رساله امام خمینی ره [

 اقسام معامالت « مسأله اختصاصی »

خرید و  3معامالت مکروه .  2معامالت باطل .  6)بهجت (: معامالت چند قسم می باشد: 

خرید و فروش طال به طال، یا نقره به نقره . که تفصیل هر  1معامله سلف .  9فروش میوه . 

 کدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.

 چیزهایی که در خرید و فروش مستحب ّ است 

 [2153 ]مسأله

( الزم است ، 6یاد گرفتن احکام معامالت به قدری که مورد احتیاج است ) 2416مسأله 

( و در قیمت 3( فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد )2و مستحب ّ است )

جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا 

( 6بزند بپذیرد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست ) کند که معامله را به هم

( 2)نوری (: که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معامله باطلی انجام بدهد .. )

( )اراکی (: و مستحب ّ است فروشنده و مشتری در قیمت جنس 3)اراکی (: بهتر است .. )

ا به یمان شود و از دیگری تقاضا کند که معامله رسختگیری نکنند و اگر یکی از آنان پش

 هم بزند بپذیرد.
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 )نوری (: مگر به لحاظ علم و تقوی ..

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله پنج چیز در خرید و فروش مستحب ّ است : اوّل : یاد 

گرفتن احکام آن ، بلکه اگر بداند در میان معامالتی که می کند هم معامله حرام و باطل 

هم حالل و صحیح است و نتواند تشخیص دهد، واجب است یاد گرفتن احکام آنها یا  و

کسی که می خواهد خرید و »ترک آن معامالت . حضرت صادق علیه السالم فرمودند: 

فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن ، خرید و 

در  دوم : آنکه«. شبهه ناک به هالکت می افتد فروش کند بواسطه معامله های باطل و

قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی . سوم : آنکه در قیمت 

جنس سختگیری نکند. چهارم : آنکه چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که 

ود و از او پشیمان ش می خرد کمتر بگیرد. پنجم : آنکه کسی که با او معامله کرده ، اگر

 تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.

)خوئی (: مسأله شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ّ ابتالء 

 را 

 672ص: 

[ کسی که می خواهد 2[ چنانچه از حضرت صادق علیه السالم روایت شده : ]6یاد بگیرد ]

و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید 

خرید و فروش کند، بواسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هالکت می افتد. چهار چیز 

[ اوّل : آن که در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان 3در خرید و فروش مستحب ّ است : ]

[ سوم : آن که چیزی را 9مت جنس سختگیری نکند. ]فرق نگذارد. دوم : آن که در قی

که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد. چهارم : آن که کسی که 
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با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به 

 هم زدن معامله حاضر شود.

لمانی واجب است احکام معامالت را به مقداری که معمولًا )مکارم (: مسأله بر هر مس

مورد احتیاج اوست یاد بگیرد و بر علما واجب است این احکام را به مردم بیاموزند. 

مستحب ّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سختگیری نکند، 

 د.امله را کند، بپذیرقسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ مع

 [2152]مسأله 

( نمی تواند 2( معامله ای که کرده صحیح است یا باطل )6اگر انسان نداند ) 2412مسأله 

( ولی چنانچه در موقع معامله ، احکام آن را می دانسته 3در مالی که گرفته تصرّف نماید )

ر است . این مسأله ، دو بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، 6رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )سیستانی (: نه در مالی که گرفته 2)سیستانی (: اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند .. )

ا یاد ر است می تواند تصرّف نماید و نه در مالی که تحویل داده است ، بلکه باید مسأله

بگیرد یا احتیاط کند هر چند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در 

( )گلپایگانی (، )خوئی (، 3آن است ، هر چند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است . )

 )صافی (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

----------------------------------- 

 انی [ ) من سیست6]

(: بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی باشد، یاد 

 گرفتن الزم است ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 ) من زنجانی 

(: بر شخص کاسب الزم است احکام خرید و فروش را در موارد محل ّ ابتالء یاد بگیرد، 

 تا در اثر ندانستن احکام ، به حرام گرفتار نشود ..

  [ ) من تبریزی2]

 (: حضرت صادق علیه السالم فرمودند: ..

 [ ) من زنجانی 3]

 (: کارهایی در خرید و فروش مستحب ّ است از جمله : ..

 [ ) من سیستانی 9]

(: چند چیز در خرید و فروش مستحب ّ شمرده شده است : اوّل : آن که در قیمت جنس 

بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ فقر و مانند آن دوم : آن که در ابتدای نشستن برای 

 تجارت ، شهادتین را بگوید و هنگام معامله تکبیر بگوید ..

 زنجانی ]موارد اّول و سوّم در رساله آیت اللّه ) من 

 ( نیست [

 673ص: 

)اراکی (: مگر آن که طرفین معامله ، قطع نظر از معامله ، راضی به تصرّف یکدیگر در 

 مال هم باشند ..
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)مکارم (: ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال ، حکم آن را سؤال 

کرده ، مطابق آن عمل کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از 

 معامله شک کند صحیح انجام داده یا نه ؟ معامله او صحیح است .

مله ای که پیشتر انجام داده ، صحیح است یا باطل ، )زنجانی (: مسأله اگر انسان نداند معا

 حکم به صحّت معامله می شود و می تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید.

 [2151]مسأله 

کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه ، باید  2413مسأله 

را، الت و دستگیری از فقکسب کند و برای کارهای مستحب ّ مانند وسعت دادن به عیا

کسب کردن مستحب ّ است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )مکارم (: 

مسأله کسب و کار و تالش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن 

برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است ، همچنین برای حفظ 

أمین احتیاجات جامعه اسالمی ؛ و در غیر این صورت ، مستحب ّ مؤکّد است ، نظام و ت

 مخصوصاً برای کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده .

 معامالت مکروه 

 [2154]مسأله 

(. دوم : 2(: اوّل : بنده فروشی )6عمده معامالت مکروه از این قرار است ) 2419مسأله 

( پنجم : معامله بین 9فن فروشی . چهارم : معامله با مردمان پست )(. سوم : ک3قصابی )

( ششم : آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند 1اذان صبح و اوّل آفتاب )

اینها قرار دهد. هفتم : آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل 
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معامالت مکروه بوده و کارهایی چند، در ( )زنجانی (: گروهی از 6( )1معامله او شود )

 ( )اراکی (: اوّل : برده فروشی ..2معامله کراهت دارد که عمده آنها عبارتند از : ... )

 )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: اوّل : مِلک فروشی ...

)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: اوّل : مِلک فروشی ، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن 

)اراکی (: و تنگ نظر ..  9( )اراکی (: دوم : شغل قراردادن ذبح حیوانات .. )3خرد .. )ب

( )زنجانی (: 1( )گلپایگانی (، )صافی (: پنجم : معامله بین طلوع صبح و اوّل آفتاب .. )1)

هفتم : داخل معامله شدن برای خریدن یا فروختن جنسی که برادر مؤمن می خواهد بخرد 

تم : فرق گذاشتن بین مشتریهای مسلمان ، مگر به جهت علم و تقوی . نهم یا بفروشد. هش

: سخت گیری در معامله در جایی که قیمت عادالنه باشد. ولی چانه زدن و سخت گیری 

برای اجتناب از زیان دیدن ، مستحب ّ است . دهم : قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه 

 حرام است .

 679ص: 

د چیز هنگام معامله مکروه شمرده شده ، که بعضی از آنها از این )سیستانی (: مسأله چن

قرار است : اوّل : بیان نکردن معایب جنس اگر غش به حساب نیاید؛ وگرنه حرام است . 

دوم : قسم خوردن اگر راست باشد؛ وگرنه حرام است . سوم : آنکه کار خود را کفن 

مؤمن و کسی که به او وعده نیکی داده  فروشی قرار دهد. چهارم : بیش از مقدار نیاز از

است بگیرد. پنجم : معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب . ششم : آنکه کسی از اهل شهر، 

وکیل بازرگانان غریب شود در خرید یا فروش ، بلکه احتیاط مستحب ّ ترک آن است . 

که او شود، بلهفتم : آن که برای خریدن جنسی که مؤمنی می خواهد بخرد، داخل معامله 

 احتیاط مستحب ّ ترک آن است .
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)مکارم (: مسأله بسیاری از فقهاء معامالت زیر را مکروه شمرده اند و بهتر است از آنها 

صرّافی و هر کاری که ممکن است انسان را به ربا خواری یا سایر اعمال  6اجتناب شود: )

معامله با افراد  3رآید. )کفن فروشی ، هرگاه به صورت شغل و حرفه د 2حرام بکشاند. 

معامله  9پست و کسانی که اموالشان مشکوک است هر چند ظاهراً اموالشان حالل باشد. 

هرگاه کسی اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله  1بین اذان صبح و اوّل آفتاب . )

 او تمام نشده ، دیگری داخل معامله او شود.

روه عبارتند از : کسب کردن به چیزهایی که غالبًا )بهجت (: مسأله بعضی از معامالت مک

به حرام یا مکروه می انجامد، مثل مواردی که غالباً ابتال به ربا در آن است . فروختن غذا 

به کسی که برای وقت ِ گرانی احتکار می کند، شغل خود را سر بریدن حیوانات قرار 

محرّمات ندارند و همچنین با اطفال دادن ، معامله کردن با کسانی که عادت بر اجتناب از 

 ؛ که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح ، ولی مورد شبهه است .

 معامالت باطل 

 [2155]مسأله 

(: اوّل : خرید و فروش عین نجس مثل 6در چند مورد، معامله باطل است ) 2411مسأله 

( دوم 2) در بعضیبول و غائط و مسکرات ، بنا بر أقوی در بعضی و بنا بر احتیاط واجب 

( سوم : خرید 3: خرید و فروش مال غصبی ، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند )

( چهارم : معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام 9و فروش چیزهایی که مال نیست )

( و حرام 9( پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد )1( مثل آالت قمار و موسیقی )1باشد )

(، در 7( با چیز دیگر مخلوط است )3در معامله یعنی فروختن جنسی که )است غش 

صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی 

( از پیغمبر اکرم 64که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند )
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از ما نیست کسی که در معامله (: » 66مود )صلی اهلل علیه و آله و سلم منقول است که فر

با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان 

خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به 

 (.62« )خودش واگذار می کند

 671ص: 

 (: معامالت حرام شش است ..( )خوئی (، )تبریزی 6)

 )گلپایگانی (، )صافی (: معامالت حرام و باطل بر شش قِسم است ..

 )سیستانی (: معامالت حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است ..

( )اراکی (: اوّل : خرید و فروش عین نجس ، 2)زنجانی (: معامالت ذیل باطل است .. )

 مگر سگ شکاری ..مثل بول و غائط و مسکرات ؛ 

 )گلپایگانی (: اوّل : خرید و فروش عین نجس ، مثل بول و غائط ..

)خوئی (، )تبریزی (: اوّل : خرید و فروش عین نجس ، مثل مشروبات مسکر و سگ غیر 

شکاری و مردار و خوک ؛ و در غیر اینها، در صورتی که بشود از آن استفاده حالل نمود 

مثلًا غائط را کود نمایند ) )تبریزی (: و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می کنند(، 

 ست ) )خوئی (: اگر چه احتیاط در ترک است ( ..خرید و فروش جایز ا

)زنجانی (: اوّل : خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط؛ گفتنی است که در برخی 

از نجاسات عالوه بر باطل بودن معامله ، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز می 

 باشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّل تر ذکر شده است ..
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)صافی (: اوّل : خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول 

و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حالل از آنها 

 باشد خرید و فروش آن جایز است ، اگر چه احتیاط در ترک آن است ..

ایی که ذاتاً نجس است بنا بر احتیاط )مکارم (: اوّل خرید و فروش عین نجس یعنی چیزه

واجب )مانند بول و غائط و خون ( بنا بر این ، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد 

ولی استفاده از آنها بی مانع است امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای 

 ن خرید ونجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنی

 فروش سگ شکاری و نگهبان ..

)سیستانی (: اوّل : خرید و فروش مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و خوک و همچنین 

مردار نجس بنا بر احتیاط واجب ؛ و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس 

کار  هاستفاده قابل توجّهی نمود که حالل باشد مانند فضوالت نجس که برای کود دادن ب

 می رود، خرید و فروش جایز است ..

)فاضل (: اوّل : خرید و فروش عین نجس مانند مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و 

خوک . ولی خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن استفاده حالل نمود جایز است ، 

ه کمثلًا خرید و فروش غائط برای کود سازی جایز است . همچنین خرید و فروش خون 

 در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورداستفاده قرار می گیرد جایز است ..

)نوری (: اوّل : خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مسکرات ، ولی در صورتی که 

بشود از آن استفاده حالل ببرند مثل اینکه غائط را کود نمایند یا خون را در معالجه بیماران 

 فروش آن جایز است .. مصرف کنند، خرید و
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)بهجت (: اّول : خرید و فروش عین نجس ، برای استفاده هایی که شرط آن ، پاک بودن 

( )گلپایگانی (، )صافی (: دوم : خرید و فروش مال غصبی که اگر 3آن چیز باشد .. )

 مالکش امضا نکند باطل است و تصرّف در آن حرام می باشد ..

 671ص: 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: دوم : خرید و فروش مال غصبی ) )سیستانی (: اگر 

 مستلزم تصرّف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن ( ..

)زنجانی (: دوم : خرید و فروش مال غصبی ، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، 

 گانی (، )صافی (، )نوری (: مثل حیوانات درنده ..( )گلپای9معامله صحیح خواهد بود .. )

)خوئی (: سوم : بنا بر احتیاط، خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات 

 درنده ..

 )تبریزی (: سوم : خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعضی حشرات ..

تحصیل آن ، شیء با ارزشی را  )زنجانی (: سوم : خرید و فروش چیزی که عقالء برای

نمی پردازند همچون آب در کنار دریا، یا اصلًا در صدد تحصیل آن برنمی آیند همچون 

 حشرات معمولی ..

)مکارم (: سوم : خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود، هر 

 چند برای شخص خاصی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات ..

 جت (: سوم : خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند ..)به

)سیستانی (: سوم : معامله با پولهایی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است 

( 1، در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد؛ ولی اگر بداند، معامله جایز است .. )
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( )اراکی (، )نوری (: مثل آالت قمار .. 1))بهجت (: با توضیحی که بعداً خواهد آمد .. 

 )فاضل (: مثل آالت قمار و موسیقی مطرب ..

)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: چهارم : معامله چیزی که منافع معمولی آن 

 فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار ) )صافی (: مثل نرد و شطرنج یا آالت لهو( ..

: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آالت  )زنجانی (: چهارم

قمار؛ گفتنی است که اگر چنین معامله سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام 

 نیز می باشد ..

)سیستانی (: چهارم : معامله با آالت حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است 

تفاده محرّم بکار می آید و ارزش آن به سبب استفاده محرّم است مانند که معمولًا برای اس

( 3( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )9بت و صلیب و وسائل قمار و آالت لهو محرّم .. )

)اراکی (: پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد. ششم : غش در معامله ، یعنی فروختن 

 جنسی که ..

ی (، )صافی (، )تبریزی (: پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد. ششم )خوئی (، )گلپایگان

 : فروش جنسی که ..

)فاضل (: پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد، غش در معامله حرام است یعنی فروختن 

( )زنجانی (: پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد؛ این گونه معامله عالوه 7جنسی که .. )

دن حرام نیز می باشد. در برخی از موارد، معامله حرام است ولی باطل نیست ، بر باطل بو

 معامله ای که  6همچون : 

 679ص: 
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( 64فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است .. ) 2سبب کار حرام گردد. 

)گلپایگانی (، )صافی (: و مشتری هر وقت فهمید می تواند معامله را فسخ کند و در بعضی 

ن ، اصل معامله باطل است مثل این که چیزی را بر خالف جنسش ارائه دهد؛ مثلًا صُور آ

 مِس را به طال روکش کند و به اسم طال بفروشد ..

)مکارم (: ]پنجم [: معامالتی که در آن ربا باشد. ]ششم [: فروختن اجناس تقلبی که 

 وغنی که آن را باخریدار از وضع آن خبر ندارد مانند فروختن شیر مخلوط به آب یا ر

می گویند و یکی از گناهان « غش »پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند. این عمل را 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: پیغمبر اکرم 66کبیره است .. )

( )زنجانی (: ]و[ غش در معامله سبب بطالن 62صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: .. )

عامله نمی شود ولی سبب می شود که کسی که در معامله با وی غش شده بتواند معامله م

را به هم بزند. مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که 

 جنس معامله شده بشمار نیاید که معامله باطل نیز می باشد.

ه و امثال آن ؛ ولی احتیاط آن )مکارم (: ]و[ هفتم : خرید و فروش اعضای بدن مانند کلی

است که اگر پولی می خواهند بگیرند، در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص ِ 

دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو. و اصل ِ این کار در صورتی جایز است که برای 

 و دهنده ، تولید خطر نکند. هشتم : اراضی موات ، با ثبت دادن ، ملک کسی نمی شود

خرید و فروش آن جایز نیست ، بلکه باید آن را احیاء کند، یعنی آماده برای کشت و 

 زرع نماید.

)سیستانی (: پنجم : معامله ای که در آن غش باشد؛ پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و 

از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند؛ خداوند برکت » سلم فرموده اند: 

و غش «. او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کندروزی ِ 
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( مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، 6موارد مختلفی دارد مانند: )

( صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خالف واقع 2مانند مخلوط کردن شیر با آب . )

( جنس را به صورت جنس دیگر 3تازه جلوه کند. )، مانند آب زدن به سبزی کهنه که 

( مخفی داشتن عیب 9وانمود کردن ، مانند روکش کردن طال بدون اطاّلع مشتری . )

 جنس ، در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی دارد.

 [2156]مسأله 

  هاشار

پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال فروختن چیز  2411مسأله 

( فروشنده نجس بودن آن 2( باید )6ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد )

( )گلپایگانی (: اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط 6( )3را به او بگوید )

 بخواند .. آن پاک بودن است مثلًا لباس است که می خواهد با آن نماز

)خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن 

پاک بودن است ، مثلًا از قِسم خوراکی است که می خواهد او را بخورد ) )صافی (: و 

 قابل تطهیر است ( ..

 )زنجانی (: اگر خریدار آن چیز را برای کاری بخواهدکه شرط آن پاک بودن است ،

مثلًا از قِسم خوراکی است که می خواهد آن را بخورد، چنانچه نا آگاهی خریدار سبب 

گردد که وی آن را در کاری که شرط آن پاکی است بکار گیرد، مثلًا آن خوراکی را 

 بخورد، باید فروشنده نجس بودن آن را به او

 673ص: 
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ماز مشتری با آن نبگوید، ولی در لباس الزم نیست نجس بودنش را بگوید، اگر چه 

بخواند، مگر خریدار نجس بودنش را می دانسته و االن فراموش کرده است و می خواهد 

با آن نماز بخواند که در این صورت فروشنده باید نجس بودن آن را به مشتری بگوید، 

زیرا نماز در لباس نجس یا بدن نجس در صورت فراموشی باطل است ، ولی در صورت 

( )اراکی (، )گلپایگانی (: بنا بر احتیاط 2لباس یا بدن صحیح می باشد. )ندانستن نجاست 

( )خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (: ولی اگر لباس است ، گفتن الزم نیست 3واجب باید .. )

اگر چه مشتری با آن نماز بخواند؛ زیرا که در نماز، طهارت ظاهری بدن و لباس کافی 

 است .

،  نیست مثل سکنجبین ِ نجس که مورد استفاده دیگر نیست )صافی (: و اگر قابل تطهیر

خرید و فروش آن جایز نیست ، ولی اگر از قِسم خوراکی نباشد و مثل لباس باشد، اگر 

چه مشتری در آن نماز بخواند؛ چون در نماز، طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است ، 

 الزم نیست نجس بودن آن را بگوید.

وختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است مانند )سیستانی (: مسأله فر

فرش و ظرف اشکال ندارد و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد ولی منافع 

حالل و معمولی آن متوقّف بر طهارت نباشد مانند نفت ، بلکه اگر توقف هم داشته باشد 

 روختنش جایز است .چنانچه منفعت حالل و قابل توجهی داشته باشد، باز هم ف

)مکارم (: مسأله فروختن متنجّس ، یعنی چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن 

ممکن است ، مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را 

برای خوردن یا کارهای دیگری که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند باید به او 

 بگوید.

  صیمسأله اختصا
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چیزهای روان مضاف که گاهی به اتّصال و استهالک در آب  6163)بهجت (: مسأله 

زیادِ مطلق ، قابل تطهیر است اگر ممکن باشد به طریقی به حالت اوّل خود برگردد و از 

آن استفاده شود، خرید و فروش آن در حال نجاست جایز است . و این در صورتی است 

د از پاک شدن باشد و اگر مقصود منافعی است که مشروط که مقصود از معامله منافع بع

به پاک بودن آن نیست ، در صورتی که مالیّت داشته باشد بدون قابلّیت تطهیر هم خرید 

 و فروش آن بنا بر أظهر جایز است .

 [2157]مسأله 

اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس  2419مسأله 

مثلًا روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام  شود، چنانچه

( و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلًا بخواهند نفت 6است )

( )اراکی (: این عمل حرام است و 6(، فروش آن اشکال ندارد. )2نجس را بسوزانند )

 امله نیز باطل است ..چنانچه منفعت حالل دیگری نداشته باشد مع

)گلپایگانی (، )صافی (: چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است 

مثلًا روغن نجس را برای خوردن بخواهند، ) )صافی (: باید به خریدار بگوید و اگر غیر 

 از خوردن ، مورد استفاده دیگر نیست (، فروش آن حرام است ..

 677ص: 

(: چنانچه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است مثلًا  )خوئی (، )تبریزی

( 2روغن را برای خوردن بخواهد، الزم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید .. )

)خوئی (، )تبریزی (: ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری نجس شود که 

دن برای خوردن نجاست و همچنین در این صورت نیز گفتن الزم است زیرا که سبب ش

 سبب شدن برای نجاست بدن که موجب بطالن وضو یا غسل گردد جایز نیست .
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 )فاضل (: یا روغن نجس را تبدیل به صابون کنند ..

)بهجت (: بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال 

 کنند ..

چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن )سیستانی (: مسأله اگر کسی بخواهد 

آن را به خریدار بگوید در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا 

ترک واجبی می شود مثل این که آب نجس را در وضو و یا غسل به کار می برد و با آن 

ستفاده می نماز واجبش را می خواند و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن ا

کند؛ البّته اگر بداند که گفتن به او فایده ای ندارد، مانند افراد ال أبالی ، الزم نیست به او 

 بگوید.

)زنجانی (: مسأله اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست 

نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل : چیزی باشد که منافع غالبی آن 

ام است ، اگر قصد مشتری از خرید آن استفاده از آن در منفعت حالل نادر باشد، مثلًا حر

بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحیح و جایز است ، ولی اگر قصد مشتری از 

خرید آن استفاده در منفعت حالل نباشد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد یا هنوز در 

 تصمیمی نگرفته است ، معامله باطل است ، و اگر معامله سبب مورد کیفیت استفاده از آن

شود که مشتری آن را در کار حرام بکار گیرد، معامله حرام نیز می باشد. صورت دوم : 

چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است ، ولی مشتری نجس بودن آن را نمی داند، در 

ا ، مشتری به حرام می افتد، مثلًاین صورت معامله باطل است و اگر در صورت نگفتن 

بخواهد روغن نجس را بخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را بگوید و اگر معامله سبب 

شود که مشتری آن را در کار حرام بکار گیرد، معامله بطور کلّی حرام است هر چند به 

امله عمشتری بگوید. صورت سوم : چیزی باشد که منفعت غالبی آن حرام نیست ولی در م

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

شرط می شود که آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام و باطل است . صورت 

چهارم : همانند صورت قبلی ولی شرط نمی شود که در کار حرام صرف شود، در این 

صورت اگر مشتری آن را برای کار حرام نخرد، بدون اشکال معامله صحیح و جایز است 

ر حرام بخرد، معامله صحیح است ، ولی اگر معامله و اگر مشتری آن را برای خصوص کا

 سبب شود که مشتری آن را در کار حرام صرف کند، معامله حرام می باشد.

 [2158]مسأله 

( دوایی را که مثل شراب ، عین آن نجس است معامله نکنند، ولی 6باید ) 2413مسأله 

( 6معامله دوایی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد. )

 )اراکی (: بنا بر احتیاط واجب باید .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست 

 244ص: 

)صافی (: مسأله خرید و فروش دواهایی که متنجّس است و از اعیان نجسه )گلپایگانی (، 

مثل شراب و مردار نیست برای فایده ای که حرام نباشد جایز است و اگر از عین نجس 

مثل مردار باشد ) )صافی (: اگر از مثل مردار و شراب باشد، در صورتی که در دوا 

ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا مستهلک نباشد( خرید و فروش آن حرام است ، 

 در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.

اهای نجس خوردنی اگر چه )خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (: مسأله خرید و فروش دو

جایز است ، ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند ) )خوئی (، )تبریزی (: و همچنین 

است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به 

 نجاست شود(.
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ز ی)سیستانی (: مسأله خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جا

 است ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش گفته شد به مشتری بگویند.

)بهجت (: مسأله خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده 

باشند، در صورتی که شخص مریض چاره ای بجز استفاده از آن دارو را ندارد، بنا بر 

 ایز باشد.جواز استشفا به حرام ، بعید نیست ج

)نوری (: مسأله باید دوائی را که مثل شراب ، عین آن نجس است معامله نکنند ولی 

معامله دوائی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد و در 

دارویی که از عین نجس ساخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل 

 مل آن شده است بدهند، اشکال ندارد.زحمتی که دوا فروش متح

)زنجانی (: مسأله معامله دواهایی که در آن عین نجس بکار رفته ، بنا بر مشهور باطل است 

، ولی اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف 

ب ه معامله سبکردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این ک

 گردد که مشتری آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است .

 [2159]مسأله 

خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسالمی  2417مسأله 

( را که از 2( اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی )6می آورند )

بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوان 

( نجس است و معامله 3حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند )

( معامله آن 1( بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند )9آن باطل می باشد )

( )بهجت (: خرید 6که آن کافر از مسلمان خریده است . )باطل است مگر آن که بدانند 

( )بهجت 2و فروش روغن ، دارو و عطرهایی که از کشورهای غیر اسالمی می آورند .. )
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( )فاضل (: در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که 3(: دارو یا روغنی .. )

 آن جایز است ولی خوردنشبه دستور شرع کشته شده اگر چه پاک ، و خرید و فروش 

( )نوری (: اگر در شهر 1( )گلپایگانی (، )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )9حرام است . )

 مسلمانان هم معلوم باشد که از بالد کفر آورده شده است بگیرند ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله خرید و فروش روغنهایی که از ممالک غیر 

 ورنداسالمی می آ

 246ص: 

اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن 

[ در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع 6آن می گیرند، ]

کشته شده چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسالمی بیاورند، اگر چه پاک 

فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده الزم است کیفیت را  و خرید و

به مشتری بفهماند ) )سیستانی (: در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب 

 [ گذشت (.2419حرام یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله ]

ت نجس است اشکال ندارد هر چند )زنجانی (: مسأله خرید و فروش چیزی که معلوم نیس

از کشورهای غیر اسالمی آورده شود، ولی اگر از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند 

خون از آن جستن می کند نجس است و معامله آن باطل می باشد مگر نشانه ای در کار 

و مسأله  71باشد که آن حیوان به دستور شرع کشته شده است ، چنانچه در مسأله ]

 ، جلد اوّل [ گفته شد.71ختصاصی ا
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)مکارم (: مسأله مواد غذایی و دارویی و امثال آن ، که از کشورهای غیر اسالمی می 

آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشکالی ندارد، مثل این که احتمال 

 دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.

 [2161]مسأله 

( را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا 6اگر روباه ) 2414ه مسأل

( حرام و معامله آن باطل است . این 3( خرید و فروش پوست آن )2خودش مرده باشد )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

 اکی (: خرید و فروش آن باطل است .( )ار2(: و مانند آن .. )

 )تبریزی (: نجس است و خرید و فروش آن باطل است .

)بهجت (: پوست آن نجس است ، بنا بر این خرید و فروش پوست آن ، در صورتی که 

 هیچ استفاده مشروع و حاللی از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است .

اشد، نا بر احتیاط جایز نیست . ولی اگر مشکوک ب)سیستانی (: خرید و فروش پوست آن ب

( )فاضل (: در صورتی که هیچ استفاده مشروع و حاللی از آن برده نشود 3اشکال ندارد. )

.. 

 [2163]مسأله 

خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسالمی می آورند  2416مسأله 

( ولی اگر انسان بداند که آنها 3ل است )(( باط2( گرفته می شود )6) یا از دست کافر )

( 1( خرید و فروش آنها اشکال ندارد )9از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده )

( )فاضل (: در صورتی که احتمال برود از حیوانی 2( )اراکی (: و یا از بازار کفار .. )6)
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ایز از در آن جاست که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است ولی نم

 نیست .

( )گلپایگانی (، )صافی (: 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )زنجانی ( نیست [ )

 خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسالمی می آورند،

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 ، بعد از جان دادن آن می گیرند، مانند ژالتین ..(: روغن و سایر موادّی را که از حیوان 

 242ص: 

باطل است و اگر از دست کافر در بازار اسالم گرفته شود بنا بر احتیاط الزم معامله آن 

 ( )اراکی (: یا از بالد اسالم یا بازار مسلمانان تهیّه شده ..9باطل است .. )

ی به ممالک غیر اسالمی منتقل شده .. )زنجانی (: یا از بازار مسلمانان یا سرزمین اسالم

 ، جلد اوّل [ گذشت .71و مسأله اختصاصی  71( )زنجانی (: چنانچه در مسأله ]1)

)خوئی (: مسأله چرمی که از ممالک غیر اسالمی می آورند، یا از دست کافر گرفته می 

[ در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید 6شود ]

[ )مکارم (: مسأله خرید و فروش 2و فروش آن جایز است ولی نماز در آن جایز نیست . ]

ر اسالمی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل گوشت و پیه که از ممالک غی

است ، همچنین چرم بنا بر احتیاط، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق 

 دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده ، اشکال ندارد.

 ]مسأله [
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  هاشار

( گرفته شود 6خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان ) 2412مسأله 

( ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق 2اشکال ندارد )

( خریدن آن حرام و 3نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: از دست مسلمان ، در 6(. )9معامله آن باطل است )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: 3( )اراکی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )2م .. )بازار اسال

معامله آن باطل ) )نوری (: و حرام و محکوم به نجاست ( است و اگر از دست مسلمان 

در بازار کفّار گرفته شود بنا بر احتیاط الزم معامله آن باطل است مگر آن که مسلمان با 

( 9کند و احتمال داده شود که پاک بودن آن را به دست آورده . )آن معامله پاک بودن 

)فاضل (: خرید و فروش آن جایز است ولی نماز در آن چرم و خوردن آن گوشت جایز 

 نیست .

)خوئی (، )سیستانی (: مسأله روغنی ) )سیستانی (: روغن و سایر موادّی ( که از حیوان ، 

که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی 

آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور 

شرع کشته شده یا نه ، خرید و فروشش جایز است ولی نماز در آن چرم و خوردن آن 

 [3روغن جایز نیست . ]

----------------------------------- 

 من تبریزی  [ )6]

(: اگر چه احتمال داده شود که از حیوان مأکول اللحم بوده و تذکیه شده است خرید و 

 فروش آن اشکال دارد و بنا بر احتیاط نجس است و نماز در آن جایز نیست .
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 [ ) من سیستانی 2]

 (: نماز در آن صحیح می باشد.

 [ ) من تبریزی 3]

 (: خرید و فروشش اشکال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست .

 ) من سیستانی 

(: هر چند محکوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است ، ولی خوردن آن روغن 

 و مانند آن جایز نیست .

 243ص: 

زمین یا سر )زنجانی (: مسأله خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از بازار مسلمانان

، جلد اوّل [ 71و مسأله اختصاصی  71اسالمی تهیّه شود اشکال ندارد، چنانچه در مسأله ]

گذشت . ولی اگر انسان بداند که این گوشت و پیه و چرم بدون تحقیق از ممالک غیر 

 اسالمی وارد شده است خرید و فروش آنها اشکال دارد.

مان گرفته شود خرید و فروشش اشکال )مکارم (: مسأله گوشت و پیه که از دست مسل

ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بالد کفار آورده تحقیق 

نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه ، خرید و فروش آن باطل و حرام 

ه ظاهرًا نی گرفته کاست ؛ )چرم نیز بنا بر احتیاط همین حکم را دارد(، ولی اگر از مسلما

 پای بند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است .

  مسائل اختصاصی
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خرید و فروش خوک و سگ حرام است ، مگر سگ شکاری ،  6124)بهجت (: مسأله 

سگ گلّه و سگ محافظ باغ و بُستان ، که بنا بر أظهر خرید و فروش آنها به قصد همین 

 یز است .منافع جا

چیزهایی که نجس نیستند ولی منافع حاللی که مورد قصد عقالء  6122)بهجت (: مسأله 

باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله ها که نجس نیستند. و مردار 

حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است ، مگر این که به حسب زمانها و 

افعی عقالیی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده ، که در مکانهای مختلف من

 این صورت معامله صحیح است .

 [2161]مسأله 

خرید و فروش مسکرات ، حرام و معامله آنها باطل است . )خوئی (، )تبریزی  2413مسأله 

 (: مسأله مشروبات مسکر، معامله آنها حرام و باطل است .

 روش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است .)مکارم (: مسأله خرید و ف

 )سیستانی (: مسأله خمر و سایر مسکرات روان ، معامله آنها حرام و باطل است .

 [2164]مسأله 

( و فروشنده باید پولی را که از خریدار 2( باطل است )6فروختن مال غصبی ) 2419مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر مالک آن ، معامله را رد کرد 6( )3گرفته به او برگرداند )

.. 

( )سیستانی (: مگر 2)فاضل (: فروختن مال دیگری ، اگر مالک آن ، معامله را رد کرد .. )

( )نوری (: مگر اینکه مالک آن مال ، این معامله را امضا و قبول 3ازه دهد .. )صاحبش اج
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کند که در این صورت معامله صحیح است . )زنجانی (: مگر مالک بعداً معامله را اجازه 

 کند.

)مکارم (: مسأله خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را 

ولی خریدار حق ّ ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و  به خریدار برگرداند،

 اگر صاحب 

 249ص: 

 آن را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.

 [2165]مسأله 

( معامله اشکال دارد 6اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد ) 2411مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: به نحوی 6ست )( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نی2)

( )گلپایگانی (، )صافی (: و اگر جدّاً قصد معامله داشته 2که قصد معامله نداشته باشد .. )

 باشد اشکال ندارد.

)زنجانی (: چون معمولًا فروشنده تنها در صورت دادن پول جنس به معامله رضایت دارد 

 معامله باطل است .

[ ولی 6)سیستانی (: مسأله اگر خریدار جدّاً قاصد معامله است ] )خوئی (، )تبریزی (،

قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد، این قصد به صحّت معامله ضرر 

[ )مکارم (: مسأله هرگاه خریدار از 2ندارد و الزم است پول آن را به فروشنده بدهد. ]

اشکال دارد، همچنین اگر قصدش  اوّل قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله

این باشد که از پول حرام بدهد؛ ولی اگر از اّول قصدش این نباشد که بعداً از حرام بدهد 
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معامله صحیح است ، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدّداً از 

 پول حالل بدهد.

 [2166]مسأله 

ا بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش اگر خریدار بخواهد پول جنس ر 2411مسأله 

این باشد، معامله اشکال دارد. و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی 

باید مقداری را که بدهکار است از مال حالل بدهد. )نوری (، )مکارم (: رجوع کنید به 

اراکی (: مسأله اگر این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست ) 2411ذیل مسأله 

خریدار، چیزی را به ذمّه بخرد و بخواهد پول آن را بعداً از حرام بدهد، هر چند از اوّل 

هم قصدش این باشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال 

 حالل بدهد.

 بخواهد پول)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر خریدار معامله را به ذمّه انجام دهد و 

جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است ، ولی باید مقداری را که بدهکار است 

 از مال حالل بدهد و اگر از حرام بدهد دَینش ادا نمی شود.

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه 

مله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است خریده بعداً از مال حرام بدهد، معا

 از مال حالل بدهد ) )خوئی (، )سیستانی (: تا این که ذمّه اش بری ء گردد(.

)زنجانی (: مسأله اگر کسی جنسی را با پول معین حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر 

اشد که تصمیم داشته ب معامله بر روی پول غیر معین )بگونه کلّی ( انجام گیرد و خریدار

 پول جنس را 

----------------------------------- 
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 [ ) من نوری 6]

 (: اگر مشتری در حقیقت ، قصد معامله دارد ..

 [ ) من نوری 2]

(: و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذّمه خریده بعداً از حرام بدهد، 

 ری را که بدهکار است از مال حالل بدهد.معامله صحیح است ؛ ولی باید مقدا

 241ص: 

از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد مثل آنکه شخصی ال أبالی باشد 

یا به علت ندانستن وضعیت پول پرداخت شده و حالل بودن آن پول برای وی ، به حکم 

مقداری را که  ظاهر شرع ، به معامله راضی باشد، معامله صحیح می باشد. ولی باید

 بدهکار است از مال حالل بدهد.

 [2167]مسأله 

( مثل تار و ساز، حتی سازهای کوچک ، حرام 6خرید و فروش آالت لهو ) 2419مسأله 

( )زنجانی (: و امّا آالت مشترک مثل 2( )گلپایگانی (: آالت لهو و لعب ... )6( )2است )

 در حرام نبوده و این معامله سبب رادیو و ضبط صوت ، در صورتی که به قصد استعمال

 استعمال در حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله خرید و فروش آالت لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر 

احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه ها است نیز این حکم را دارد و امّا آالت مشترکه 

ریزی (: مانند رادیو، تلویزیون ( و ضبط صوت در صورتی که به قصد مثل رادیو ) )تب

 استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.
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)فاضل (: مسأله خرید و فروش آالت لهو که فقط در حرام استعمال می شود حرام است 

. 

ه مثل ت مشترک)سیستانی (: مسأله خرید و فروش آالت لهو حرام ، جایز نیست ؛ و امّا آال

رادیو و ضبط صوت و و یدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد و نگهداری آن برای کسی 

که مطمئن است که خودش و خانواده اش ، از آن ، در موارد حرام استفاده نمی کنند، 

 جایز است .

)بهجت (: مسأله خرید و فروش آالت لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین 

آالت قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است ، مگر این که منفعت مشروع و حاللی از آن 

برده شود و معامله ، برای آن منفعت حالل واقع شود، که بنا بر اظهر در این صورت ، 

له برای موادّ تشکیل دهنده آنها صورت گیرد، باید یا معامله صحیح است ، و اگر معام

 شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار، خود می شکند.

)صافی (: مسأله خرید و فروش و ساختن آالت قمار و آالت لهو و لعب مثل تار و ساز و 

سنتور و غیر اینها، حتی سازهای کوچک حرام است ، بلکه شکستن آنها و تغییر هیئت 

 آنها واجب است .

)مکارم (: مسأله خرید و فروش آالت لهو و لعب مانند تار و ساز، حتی سازهای کوچک 

مگر اینکه از آالت مشترک باشد، یا بازیچه باشد و از آالت لهو حساب حرام است ، 

 نشود.

 [2168]مسأله 

( 6اگر چیزی را که می شود استفاده حالل از آن ببرند به قصد این بفروشد ) 2413مسأله 

( که از آن شراب 2که آن را در حرام مصرف کنند مثلًا انگور را به این قصد بفروشد )
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( )بهجت (، )فاضل (: به این شرط 2( )6( )3عامله آن حرام و باطل است )تهیّه نمایند، م

( )بهجت (: امّا اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف می کند ولی 3بفروشد .. )

فروشنده شرط نمی کند و همچنین قصد او مصرف در حرام و کمک به خریدار در این 

اگر چه در صورت عدم عسر و حرج ، أولی و امر نیست ، بنا بر أظهر معامله جایز است ، 

 أحوط ترک آن است . و همین 

 241ص: 

حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می کند جاری 

 است .

)زنجانی (: ولی اگر به این قصد نفروشد و معامله وی هم سبب مصرف شدن آن چیز در 

که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد معامله اشکال حرام نباشد، بلکه تنها می داند 

 ندارد.

)خوئی (، )تبریزی (: معامله آن حرام ) )خوئی (: بلکه بنا بر احتیاط باطل ( است ولی اگر 

به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد ظاهر این 

 است که معامله اشکال ندارد.

 معامله آن حرام و بنا بر احتیاط باطل است . )فاضل (:

)مکارم (: مسأله خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و 

مشروع قابل مالحظه است ، جایز است ولی هرگاه چیزی را که منافع حالل دارد به کسی 

زی را به کارخانه شراب سا بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند )مثلًا انگور

 بفروشند( معامله آن حرام است .
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)سیستانی (: مسأله اگر چیزی را که می شود استفاده حالل از آن ببرند، برای این بفروشد 

که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیّه 

ارند و چه پیش از آن ؛ و معامله را بر اساس نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذ

آن انجام دهند، معامله حرام است ؛ ولی اگر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از 

 انگور شراب تهیّه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

 [2169]مسأله 

( چیزهای دیگری که روی آن مجسمه 6خرید و فروش مجسمه و صابون یا ) 2417مسأله 

 ( )فاضل (: خرید و فروش مجسمه و ..6دارد اشکال ندارد. )

 )نوری (: ساختن مجسمه حرام است ولی خرید و فروش آن و صابون یا ..

)گلپایگانی (: مسأله ساختن مجسمه حرام است ، ولی خرید و فروش آن بعید نیست که 

 جایز باشد، اگر چه احتیاط در ترک آن است .

سمه جاندار بلکه نقاشی آن نیز حرام است ، ولی خرید و )خوئی (: مسأله ساختن مج

 فروش آن مانعی ندارد، اگر چه أحوط ترک است .

)تبریزی (: مسأله ساختن مجسمه جاندار بنا بر مشهور حرام است و نقاشی آن جایز است 

 و خرید و فروش آن مانعی ندارد، اگر چه أحوط ترک است .

ندار بنا بر احتیاط حرام است ، ولی خرید و فروش )سیستانی (: مسأله ساختن مجسمه جا

 آن مانعی ندارد؛ و امّا نقاشی جاندار جایز است .
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)زنجانی (: مسأله ساختن مجسمه جاندار حرام است و همچنین نقاشی جاندار بنا بر احتیاط 

حرام است ، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد هر چند احتیاط استحبابی در ترک آن 

 است .

بهجت (: مسأله ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداری آن برای )

مقاصد غیر حرام بنا بر أظهر جایز است ، و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد، اگر 

چه احتیاط مستحب ّ در ترک آن است . و نقاشی موجودات جاندار بنا بر أظهر حرام 

 نیست ، اگر چه 

 249ص: 

 در ناقص یا جدا کشیدن آن است . احتیاط

)صافی (: مسأله ساختن مجسمه حرام است و احتیاط واجب ترک خرید و فروش آن 

 است .

)مکارم (: مسأله ساختن و خرید و فروش مجسمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش صابون 

 و مانند آن که روی آنها شکل مجسمه یا نقشهای برجسته است اشکالی ندارد.

 [2171 ]مسأله

( )باطل 6خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی ، یا از معامله باطل تهّیه شده ) 2494مسأله 

( باید به صاحب 9( و اگر کسی آن را بخرد )3( حرام است )2و تصرّف در آن مال )

( )مکارم (: حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر 6اصلیش برگرداند. )

صاحب اصلیش بازگرداند و اگر صاحب اصلیش را نمی شناسد کسی آن را بخرد باید به 

 به دستور حاکم شرع عمل کند.
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)سیستانی (: اگر مستلزم تصرّف در آن باشد حرام است و اگر کسی آن را بخرد و از 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 2فروشنده بگیرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: باطل 3( و )تبریزی ( نیست [ ) آیات عظام : )خوئی (، )زنجانی

( )اراکی (: و تحویل بگیرد .. )فاضل (: یا به 9و تصرّف در آن معصیت و حرام است .. )

 معامله دیگر به او منتقل شود ..

 [2173]مسأله 

 ااگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلً  2496مسأله 

( 2( می تواند معامله را به هم بزند )6بگوید این یک من روغن را می فروشم ، مشتری )

( بعد روغنی که پیه دارد بدهد، 3ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد )

( )اراکی (: 6(. )9مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید )

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: 2ل نمی دانسته .. )در صورتی که از اوّ

معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می شود و پولی که فروشنده برای پیه آن 

گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را 

 هم که در آن است به هم بزند ..

امله به مقدار پیهی که در آن است ، باطل می شود و مشتری می تواند نسبت )نوری (: مع

 به روغن خالصی هم که در آن است ، معامله را به هم بزند ..

)سیستانی (: در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد، به طوری که آن را روغن نگویند، 

ه آن را روغن مخلوط با پیه معامله باطل است ؛ و اگر مقدار پیه کم باشد به طوری ک

بگویند معامله صحیح است ، ولی مشتری خیار عیب دارد و می تواند معامله را به هم 

بزند، و پول خود را پس بگیرد؛ و امّا اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیهی 

شتری و پیه مکه در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته ، مال 
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، مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به 

( )اراکی (: اگر آن 9( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: در ذمّه بفروشد .. )3هم بزند .. )

را معیّن نکند، بلکه یک من روغن کلّی بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد، معامله 

 است .صحیح 

 243ص: 

)زنجانی (: مسأله اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند، 

مثلًا بگوید: این یک کیلو روغن را می فروشم ، معامله به مقدار پیهی که در آن است 

باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده 

شتری می تواند معامله روغن خالص را هم که در آن است بهم بزند، ولی اگر است و م

آن را معین نکند بلکه یک کیلو روغن در ذمّه بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد، 

 مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

شد، ه با پیه مخلوط کرده است بفرو)مکارم (: مسأله هرگاه جنس تقلبی مانند روغنی را ک

چنانچه آن را معین کرده ؛ مثلًا بگوید این روغن را می فروشم ، مشتری هر زمان متوجه 

شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه بگوید فالن مقدار روغن 

ن را می تواند آ را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن ، جنس تقلبی تحویل دهد، مشتری

 پس بدهد و جنس سالم بگیرد.

)بهجت (: مسأله غِش در معامله ، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن 

آن به اسم صحیح و سالم ، مثل مخلوط کردن شیر با آب ، یا گندم خوب با گندم بد، یا 

ید، خریدار نگو روغن با پیه و مانند آن ، در صورتی که مشخّص نباشد و فروشنده به

 حرام است و مشتری حق ّ به هم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.

 [2172]مسأله 
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اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان  2492مسأله 

جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ربا و حرام است )و 

(؛ 6گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند )

( سالم و دیگری معیوب ، یا جنس یکی خوب و جنس 2بلکه اگر یکی از دو جنس )

دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می 

ام است ، پس اگر مِس درست را بدهد و بیشتر از آن ، مِس دهد بگیرد، باز هم ربا و حر

( بگیرد یا طالی 9( را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده )3شکسته بگیرد یا برنج صدری )

( ]قسمت داخل 6ساخته را بدهد و بیشتر از آن طالی نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد. )

انی (، )صافی (، )زنجانی ( و )تبریزی ( پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، )سیست

( )بهجت (: برنج 3( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر یک نوع از آن جنس .. )2نیست [ )

 ( )تبریزی (: برنج خرده .. )بهجت (: برنج نامرغوب ..9مرغوب .. )

)مکارم (: مسأله ربا خواری حرام است و آن بر دو گونه است : نخست ربای در قرض 

بحث قرض ، به خواست خدا خواهد آمد. دوم ربای در معامله است و آن این که در 

است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس 

بفروشد؛ مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد. در روایات اسالمی مذمّت از ربا 

بزرگ محسوب می شود. هرگاه یکی از آن دو جنس بسیار شده است و از گناهان بسیار 

، معیوب و دیگری سالم ، یا یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد یا به خاطر جهات 

 61دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد و 

 کیلو نامرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است ،

 247ص: 
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بنا بر این اگر طالی ساخته را بدهد و بیشتر از آن ، طالی نساخته بگیرد، یا مس ساخته را 

بدهد و بیشتر از آن مسهای شکسته را بگیرد یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه 

دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است . و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد، 

یلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان مثل اینکه ده ک

پول بگیرد آن هم ربا و حرام است ، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار 

 کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است .

 [2171]مسأله 

ک اشد که می فروشد، مثلًا یاگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی ب 2493مسأله 

( بلکه اگر 6من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است )

چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می 

 (2492 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله6باشد. )

 [2174]مسأله 

اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی عالوه کند مثلًا یک من گندم  2499مسأله 

( اگر مقدار کمتر، در قیمت ، مساوی 6و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد )

با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می دهد، برای خالصی از 

ه زیادتر از همجنس ، چیزی عالوه کند مثلًا یک من گندم اعال و یک دستمال فروش آن ب

را به یک من و نیم گندم متوسّط بفروشد اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو 

طرف ، چیزی زیاد کنند مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و 

ه ، برای فرار از ربا باشد، مثلًا یک من گندم ( ولی اگر چیز عالو2یک دستمال بفروشد )

خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن ، بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، 

( )خوئی (، )اراکی (، )گلپایگانی (، 6چیزی بر یک من گندم عالوه کند، جایز نیست . )
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همچنین است اگر از هر دو )صافی (، )تبریزی (، )بهجت (، )زنجانی (: اشکال ندارد و 

طرف چیزی زیاد کنند، مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و 

 یک دستمال بفروشد، اشکال ندارد.

)سیستانی (: اشکال ندارد در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار 

زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلًا 

یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشند چنانچه 

نیم من گندم در طرف اّول ، در مقابل دستمال در طرف  قصدشان آن باشد که دستمال و

( )فاضل (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )نوری (: رجوع کنید به 2دوم باشد اشکال ندارد. )

)مکارم (: مسأله هرگاه کسی که مقدار کمتر را می  379صفحه  2233مسأله اختصاصی 

به  اضافه یک متر پارچه رادهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلًا ده کیلو گندم به 

پانزده کیلو گندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه 

کنند. ولی حیله های ربا که قصد جدّی در آن نیست ؛ مثل آنچه در میان بعضی ، معمول 

است که وامی را به کسی می دهند و بعد ، سود آن را که مبلغ هنگفتی است ، با یک 

 یر نبات مصالحه می کنند، باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ، ربا محسوب می شود.س

 264ص: 

 [2175]مسأله 

اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی را که مثل  2491مسأله 

( مثلًا ده تا 2( با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد )6گردو و تخم مرغ )

( 2( )زنجانی (: مثل کبریت .. )6(. )9( اشکال ندارد )3تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد )

)سیستانی (: اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده و معامله با مدّت 

باشد که صحت آن در این صورت محل ّ اشکال است ، مثل این که ده دانه گردو نقدًا 
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گردو پس از یک ماه بگیرد. و از این قبیل است فروختن اسکناس  بدهد که دوازده دانه

؛ پس مانعی ندارد که مثلًا تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا دالر نقداً یا با 

مدّت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با 

کال است ، مثل این که صد تومان نقداً بدهد که مدّت باشد، وگرنه صحت آن محل ّ اش

( )زنجانی (: مثلًا ده بسته کبریت بدهد و یازده 3صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. )

( )خوئی (، )تبریزی (: ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد 9بسته بگیرد .. )

 باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازدهدر ذمّه بفروشد الزم است که بین آنها امتیاز 

عدد متوسط در ذمه بفروشد، زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق 

نمی شود بلکه واقع ِ معامله ، قرض است اگر چه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین 

کناس نقداً به زیادتر [ و از این قبیل است فروختن اس6جهت معامله حرام و باطل است ]

از آن با مدّت مثل صد تومان نقداً بدهد که صدوده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی 

اگر بین آنها امتیاز باشد مانعی ندارد؛ مثل آن که صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس 

 د.رمثل دینار یا پاون یا دالر بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندا

 )بهجت (: ولی در بعضی از موارد کراهت دارد.

)فاضل (: مسأله اگر چیزی را که مثل پارچه متری می فروشند یا چیزی را که مثل گردو 

و تخم مرغ عددی معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و 

را به یازده عدد در ذمّه بفروشد یازده تا بگیرد اشکال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ 

الزم نیست بین آنها امتیاز باشد زیرا خرید و فروش محقق می شود مثلًا می تواند ده عدد 

تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد تخم مرغ متوسط به ذّمه بفروشد، و از این قبیل است 

د مثلًا هزار بفروشفروش اسکناس ، یعنی می تواند اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدّت 

تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه دیگر وصول کند، و 
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همچنین خرید و فروش یا صرف کردن اسکناس به دالر یا سایر ارزهای خارجی توسط 

 بانکها یا صرّافیها و اشخاص اشکال ندارد، ولی قرض ربوی حرام است .

 که با وزن و پیمانه نمی فروشند بلکه با عدد و متر می فروشند )مکارم (: مسأله جنسهایی را

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

(: معامله حرام و شرط باطل است ، و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر 

از آن به مدّت ، ولی اگر بین آنها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دالر یا پوند، 

 اشکالی ندارد.

 266ص: 

ی از رمانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیا

 حیوانات ، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.

 [2176]مسأله 

جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از  2491مسأله 

(، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند 6شهرها با شماره معامله می کنند )

( )گلپایگانی (، )صافی 6( )2د، ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست )زیادتر بگیر

(: در شهری که با وزن ، یا پیمانه می فروشند جایز نیست به زیادتر از آن بفروشند و در 

 شهری که با شماره می فروشند جایز است به زیادتر از آن بفروشند.
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دتر از آن نفروشند، و اگر در شهری )زنجانی (: احتیاط آن است که آن جنس را به زیا

( )بهجت (: 2هم با شماره و هم با وزن یا پیمانه معامله شود زیاده گرفتن اشکال دارد. )

 در شهر دیگر اگر عددی معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست .

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله جنسی را که در ) )سیستانی (: شهری یا ( غالب 

[ 6رها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، ]شه

احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها 

مختلف باشند و چنین غلبه ای در بین نباشد حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن 

 شهر است .

نسهایی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در )مکارم (: مسأله ج

بعضی از شهرها با شماره )مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی 

با شماره می فروشند( هرگاه در شهری که با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا 

 ندارد. و حرام است و در شهر دیگر اشکال

 [2177]مسأله 

اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد  2499مسأله 

زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دومن گندم بگیرد معامله 

صحیح است . )سیستانی (: مسأله در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند، اگر 

که می فروشد و عوضی را که می گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی چیزی را 

باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدّت باشد، محل ّ اشکال است ؛ 

پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از 

 اشکال نیست .
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یزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد )مکارم (: مسأله خرید و فروش چ

 مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.

 [2178]مسأله 

اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل  2493مسأله 

( بفروشد 9روغن )( پس اگر یک من 3( در معامله زیادی نگیرد )2( باید )6آمده باشد )

 و در عوض 

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می کنند بفروشد.

 262ص: 

( و احتیاط واجب آن است که اگر میوه 1آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است )

( )بهجت (: و به عبارت دیگر، حقیقت 6میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد. )رسیده را با 

( )اراکی (: بنا بر احتیاط واجب باید .. 2نوعیه آنها یکی بوده و اصناف مختلف باشند .. )

( )اراکی (: بنا بر این در فروش مثل روغن به پنیر که از یک جنس می باشد، بنا بر 3)

گرفته شود و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده مانند  احتیاط واجب نباید زیادی

 انگور را با میوه نارس مانند غوره معامله کند زیادی نگیرد.

)خوئی (، )زنجانی (، )تبریزی (: مثلًا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن 

ه را با میوه دیک من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است و همچنین است اگر میوه رسی
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نارس آن معامله کند، ) )خوئی (، )زنجانی (: نمی تواند زیادی بگیرد )تبریزی (: زیادی 

 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .1( )بهجت (: یک من کره حیوانی .. )9نگیرد(. )

)فاضل (: و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند نمی تواند زیادی 

 د.بگیر

)مکارم (: مسأله معامله جنسهای مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت 

اشکال دارد، مثل اینکه ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو 

 شیر، یا پانزده کیلو کره .

طور مساوی ب)سیستانی (: مسأله معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست و 

 اگر به صورت نقدی باشد مکروه است و اگر نسیه باشد مورد اشکال است .

 [2179]مسأله 

( یک من گندم 6جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر ) 2497مسأله 

( و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد 2بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است )

ن گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مّدتی گندم را می دهد، که سر خرمن ده م

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: 6مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد. )

 ( )زنجانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .2پس اگر مثلًا .. )

)مکارم (: مسأله جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، بنا بر این نمی توان ده 

کیلو گندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد، حتی اگر ده کیلو جو بخرد که 

در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلو گندم بدهد آن نیز حرام است ، زیرا جو را نقد گرفته 

 را می دهد. و این مانند آن است که زیادی گرفته باشد.و بعد از مدّتی گندم 

 [2181]مسأله 
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( و 6اگر مسلمان از کافری که در پناه اسالم نیست ربا بگیرد اشکال ندارد ) 2434مسأله 

( )بهجت (: ولی مسلمان 6نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند. )

 ادتی در معامله بدهد ..نمی تواند به کافر، ربا و زی

 263ص: 

)خوئی (: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است ، بلی اگر مسلمان از کافری 

[ یا از کافری که در پناه اسالم است و ربا گرفتن در شریعتش 6که در پناه اسالم نیست ]

وهر نیز فرزند و زن و شجایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و 

 نمی توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

ربا گرفتن مسلمانان از کفاری  6)مکارم (: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست : 

ربا گرفتن زن و شوهر  3ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر.  2که در پناه اسالم نیستند. 

 از یکدیگر.

واند از کافری که در پناه اسالم نیست و یا از کافری که )زنجانی (: مسأله مسلمان می ت

در پناه اسالم است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر می تواند از 

فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر 

 خود ربا نگیرد.

فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند و همچنین  )سیستانی (: مسأله پدر و

مسلمان می تواند از کافری که در پناه اسالم نیست ربا بگیرد؛ ولی معامله ربا با کافری 

که در پناه اسالم هست حرام است ، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او 

 را بگیرد. جایز باشد، می تواند از او زیادتی

 مسائل اختصاصی 
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تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ، بنا بر احتیاط واجب جایز  2433)سیستانی (: مسأله 

نیست ، مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولًا 

 تحمّل نمی شود، هر چند از جهت استهزاء و توهین باشد.

غنا حرام است و منظور از آن ، سخن باطلی است که با آوازی  2437)سیستانی (: مسأله 

خوانده می شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد و همچنین جایز نیست با اینگونه 

صدا، قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند و بنا بر احتیاط واجب سخنانی غیر از آنچه گفته 

 دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتنشد نیز به اینگونه صدا نخوانند. و همچنین گوش 

بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی شود و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز 

جایز نیست . و موسیقی یعنی نواختن آالت مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که 

 مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است و غیر آن ، حرام نیست و اجرت گرفتن بر

نواختن موسیقی ِ حرام نیز حرام است و مِلک ِ گیرنده نمی شود و تعلیم و تعلّم آن نیز 

 حرام است .

 شرایط فروشنده و خریدار

 [2183]مسأله 

( شرط است : اوّل : آن که بالغ باشند. 6برای فروشنده و خریدار شش چیز ) 2436مسأله 

دوم : آن که عاقل باشند. سوم : آن که حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان 

( چهارم : آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا 2جلوگیری نکرده باشد )

فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آن که کسی آنها را  به شوخی بگوید مال خود را

مجبور نکرده باشد. ششم : آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند ) یا مثل 

( و احکام اینها در مسائل آینده گفته 3پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد )

 ( )مکارم (: چند چیز ..6( )9خواهد شد )
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----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

(: چیزی را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط مستحبّ  

 پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

 269ص: 

 ( )نوری (: یا در حال بلوغ ، سفیه نباشند ..2)

انی (، )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: سوم : آن که سفیه )اراکی (، )گلپایگ

نباشند یعنی مال خود را در کارهای ) )گلپایگانی (، )صافی (: بیخود و( بیهوده مصرف 

 نکنند ..

)فاضل (: سوم : سفیه نباشند و نیز از تصرّف در اموالشان جهت افالس ، توسط مجتهد 

 د ..جامع الشرایط منع نشده باشن

)مکارم (: ]سوم :[ ممنوع التصرف در اموال نبودن )مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی 

( ]قسمت داخل 3، از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند( .. )

( )گلپایگانی 9پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، )سیستانی ( و )تبریزی ( نیست [ )

: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا والیت بر او یا وکالت (، )صافی (: ششم 

 از طرف او داشته باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

)مکارم (: ششم : آن که جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف 

 مالک وکیل بوده ، یا ولی ّ صغیر باشند.
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ه فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل : آن که ممیّز باشند. )زنجانی (: مسأل

دوم : آن که عاقل باشند. سوم : آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به 

شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . چهارم : آن که جنس و عوض 

لک )مانند ولی ّ و وکیل ( باشند. پنجم : آن که بالغ را که می دهند مالک یا در حکم ما

باشند. ششم : آن که از کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل 

مستقلی خواهد آمد نباشند. هفتم : آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و 

 کسی مال دیگری را با اجازهدو شرط پیشین ، در معامله با مال خود الزم است ، ولی اگر 

او معامله کند، الزم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط باال در اکثر معامله های دیگر 

) غیر از خرید و فروش ( نیز شرط می باشد و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد 

 شد.

 [2182]مسأله 

( آن بچه به او اجازه 6معامله با بچه نا بالغ باطل است ، اگر چه پدر یا جدّ ) 2432مسأله 

( و چیز کم قیمتی را که معامله 2داده باشند که معامله کند، )ولی اگر بچه ممیز باشد )

( وسیله 9( و نیز اگر طفل )3آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد )

( یا جنس را به خریدار 1ا به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند )باشد که پول ر

( چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند 1بدهد و پول را به فروشنده برساند )

( داشته باشند که طفل جنس و 9معامله صحیح است ولی باید فروشنده و خریدار یقین )

( )اراکی (: اگر بچه ، 2( )اراکی (: جدّ پدری .. )6( )3)پول را به صاحب آن می رساند 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: معامله با بچه نابالغ که مستقل در 3وسیله باشد .. )

معامله باشد باطل است ، ) )سیستانی (: مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیز 

معامله با ولی ّ باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه  نابالغ در آنها معمول باشد و( امّا اگر

معامله را جاری سازد، معامله ) )سیستانی (: در هر صورت ( صحیح است ، بلکه اگر 
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جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد و یا به 

 آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله 

 261ص: 

 است ، اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرّف باشد ..صحیح 

( 9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [ )

 )گلپایگانی (، )صافی (: امّا اگر طفل ) )صافی (: اگر چه ممیز هم نباشد( ..

اگر چه ممیّز  ( )سیستانی (:1)نوری (: اگر طفل ، وکیل در اجرای صیغه معامله یا .. )

( )خوئی 1نباشد، معامله صحیح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند. )

( )گلپایگانی 3( )خوئی (، )تبریزی (: یا اطمینان .. )9(، )تبریزی (: اگر چه ممیز نباشد .. )

ا به او دهد ت(، )صافی (: یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه ب

 برساند.

)مکارم (: مسأله معامله با بچه نابالغ باطل است حتی اگر ولی ّ به او اجازه داده باشد، مگر 

این که طرف معامله ولی ّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به 

باشند  شتهخریدار است ؛ در این صورت اشکال ندارد امّا باید خریدار و فروشنده یقین دا

 که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.

)بهجت (: مسأله اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جدّ پدری خود بخرد یا بفروشد، 

در صورتی که بتواند معامله کند، بنا بر اظهر صحیح است ولی اگر نمی تواند انشاء معامله 

ر شک داریم که می تواند انشاء معامله کند یا نه ، اگنماید و یا قبلًا نمی توانسته ولی حاال 

چه با اجازه ولی ّ باشد معامله اش صحیح نیست . خرید و فروش و معامله طفل غیر ممیّز، 
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دیوانه ، مست ، غافل ، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدّی معامله می 

 کند باطل است .

لغ که مستقل در معامله باشد، در مال خود باطل است ، )زنجانی (: مسأله معامله با بچه نابا

امّا اگر معامله با ولی ّ باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد یا بچه ممیز 

 مال دیگری را با اجازه وی معامله کند صحیح است .

 [2181]مسأله 

بفروشد باید جنس یا پولی  ( یا چیزی به او6اگر از بچه نا بالغ چیزی بخرد ) 2433مسأله 

را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن 

را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از 

( ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد 2طرف صاحب آن ، مظالم بدهد )

( این مسأله ، در رساله 3د به ولیّش برساند و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد )بای

( )زنجانی (: در مواردی که معامله باطل است چیزی بخرد 6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )گلپایگانی (، )صافی (: و احتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر 2.. )

خود بچه باشد باید به ولی ّ او برساند یا از ولی ّ او اذن بگیرد و اگر او پول یا جنس ، مال 

 را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.

 )نوری (: از طرف صاحب آن ، صدقه بدهد ..

( )فاضل 3)زنجانی (: باید چیزی را که از بچه گرفته ، با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد. )

 (: به مجتهد جامع الشرائط بدهد.

ئی (، )تبریزی (: مسأله اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست )خو

 چیزی 
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 261ص: 

بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال 

خود بچه باشد، به ولی ّ او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش 

و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد،  رضایت بخواهد

[ )مکارم 6باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد. ]

(: مسأله هرگاه از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و 

گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل ؛ و اگر  باید آن جنس یا پول را که از بچه

صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاکم شرع 

به فقیری بدهد و اگر مال خود کودک باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را 

ف شده عوض آن را نمی تواند که او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تل

 بگیرد.

 [2184]مسأله 

اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود  2439مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 6نمی تواند از بچه یا ولی ّ او مطالبه کند )

 بچه گرفته به ولی ّ او بدهد.( )فاضل (: بلکه باید عوضی را که از 6)

 (.2433)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی (: مسأله اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست معامله 

[ ظاهر این است که می تواند از 3[ و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود ]2کند ]

 [ مطالبه نماید و اگر بچه ممیز نباشد حق ّ مطالبه ندارد.9و ]بچه بعد از بلوغش یا از ولی ّ ا
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)زنجانی (: مسأله اگر کسی با بچه معامله ای انجام دهد که صحیح نیست و جنس یا پولی 

که به بچه داده است از بین برود چنانچه بچه ممیز باشد این شخص می تواند عوض مالی 

از ولی ّ او ) در صورتی که از اموال بچه در  را که از بین رفته از بچه بعد از بلوغش یا

 اختیار وی باشد( مطالبه کند، و اگر بچه ممیز نباشد حق ّ مطالبه ندارد.

 [2185]مسأله 

اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی  2431مسأله 

 لی احتیاط مستحب ّ ( و2( راضی هستم ، معامله صحیح است )6شود و بگوید )

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

(: بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد و احتیاط الزم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن 

 بگیرد.

 [ ) من سیستانی 2]

(: و بچه جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می تواند از بچه بعد از بلوغش 

یا از ولی ّ او مطالبه نماید و اگر بچه ممیّز نباشد یا ممیّز باشد، ولی خودش مال را تلف 

نکرده باشد بلکه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال یا تفریط او باشد، ضامن 

 نیست .

 [ ) من نوری 3]

(: می تواند از بچه بعد از بلوغ ، یا ولی ّ او مطالبه نماید ولی اگر بچه ممیز نباشد نمی تواند 

 از بچه یا ولی ّ او مطالبه نماید.
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 [ ) من تبریزی 9]

 (: در صورتی که بچه مال داشته باشد ..

 269ص: 

ریزی (، )سیستانی (: مثًلا ( )خوئی (، )تب6آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند. )

( )اراکی (: هر چند بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم ، معامله 2بگوید .. )

 صحیح نمی شود و باید دوباره صیغه معامله را بخوانند.

)بهجت (: مسأله اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از 

بگوید راضی هستم ، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید معامله راضی شود و 

یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک شخصی را بر اجرای صیغه مجبور 

 کند، بنا بر أظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.

 [2186]مسأله 

( چنانچه صاحب مال به 6وشد، )اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفر 2431مسأله 

( )مکارم (: اگر بعداً راضی 6( و اجازه نکند معامله باطل است . )2فروش آن راضی نشود )

 شود و اجازه کند معامله صحیح است .

)زنجانی (: چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است ، مگر 

ن نهی کرده باشد یا بعد از معامله آن را رد کرده در صورتی که قبل از معامله از انجام آ

باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند بنا بر احتیاط واجب 

( )اراکی (: و معامله را رد کند معامله باطل است و بنا بر احتیاط 2معامله باطل است . )

 واجب دوباره نمی تواند اجازه کند.
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 [2187]مسأله 

پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای  2439أله مس

( بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصیّ  6او مفسده نداشته باشد )

( در صورتی می توانند مال طفل را 3( فقط )2پدر و وصی ّ جد پدری )و حاکم شرع )

( 2( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )6( )9د )بفروشند که مصلحت طفل در آن باش

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )اراکی ( 3)فاضل (: مجتهد جامع الشرائط .. )

( )اراکی (: امّا حاکم شرع فقط در صورتی که ضرورت داشته باشد می تواند 9نیست [ )

 مال طفل را بفروشد.

و جدّ پدری طفل اگر برای طفل مفسده ای نداشته )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله پدر 

باشد و نیز وصی ّ پدر و وصی ّ جدّ پدری اگر برای طفل مصلحت باشد می توانند مال 

طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولی ّ و با رعایت مصلحت می تواند مال دیوانه 

 یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد.

)تبریزی (: مسأله پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصی ّ پدر و وصی ّ جدّ پدری  )خوئی (،

بر طفل می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا 

 [ می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد.6کند، ]

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند ..

 263ص: 
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)زنجانی (: مسأله پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصی ّ پدر و وصی ّ جدّ پدری ) که به ایشان 

برای تصرّف در اموال کودک وصیّت شده است ( در صورتی که مفسده نداشته باشد، 

وانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال می ت

کسی را که غایب است بفروشد، ولی بنا بر احتیاط فقط در صورت ضرورت به این کار 

 اقدام ورزد.

)مکارم (: مسأله پدر و جد پدری طفل )بنا بر احتیاط واجب ( در صورتی حق ّ تصرّف و 

در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی ّ خرید و فروش 

 و حاکم شرع .

 [2188]مسأله 

( و بعد از فروش ، صاحب مال 6اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد ) 2433مسأله 

( و احتیاط واجب آن است 3(، معامله صحیح است )2معامله را برای خودش اجازه دهد )

مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه که مشتری و صاحب 

( )خوئی (، )صافی (، )سیستانی (، )تبریزی 2( )اراکی (: برای خود بفروشد .. )6کنند. )

( )مکارم (، )بهجت (، )نوری (: بقیّه 3(، )زنجانی (: صاحب مال ، معامله را اجازه دهد .. )

 مسأله ذکر نشده .

ی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله )اراکی (: و چیز

غاصب ، مِلک مشتری است و چیزی را که مشتری به او داده و منفعتهای آن از موقع 

 معامله غاصب ، مِلک کسی است که مال او را غصب کرده است .

ی را که و چیز)گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: 

غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک مشتری است و چیزی 
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را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب 

 کرده اند.

 [2189]مسأله 

اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن ، مال خودش  2437مسأله 

( و اگر برای کسی 6باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است )

( )بهجت 6( )2هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد )

این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )صافی (: و اگر (: بقیّه مسأله ذکر نشده . 

 اجازه نماید، معامله صحیح است و پول مال مالک می شود.

 )فاضل (: و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، 

( 2عامله صحیح است ولی پول ، مال مالک می شود نه مال غاصب . ]پایان مسأله [ )م

 )گلپایگانی (: آن معامله صحیح نیست .

)زنجانی (: مسأله اگر کسی مالی را غصب کند، و خود را مالک آن به شمار آورده ، آن 

حیح را برای خودش بفروشد، اگر مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله ص

نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید 

که برای خودش اجازه می دهد یا برای غاصب ، معامله صحیح بوده و عوض آن ، مال 

 مالک می شود نه مال غاصب .

 267ص: 

 شرایط جنس و عوض آن 
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 [2191]مسأله 

  هاشار

(: 6ند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد )جنسی که می فروش 2474مسأله 

اوّل : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم : آن که 

( ولی 2بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست )

ی تواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش ( را که فرار کرده با چیزی که م3اگر بنده ای )

( و در غیر بنده مشکل 1( پیدا نشود، معامله صحیح است )9بفروشد، اگر چه آن بنده )

(. سوم : خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها میل مردم به 1است )

( 3)( چهارم : کسی در جنس ، یا در عوض آن حقّی 9معامله فرق می کند معین نماید )

نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته ، بدون اجازه او نمی تواند 

( پنجم : آن که بنا بر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه 7بفروشد. )

جایز بودن خالی از قوّت نیست ، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح 

خریدار به جای پول ، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از  ( چنانچه64است و )

کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و 

( )بهجت 2( )مکارم (: چند شرط دارد .. )6احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. )

ایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: اگر ( )گلپ3(، )نوری (: ]پایان شرط دوم [ )

( )خوئی 1( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: اگر چه آن اسب .. )9اسبی .. )

( )فاضل (: امّا اگر بنده فراری 1(، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: ]پایان شرط دوم [ )

 ت و نیاز به ضمیمه ندارد ..را برای آزاد کردن خریداری کند معامله صحیح اس

)مکارم (: دوم : توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنا بر این فروختن حیوانی که فرار 

 کرده ، صحیح نیست ، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند )بنا بر احتیاط( ..
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مگر  ،)سیستانی (: دوم : آن که بتواند آن را تحویل دهد، و گرنه معامله صحیح نیست 

آنکه آن را با چیزی که می تواند آن را تحویل دهد بفروشد که در این صورت معامله 

صحیح است ؛ ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هر چند 

فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است ، مثلًا اگر اسبی را 

و خریدار بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد و صحیح می که فرار کرده بفروشد 

 ( )سیستانی (: معلوم باشد ..9باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . )

)مکارم (: سوم : صفات و خصوصیاتی را که در آنها است و در ارزش جنس و میل مردم 

( )خوئی (، )تبریزی (: 7( )اراکی (: مانند رهن .. )3به معامله اثر دارد معین نمایند .. )

چهارم : آنکه ملک طلق باشد، پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آن جایز نیست 

 هد آمد ..مگر در چند مورد که خوا

)بهجت (: چهارم : مال در رهن یا گرو نباشد مگر اینکه از مالک آن ، اجازه فروش داشته 

 باشد ..

 )سیستانی (: چهارم : آنکه متعلق حق ّ دیگری نباشد، به طوری که با خارج شدن از ملک 

 224ص: 

 مالک ، حق ّ آن شخص از میان برود ..

س یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنا بر این )مکارم (: ]چهارم :[ شخص دیگری در جن

مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می 

تواند به جای پول ، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی از کسی بخرد و در عوض آن 

اال ه ، در تعیین نرخ کمنافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشند

آزادند ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختالل نظام اقتصادی جامعه اسالمی 
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گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن مُلزَم سازد. 

ی (، ن( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی (، )بهجت (، )سیستا64)

)نوری (: پنجم : آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت یک 

 ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ، ولی ..

)فاضل (: پنجم : آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلًا منفعت 

 یک ساله خانه را بفروشد محل ّ اشکال است و ..

له جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند، شش )زنجانی (: مسأ

شرط دارد: اوّل : آن که مقدار آن با وزن ، یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم 

باشد. دوم : آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک می شوند در اختیار 

ار کرده و احتمال می دهد که می تواند به چنگ آورد، با بگیرند ولی اگر اسبی را که فر

چیزی که خریدار می تواند تحویل بگیرد، مثلًا با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است 

، اگر چه آن اسب پیدا نشود. و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس 

ی را که در جنس و است باطل است هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم : خصوصیات

عوض می باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نمایند. چهارم : 

آن که کسی در جنس ، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش 

کسی گرو گذاشته ، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم : آن که ملک ، طِلق باشد؛ 

ی را که انسان وقف کرده ، فروش آن جایز نیست ، مگر در چند مورد که در پس مال

[ خواهد آمد. ششم : خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را ، پس 2471و  2479مسائل ]

اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول 

ی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرش

خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسایل آینده گفته 

 خواهد شد.
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  مسأله اختصاصی

جنسی را که با دیدن معامله می کنند، مانند خانه و اتومبیل و  6933)مکارم (: مسأله 

 بدون مشاهده صحیح نیست .بسیاری از انواع فرشها، معامله آن 

 [2193]مسأله 

جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان  2476مسأله 

باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می 

 کنند، با دیدن خریداری نماید.

 226ص: 

 [2192]مسأله 

چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله  2472مسأله 

کرد، به این طور که اگر مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من 

 گندم می گیرد ده پیمانه بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست 

 [2191]مسأله 

( در معامله نباشد معامله باطل است ، 6یکی از شرطهایی که گفته شد ) اگر 2473مسأله 

( راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصّرف 2ولی اگر خریدار و فروشنده )

( 2( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: غیر از شرط چهارم .. )6( )3آنها اشکال ندارد )

 رد با قطع نظر از معامله ..)اراکی (: و کسی که در آن مال حقّی دا

 )تبریزی (: با قطع نظر از آن معامله ..
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)سیستانی (: اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهایی که گفته شد غیر شرط چهارم 

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: و در شرط 3باطل باشد ولی خریدار و فروشنده .. )

کند یا مِلک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا 

 است .

 [2194]مسأله 

معامله چیزی را که وقف شده باطل است ، ولی اگر به طوری خراب شود  2479مسأله 

( مثلًا حصیر 2( که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند )6)

( اشکال 9آن نماز بخوانند، فروش آن ) ( به طوری پاره شود که نتوانند روی3مسجد )

( پول آن را در همان مسجد به مصرفی 1( و در صورتی که ممکن باشد باید )1ندارد )

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، 6برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. )

هت باشد .. ( )سیستانی (: یا در معرض این ج2)زنجانی (: یا در معرض خرابی باشد .. )

( )اراکی (: فروش آن با اجازه متولی و حاکم شرع 9( )مکارم (: مثلًا فرش مسجد .. )3)

.. 

( )مکارم (: همچنین 1)سیستانی (: فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست .. )

مصالح کهنه ای که بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید 

را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی که به  پول آن

( 1مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند. )

 )سیستانی (: باید بنا بر احتیاط استحبابی ..

 ل)بهجت (: مسأله معامله چیزی که وقف شده باطل است ، ولی اگر معلوم شود وقف باط

بوده مثل آنکه واقف بالغ نبوده ، یا در نفروختن آن مفسده بزرگتری چون قتل نفس و 

هتک ِ عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل ّ خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که 
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برای حمّام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است . امّا در صورت اوّل ، 

 خود واقف یا وارث او

 222: ص

می تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم ، موقوفه فروخته می شود و تبدیل 

به چیزی که به نظر واقف نزدیکتر است می شود. و در صورت سوم ، به مثل آن تبدیل 

می گردد مثلًا در جای دیگرِ همان ده حمام ساخته می شود. و همچنین وقفی که در آن 

علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنا بر أظهر می توان  اختالف شده به طوری که

 آن را فروخت .

 [2195]مسأله 

هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختالف  2471مسأله 

(، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، 6پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند )

(، ولی چنانچه 3( و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند )2را بفروشند )می توانند آن مال 

اختالف با تنها فروختن و تهیّه مکان دیگر برطرف می شود، الزم است آن موقوفه ، به 

محل ّ دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن ، محل ّ دیگر خریده شود و به جای مکان اوّل ، 

( )زنجانی (: بیم آن برود که اموال یا 6) و در همان جهت وقف اوّلی ، وقف گردد.

جانهای مسلمانان تلف شود، با اجازه حاکم شرع می توانند آن مال را بفروشند، و به 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، 2مصرفی که به مقصد وقف کننده نزدیکتر است برسانند. )

تر است دیک)تبریزی (، )صافی (، )نوری (: و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نز

برسانند ) )خوئی (، )تبریزی (: و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صالح در 

( )فاضل (: و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر 3فروش وقف باشد بفروشند(. )

صالح در فروش وقف باشد می توانند بفروشند .. )بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 
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ر وقف خاص هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده )مکارم (: مسأله د 2479

چنان اختالفی پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود که فسادی به بار 

آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در 

 یند.مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است صرف نما

)سیستانی (: مسأله بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده 

اند اختالف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف 

شود، محل ّ اشکال است ؛ ولی اگر واقف شرط کند که اگر صالح در فروش وقف 

 این صورت اشکال ندارد.باشد، بفروشند، فروختن آن در 

 [2196]مسأله 

خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی  2471مسأله 

( و اگر خریدار نداند که آن ملک 6استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است )

( پس 2ه باشد، )را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خرید

( می تواند معامله خودش را به هم بزند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 3از اطالع )

( )زنجانی 2( )فاضل (: و خریدار حق ّ ندارد مستأجر را از ملک بیرون کند .. )6( نیست )

ه کم (: اگر خریدار خیال کرده که آن ملک را اجاره نداده اند، یا این که مدّت اجار

 ( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: پس از اطالع به کیفیت ..3است .. )

 223ص: 

 صیغه خرید و فروش 

 [2197]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( فروشنده به 6در خرید و فروش الزم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر ) 2479مسأله 

ردم معامله کفارسی بگوید، این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید: قبول 

( ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این 2صحیح است )

( 2( )گلپایگانی (، )صافی (: بلکه اگر .. )6دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد. )

)بهجت (: و بنا بر أظهر الزم نیست ایجاب بر قبول مقدّم باشد )مقصود از ایجاب ، کالم 

ه و مقصود از قبول ، کالم خریدار است ( و احتیاط مستحب ّ آن است که به هر فروشند

 زبانی معامله می کنند، صحیح گفته شود و کاملًا بیانگر مقصود طرفین باشد.

)مکارم (: مسأله طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنا بر این 

ری بگوید: و مشت« این جنس را به فالن قیمت فروختم »اگر فروشنده به فارسی بگوید: 

معامله صحیح است ، همچنین با عبارات دیگری که این معنی را به روشنی « قبول کردم »

ر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او بیان کند؛ و اگ

هم به قصد خریدن بگیرد کافی است ) به شرط این که تمام شرایط معامله در آن جمع 

 باشد(.

 [2198]مسأله 

اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار  2473مسأله 

( معامله صحیح است و هر دو مالک 6ل خود را مِلک او کند و او بگیرد )می گیرد، ما

در رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی ( و « و او بگیرد»( ]عبارت 6می شوند. )

)زنجانی (: مسأله اگر  2479)سیستانی ( نیست [ )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 شنده جنس را به قصد فروختن به دیگریفروشنده و خریدار صیغه نخوانند، بلکه فرو

دهد و خریدار هم به قصد خریدن بگیرد، داد و ستد انجام گرفته ، و هر دو مالک می 

شوند، همچنین می توان با دادن پول از سوی خریدار و گرفتن آن از سوی فروشنده به 

 قصد داد و ستد، خرید و فروش را انجام داد.
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 مسائل اختصاصی 

امضاء اسناد در تمام معامالت ، خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر  6974له )مکارم (: مسأ

آن ، می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طالق ، که احتیاط 

 واجب آن است که صیغه لفظی خوانده شود.

هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند  6976)مکارم (: مسأله 

یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی که داد و 

ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین 

دو مالک می شوند و می توانند طرف معامله واقع شخصیتهای حقیقی و حقوقی ، هر 

 گردند؛ بنا بر این هر مؤسّسه خیریّه یا 

 229ص: 

انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر 

 تفاوت نمی کند.

ری طوامضاء اسناد معامله ؛ خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن به  2691)فاضل (: مسأله 

 که در زمان ما متعارف است جانشین صیغه لفظی می شود.

 خرید و فروش میوه ها

 [2199]مسأله 

فروش میوه ای که ُگل آن ریخته و دانه بسته به طوری که معمولًا دیگر از  2477مسأله 

آفت گذشته باشد پیش از چیدن صحیح است . و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال 

 (: امّا مقدار آنها باید به وسیله تخمین کارشناس معلوم شود. ( )فاضل6( )6ندارد )
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)خوئی (، )اراکی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: مسأله فروش میوه ای که ُگل 

[ و نیز فروختن غوره بر درخت 2[ پیش از چیدن صحیح است . ]6آن ریخته و دانه بسته ]

 اشکال ندارد.

خرمایی که زرد یا سرخ شده ، یا میوه ای که گُل آن  )مکارم (: مسأله خرید و فروش

ریخته و دانه آن بسته ، به طوری که معمولًا از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین 

فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین کارشناس 

 معلوم شود.

ت ه و دانه بسته ، چنانچه معلوم باشد که از آف)سیستانی (: مسأله میوه ای که گل آن ریخت

رسته است یا نه ، به طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد، فروش آن 

پیش از چیدن صحیح است ؛ بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه 

رط آن علًا روییده به ش، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند، یا همان مقداری که ف

که مالیّت قابل توجهی داشته باشد بفروشند، معامله صحیح است ؛ و همچنین اگر چیزی 

از حاصل زمین یا چیز دیگری را با آن بفروشند، معامله صحیح است ، ولی احتیاط الزم 

در این صورت آن است که ضمیمه ، طوری باشد که اگر دانه ها میوه نشوند حافظ سرمایه 

 ریدار باشد.خ

 [2311]مسأله 

اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است ، پیش از آن که گُلش بریزد  2644مسأله 

( باید چیزی که دارای مالّیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد، 6بفروشند )

( )بهجت (: باید چیزی از حاصل زمین ، مانند سبزی را با آن 6با آن ضمیمه نمایند. )

بفروشند که در اصل ، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا 

 به صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.
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)نوری (: باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن است ، مانند سبزیها را با 

 آن بفروشند یا میوه بیش از یکسال را بفروشند.

رم (: احتیاط آن است که چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن )مکا

 بفروشند.

)اراکی (: مسأله اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است ، پیش از آن که دانه ببندد 

 بفروشند،

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

 د ..(: و به احتیاط واجب از آفت رسته باش

 [ ) من بهجت 2]

 (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 221ص: 

باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند، یا میوه بیشتر از یک سال را 

 بفروشند.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است ، پیش از آن 

که دانه ببندد و گُلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها 

بفروشند و همچنین است حکم بنا بر احتیاط الزم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند، 
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تری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه ، معامله بلی اگر با مش

 صحیح است .

)خوئی (: مسأله فروختن میوه ای را که بر درخت است ، پیش از آن که دانه ببندد و 

[ و بهتر آن است که چیزی را از حاصل زمین مانند سبزیها 6گُلش بریزد نیز جایز است ]

شتر شتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیبا آن بفروشند، یا با م

 از یک سال را به او بفروشند.

)زنجانی (: مسأله اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است ، پیش از آن که دانه ببندد 

و گُلش بریزد )بطوری که در مسأله پیش ذکر شد( بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین 

 زیها را با آن بفروشند.مانند سب

 [2313]مسأله 

( 6اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده ، بر درخت بفروشند اشکال ندارد ) 2646مسأله 

( )خوئی (، )تبریزی (: ولی ) )تبریزی (: 6( )3( عوض آن را خرما بگیرند )2ولی نباید )

کسی یک درخت بنا بر احتیاط( عوض آن را از خرمای آن درخت قرار ندهند امّا اگر 

خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و 

صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را خرمای همان درخت 

( )گلپایگانی (، )صافی (، 3( )بهجت (: بنا بر أظهر نباید .. )2قرار بدهند اشکال ندارد. )

وری (: امّا اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کسی دیگر داشته )بهجت (، )ن

باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه 

یا باغ بفروشد و عوض آن را از خرمای غیر از آن درخت بگیرد ) )بهجت (، )نوری (: 

د کمتر یا زیادتر از مقداری که عوض آن خرما بگیرد( چنانچه خرمایی را که می گیر

 تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد.
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 )زنجانی (: نباید عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از درخت دیگر قرار دهند.

 .2477)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ما ر)فاضل (: مسأله اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده ، بر درخت ، به چیزی غیر از خ

 بفروشند، اشکال ندارد.

)سیستانی (: مسأله اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد و چه 

نارس ، اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غیر آن قرار 

 ندهند؛ ولی اگر آن را با

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

(: ولی باید با ضمیمه باشد، به طوری که در مسأله پیش گفته شد و یا آن که میوه بیشتر 

 از یک سال را بفروشند.

 [ ) من تبریزی 2]

(: جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند، یا با مشتری شرط 

فروشند، اشکال از یکسال را به او ب کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیشتر

 ندارد.

 221ص: 

رطب رسیده یا نارس که هنوز خرما نشده است بفروشد، اشکال ندارد؛ و اگر کسی یک 

عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن به آن برای او مشکل باشد، 
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شد خانه بفرو در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب

 و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.

 [2312]مسأله 

فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می  2642مسأله 

شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه 

( )سیستانی (: در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان 6( )6آن را بچیند اشکال ندارد )

ند که مشتری چند چین آن را می خرد، اشکال ندارد، ولی اگر شده باشد و معیّن کن

 محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن اشکال دارد.

 [2311]مسأله 

( به چیز دیگری غیر 6اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته ) 2643مسأله 

( )خوئی (، 2آفت رسته .. )( )زنجانی (: و از 6( بفروشند اشکال ندارد. )2گندم و جو )

 )تبریزی (: که از خودش حاصل می شود ..

)سیستانی (: مسأله اگر خوشه گندم را بعد از آن که دانه بسته ، به گندمی که از خودش 

 حاصل می آید یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست .

 انه آن بسته شده است)مکارم (: مسأله خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن که د

اشکال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشکل است ، همچنین خود زراعت را می 

توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری کرد، خواه شرط کند باقی بماند تا برسد، یا 

 فقط از علف آن استفاده کند.

 مسأله اختصاصی 
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انسان می تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است ،  6199)بهجت (: مسأله 

حتّی اگر مالک مشخّص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن 

 درخت و میوه شود، و بنا بر أحوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.

 نقد و نسیه 

 [2314]مسأله 

جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده ، بعد از معامله می توانند  اگر 2649مسأله 

( و تحویل دادن خانه و زمین 6جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند )

و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف 

مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار کند و تحویل دادن فرش و لباس و 

خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند. این 

( )سیستانی (: و تحویل دادن در منقول مانند 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

ست که دست از آن چیز بردارد و فرش و لباس و غیر منقول مانند خانه و زمین به این ا

طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرّف کند؛ و 

 این معنی به اختالف موارد مختلف می باشد.

 )زنجانی (: و تحویل دادن اشیاء غیر منقول همچون خانه و زمین و اشیاء منقول همچون 

 229ص: 

 ه اختیار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.فرش و لباس به این است ک

)فاضل (: مسأله اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده ، بعد از معامله می توانند 

جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن هر چیز به 

آن است که آن را بدست حسب خودش می باشد مثلًا تحویل دادن خودکار و کتاب 
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مشتری بدهد و تحویل دادن خانه و باغ به این است که کلید خانه یا باغ را به او بدهد و 

اثاثیه خود را از آنجا تخلیه کند و مانع ورود او به باغ یا خانه نشود و همین طور است 

 تحویل دادن مغازه .

 [2315]مسأله 

( پس اگر جنسی را بفروشد 6املًا معلوم باشد، )در معامله نسیه باید مدّت ، ک 2641مسأله 

که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملًا معین نشده معامله باطل است . این مسأله 

( )مکارم (: و اگر تاریخی برای آن معین نکنند 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 معامله باطل است .

 [2316]مسأله 

را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند،  اگر جنسی 2641مسأله 

( و از 2( از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد )6نمی تواند عوض آن را )

خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت ، طلبی را که دارد 

( )سیستانی (: 6اله آیت اللّه )بهجت ( نیست )از ورثه او مطالبه نماید. این مسأله ، در رس

( )مکارم (: فروشنده می تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، 2قیمت آن را .. )

 هر چند وقت آن نرسیده باشد.

 [2317]مسأله 

اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، می  2649مسأله 

( از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را 6ض آن را )تواند عو

( )سیستانی (: قیمت آن 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2مهلت دهد )
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( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن 2را .. )

 بگیرد.جنس موجود است پس 

)فاضل (: ]و[ در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحویل دهد می تواند 

بگیرد، حتی می توانند توافق کنند که فروشنده در قبال گرفتن مبلغی جنس را زودتر 

 تحویل دهد.

)زنجانی (: و اگر عین مال او موجود باشد می تواند معامله را به هم زده و مال خود را 

 رد.پس بگی

)مکارم (: مسأله هر گاه بعد از فرا رسیدن مدّت ، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را 

 مهلت داد.

 [2318]مسأله 

اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را  2643مسأله 

می داند  ( ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را6به او نگوید معامله باطل است )

نسیه بدهد و گرانتر حساب کند مثلًا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم ، تومانی یک 

ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد. این 

 مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 223ص: 

ده را وکیل کند که بجای او خرید جنس را ( )زنجانی (: مگر این که خریدار فروشن6)

عهده دار گردد که در این صورت همین مقدار که وکیل قیمت جنس را می داند، کفایت 

 می کند ..
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اگر مشتری  6)فاضل (: مسأله قیمت جنس در معامله نسیه باید دقیقاً معلوم باشد بنا بر این : 

اگر بگوید این جنس را  2ل است . قیمت جنس را نداند و آن را نسیه بخرد معامله باط

نقد به فالن مبلغ و نسیه به فالن مبلغ می فروشم و تعیین نکند که نقد فروخته یا نسیه ، 

اگر بگوید این جنس را فالن مبلغ خریده ام و نسیه به ازای هر ماه  3معامله باطل است . 

 تأخیر در پرداخت فالن مبلغ اضافه می دهم معامله باطل است .

ارم (: مسأله هرگاه جنسی را به طور نقد با قیمتی معامله کنند و به طور نسیه با قیمتی )مک

گرانتر؛ مثلًا بگوید: این جنس را نقداً به فالن مقدار می دهم و به طور نسیه ده درصد 

 گرانتر حساب می کنم و مشتری قبول کند مانعی ندارد و ربا حساب نمی شود.

 [2319]مسأله 

کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده ، اگر  2647مسأله 

مثلًا بعد از گذشتن نصف مدّت ، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد 

 اشکال ندارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 معامله سَلَف 

 [2331]مسأله 

( مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را 6عامله سلف آن است که )م 2664مسأله 

( این پول را می دهم که مثلًا بعد از شش ماه فالن جنس را 2تحویل بگیرد و اگر بگوید )

( یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فالن جنس را 3بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم )

( )فاضل (: معامله سلف 6بدهم معامله صحیح است . )فروختم که بعد از شش ماه تحویل 

( )سیستانی (: معامله سلف آن است که 2آن است که جنس فروخته شده کلّی باشد و .. )

شخص به پول نقد جنس کلّی را که بعد از مدّتی تحویل می دهد بفروشد، پس اگر 
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 انند و خریدار به این( )مکارم (: کافی است ، حتی اگر صیغه ای نخو3خریدار بگوید: .. )

 قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است .

)زنجانی (: مسأله معامله سلف آن است که پول کاال نقد بوده ، ولی خود کاال به گونه 

کلّی و زمان دار باشد، بنا بر این اگر با پول نقد با فروشنده معامله کند که مثلًا بعد از شش 

 یرد و فروشنده هم قبول کند، معامله صحیح است .ماه فالن جنس را تحویل بگ

 [2333]مسأله 

اگر پول طال و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طال و نقره بگیرد  2666مسأله 

( ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول 6معامله باطل است )

د ت در عوض جنسی که می فروشبگیرد معامله صحیح است . و احتیاط مستحب ّ آن اس

( )اراکی (: اگر طال و نقره را سلف بفروشد و عوض 6پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد. )

 آن را طال و نقره بگیرد معامله باطل است ..

 227ص: 

)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: اگر پول طال و نقره یا طال و نقره را سلف بفروشد به 

 ال و نقره معامله باطل است ..پول طال و نقره یا به ط

)فاضل (: اگر پولی را که از جنس طال یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول 

 طال یا نقره بگیرد معامله باطل است ..

)خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله اگر پولی را که از جنس طال یا نقره 

 یا نقره بگیرد معامله باطل است ولی اگر است سلف بفروشد و عوض آن را پول طال

جنسی یا پولی را که از جنس طال و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا 

پول طال یا نقره بگیرد معامله ) )سیستانی (: به تفصیلی که در شرطهفتم مسأله آینده گفته 
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شد می فرومی شود( صحیح است و احتیاط مستحب ّ آن است که در عوض جنسی که 

 پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

)مکارم (: مسأله هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل 

است ، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح 

س ناست ، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه ج

 دیگر.

)بهجت (: مسأله اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است 

، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح 

 است .

 شرایط معامله سَلَف 

  [2662]مسأله 

( دارد: اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس 6معامله سلف شش شرط ) 2662مسأله 

بواسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم الزم نیست ، همین قدر که 

( پس معامله سلف در نان و 2مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است )

رتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری ( در صو3گوشت و پوست حیوان و مانند اینها )

( دوم : پیش 9معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است )

از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، 

ه فروشنده است کیا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن 

پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد 

( و چنانچه مقداری از قیمت آن را 1بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند )

بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار 
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( تا اوّل خرمن ، 9( سوم : مدّت را کاملًا معین کنند، و اگر مثلًا بگوید )1زند )را به هم ب

(. چهارم : 3جنسی را تحویل می دهم ، چون مدّت کاملًا معلوم نشده معامله باطل است )

وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، به قدری از آن جنس وجود 

(. پنجم : بنا بر احتیاط واجب 7اشند که نایاب نخواهد بود )داشته باشد که اطمینان داشته ب

( ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم 66( معین نمایند )64جای تحویل جنس را )

( آن را معین کنند و 63( ششم : وزن یا پیمانه )62باشد الزم نیست اسم آنجا را ببرند )

ند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی جنسی را هم که معمولًا با دیدن ، معامله می کن

 باید مثل بعضی از اقسام گردو و

 234ص: 

 6( 69تخم مرغ ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمّیت ندهند )

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: 2)خوئی (، )سیستانی (: هفت شرط .. )

انی (، )صافی (: که نمی شود خصوصیاتشان را کاملًا معین ( )گلپایگ3]پایان شرط اوّل [ )

( )مکارم (: اوّل : صفات و خصوصیات جنس را که 9کرد باطل است ]پایان شرط اوّل [ )

در قیمت تأثیر دارد باید معین کنند، ولی البتّه دقت زیاد الزم نیست ، همین قدر که گفته 

همین جهت معامله سلف در اجناسی شود خصوصیات آن معلوم شده کفایت می کند، به 

که نمی توان خصوصیات آن را معین کرد )مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش 

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )فاضل (، 1( باطل است .. )

د، خریدار )صافی (، )زنجانی (: دوم : پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شون

تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد ) )خوئی (، 

)سیستانی (، )فاضل (، )تبریزی (: طلبکار نقدی باشد( و طلب خود را بابت قیمت جنس 

 حساب کند و او قبول نماید ..
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، خریدار تمام قیمت )بهجت (: دوم : پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند

را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خالف احتیاط است که پول 

( )خوئی 1را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست .. )

 (، )سیستانی (، )تبریزی (: فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ..

پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند تمام قیمت باید )مکارم (: دوم : 

پرداخته شود و اگر مقداری از آن قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است ولی 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: اگر بگوید 9فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. )

کاملًا معین کند مثلًا اگر بگوید اوّل خرمن جنس را ( )مکارم (: سوم : باید مدّت را 3.. )

 تحویل می دهم )و اّول خرمن دقیقاً معین نباشد( معامله باطل است ..

)بهجت (: سوم : بنا بر احتیاط واجب ، زمان دریافت جنس را کاملًا معین کنند و چنانچه 

ف نیست معامله سلزمان را معین نکنند و به طور فعلی بفروشند، معامله صحیح است ولی 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )اراکی (، )فاضل (، )صافی (، )تبریزی (: چهارم : وقتی 7.. )

را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ، جنس بقدری کمیاب نباشد که 

 فروشنده نتواند آن را تحویل دهد ..

نده ه در آن وقت ، فروش)سیستانی (: چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند ک

 بتواند جنس را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان ..

)مکارم (: ]چهارم :[ زمانی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت معمولًا جنسی 

 وجود دارد ..

)زنجانی (: چهارم : زمانی را برای تحویل جنس معیّن کند که فروشنده بتواند در آن زمان 

جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده می توانسته با فراهم کردن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مقدمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد ولی در اثر تأخیر در 

پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده فراهم کردن مقدمات ، 

 از دست دهد معامله 

 236ص: 

صحیح است ، ولی خریدار می تواند معامله را به هم بزند. گفتنی است که اگر فروشنده 

در هنگام معامله نمی توانسته جنس را تحویل دهد، ولی مثلًا به اندازه همان جنس از 

شد، همین مقدار که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل دیگری طلب داشته با

( )سیستانی (: کاملًا .. 64بگیرد، کفایت می کند در این که معامله سلف صحیح باشد .. )

( )اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )زنجانی (، )تبریزی ( )صافی (: پنجم 66)

( )بهجت (: پنجم : بنا بر أظهر محل ّ تحویلِ  62: جای تحویل جنس را معیّن نمایند .. )

جنس را معین نمایند، به طوری که هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای 

آن معلوم باشد، الزم نیست اسم آنجا را ببرند و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص 

 شود که به عهده کدامیک می باشد ..

احتیاط واجب محل ّ تحویل جنس را تعیین کنند که در کدام )مکارم (: ]پنجم :[ بنا بر 

شهر و کدام منطقه تحویل می دهند، مگر این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد .. 

( 69( )فاضل (: یا شماره .. )زنجانی (: یا طول یا مساحت .. )سیستانی (: یا عدد .. )63)

جنس را مشخص کنند که هیچ یک از  )بهجت (: به هر حال در معامله سلف باید طوری

 فروشنده و خریدار مغبون نشوند.

)مکارم (: ]ششم :[ باید وزن یا پیمانه آن را تعیین کنند، امّا جنسی را که معمولًا با دیدن 

معامله می کنند )مانند بسیاری از انواع فرش ( اگر با ذکر صفات ، سلف بفروشند اشکال 

 آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمّیت ندهند.ندارد، ولی باید تفاوت افراد 
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)خوئی (، )سیستانی (: ]و[ هفتم : چیزی را که می فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با 

[ مثلًا گندم را به گندم 6وزن یا پیمانه فروخته می شوند عوض آن از آن جنس نباشد ]

 سلفاً نمی توان فروخت .

 احکام معامله سَلَف 

  [2663 ]مسأله

انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد  2663مسأله 

( و بعد از تمام شدن مدّت ، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال 6)

( )اراکی 2( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: به غیر فروشنده اش بفروشد .. )6( )2ندارد )

انی (، )صافی (: ولی فروختن غلّه مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن (، )گلپایگ

 مکروه است .

)خوئی (، )تبریزی (: ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا 

پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر این که به سرمایه اش 

 بفروشد.

 مگر این که به قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده اش بفروشد.)تبریزی (: 

)سیستانی (: ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود غیر از میوه ها پیش 

از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه اش یا به کمتر از 

 آن بفروشد.

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]
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(: بلکه بنا بر احتیاط الزم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود 

هم نباشد؛ و اگر چیزی را که می فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می شود، بنا 

 قرار دهد. بر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر

 232ص: 

)زنجانی (: مسأله انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت 

بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کسی دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض 

در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در 

باشد یا کمتر باشد. و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس معامله سلف یکسان 

، معامله آن بدون اشکال صحیح است ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته ، بخواهد آن 

را بفروشد باید عوض آن را چیزی را که خریدار طلبکار است قرار ندهد. همچنین اگر 

آن را به فروشنده معامله سلف بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف ، 

 بفروشد، باید به همان اندازه )نه کمتر نه بیشتر( بفروشد.

  [2669]مسأله 

( مشتری 6در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد ) 2669مسأله 

( یعنی همان اوصاف را با 2باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته ، بدهد )

( و اگر این طور نباشد الزم نیست 3زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید )

( )گلپایگانی 6قبول کند؛ مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد. )

 (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: در موعدش تحویل بدهد ..

همان  باید قبول کند ) )سیستانی (: اگر به)فاضل (، )سیستانی (: در موعدش بدهد مشتری 

وضعی باشد که شرط شده است ؛ و اگر بهتر باشد باید بپذیرد مگر اینکه منظور از شرطی 
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( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی 2که شده است ، نفی صفت بهتر نیز باشد(. )

ان باید قبول نماید. ]پای(، )صافی (: و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری 

 ( )نوری (: بقیّه مسأله ذکر نشده .3مسأله [ )

)بهجت (: مگر این که در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود 

 که اگر طبق قرار داد نباشد، الزم نیست قبول کند.

 یل دهد )یعنی)مکارم (: مسأله هر گاه در معامله سلف ، فروشنده جنس بهتری را تحو

جنسی را که تمام آن اوصاف مورد قرار داد را به اضافه صفات دیگری داراست ( مشتری 

 باید قبول کند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نکند.

)زنجانی (: مسأله در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری 

، ولی اگر جنس دیگری بدهد، الزم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر باید قبول کند

از جنسی باشد که قرار گذاشته اند، البتّه گاه تعیین یک ویژه گی برای جنس از باب حد 

اقل مقدار الزم است که در این صورت اگر جنسی با ویژه گی بهتر تحویل دهد، چون 

 شتری الزم است آن را قبول کند.همان جنسی است که قرار گذاشته اند، بر م

  [2661]مسأله 

( از جنسی باشد که قرارداد 6اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر ) 2661مسأله 

( )فاضل (: بهتر یا پست تر .. )مکارم (: رجوع 6کرده ، مشتری می تواند قبول نکند. )

 (2669کنید به ذیل مسأله 

 233ص: 

  [2661]مسأله 
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( در 6اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده ، جنس دیگری بدهد ) 2661مسأله 

( )مکارم (: و یا همان جنس را با صفات 6صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. )

 پست تری تحویل دهد ..

  [2669]مسأله 

ایاب ن اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، 2669مسأله 

( نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید یا معامله را به 6شود و )

(. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( 2هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد )

( )زنجانی (: 2در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست [ )« نایاب شود و»( ]عبارت 6نیست )

 [ شرط چهارم گفته شد.2662چنانچه در مسأله ]

)فاضل (: و خریدار نمی تواند فروشنده را ملزم کند که جنس را که به قیمت سلف 

فروخته به قیمت روز از او بخرد البّته اگر توافق کنند که جنس را به قیمت فعلی بخرد 

 مانعی ندارد.

واند یرد و بنا بر احتیاط واجب نمی ت)سیستانی (: چیزی را که داده ، یا بدل آن را پس بگ

 آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.

  [2663]مسأله 

اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن  2663مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )مکارم 6را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است )

( )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط واجب . )زنجانی (: بنا بر 6( و )بهجت ( نیست )

 احتیاط.

 ش طال و نقره به طال و نقره فرو
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 [2339]مسأله 

( 6اگر طال را به طال یا نقره را به نقره بفروشد )سکه دار باشند یا بی سکه ) 2667مسأله 

( 2در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است )

( )مکارم (: هر چند 2[ ) ( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )زنجانی ( نیست6)

یکی طالی ساخته شده باشد و دیگری نساخته ، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت 

عیار را به یک گرم و نیم  63داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلًا یک گرم طالی 

دارد، ن عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است ولی فروختن طال به نقره اشکالی 69طالی 

 چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی .

)زنجانی (: ولی سکه طالی کنونی را که با وزن معامله نمی شود، می توان با سکه طال با 

 وزن بیشتر معامله کرد.

 [2321]مسأله 

( معامله صحیح است و الزم 6اگر طال را به نقره ، یا نقره را به طال بفروشد ) 2624مسأله 

( )سیستانی (: ولی 2( )سیستانی (: نقداً بفروشد .. )6( )2نها مساوی باشد )نیست وزن آ

 اگر معامله با مدّت باشد باطل است .

 )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2323]مسأله 

( باید فروشنده و خریدار 6اگر طال یا نقره را به طال یا نقره بفروشند ) 2626مسأله 2667

( 2گر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند )پیش از آن که از یکدی

 و اگر
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 239ص: 

( 6( )3هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است )

( 2)زنجانی (: اگر طال را به طال یا نقره بفروشند، یا نقره را به طال یا نقره بفروشند .. )

( 3شدن ثمن و مثمن را تحویل ندهند، معامله باطل است . ))فاضل (: و اگر قبل از جدا 

)مکارم (: و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح 

 است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند.

 )سیستانی (: و اگر بعضی از آن را تحویل دهند، نسبت به همان مقدار صحیح است .

)بهجت (: و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است 

. 

 [2322]مسأله 

اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و  2622مسأله 

( و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن 6دیگری مقداری از آن را تحویل دهد )

( ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به 2ست )مقدار صحیح ا

( )فاضل (: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل 6هم بزند. )

( )بهجت (: ولی اختیار فسخ معامله برای 2ندهد و تنها مقداری از آن را تحویل دهد .. )

 یافت کرده ، ثابت است .کسی که حق ّ خود را بطور ناقص در

 (.2626)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2321]مسأله 
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اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری  2623مسأله 

( ولی 6خاک طالی معدن را به همان مقدار طالی خالص بفروشند، معامله باطل است )

( )بهجت 6 به نقره به هر صورت اشکال ندارد. )فروختن خاک نقره به طال و خاک طال

(: بنا بر أظهر .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )اراکی (، )گلپایگانی (، 

)خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: مسأله اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک 

ولی فروختن خاک نقره به طالی معدن را به طالی خالص بفروشند معامله باطل است 

 طال و خاک طال به نقره اشکال ندارد.

)زنجانی (: مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاک نقره با مقدار نقره خالص یا 

مقدار طالی موجود در خاک طال مساوی است و اگر در جایی خاک خودش ارزش 

 مالی داشته باشد نیز معامله صحیح است ..

آنکه بداند مثلًا مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی می باشد )سیستانی (: مگر 

ولی فروختن خاک نقره را به طال و خاک طال را به نقره همانطوری که سابقاً گفته شد 

 اشکال ندارد.

 مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

 [2324]مسأله 

  هاشار

می گویند و خریدار و فروشنده در یازده « خیار»ا حق ّ به هم زدن معامله ر 2629مسأله 

( می توانند معامله را به هم بزنند: اوّل : آن که از مجلس معامله متفرق نشده 6صورت )

ار خی»می گویند. دوم : آن که مغبون شده باشند « خیار مجلس »( و این خیار را 2باشند )

 دوازده صورت .. ( )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (:6( )3« )غَبن 
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 231ص: 

( )سیستانی (: اوّل : آن که از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترک گفته 2)

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: دوم : آن که مشتری 3باشند .. )

شند که با یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معامالت دیگر، مغبون شده

« کازی شرط ارت»گویند. ) )سیستانی (: و منشأ ثبوت این نحو از خیار « خیار غبن »آن را 

در عرف عام می باشد، یعنی در هر معامله ای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز 

است که مالی را که می گیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی که می پردازد 

اگر باشد، حق ّ به هم زدن معامله را داشته باشد، ولی چنانچه در مواردی در  نباشد، و

عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد مثلًا شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته 

از جهت مالیت کمتر از مالی که پرداخته ، باشد، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از 

کن نشد معامله را بهم زند، باید همان عرف خاص در این طرف مطالبه کند، و اگر مم

 چنین موارد رعایت شود(.

 ویند.می گ« خیار غبن »)زنجانی (: دوم : آن که معامله کننده مغبون شده باشد که به آن 

سوم : در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به 

 «.ار شرطخی»هم بزنند 

( 6چهارم : فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند )

( )نوری (: طوری وانمود 6«. )خیار تدلیس »( زیاد شود 2که قیمت مال در نظر مردم )

 ( )بهجت (: در نظر طرف مقابل ..2کند .. )
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ل خود را بهتر از آنچه هست )خوئی (، )تبریزی (: چهارم : یکی از دو طرف معامله ما

 «خیار تدلیس »نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را 

 گویند.

 )سیستانی (: طوری کند که طرف در آن رغبت کند یا رغبت او به آن زیادتر شود ..

از  ر)مکارم (: چهارم : در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهت

 «.خیار تدلیس »آنچه هست نشان دهد 

پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می 

( که در این صورت ، دیگری می 6دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند )

هم ممکن نباشد ( )اراکی (: واجبا را و 6«. )خیار تخلّف شرط»تواند معامله را به هم بزند 

.. 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند 

که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود یا شرط کند مالی را ) )سیستانی (: مال 

معینی را ( که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ 

« طخیار تخلّف شر»ورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را که در این ص

 گویند.

( )فاضل (: و قبلًا اطالع 6«. )خیار عیب ( »6ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد )

 نداشته باشند ..

(: ششم : در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشند و قبلًا اطالع )مکارم 

 «.خیار عیب »نداشته باشند 

 231ص: 
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هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است ، که اگر صاحب 

( یا پول آن مقدار را 6آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند )

از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده 

( فروشنده می تواند معامله را به هم بزند 2و صاحب آن راضی نشود ) ، مال دیگری است

( )مکارم (: یا معامله 6«. )1خیار شرکت ( »9( یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد )3)

ار شرکت خی»را در مقداری که مال فروشنده بوده ، قبول کند و پول بقّیه را پس بگیرد 

( )فاضل (: 2(: می تواند تمام معامله را به هم بزند .. ) )بهجت«. یا خیار تَبَع ض صَفقَه 

معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی 

( )اراکی (: که اگر مال دیگری 9( )بهجت (: می تواند تمام معامله را به هم بزند .. )3.. )

ر و اگ« خیار شرکت »اصل شده باشد با مال او ممزوج شده باشد به نحوی که اشاعه ح

 «.خیار تَبَع ض صَفقَه »مال دیگری جدا بوده 

)زنجانی (: همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروخته اند یا قسمتی از چیزی را که 

عوض قرار داده اند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست ، مثلًا کسی گوسفند 

وخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل و خوک را در یک معامله فر

ع ض خیار تَب»به دستش نمی رسد، می تواند معامله را به هم بزند. خیار در این صورتها 

الزم نیست قسمتی که مال دیگری درمی آید، « تَبَع ض صَفقَه »نام دارد، در خیار « صَفقَه 

شتم : آن این خیار ثابت می باشد. ه تفکیک شده باشد، بلکه اگر بصورت مشاع هم باشد

که پس از انجام معامله و قبل از تحویل ، جنسی را که فروخته اند یا چیزی را که عوض 

قرار می دهند بطوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال 

ت ر شرکخیا»وی به صورت مشترک درآمده ، می تواند معامله را به هم بزند، این خیار 

 «.خیار تَبَع ض صَفقَه »( )فاضل (: 1نامیده می شود. )« 
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)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده 

اند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می تواند معامله 

چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را را به هم بزند یا عوض آن مقدار را 

 گویند.« خیار شرکت »

)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده ، میان 

فروشنده و دیگری به طور مشاع مشترک بوده ، خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته 

 ته باشد با دیگری مشاع است و در اینباشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگف

 «. خیار شرکت»صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند 

  مسأله اختصاصی

)گلپایگانی (، )صافی (: هشتم : اگر فروشنده مال خود را که جدا است با مال شخص 

یرد را از فروشنده پس بگدیگر بفروشد و آن شخص رد کند، خریدار می تواند پول آن 

 «.خیار تَبَع ض صَفقَه »یا اصل معامله را فسخ نماید 

 239ص: 

( فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم 6هشتم : )

( که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم 2شود طوری که گفته نبوده است )

ی خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود بزند و نیز اگر مشتر

«. خیار رؤیت ( »3طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند )

( )گلپایگانی (، )صافی (: یعنی ناقص 2( )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (: نهم : .. )6)

)صافی (: و همچنین است اگر با رؤیت سابقه ( )گلپایگانی (، )فاضل (، 3تر است .. )
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معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت 

 «.خیار رؤیت »اوّل خریدار و در صورت دوم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند 

را که  نی)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معی

طرف ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ) )سیستانی (: یا آن 

که طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال می کرده است که فعلًا دارای خصوصیاتی 

است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده 

« خیار رؤیت »ت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را است ( که در این صور

 گویند.

( مشتری پول جنسی را که نقد خریده ، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را 6نهم : )

تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد )و شرط 

تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی  ((، فروشنده می2تأخیر جنس هم نشده باشد )

( چنانچه 3را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود )

تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد )و شرط تأخیر 

( 6«. )خیار تأخیر»بزند (، فروشنده می تواند معامله را به هم 9جنس هم نشده باشد )

( )فاضل (: نهم : مشتری پول جنسی را که 2)گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (: دهم : .. )

نقد خریده ، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد در صورتی که 

 شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد ..

انتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )زنجانی ( و )صافی ( نیست [ ]قسمت داخل پر

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی 9( )بهجت (: فاسد می شود .. )3)

(، )زنجانی ( و )صافی ( نیست [ )خوئی (، )تبریزی (: نهم : اگر مشتری پول جنسی را که 

داخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده خریده و شرط نکرده که در پر
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جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده 

مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن 

ه زد فروشنده می تواند معامله را برا ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندا

 گویند.« خیار تأخیر»هم بزند و آن را 

)سیستانی (: نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم 

 جنس 

 233ص: 

را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صورتی است 

ا در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولی تعیین مدّت نکرده باشد؛ که فروشنده خریدار ر

و امّا اگر او را اصلًا مهلت نداده باشد، می تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله 

را به هم بزند؛ و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی تواند تا تمام شدن مدّت ، 

سی را که فروخته از قبیل سبزیها یا میوه ها باشد که زودتر معامله را به هم بزند، و اگر جن

 ویند.گ« خیار تأخیر»از سه روز فاسد می شود، مهلت آن کمتر خواهد بود؛ و این خیار را 

دهد و ن« سه روز»)مکارم (: نهم : در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا 

شنده می تواند معامله را بهم بزند )مگر فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فرو

اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معینی تأخیر بیندازد( و اگر جنسی 

که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع 

ر خیا»بهم بزند  می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را

 «.تأخیر
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( حیوانی را خریده باشد، که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند 6دهم : )

( )گلپایگانی (، 2( )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (: یازدهم .. )6«. )خیار حیوان ( »2)

ه باشد، )اراکی (، )صافی (: و اگر در عوض حیوانی که خریده ، حیوان دیگری داد

 «.خیار حیوان »فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند 

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی 

« وان خیار حی»گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را 

 گویند.

وشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته ( فر6یازدهم : )

« یم خیار تعذّر تسل»فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند 

( )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی 6( و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. )2)

 م (: بقیه مسأله ذکر نشده .( )مکار2(: دوازدهم : .. )

)زنجانی (: و این خیار در جایی است که در هنگام معامله فروشنده توانائی تحویل جنس 

را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید، 

ام ل است . احکو اگر در هنگام معامله توانائی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باط

 خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

)سیستانی (: مسأله اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلًا اسبی 

را که فروخته است فرار نماید، در این صورت معامله باطل می شود و مشتری می تواند 

 پول خود را مطالبه نماید.

 [2325]مسأله 
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اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را  2621مسأله 

گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون 

( می تواند معامله را به هم بزند 2( و به کمی و زیادی آن اهمّیت می دهند )6می دانند )

 و

 237ص: 

نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از 

قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمّیت بدهند و او 

( )سیستانی (: چنانچه به مقدار قابل 6( )3را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند )

خریده باشد، می تواند معامله را به هم بزند، البتّه به شرط آن که در وقت توجهی گرانتر 

به هم زدن معامله هم غبن باقی باشد وگرنه حق ّ خیار محل ّ اشکال است ؛ و نیز اگر 

فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن 

قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد، می تواند به شرط بفروشد، در صورتی که به مقدار 

 گذشته معامله را به هم بزند.

)مکارم (: می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس 

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی 2را نداند و مغبون شود نیز جاری است . )

نانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمّیت می دهند .. (، )صافی (، )زنجانی (: چ

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )زنجانی (، )تبریزی (، )صافی (: در صورتی که 3)

 مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمّیت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.

 [2326]مسأله 

که مثلًا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند در معامله بیع شرط،  2621مسأله 

( بتواند معامله را به هم 6و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت ، پول را بدهد )
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( معامله 2بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند )

ثلًا جنس هزار تومانی را به هزار ( )بهجت (: در معامله بیع شرط، که م6صحیح است . )

تومان یا کمتر می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده تا مدّت معینی پول را بدهد 

 ( )سیستانی (: قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند ..2.. )

)مکارم (: مسأله در معامله بیع شرط که مثلًا خانه صد هزار تومانی را با علم و آگاهی به 

جاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقررّ پول را بدهد پن

می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد به شرط این که طرفین واقعاً قصد 

خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد 

 بود.

ه اگر در بیع ، طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معیّنی )فاضل (: مسأل

پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و الزم الوفاء است 

می گویند در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته « بیع شرط»و این را 

هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی  شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در

می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد 

صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق ّ رجوع ندارد و جنس 

د یفروخته شده ملک مشتری باقی می ماند در این نوع معامله هم مثل سایر معامالت با

قصد جدّی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا 

 باطل است و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد

 294ص: 

ع کند و این معنا ضرری به بی« بیع شرط»باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند 

 .نمی زند
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 [2327]مسأله 

در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت  2629مسأله 

پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ، ولی اگر سر مدّت پول 

( نمی 2( و اگر خریدار بمیرد )6را ندهد، حق ّ ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند )

د ملک را از ورثه او مطالبه نماید. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )مکارم ( و توان

( )اراکی (: و پول 2( )گلپایگانی (، )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )6)بهجت ( نیست )

را سر مدّت ندهد .. )تبریزی (: تا پول را نداده .. )فاضل (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

2621. 

 [2328]مسأله 

( 6اگر چای اعال را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعال بفروشد ) 2623مسأله 

( )اراکی (: در صورتی که هنگام معامله مشتری 6مشتری می تواند معامله را به هم بزند. )

نمی دانسته و بعداً بفهمد، می تواند معامله را به هم بزند. )گلپایگانی (، )صافی (: و مشتری 

 د، بعد که دانست می تواند معامله را به هم بزند.نفهم

 )فاضل (: و مشتری خبر نداشته باشد، وقتی که متوجه شود می تواند معامله را به هم بزند.

 [2329]مسأله 

( مثلًا حیوانی را بخرد 2( مالی را که گرفته عیبی دارد )6اگر خریدار بفهمد ) 2627مسأله 

، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او و بفهمد که یک چشم آن کور است 

( یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را 9( می تواند معامله را به هم بزند، )3نمی دانسته ، )

( و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس 1معین کند )

 بفهمد معیوب است ، در صورتی کهبگیرد مثلًا مالی را که به چهار تومان خریده ، اگر 
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قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم 

و معیوب یک چهارم می باشد، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان 

د ش( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر معامله به مال مشخصی واقع شده با6از فروشنده بگیرد. )

( )اراکی (: و معامله به شخص آن مال واقع شده باشد نه به طور 2و خریدار بفهمد .. )

 کلّی ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: اگر خریدار بفهمد مالی ) )سیستانی (: مال معیّنی ( را 

 ( )زنجانی (: و مال به همان شکل اوّلیه خود باقی مانده است ،3که خریده عیبی دارد .. )

می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و اگر مال را تغییر داده 

باشد، مثلًا پارچه را بریده یا دوخته یا رنگ کرده است ، یا اینگونه تغییرات بدون دخالت 

فروشنده در مال ایجاد شده باشد، می تواند به خاطر عیبی که پیش از معامله در مال بوده 

و نمی دانسته ، به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده ، و ا

پس بگیرد، مثلًا مالی را که به چهار هزار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است ، در 

صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، 

 هارم است ، می تواند یک چهارم پولی چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چ

 296ص: 

را که داده یعنی هزار تومان از فروشنده بگیرد. و بنا بر احتیاط واجب در صورتی که مال 

( 9تغییر نکرده ، نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد، بلکه تنها می تواند معامله را به هم بزند. )

( )خوئی 1)بهجت (: یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد. ]پایان مسأله [ )

بریزی (، )سیستانی (: می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند (، )ت

و چنانچه بر گرداندن ممکن نباشد، مثلًا در آن مال تغییری حاصل شده ) )سیستانی (: 

مانند اینکه عیبی حادث شده باشد( یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، ) )سیستانی 
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آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد( در این  (: مانند اینکه

 صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند ..

)صافی (: می تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتیاط واجب 

ند و دن معامله به آن اکتفا کاین است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به هم ز

اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغییری که در آن حاصل شده یا تصرفی که مانع 

از ردّ باشد در آن کرده باشد در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند 

.. 

رچه یا ا)مکارم (: مسأله هرگاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است ، مثلًا پ

فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده 

و او نمی دانسته ، می تواند معامله را فسخ کند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معین 

کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلًا جنسی را به صد تومان 

، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم خریده 

است ، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، 

ولی احتیاط واجب آن است که این کار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حکم 

 ری است .در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جا

 [2311]مسأله 

( چنانچه آن عیب 6اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست ) 2634مسأله 

( 3( یا )2پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند )

( )اراکی 6تفاوت قیمت سالم و معیوب را بدستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد. )

 ، )گلپایگانی (، )صافی (: و معامله به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به کلّی آن ..(
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)فاضل (: پس اگر معامله به عوض کلّی بوده می تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را 

( )بهجت (: یا ما به التفاوت قیمت 2مطالبه نماید و اگر به عوض مشخص بوده پس .. )

( )فاضل (: یا نسبت .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 3)سالم و معیوب را بگیرد. 

[ که مالش را به آن 6)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر فروشنده بفهمد در عوضی ] 2627

فروخته عیبی هست ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می 

[ و چنانچه از جهت 2بش برگرداند ]تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاح

تغییر یا تصرّف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که 

 در مسأله پیش گفته شد بگیرد.

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: در عوض معیّنی ..

 [ ) من زنجانی 2]

(: مگر در عوض ، تغییری بدون دخالت خریدار صورت گرفته باشد که تنها می تواند 

تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، بگیرد. و بنا بر 

احتیاط واجب در صورتی که عوض تغییر نکرده ، نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد، بلکه 

 بزند. تنها می تواند معامله را به هم

 292ص: 

 [2313]مسأله 
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( 2( مال عیبی در آن پیدا شود )6اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن ) 2636مسأله 

خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از 

 ند، ولی اگر( عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بز3تحویل گرفتن )

( )خوئی (، )تبریزی (: )سیستانی (: 6( )9بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد )

( )صافی (: و یا در عوض مال ، بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن 2تحویل دادن .. )

[ گفته 2627، عیبی پیدا شود، فروشنده یا خریدار می توانند به دستوری که در مسأله ]

( )گلپایگانی (: 9( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: تحویل دادن .. )3مایند. )شد عمل ن

 اگر بخواهند، می توانند تفاوت قیمت بگیرند.

 )خوئی (، )تبریزی (: اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، جایز نیست .

است  ز)سیستانی (: اگر بخواهند تفاوت قیمت را بگیرند، در صورت عدم ِ امکان ِ ردّ، جائ

. 

)مکارم (: مسأله هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس ، عیبی در آن پیدا 

شود، مشتری می تواند معامله را فسخ کند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله 

 و پیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را بهم زند.

بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال ، عیبی بدون دخالت  )زنجانی (: مسأله اگر

خریدار در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال 

بعد از معامله و پیش از تحویل دادن ، عیبی بدون دخالت فروشنده پیدا شود، فروشنده 

 واند تفاوت قیمت بگیرد.می تواند معامله را به هم بزند، ولی نمی ت

 [2312]مسأله 
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اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق ّ  2632مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: مگر آنکه جاهل به مسأله 6( )6به هم زدن معامله را ندارد )

 )صافی (: و اگر بعد از حصولباشد، که وقتی فهمید، می تواند معامله را به هم بزند. ) 

مانع از ردّ مال به فروشنده ، ملتفت عیب شود، اگر فوراً تفاوت قیمت صحیح و معیوب 

 را مطالبه نکرد حق ّ مطالبه او ساقط نمی شود(.

)بهجت (: و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطالع دهد و یا اگر ممکن 

 امله را فسخ کرده است .نیست به دیگران اطالع دهد که مع

)مکارم (: بنا بر احتیاط حق ّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی 

 ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

 293ص: 

)فاضل (: بنا بر احتیاط واجب دیگر حق ّ بهم زدن معامله را ندارد، مگر آن که جاهل به 

وقتی فهمید می تواند معامله را به هم بزند، ولی مقداری تأخیر برای فکر مسأله باشد، که 

 کردن مانعی ندارد.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد الزم نیست فوراً معامله 

را به هم بزند و بعداً هم حق ّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین است حکم در سایر 

 . خیارات

)سیستانی (: مسأله اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد چنانچه بخواهد باید فوراً معامله 

را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول با در نظر گرفتن اختالف موارد تأخیر بیندازد 

 دیگر نمی تواند معامله را به هم بزند.
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خیار، فوری نیست ؛ بنا بر این اگر بعد )زنجانی (: مسأله حق ّ به هم زدن معامله در موارد 

از معامله عیب مال را بفهمد، الزم نیست معامله را فوراً به هم بزند، بلکه بعداً هم حق ّ به 

 هم زدن معامله را دارد و همینطور در دیگر خیارها.

 [2311]مسأله 

 هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر 2633مسأله 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و همچنین 6( )6نباشد، می تواند معامله را به هم بزند )

 است حکم در سایر خیارات .

 .2632)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2314]مسأله 

( نمی تواند معامله را 6در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد ) 2639مسأله 

( یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل : آن که موقع خریدن ، عیب مال را بداند. دوم 2به هم بزند )

( سوم : در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، 3: به عیب مال راضی شود )

(: فروشنده در وقت معامله 1( چهارم )9پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم )

رد می فروشم ، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید بگوید: این مال را با هر عیبی که دا

مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای 

( )گلپایگانی (، 6( یا تفاوت بگیرد. )1عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد )

اسطه عیبی که در مال است )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: در چهار صورت خریدار بو

.. 

( )مکارم (: در 2)سیستانی (: در دو صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است .. )

( ]صورت دوم و 9( و )3چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند .. )
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بریزی ( )خوئی (، )ت1( )سیستانی (: دوم .. )1سوم در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست [ )

 (، )سیستانی (: و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

 )صافی (: و اگر پس دادن آن ممکن نیست ، تفاوت قیمت بگیرد.

 [2315]مسأله 

( اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به 6در سه صورت ) 2631مسأله 

(: اوّل : آن که بعد از معامله تغییری در 2هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد )

مال بدهد که مردم بگویند: به طوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است 

معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق ّ برگرداندن آن را ساقط کند ( دوم : بعد از 3)

 ( سوم : بعد از 9)

 299ص: 

تحویل گرفتن مال ، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و 

( عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد 1پیش از گذشتن سه روز )

ا پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حق ّ به هم زدن معامله باز هم می تواند آن ر

را داشته باشد و در آن مدّت ، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته 

( )فاضل (: می 2( )مکارم (: در چند صورت .. )6باشد، می تواند معامله را به هم بزند. )

( )فاضل (: مثل آن که پارچه را 3را بگیرد .. ) تواند نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب

 برای دوختن بریده و یا گندم را آرد کرده باشد ..

)گلپایگانی (: اوّل : آن که بعد از معامله در مال تصرّف کند به طوری که مال به حال اّول 

 نباشد و تغییر کرده باشد مثل آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند ..
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اوّل : آن که بعد از معامله در مال تصرّفی کند که یک نوع تغییری در آن پیدا )اراکی (: 

( )فاضل (: بدون 1( )فاضل (: دوم : فقط حق ّ فسخ را ساقط کرده باشد .. )9شود .. )

 تفریط مشتری ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: مسأله اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و 

ویل گرفتن مال عیب دیگری ) )زنجانی (: از ناحیه غیر فروشنده ( در آن پیدا پس از تح

شود، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد 

ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب 

تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد  [ اگر چه آن را6دیگری پیدا کند ]

و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حق ّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت ، مال 

 عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.

 [2316]مسأله 

ته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات اگر انسان مالی داش 2631مسأله 

آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد 

و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند. این مسأله ، در 

 رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست 

 ئل متفرقه مسا

 [2317]مسأله 

( باید تمام چیزهایی 6اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید ) 2639مسأله 

را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به 
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( این مسأله ، در 3( از آن بفروشد، مثلًا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه )2کمتر )

 بهجت ( نیست رساله آیت اللّه )

----------------------------------- 

 [ ) من صافی 6]

(: اگر خریدار در مال تصرّف کند به طوری که مال به حال اوّل نباشد و تغییر کند مثل 

آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند، بعد بفهمد مال ، عیبی دارد، نمی تواند معامله را 

اوت قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد از تحویل گرفتن مال ، به هم بزند ولی می تواند تف

عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز 

 عیب دیگری پیدا کند ..

 291ص: 

( )گلپایگانی 3( )فاضل (: به کمتر یا بیشتر .. )2( )مکارم (: و بر اساس آن معامله کند .. )6)

(، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را (، )خوئی 

 نگوید و بعداً مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.

 [2318]مسأله 

اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این  2633مسأله 

( هر چه زیادتر 6ی مال خودت باشد )جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروخت

( و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو 2از آن قیمت بفروشد مال دلّال است )

( یا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد و او هم به 3فروختم و او بگوید قبول کردم )

( این مسأله ، 9قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست )
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( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: هر چه زیادتر 6در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 فروختی اجرت فروشت باشد ..

( )اراکی (: اگر زیادی را به 2)صافی (: هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد .. )

یمت بفروشد مال دالل است عنوان جعاله برای دالل قرار داده باشد هر چه زیادتر از آن ق

.. 

)گلپایگانی (، )صافی (: مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود 

را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر زیادتی را به عنوان جُعاله برای او قرار دهد صحیح 

 است و هر چه زیادتر فروخت مال اوست نه مال صاحب مال ..

تبریزی (: مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد )خوئی (، )سیستانی (، )

زحمت خود را از صاحب مال بگیرد ولی اگر به طور جُعاله باشد و بگوید این جنس را 

 به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.

ودت وختی ، مال خ)نوری (: بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فر

باشد، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد که شرط کرده است که زیادی ، مال دالل باشد 

یعنی شرط کرده است که آن را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید 

( )مکارم (: هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود 3به شرط خود عمل کند .. )

( )نوری (: ولی اگر به طور جُعاله باشد و به او بگوید این جنس را اگر به 9اوست . )

زیادتر از آن قیمت فروختی ، زیادی ، مال خودت باشد که در این صورت زیادت ، مال 

 او است نه مال صاحب مال .

)زنجانی (: مسأله اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را 

قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این  به
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قرارداد باطل است و هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده 

 فقط می تواند مزد

 291ص: 

زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت ، از مقداری که زیادتر فروخته 

بیشتر باشد، فقط می تواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد؛ ولی اگر به طور جُعاله 

باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی زیادی مال خودت باشد، 

)صورت اوّل ( عامل تعّهد می « اجاره »یح است که در قرارداد اشکال ندارد. الزم به توض

کند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد، 

)صورت دوم ( عامل تعهّدی برای انجام کار ندارد، ولی صاحب « جُعاله »ولی در قرارداد 

انجام دهد پولی به وی بدهد، در جُعاله ، مال تعهّد کرده است که اگر عامل کاری را 

 معیّن بودن مقدار این پول شرط نیست .

 [2319]مسأله 

اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن ، گوشت ماده بدهد معصیت  2637مسأله 

کرده است ، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم ، 

ه هم بزند. و اگر آن را معین نکرده ، در صورتی که مشتری مشتری می تواند معامله را ب

به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد. این مسأله ، در رساله 

آیت اللّه )بهجت ( نیست )مکارم (: مسأله هرگاه قصاب گوشت ماده را به اسم گوشت 

م ت این گوشت نر را می فروشنر بفروشد چنانچه آن گوشت را معین کرده و گفته اس

مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر معین نکرده مشتری حق ّ دارد آن را برگرداند 

 و گوشت نر بگیرد.

 [2341]مسأله 
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اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز  2694مسأله 

می تواند معامله را به هم بزند. این پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری 

 مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 [2343]مسأله 

قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام  2696مسأله 

است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )سیستانی (: رجوع کنید به ذیل 

 ورت دوم .ص 2419مسأله 

 احکام خرید و فروش )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 شروط عقد

: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معامالت ، همانند معامله عقدی 6917س 

 محکوم به لزوم است ؟

: اگر 6994ج : بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم ، تفاوتی وجود ندارد. س 

از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت  زمین و خانه

رسمی و بدون انشای صیغه بوسیله یکی از علمای دینی ، معامله شود، آیا این معامله از 

 نظر شرعی و قانونی صحیح است ؟

ج : بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحت و لزوم است و عدم 

: آیا مجرّد 6996ی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحت آن نمی زند. س ثبت رسم

 خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت 

 299ص: 
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 سند رسمی آن به نام مشتری ، شرعاً جایز است ؟

ج : در تحقّق اصل خرید و فروش ، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، 

و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولی ّ او است به نحوی که شرعاً صحیح وقوع نقل 

: آیا مجرّد تنظیم سند عادی 6992باشد هر چند در آن مورد اصلًا سندی تنظیم نشود. س 

بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می شود؟ و آیا 

لیم عقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسقصد طرفین به انجام عقد بیع برای ان

 مبیع کافی است ؟

ج : مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع 

به مشتری کافی نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به 

: اگر دو نفر 6993از سوی مالک لزومی ندارد. س  نام مشتری و درخواست تحویل کاال

راجع به معامله ای گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به 

فروشنده بپردازد و راجع به آن ، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی 

 غی به دیگری بپردازد، آیا این مدرکاز آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبل

به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین 

بر انجام بیع ، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی 

ا ملزم به عمل به شرط کردن معامله خودداری کند، طرف دیگر حق ّ داشته باشد او ر

 نماید؟

ج : مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند کتبی راجع 

به آن همراه باشد، بیع محسوب نمی شود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم 

نا بر این تا ب تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد،
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بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچ یک از طرفین نسبت به طرف 

 دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله ، حقّی پیدا نمی کنند.

 شرایط خریدار و فروشنده 

: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم ، وادار به فروش زمین و لوازم 6999س 

شود، آیا برای کسی که می داند او مجبور به فروش شده ، جایز است آنها را خانه اش 

 از او خریداری کند؟

ج : اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق ّ باشد و توسط شخصی که 

شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران از او اشکال ندارد، 

: بعد 6991منوط بر این است که بعد از معامله ، اجازه آن را بدهد. س  در غیر اینصورت

از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد 

از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، 

این حکم ، شامل مِلکی که قبل از آن  حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده ، آیا

 توسط زید فروخته شده ، می شود و کشف از بطالن ِ فروش آن می کند؟

ج : اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله 

، 

 293ص: 

حق ّ فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذو الید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از 

چیزهایی بوده که حاکم حق ّ مصادره آن را داشته ، حکم مصادره که متاخّر از بیع است 

، شامل مبیع هم شده و حکم به بطالن بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته ، می 

رت ، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده ، مشمول مصادره شود و در غیر این صو
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: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکالت 6991اموال نشده و محکوم به صحت است . س 

اقتصادی و اجتماعی مردم ، گاهی آنان را وادار به انجام معامالت اضطراری می کند که 

حسوب می شوند، آیا اضطرار از زیانبار و غیر عادالنه و یا ال أقل از نظر عرف مذموم م

 نظر شرعی موجب بطالن معامله است یا خیر؟

ج : اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر 

آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند. ولی از نظر اخالقی و انسانی 

آمده برای شخص مضطرّ سوء استفاده  برطرف دیگر واجب است که از شرائط به وجود

 نکند.

 بیع فضولی 

: اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیع ِ شرط خریده ام ، 6999س 

ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است ، آیا معامله دوم او 

 صحیح است ؟

شده باشد، فروشنده حق ّ فروش آن را به  ج : اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق

شخص دیگر قبل از فسخ بیع اوّل ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و 

: اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را 6993منوط بر اجازه مشتری اوّل است . س 

ه نام آن ب برای سکونت خریده اند که پول آن را خودشان پرداخته اند ولی سند رسمی

شرکت ثبت شده است ، اخیراً هیئت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی 

نداشته اند، به عضویت شرکت درآمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به 

 فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کرده است ، آیا این بیع جایز است ؟

ول خود زمین را برای خودشان خریده اند، زمین ، ملک آنان ج : اگر اشخاص معیّنی با پ

است و کس دیگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیئت اداری 
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شرکت ، بدون اجازه مالکان آن ، فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه شرکت که یک 

واهد عاونی خشخصیت حقوقی است ، برای خود شرکت خریده اند، جزء اموال شرکت ت

بود و در این صورت جایز است هیئت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف 

: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانه اش را 6997نماید. س 

به هر کسی حتّی خودش بفروشد، ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر 

اف خود را بطور شفاهی به برادرش اطالع داد، ولی برادر فروش خانه منصرف شد و انصر

او به استناد وکالت رسمی مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود 

ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع 

 صحیح است ؟

ز اطالع از عزل خود هر چند بطور شفاهی ، اقدام به ج : اگر ثابت شود که وکیل بعد ا

 فروش خانه به خودش نموده است ، بیع ، فضولی و منوط به اجازه موکل ّ است .

 297ص: 

: اگر مالکی کاالی خود را به کسی بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه 6934س 

یح است ا این بیع او صححق ّ فسخ بیع اوّل را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آی

؟ و در صورتی که کاالی فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم 

 به استناد بیع دوم ، آن را مطالبه کند؟

ج : بعد از اتمام بیع اّول کاال، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اّول 

بیع دوم را اجازه نداده است ، حق ّ دارد کاال  ، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا

را در هر جایی که یافت ، اخذ کند و مشتری دوم حق ّ ندارد آن را از فروشنده مطالبه 

: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است ، آیا این زمین 6936کند. س 

 ملک او محسوب می شود یا ملک صاحب مال ؟
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مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی که صاحب مال ، ج : اگر زمین را با عین 

معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می شود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر 

اجازه ندهد، بیع ، باطل است . بر خالف زمانی که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد 

ت زمین ملک خود او و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صور

خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصی که 

پول او را به فروشنده داده است ، می باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در 

: اگر 6932ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالک آن برگرداند. س 

ی را بطور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود شخصی مال دیگر

مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال 

بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت 

 او بپردارد؟ آن را در آن زمان و یا در زمان پرداخت ِ عوض به

ج : اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع ، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را 

که به عنوان ثمن از مشتری گرفته ، به مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در 

صورت امکان ، عین مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید عوض 

ز مثل یا قیمت به او بدهد و أحوط این است که با مالک در مورد تفاوت آن را اعم ا

 قیمت زمان معامله و روز اداء، مصالحه نماید.

 اولیای تصّرف 

: اگر پدری برای فرزندان صغیرش امالکی را خریداری نماید و صیغه شرعی ِ 6933س 

ن دارد، محقق ی که بر آناعقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر والیت

 می شود؟
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ج : بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش ، قبض مبیع توسط پدر 

به عنوان والیت بر فرزند صغیر خود، برای تحقّق بیع و ترتّب آثار بر آن کافی است . س 

ا به لغی ر: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده و مب6939

عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی 

زمین بطور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می کند، آیا این بیع ، صحیح و 

بر من نافذ است ، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم 

 ؟

 214: ص

ج : اگر ثابت شود که ولی ّ شرعی شما زمینتان را به دلیل والیتی که در آن زمان بر شما 

داشته ، فروخته است ، بیع ، شرعاً محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی 

: اگر از دارایی 6931که فسخ ِ آن بیع ، ثابت نشده است ، حق ّ مطالبه زمین را ندارید. س 

قداری پول نقد باقی بماند و قیّم ، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، میّت م

( یا هر مقداری که در بازار 63آیا سود مال به مقداری که بانکها پرداخت می کنند )مثلًا 

و عرف ، متعارف می باشد، بر عهده اوست ؟ و در صورتی که با مال مذکور تجارت 

 آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست ؟کند و سودی را که مقدار 

ج : قیّم ، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست ، ولی اگر با مال صغیر تجارت کند، 

همه درآمدهای حاصله ، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با 

: آیا جایز 6931مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق ّ اجره المثل ِ کار خود می باشد. س 

است داماد و فرزندان ِ شخص ِ زنده غیر محجور، اموال و امالک او را بدون وکالت و 

 کسب اجازه از او بفروشند؟
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ج : فروش مِلک دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هر چند 

امله بر آن معفروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنا بر این تا مالک اجازه ندهد اثری 

: شخصی دچار سکته مغزی و اختالل حواس شده است ، در 6939مترتّب نمی شود. س 

این حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان 

 بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟

د که به نظر عرف مجنون محسوب شود، والیت ج : اگر اختالل حواس او به حدّی باش

بر او و اموالش با حاکم شرع ، است و برای هیچ کس حتّی فرزندانش تصرّف در اموال 

او بدون اذن حاکم شرع ، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه از حاکم در اموال وی 

ط به وتصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملی در آنها فضولی و من

: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده دار 6933اجازه حاکم است . س 

سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش )مادر فرزندان شهید( استفاده از اشیای 

خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می دهد، جایز است ؟ حقوقی که برای 

شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان می کند،  فرزندان شهید مقرّر

چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقیق فقط برای 

 فرزندان شهید مصرف نمایند؟

ج : تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه برای مصرف در هزینه 

ا برای استفاده دیگران ، هر چند به مصلحت کودکان صغیر شهید های خود آنان باشد و ی

: اشیایی که دوستان شهید 6937باشد، باید به اذن ولی ّ شرعی آنان صورت بگیرد. س 

هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال 

 فرزندان شهید محسوب می شود؟

 ای فرزندان شهید باشد، با قبول ولی ّ شرعی جزء اموال آنان محسوب ج : اگر هدایا بر
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 216ص: 

: پدرم 6974می شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولی ّ شرعی آنان است . س 

صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می کردند و مبلغ 

دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی معیّنی را به عنوان اجاره به ما می 

پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی 

که از آنان قرض گرفته ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را بر خالف قانون حفظ 

 ادرم خریدند و معامله بطورو نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سن ّ بلوغ از م

رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، 

قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست ؟ آیا آن تصرفات و معامله محکوم 

به صحت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق ّ فسخ آن معامله را داریم ؟ و آیا حق ّ صغیر 

 رور زمان از بین می رود؟با م

ج : اجاره غرفه و قطع پرداخت مال اإلجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و 

همچنین فروش آن محکوم به صحّت است ، مگر آنکه از طریق شرعی و قانونی ثابت 

شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز 

از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر  در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد

: 6976فرض اثبات بطالن معامله ، مرور زمان اثری در سقوط حق ّ افراد صغیر ندارد. س 

شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من 

 ز راننده ، مطالبه دیه و یاقیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم . اوّلًا: آیا من باید ا

پیگیری مسئله دریافت حق ّ بیمه را بکنم ؟ ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان 

برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم ؟ ثالثاً: آیا برای من جایز است از 

اه بیایم و آنان وتحق ّ کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم ؟ رابعاً: اگر از حق ّ آنان ک

 بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم ؟
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اگر راننده یا فرد دیگری از نظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به  6ج : 

عنوان والیت بر کودکان صغیر حق ّ آنان را با مطالبه از کسی که دیه بر عهده اوست ، 

حق ّ بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّی حفظ کنید و همچنین در مسأله 

مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم  2را داشته باشند، همین وظیفه را دارید. 

گذشت  9و  - 3پدرشان جایز نیست هر چند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد. 

یز نیست و آنان می توانند بعد شما از حق ّ فرزندان که خالف مصلحت آنان می باشد جا

: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده 6972از بلوغ دیه را مطالبه کنند. س 

است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولی ّ و قیّم همگی آنان شده است ، آیا در 

ر گصورتی که یکی از فرزندان به سن ّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می شود؟ و ا

اینگونه نباشد، آیا من حق ّ دارم سرپرست فرزندانم باشم ؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد 

 رأی دادگاه قصد دارد سدس اموال میّت را بگیرد، این مسئله چه حکمی دارد؟

ج : قیمومت و والیت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است 

ب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرفات او در اموال آنان باید طبق بدون اینکه نیاز به نص

مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خالف مصلحت کودکان صغیر 

 کرد،

 212ص: 

حق ّ دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان 

الیت و قیمومت جدّ پدری خارج می شود و اختیار که به سن بلوغ برسد و رشید شود از و

امور خود را بدست می گیرد ولی نه او و نه مادرش والیت و قیمومت بر فرزندان صغیر 

دیگر پیدا نمی کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث می برد، بنا 

: زن 6973کند. س بر این اشکال ندارد که سدس اموال میّت را برای خود دریافت 
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شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و 

دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه 

بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولی ّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی 

دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می کند، آیا این  داند و لذا از

عمل او جایز است ؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس 

دیگری به هر عنوانی حق ّ دخالت در این امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن 

 از عموی آنان را دارد یا خیر؟

اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و  6ج : 

مدیون حقیقی به دیه نیست ، جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حق ّ اوالد 

با وجود پدر یا جدّ پدری که بر صغار والیت و قیمومت  2صغیرش از او دیه مطالبه کند. 

: اگر مقتول فقط اوالد 6979ت در امور آنان را ندارد. س دارند، کس دیگری حق ّ دخال

صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو 

 قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است ؟

ج : اگر اختیارات ولی ّ شرعی به قیّم منصوب واگذار شده ، می تواند با رعایت مصلحت 

: مبلغی پول 6971صغیر نسبت به عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه اقدام نماید. س و غبطه 

از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری 

از آن را از بانک بگیرد تا بدین ترتیب هزینه های فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار 

 برای او جایز است ؟

برای ولی ّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای  ج :

خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط 

: اگر اولیای 6971اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الّا ضامن مال صغیر هستند. س 
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صغیر باشند و والیت بر آنان در مطالبه حقّشان با حاکم باشد، آیا در  دم یا بعضی از آنان

صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه ، 

 از قصاص عفو کند؟

ج : در صورتی که حاکم شرع ، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است 

: آیا جایز است حاکم ، ولی ّ قهری طفل را 6979یه نماید. س حق ّ قصاص را تبدیل به د

 بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

ج : اگر برای حاکم هر چند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار والیت 

ولی ّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است ، عزل وی بر حاکم 

 ست .واجب ا

 213ص: 

: آیا خودداری ولی ّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین 6973س 

قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می 

 شود؟

ج : مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم 

وی محسوب نمی شود. بنا بر این فی نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولی ّ رعایت مصلحت 

تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولی ّ، خودداری او از 

: اگر دولت ، زمین یا اموالی 6977پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد. س 

ی ّ ه نام آنان به ثبت برسد، امّا ولرا به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که ب

صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم می تواند این کار را به والیت از 

 صغار انجام دهد؟

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ج : اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولی ّ باشد، انجام آن بر او واجب 

ارد، ولی اگر حفظ اموال نیست و حاکم با وجود ولی ّ شرعی ، والیتی بر آنان ند

مخصوص صغار، منوط بر امضای ولی ّ باشد، او حق ّ ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر 

از انجام آن خودداری نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان 

ط : آیا عدالت در والیت بر طفل شر6144والیت بر صغار این کار را انجام دهد. س 

است ؟ و اگر ولی ّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجود 

 داشته باشد، حاکم چه وظیفه ای دارد؟

ج : عدالت ، شرط والیت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست ، ولی اگر برای حاکم هر چند 

د، باید ند شبا قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواه

: اگر در قتل عمد، همه 6146آنان را عزل نموده و از تصرّف در اموال طفل منع کند. س 

اولیاء دم مقتول ، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری )پدر یا جدّ پدری ( یا قیّم انتخابی 

 دادگاه حق ّ درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟

لیاء صغیر و مجنون ، چنین استفاده می شود که جعل والیت ج : از مجموعه ادّله والیت او

برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است . بنا بر این در 

مسأله مورد بحث ، ولّی شرعی آنان باید با مالحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و 

 بال عوض ، نافذ است . بدیهیانتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا 

است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با مالحظه همه جوانب و از جمله ، 

: اگر جنایتی بر انسان کاملی 6142نزدیک یا دور بودن او از سن ّ بلوغ صورت گیرد. س 

واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حق ّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون 

ذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را ا

 به مجنی علیه پرداخت کند؟
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ج : آنان والیتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی توانند بدون اذن او حق ّ وی 

 ت بر آنان ، وصیّت: آیا برای ولی ّ صغار جایز است به عنوان والی6143را مطالبه کنند. س 

 مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

 219ص: 

: آیا 6149ج : ولی ّ شرعی ، می تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد. س 

پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق تر و دارای اولویت است ؟ و اگر پدر یا جدّ 

پدری اولویتی ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق ّ هستند، آیا هنگام 

 مقدّم است یا قول مادر؟ اختالف ، قول پدر

ج : پاسخ با اختالف حقوق مختلف می شود، والیت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدری 

است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد 

از آن با پدر است و حق ّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یک مقدار 

ت و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر اس

: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است ، 6141پای مادران است . س 

برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن 

، با توجّه به اینکه من بخاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج آنان به من خودداری می کنند

 هم نخواهم کرد، چه کسی حق ّ نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج : نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سن ّ تکلیف شرعی حق ّ مادرشان است ، ولی 

ست حاکم شرع ا والیت بر اموال آنان با قّیم شرعی آنان است و در صورت نبودن قیّم با

و عموی صغار و مادر بزرگشان حق ّ حضانت و والیت بر آنان و اموالشان را ندارند. س 

: بعضی از اولیای کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت ، مانع استفاده مادر و 6141

فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد 
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ان می شوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به نیازش

 مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟

ج : اقدامات ولّی شرعی صغار باید با مالحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص 

ید به ردد، بامصلحت با او است و چنانچه بر خالف ، عمل کند و سبب بروز اختالف گ

: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع 6149حاکم شرع رجوع شود. س 

 آنان حفظ شود، صحیح است ؟

: هنگام وجود جدّ، عمو، 6143ج : با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد. س 

 دایی و همسر، حق ّ والیت و قیمومت با کدامیک از آنان است ؟

ت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدری است و حق ّ حضانت او هم فقط ج : والی

: آیا جایز است اموال 6147با مادر است و عمو و دایی حق ّ والیت و حضانت ندارند. س 

یتیمان با اذن دادستان کل ّ در قبال قبول حضانت آنان ، در اختیار مادر قرار گیرد، بطوری 

ق ّ اشراف و نظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته که جدّ پدری آنان فقط ح

 باشد؟

ج : این کار بدون موافقت جدّ پدری که ولی ّ شرعی کودکان است ، جایز نیست مگر 

آنکه باقی ماندن اموال ایتام در اختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این 

را  ال آنان را به کسی بسپارد که اوصورت حاکم باید جلوی آن را بگیرد و والیت بر امو

 شایسته آن می داند اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.

 211ص: 

: آیا بر ولی ّ طفل دریافت دیه ای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسی 6164س 

که دیه بر عهده اوست ، واجب است ؟ و آیا بکارگیری سهم صغیر از دیه هر چند با 
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حساب سرمایه گذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر باشد، بر او واجب گذاشتن در 

 است ؟

ج : بر ولی ّ طفل واجب است در صورتی که جنایت موجب دیه باشد، آن را برای صغیر 

از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای او تا رسیدن به سن ّ بلوغ و رشد حفظ کند، اّما 

از آن برای صغیر نیست ، ولی انجام آن در صورتی که به  ملزم به تجارت و بهره برداری

: اگر یکی از اعضای شرکت که ورثه 6166مصلحت صغیر باشد، اشکال ندارد. س 

صغیری دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمی که در اموال شرکت پیدا می کنند با 

چه تکلیفی  رکتاعضای دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان در اموال ش

 دارند؟

ج : واجب است در مورد سهم صغار به ولی ّ شرعی یا حاکم شرع مراجعه شود. س 

: آیا به مقتضای والیت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان ، واجب است اموالشان که 6162

از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده ، برای محفوظ ماندن ، به جدّ پدری تحویل 

، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با  داده شود؟ و بر فرض وجوب آن

توجّه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار 

 است ، از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟

ج : والیت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولی ّ و محرومیت آنان از استفاده از 

ل تا رسیدن به سن ّ بلوغ نیست ، بلکه به معنای لزوم نظارت ولی ّ بر آنان و اموالشان اموا

و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن 

اوست ، و بر ولی ّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و 

ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده  در صورتی که مصلحت

: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال 6163کنند، می تواند این کار را انجام دهد. س 
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فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز 

 به آن نیست ، ضامن است ؟

پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و  ج : برای

رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که 

: یکی از مؤمنین که سر پرستی برادران یتیم خود را بر عهده 6169استثنا شده است . س 

است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند  دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود

و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را 

به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای 

ال حاضر مبادرت به مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در ح

فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی آید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی 

 کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است ؟

ج : اگر شرعاً قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین 

 برای 

 211ص: 

نان کرده باشد، چیزی بر عهده او نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به آ

اجازه ولی ّ شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سن ّ بلوغ می باشد و او هم ضامن 

: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان 6161مال یتیمان است . س 

 قرض بدهد؟ قرض بر دارد و یا به دیگری

: اگر به کودکی لباس 6161ج : اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد. س 

یا چیزهای دیگر مثل اسباب بازی هدیه داده شود و بعد از بزرگ شدن کودک و یا به 
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علت های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولی ّ او آنها را صدقه 

 بدهد؟

ز است ولی ّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صالح می داند در ج : جای

 آنها تصرّف کند.

 شرایط جنس و عوض آن 

: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش )مثل کلیه ( را به شخصی که به 6169س 

 آن نیاز دارد، بفروشد؟

و یا ضرر قابل مالحظه ج : اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر 

: اشیایی که فایده و 6163ای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد. س 

اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند 

 یمانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقات

دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت 

 ، جواز خرید و فروش ، ضمان بر اثر اتالف و غیره ، بر آنها هم جاری می شود؟

ج : هر چیز که به خاطر منافع حالل آن موجب رغبت عقالء و لو گروهی از آنان باشد، 

احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر مالیّت داشته و همه 

اثر ید یا اتالف و غیره بر آن مرتّب می شود مگر احکام و آثاری که دلیلی بر عدم ترّتب 

آنها از نظر شرعی وجود دارد، هر چند احوط این است که در معاوضه چیزهایی مثل 

ص و رفع ید از این اشیا قرار داده شود. س زنبور و حشرات ، عوض در برابر حق ّ اختصا

: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش 6167

علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می 

 شود، صحیح است ؟
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: فروش زمین یا کاالی دیگر به 6124کال ندارد. س ج : مبادله آنها از طریق مصالحه اش

شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن 

 به فروشنده می پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟

 ج : معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است ، به صرف احتمال مذکور،

اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او می پردازد از اموال حرام است ، گرفتن 

: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریه ام بوده است ، و 6126آن جایز نیست . س 

اخیراً اقدام به فروش آن کرده ام ، در حال حاضر مردی ادّعا می کند که آن زمین بیشتر 

ت که وقف می باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست ؟ و از دویست سال اس

شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که 

 آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟

ج : همه معامالتی که بر زمین مذکور صورت گرفته ، محکوم به صحت هستند مگر آنکه 

 مدّعی 

 219ص: 

وقفیّت ، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف 

از مواردی است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطالن 

همه معامالتی می شود که بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید 

واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر  ثمن را به مشتری برگردانید و زمین هم

: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی 6122شما هم ضامن مهریه است . س 

مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که 

وند، می شصادرات آنها از جمهوری اسالمی ممنوع می باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق 

 بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است ؟
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ج : انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهای خارجی از راههای غیر 

: پدرم یک 6123قانونی و بر خالف مقرّرات دولت اسالمی شرعاً ممنوع است . س 

ن را بر اساس قانون اصالحات ارضی که ساعت از سهم آبیاری خود و زمین های تابع آ

او را ملزم به فروش زمین می کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، 

چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کالمی که داللت برهبه آن کند، شنیده 

 نشده است ، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم ؟

ر کلّی اگر حق ّ آبیاری و زمین های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود ج : به طو

او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی حق ّ دارند از مشتری پول مبیع را مطالبه کنند، ولی 

امر زمینهای اصالحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص 

جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری : آیا کسی که 6129مصلحت نظام است . س 

را بدست آورده ، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری 

 بفروشد؟

ج : این کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسالمی نباشد، فی نفسه اشکال ندارد. 

از دولت می گیرند : آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان 6121س 

 جایز است ؟

ج : انتقال حق ّ انتفاع از پروانه کار به دیگری بطور مجّانی یا در برابر عوض ، تابع مقرّرات 

: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به 6121دولت جمهوری اسالمی است . س 

به  ن آنصورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروخت

قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است ، در صورتی که به آن قیمت 

 ، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
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ج : قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده ، معیار فروش در مزایده نمی باشد، لذا اگر 

وش رضه شود، فرجنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش ع

: در 6129آن به باالترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحت است . س 

زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده ایم . آیا فروش زمین همراه با ساختمان 

موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول المالک بوده و فروشنده ، فقط 

 ختمان آن است ، جایز است ؟مالک سا

 ج : اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط

 213ص: 

: 6123می تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حق ّ فروش زمین را ندارد. س 

متی از ن قساینجانب خانه ام را به مردی فروخته ام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوا

پول به من داده است ، ولی با توجّه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک 

خودداری می کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم و باال رفتن قیمت خانه با گذشت زمان 

و همچنین با توجّه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی 

دّتی طول می کشد، آیا من فقط حق ّ دریافت مبلغ چک را دارم یا می به مبلغ چک ، م

 توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم ؟

ج : فروشنده حق ّ مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در 

رداخت پول ، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار در پ

پایین بیاید و متضرر شود، احوط این است که با مشتری در مقدار ما به التفاوت مصالحه 

: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده ام به این شرط که 6127کند. س 

زایش قیمت آن تا آن را در مدّت معّینی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان اف

افزایش داده  36توافق کرده ایم ، ولی اکنون فروشنده ، بطور یکجانبه ، قیمت را تا  61

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

است و اعالم کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می 

 باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است ؟

ج : اگر قیمت نهایی و قطعی در هنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یا تعیین قیمت ، 

موکول به مالحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده می تواند از 

انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را که می خواهد معیّن کند و مجرّد توافق و 

روشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع ، برای تراضی بعدی خریدار و ف

از سهم مشاع یک کارخانه پالستیک  61: اینجانب 6134صحّت بیع کافی نیست . س 

آن را در سه فقره  39قیمت آن را بصورت نقد و  69سازی را به مبلغ معیّنی خریده ام و 

، امّا کارخانه و وجوه نقدی قیمت است ، پرداخت نموده ام  69چک که مبلغ هر کدام 

و چک ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می شود و من حق ّ 

 مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم ؟

ج : قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحت خرید و فروش شرط 

ارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولی ّ او بروجه ک 61نیست ، بنا بر این اگر خرید 

صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار 

ملکیّت او بر آن مرتّب می شود و در نتیجه حق ّ مطالبه سهم خود از سود کارخانه را 

 خواهد داشت .

 شروط ضمن عقد

ین شرط که تا وقتی که زنده است منافع آن متعلّق به : شخصی باغ خود را به ا6136س 

 خود او باشد، به فرد دیگری فروخته است ، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است ؟

ج : فروش مبیع به نحوی که برای مّدتی مسلوب المنفعه باشد اشکال ندارد به شرطی که 

عت آن د از پایان مدّتی که منفمالیّت شرعی و عرفی داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بع
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استثنا شده است . ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعیّن ، منجر به جهل به ثمن یا مثمن 

 شود،

 217ص: 

: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در 6132بیع به علت غرر باطل است . س 

صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری بپردازد، آیا عمل به این 

 شرط شرعاً بر عهده او هست یا خیر؟

مبیع ،  لیمج : شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تس

: 6133به آن شرط عمل کند و مشتری هم می تواند خواستار عمل به شرط شود. س 

شخصی یک مغازه تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و 

حق ّ ساخت بنا در باالی آن را داشته باشد، فروخته است ، آیا با وجود این شرط و با علم 

نبود اصلًا آن را نمی فروخت ، مشتری حقّی ، نسبت به پشت بام به اینکه اگر آن شرط 

 مغازه دارد یا خیر؟

: شخصی 6139ج : بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ، مشتری حقّی در آن ندارد. س 

خانه ای را که هنوز تکمیل نشده ، خریده است ، به این شرط که فروشنده در ازای ثبت 

او مبلغی را مطالبه نکند، ولی اکنون در قبال ثبت سند به نام مشتری آن به نام مشتری از 

از او مبلغی را مطالبه می کند، آیا چنین حقّی را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب 

 است ؟

ج : بر فروشنده واجب است به تعهدّی که هنگام خرید و فروش نموده ، عمل کرده ، 

سند آن را به نام او نماید و حق ّ ندارد چیزی را بیشتر از مبیع را به مشتری تحویل دهد و 

آنچه که عقد مبتنی بر آن منعقد شده ، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشتری 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مبادرت به انجام عملی کند که از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد که 

ینی به قیمت معیّنی فروخته شده و : زم6131در ضمن عقد بر آن توافق شده است . س 

تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که 

مشتری مبلغ معّینی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. 

ر ر برابهمه این امور در یک سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده د

تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه 

 می کند، آیا او حق ّ این کار را دارد؟

ج : بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد 

ند و حق ّ ندارد از او بیع و همه اموری که در ضمن آن به نفع مشتری ملتزم شده عمل ک

: اگر خریدار و 6131مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند. س 

فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق ّ عدول از معامله را نداشته باشند 

لبه او در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق ّ مط

بیعانه ای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد 

منصرف شود، باید عالوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معینی را هم به عنوان ضرر و 

خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحیح 

 مالی که از این طریق به دست می آید برای آنان حالل است ؟ است ؟ و آیا

 ج : شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت 

 214ص: 

انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم 

من عقد ذکر نشوند، اثری ندارند، ولی با قرارداد بیع و امضای آن ، تا زمانی که در ض

ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و 
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: گاهی عبارت زیر 6139گرفتن مالی که به این ترتیب بدست می آید، اشکال ندارد. س 

ود باید معامله نماگر یکی از طرفین ، اقدام به فسخ »در قراردادهای بیع نوشته می شود: 

سؤال این است که اوال: آیا این «. فالن مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد

عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: 

 در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است ؟

شود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت  ج : این شرط، شرط خیار محسوب نمی

انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد الزم باشد و یا عقد 

مبتنی بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها که در قیمت مبیع 

 مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذکر شود و الّا باطل است .

 بیع  مسائل متفرقه

: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از امالک خود می کنند به این شرط که 6133س 

دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند، 

 آیا این بیع صحیح است ؟

م و اج : این نوع بیع صوری و وسیله ای برای دستیابی به قرض ربوی می باشد و لذا حر

باطل است ، بله اگر ملک خود را بطور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس 

اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشکال ندارد. 

: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کاال از طریق اسناد 6137س 

وده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کاال به بانک اعتباری بانکی نم

بعد از دریافت اسناد آن می کنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلًا بر آن توافق 

 شده از آنان می گیرند، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

دی ا سودی که به نسبت درصج : اگر تاجر، کاال را برای خودش وارد کند و سپس آن را ب

از قیمت کاال مشخّص می شود به کسی که می خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنین 

اگر کاال را برای کسی که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و 

اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قیمت کاال معیّن می کند، وارد کند، اشکال 

: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول 6194د. س ندار

آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم ، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز 

 است ؟

ج : اگر لوازمی را که فروخته اید، ملک شما بوده ، آنچه را هم که با پول آنها خریده 

سوب می شود و در غیر این صورت ، فروش آنها منوط به اجازه سایر اید، ملک شما مح

: شخصی یک محل ّ تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ 6196ورثه می باشد. س 

پروانه ساخت از شهرداری ، بنا نموده ، اجاره کرده است و شهرداری جریمه تخلّف از 

زد آیا این جریمه را باید مستأجر بپرداقوانین ساخت و ساز در آن مکان را مطالبه می کند، 

 یا مالک محل ّ تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است ؟

 216ص: 

ج : پرداخت این جریمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانین ساختمان 

: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و 6192سازی ، تخلّف کرده است . س 

آن را به موجب قانون اصالحات اراضی نظام سابق بدست آورده است  زراعت می کند و

، خریداری کرده ام ، ولی نمی دانم فروشنده ، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و 

مدّت زمان طوالنی است که فوت کرده و ورثه او اآلن پول آن را از من مطالبه می کنند، 

 حکم این مسئله چیست ؟
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حات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص ج : امر زمینهای اصال

: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم ، 6193مصلحت نظام است . س 

ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت ، اقدام به فروش مجدّد آن به 

ا از من ه او سند معامله رشخص دیگری نمود، با این فرض که من نمی توانم ثابت کنم ک

گرفته است ، آیا معامله ای که من انجام داده ام ، صحیح است یا معامله ای که او انجام 

 داده است ؟

ج : با فرض تحقّق خرید از مالک به وجه صحیح شرعی ، اختیار مبیع در دست مشتری 

ّول ا است و فروش آن توسط او به هر شخصی که می خواهد، صحیح است و فروشنده

حق ّ تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولی و منوط به اجازه مشتری 

: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتی از زمین هایم را زمانی که 6199اوّل است . س 

تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم ، ولی به سبب بعضی از مشکالت اداری 

بل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمین نیست ، سند زمین را ق

ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است ، آیا من 

 باید خواسته او را اجابت کنم ؟

ست اج : مدّعی خرید زمین تا زمانی که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نکرده 

، حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالکیّت هنگام ثبت 

: شخصی مالک قطعه 6191سند به نام او، نمی تواند به سند آن ملک استناد کند. س 

زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره 

از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا می کند که آنها را به نموده است و همچنین 

صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است ، ولی بعضی از آنان ادّعا می کنند 

که بطور مستقیم از مالک شنیده اند که راضی نیست ، از طرفی در آن زمین ، مسجد و 

ه مطالب مذکور سؤاالت زیر را مطرح خانه های مسکونی هم ساخته شده است ، با توجّه ب
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آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از  6می کنیم : )

تکلیف کارمندان نسبت به زمینهایی که خانه های خود را  2صاحب زمین است یا خیر؟ )

 در آن ساخته اند چیست ؟

 کلّف به خرید زمین از مالکج : اگر ثابت شود که نمایندگان شرکت تعاونی ) که م

بوده اند( به طریق صحیح اقدام به معامله کرده و رضایت مالک را تحصیل نموده اند، 

خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام تقسیم 

 زمین بین کارمندان ادّعا

 212ص: 

کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفته اند، تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت 

نشده است ، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحت می شود و ترتیب اثر 

دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین برای کسانی که از شرکت مذکور گرفته 

مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن مشتریانی که در اند، اشکال ندارد و همچنین ساخت 

: شخصی از همسر شهیدی خواسته است که 6191آن شریک هستند، اشکال ندارد. س 

تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده می شود، بنماید تا 

م اعتبار اینکه قیّ با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به 

فرزندان شهید می باشد با آن موافقت کرده است ، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین 

ادّعا می کنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده که به آنان داده 

 شده است . آیا این ادّعا مسموع است ؟

اثر ارائه گواهی امتیاز خرید، به خود مشتری  ج : اگر فروشنده ماشین آن را هر چند بر

فروخته است و او هم ماشین را برای خود و بامال خود خریده است ، ماشین ملک او 

محسوب می شود، هر چند ضامن قیمت امتیازی است که به خانواده آن شهید عزیز داده 
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ه صی فروخت: زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخ6199شده است . س 

و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقیمانده آن اقدام به ثبت رسمی 

سند به نام مشتری نماییم ، ولی او باقیمانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک 

 تبه اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده اس

. در خالل این مدّت مشتری ، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب 

و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و 

تعاون به آن تعلّق گرفته است ، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی 

ین خالی بوده و بعالوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام فروخته شده ، یک زم

ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست ، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً 

 بر عهده فروشنده است یا خریدار؟

ه دج : مالیاتها و هزینه هایی که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته ، بر عهده فروشن

است و آنچه به ساختمانی که در زمین ساخته شده و یا به زمین بخاطر ساختمان سازی 

در آن تعلّق گرفته ، بر عهده خریدار است که آن مغازه های تجاری را در زمین ساخته 

است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینه ها بر عهده یک طرف باشد باید 

: شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی بطور 6193س به همان صورت عمل نمایند. 

نقدی و قسطی بعد از توافق دو طرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس 

آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است ، به این شرط که پرداخت ما بقی 

ل از شروط معامله و اقساط آن به عهده مشتری دوم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدو

 قرار داد قبلی جایز است ؟

ج : فروشنده بعد از تحقّق بیع حق ّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام 

مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد، ولی 
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ن را قبول آ شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوم ، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده

 کند.

 213ص: 

: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه 6197س 

به نام او در آید عرضه شده است ، با من صد و سی نفر در این قرعه کشی شرکت کرده 

اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم ، آیا این معامله صحیح است ؟ و 

 یا استفاده از آن برای من جایز است ؟آ

ج : اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال 

: شخصی یکی از زمینهای خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را 6114ندارد. س 

ه آن مله های مربوط ببه شخص سومی فروخته است ، با توجّه به اینکه به هر یک از معا

زمین طبق قانون رایج ، عوارض دولتی تعلق می گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اّول 

مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوم نماید یا آنکه 

له ، معاف ی معامجایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوم کند تا مشتری اوّل از مالیاتها

شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر 

مالیاتهای مأخوذه به مشتری اّول وارد می شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست 

 مشتری اوّل ، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوم واجب است ؟

بت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اّول یا دوم تا زمانی که ج : فروشنده اوّل نس

بر خالف قانون ، نباشد، مخیّر است و می تواند از مشتری بخواهد که در عمل بر طبق 

قانون رایج ، با او همراهی کند و او ضامن عوارضی که از مشتری اّول در صورت ثبت 

 همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت زمین به نام او از وی گرفته می شود نیست ،

 به ثبت زمین بطور مستقیم به اسم مشتری دوم هم نمی باشد.
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 احکام خیارات 

 خیار مجلس  - 3

: شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده 6116س 

ل ع نموده و از تحویپرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بی

 ساختمان به خریدار خود داری کرده است ، این کار او چه حکمی دارد؟

ج : اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی 

خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الّا حکم به صحّت و نفوذ فسخ 

 می شود.

 خیار عیب  - 2

: اگر اداره های رسمی از ثبت مِلک به نام خریدار خودداری کنند، آیا باعث 6112س 

 ثبوت حق ّ فسخ برای او می شود؟

ج : اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبیع به دیگری ممنوع است با فرض 

 .داین که این امر عرفاً عیب محسوب می شود، موجب ثبوت خیار برای خریدار می گرد

: اگر ثبت رسمی سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم 6113س 

 داشته باشد، آیا موجب بطالن معامله می شود یا خیر؟

ج : این امر باعث بطالن بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق ّ فسخ هم برای 

 او نمی شود.

 219ص: 

 خیار تأخیر - 1
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: شخصی خانه ای را از فردی به قیمت معّینی خریده و پرداخت پول آن را بر 6119س 

عهده گرفته است ولی بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته 

است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار 

 یع ، باطل محسوب می شود؟نداده است ، آیا این ب

ج : مجرّد تأخیر مشتری در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل 

نمی کند هر چند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولی بعد از گذشت سه روز از این 

 بیع ، فروشنده خیار فسخ دارد.

 خیار شرط - 4

ی را به صورت بیع الزم به شخصی فروختم به : اینجانب یک آپارتمان مسکون6111س 

این شرط که اگر در موعد مقرّر برای ثبت سند آپارتمانی به نام او و دریافت باقیمانده 

آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود، حق ّ فسخ معامله و فروش آپارتمان به 

 قرّر در دفتر ثبتقیمت روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد م

اسناد رسمی حاضر نشد، بیع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگری فروختم . آیا 

 این بیع دوم شرعاً صحیح است ؟

ج : مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطی که دو طرف 

 در ضمن عقد الزم به آن ملتزم شده اند، اشکال ندارد.

 خیار رؤیت  - 5

: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن ، فالن متر مربع است و 6111س 

سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار 
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کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است ، آیا این بیع از نظر شرعی صحیح است 

 حق ّ فسخ دارد؟؟ و آیا خریدار 

ج : اگر مشتری قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار 

مساحت آن ، خریداری کند، معامله صحیح است ، ولی خریدار به علت تخلف وصف 

، حق ّ فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فالن مقدار است هر متری 

مت معّینی بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر از آن را به قی

است بیع نسبت به مساحت موجود صحیح است و خریدار حق ّ دارد پول مقدار ناقصی 

 زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگیرد.

 خیار غبن  - 6

مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع  : اگر مشتری پرداخت قیمت6119س 

نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده 

می شود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن ، خیار تأخیر برای او ثابت می 

 شود؟

 یمت عادالنه در زمان معامله است مثلج : معیار ثبوت خیار غبن حصول غبن نسبت به ق

 اینکه کاالیی را به قیمتی کمتر از قیمت زمان بیع به مقداری که عرفاً، قابل مسامحه نیست 

 211ص: 

بفروشد، ولی افزایش قیمت بعد از تحقّق عقد، معیار غبنی که موجب خیار است ، نمی 

می خیار برای فروشنده ن باشد، همانگونه که مجرّد تأخیر در پرداخت ثمن موجب ثبوت

 شود.
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: زمینی را به مبلغی فروختم ، شخصی به من گفت که در این معامله مغبون شده 6113س 

 اید، آیا با گفته او خیار غبن برای من ثابت می شود؟

ج : تا زمانی که ثابت نشده شما آن را بدون اطالع ، به قیمتی کمتر از قیمت زمان فروش 

 امحه نیست ، فروخته اید، خیار غبن ندارید.به مقداری که قابل مس

: شخصی زمینی را به مساحت معّینی می فروشد و سپس معلوم می شود که 6117س 

متراژ واقعی زمین مورد معامله ، بیشتر از مقداری است که فروخته و پول آن را گرفته 

 است ، آیا او حق ّ مطالبه مقدار زیادی زمین را دارد؟

قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معیّنی دارد به قیمت معیّنی بفروشد و ج : اگر تمام آن 

سپس معلوم شود که مساحت آن بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتی است 

که زمین را به آن قیمت فروخته است ، بر اثر ثبوت خیار غبن ، حق ّ فسخ دارد، ولی اگر 

 فروشد، می تواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کند.زمین را هر متری به قیمت معیّنی ب

: اگر بین دو نفر معامله ای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را 6114س 

برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعًا 

 سخ دارد؟صحیح است ؟ و بر فرض صحّت آیا خریدار حق ّ ف

ج : بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن اشکال ندارد هر چند به غرض 

کشف این امر باشد که مغبون شده است یا خیر، ولی تا زمانی که غبن او ثابت نشده ، 

 حق ّ فسخ ندارد.

 : معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟6116س 

 ثبوت خیار غبن برای مغبون فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست . ج : در
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: اینجانب خانه ای را به شخصی فروختم ، وی بعد از تسلیم پول آن و تحویل 6112س 

گرفتن مبیع اعالم کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولی از آن زمان به دالیل 

 من پرداخته است ، خودداری می کند و بعدمختلف از تخلیه خانه و دریافت پولی که به 

از گذشت دو سال ادعا می کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده ام و در 

حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه می کند. آیا با علم به اینکه او مدّعی غبن است 

 نماید؟لکیّت نصف خانه را بو بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده ، شرعاً جایز است ادّعای ما

ج : در صورتی که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق ّ فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد مالی 

را که پرداخت کرده است ، دارد، و حق ّ فسخ بیع در جزئی از مبیع یا حق ّ مطالبه مبلغی 

 بیشتر از مالی را که پرداخت کرده است ندارد.

نفر واقع شده که سند عادی در مورد آن تنظیم نموده و در  : معامله ای بین دو6113س 

ضمن عقد شرط کرده اند که اگر هر یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنی 

را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکی از طرفین بر اثر غبن از معامله پشیمان شود، حقّ  

 فسخ آن را دارد؟ و اگر

 211ص: 

 بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟معامله را 

ج : هر چند شرط پرداخت پول ، توسط کسی که از اتمام معامله ، خودداری کند اگر 

ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنی بر آن باشد، فی نفسه صحیح و وفا به آن واجب است 

 نمود، نمی شود.، لکن شامل موردی که معامله را می توان با خیار غبن فسخ 

: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه ای آشکار شد که در آن معامله مغبون 6119س 

شده ام ، لذا برای فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم ، و او با فسخ و برگرداندن پول من 
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موافقت نکرد و در نتیجه خانه در اختیار و تحت تصرّف من باقی ماند، سپس قیمت خانه 

و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولی من از پذیرش  گران شد

درخواست او خودداری کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی 

که به او داده بودم نمودم ، ولی او از پرداخت مبلغ زائد خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع 

 ن برای فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتیمن به فروشنده بعد از ثبوت غب

که او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب می 

 شود یا خیر؟

ج : مجرّد مراجعه ذو الخیار به طرف دیگر معامله برای توافق بر فسخ آن و یا صرف ِ 

مله شنده در مقابل دریافت مبلغی زائد از او، فسخ معارضایت او به بازگرداندن مبیع به فرو

محسوب نمی شود، ولی چون فسخ معامله توسط ذو الخیار منوط به موافقت طرف دیگر 

و بازگرداندن مبیع به او نیست ، بنا بر این اگر هنگامی که از غبن مطلع شدید، واقعاً معامله 

ما ک خانه مزبور نیستید بلکه بر شرا فسخ کنید، شرعاً صحیح است و بعد از آن ، مال

 واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده ، تحویل دهید.

 بیع خیاری )بیع شرط( 7

: اگر شخصی چیزی را به فردی به صورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم 6111س 

 مبیع به مشتری ، جایز است او یا مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟

ج : مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده ، ملک مشتری است و فروشنده 

روش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می تا معامله اوّل را فسخ نکرده ، حق ّ ف

تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد هر چند هنوز آن را قبض 

 نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد.

 خیار تخلّف شرط - 8
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کرده است به این شرط که در طی دو : شخصی کاالیی را از فردی خریداری 6111س 

ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان ، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کاال 

را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را 

مقرّر که  مدّت پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کاال به سبب تأخیر در فسخ از

باعث ورود خسارت تخمینی شده است ، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود 

فسخ می شد، فروشنده کاال را درهمان زمان می فروخت و از پول آن در تجارتهای دیگر 

 بهره می برد، سؤال این است که آیا مشتری حق ّ فسخ 

 219ص: 

ارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است ؟ و آیا معامله را بعد از گذشت مهلت خیار د

 فروشنده حق ّ دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدی از پول کاال کند؟

ج : ذو الخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حق ّ فسخ و پس دادن کاال را ندارد و همچنین 

ق کنند، ولی فنمی تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توا

فروشنده نمی تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی که 

: آیا هر یک از متبایعین می 6119با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است . س 

 توانند با ادّعای عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله ، آن را فسخ کنند؟

تا زمانی که به صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و یا انعقاد ج : عدم تحقّق غرض 

: اینجانب 6113عقد، مبنی بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خیار فسخ نمی شود. س 

مغازه تجاری خود را با سند عادی با شرایطی فروختم از جمله اینکه مالیاتهای آن را 

داری کرده است ، آیا من حق ّ خریدار بپردازد، ولی وی تا کنون از پرداخت آنها خود

 فسخ معامله را دارم یا خیر؟
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ج : اگر بطور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالیاتها 

توسط خریدار، فروشنده حق ّ فسخ بیع را داشته باشد، و یا عقد مبتنی بر این امر، واقع 

فردی قطعه زمینی را خریده است : 6117شده باشد، حق ّ فسخ برای او ثابت است . س 

به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمی به نام او جلوگیری کند و یا معلوم شود که 

زمین در طرح شهرداری قرار دارد، حق ّ فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته برای 

 زاین زمین پروانه ساختمان بگیرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و با

گرداندن پول زمین را می کند، ولی به این شرط که اگر شهرداری اجازه ساختمان سازی 

در این زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمین را به همان 

 قیمت قبلی به او بفروشد، آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است ؟

د که مورد قبول طرفین است می تواند معامله ج : گر چه مشتری بر اساس شرط ضمن عق

را فسخ کند و پول زمین را از فروشنده مطالبه نماید ولی حق ّ اشتراط چیزی را در ضمن 

: عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شروط معیّنی که 6194فسخ علیه فروشنده ندارد. س 

ثمن  مشتری قسمتی از مشتری به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده ، محقق شده است و

معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولی از عمل به بقیّه شرطهای بیع 

 خودداری می کند، آیا با این وضعیت او شرعاً حق ّ الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟

فا کند ولی و ج : فروشنده باید تا زمانی که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده ، به آن

اگر حق ّ فسخ داشته باشد هر چند بدلیل تخلّف مشتری از بعضی از شروط باشد، جایز 

است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشتری حق ّ ندارد فروشنده را به چیزی غیر از 

 باز گرداندن پولی که از او گرفته است ، ملزم نماید.

 213ص: 

 احکام متفرّقه خیارات 
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: آیا ترک مطالبه حق ّ یا تاخیر در مطالبه آن مثال به مدّت دو سال شرعاً موجب 6196س 

 سقوط حق ّ می شود؟

ج : مجرّد عدم مطالبه حق ّ، یا تأخیر در آن برای مدّتی ، موجب سقوط حق ّ نمی شود 

: شخصی ملکی 6192مگر در صورتی که حق ّ فی نفسه محدود به زمان معّینی باشد. س 

قیمتی که مقداری از آن نسیه بود فروخت و بعد از آنکه مقدار نقد آن را دریافت  را به

کرد و مبیع را به مشتری تحویل داد، فرد دیگری خواستار خرید همان مبیع به قیمت 

بیشتری شد، آیا جایز است بیع اّول را فسخ نماید تا مبیع را به مشتری دوم به قیمت بیشتری 

 بفروشد؟

که بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب ج : بعد از آن

است و تا زمانی که بر اساس یکی از خیارات حق ّ فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش 

: زمینی را به شخصی فروختم 6193مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست . س 

ار سال بپردازد، ولی از همان زمان معامله ، از فروش به این شرط که پول آن را در طی چه

زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشتری خواستم که زمین را به من 

برگرداند ولی او از انجام این کار امتناع ورزید، آیا راهی برای رجوع از این معامله وجود 

 دارد؟

شرعی اثری ندارد، بنا بر این بعد از آنکه  ج : مجرّد پشیمانی از بیع بعد از معامله از نظر

بیع به طور صحیح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده 

حق ّ ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتی که بر اثر تحقّق یکی از اسباب خیارات 

: شخصی 6199فسخ نماید. س  ، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت می تواند بیع را

زمین مفروز خود را که دارای سند رسمی است با سند عادی و اسقاط جمیع خیارات 
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فروخته است ، ولی از اینکه سند رسمی به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را 

 دوباره به شخص دیگری هم فروخته است ، آیا بیع دوم او صحیح است ؟

زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات ، فروشنده حق ّ فروش  ج : بعد از تحقّق بیع

مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، بلکه این معامله او فضولی بوده و منوط به اجازه 

: شخصی مقداری سیمان از کارخانه ای خریداری نموده 6191مشتری اوّل است . س 

را  تحویل بگیرد و تمام پول آناست به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت 

هم پرداخت کرده است ، بعد از آنکه خریدار مقداری از سیمان را از کارخانه تحویل 

گرفت ، قیمت آن در بازار به مقدار زیادی افزایش یافت ، آیا کارخانه می تواند معامله 

 را فسخ نموده و از تحویل بقیّه سیمان به خریدار خودداری نماید؟

ز آنکه بیع به نحو صحیح ِ شرعی محقّق شد اعم از اینکه بصورت نقدی باشد یا ج : بعد ا

نسیه و یا بیع سلف ، تا زمانی که فروشنده یکی از خیارات شرعی را نداشته باشد، حق ّ 

 ندارد معامله را بطور یک جانبه فسخ کند.

 217ص: 

که مقداری از پول  : اینجانب خانه ای را با سند بیع عادی خریدم به این شرط6191س 

آن را به طور نقدی و بقیّه را تا موعد مقرّری بپردازم و سند آن در مّدت سه ماه به طور 

رسمی به نام من شود، ولی من نتوانستم باقیمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم 

بیع به فت مو او هم اعتراضی نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه برای پرداخت آن مبلغ و دریا

او مراجعه کردم ، ولی او از تحویل آن خودداری نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از 

انقضاء موعد پرداخت پول ، فسخ کرده است ، با توجّه به اینکه بعد از فسخ معامله ، پولی 

هم  را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را
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دریافت کرده است ، آیا به مجرّد اینکه باقیمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته ام او 

 حق ّ فسخ دارد؟

ج : مجرّد عدم پرداخت مقداری از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده ، موجب ثبوت 

حق ّ فسخ برای او نمی شود. بنا بر این اگر منزل به نحو صحیح شرعی خریداری شود، 

ولی تحت تصرّف فروشنده باقی بماند و بدون اینکه حق ّ فسخ داشته باشد آن را اجاره 

دهد، عقد اجاره او فضولی بوده و متوقف بر اجازه مشتری است و واجب است عالوه بر 

تحویل مبیع به مشتری ، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده 

اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این صورت می تواند است به او تحویل دهد مگر 

: آیا فروشنده 6199اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نماید. س 

بدون ثبوت خیار، حق ّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا می تواند بعد از تحقّق بیع ، قیمت مبیع 

 را افزایش دهد؟

: شخصی از فردی خانه ای 6193ز موارد مذکور را ندارد. س ج : حق ّ انجام هیچ یک ا

را خریداری کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام 

شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت ، اداره مزبور اعالم نمود که باید عالوه بر 

ت ، مبلغی اضافی هم پرداخت شود، پولی که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده اس

خریدار، فروشنده را از این مسئله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافی را بپردازد و الّا بیع را فسخ 

می کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت ، ولی فروشنده از پرداخت آن مبلغ 

ری ر به شخص دیگاضافی امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبو

داده شود، در این صورت ، خریدار برای گرفتن پولی که داده به چه کسی باید مراجعه 

 کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسی که بتازگی خانه به او واگذار شده است ؟
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ج : اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده 

: شخصی حیوانی را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که 6197س  مطالبه کند.

اگر مشتری برای آن حیوان یافت شد، آن را بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ 

 نماید، آیا با این قصد، حق ّ فسخ برای او ثابت می شود؟

: 6134ج : در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله ، خیار دارد. س 

 چند نفر ملکی را از شخصی خریده اند و در چندین نوبت مقداری از پول آن را به 

 294ص: 

او پرداخته اند و پرداخت ما بقی آن هم مشروط به ثبت سند رسمی به نام آنان بوده است 

ر انجام آن کوتاهی کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزیده و ، ولی فروشنده د

مدّعی فسخ بیع است ، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب 

 او صحیح است ؟

ج : تا زمانی که یکی از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها برای فروشنده 

شد، فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید وجود نداشته با

: شخصی کاالیی 6136و شرعاً ملزم به ثبت رسمی آن ملک به نام خریداران است . س 

را از فردی خرید و بعد از آنکه مقداری از پول آن را پرداخت نمود، همان کاال را با 

شتری دوم بعد از تصرّف در آن وقتی مقداری سود به شخص دیگری فروخت ، ولی م

از سود فروشنده آگاه شد، اعالم نمود که از خرید آن پشیمان شده است ، آیا فسخ معامله 

 بر اثر آن جایز است ؟

ج : اگر یکی از اسباب خیار برای مشتری دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را 

 فسخ کند و الّا جایز نیست .
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 توابع مبیع 

: شخصی خانه اش را فروخته و بعد از فروش ، مبادرت به برداشتن چراغها و 6132س 

 آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده است ، این عمل چه حکمی دارد؟

ج : اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه ، از نظر عرف ، تابع آن محسوب 

قی آنها را به همان صورت در خانه با نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط نشده باشد که

: اینجانب خانه 6133بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش ، اشکال ندارد. س 

ای را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردی خریدم ، ولی او فقط خانه را به من تحویل 

امله ارکنیگ ماشین جزء معداد و از سند معامله چیزهایی را که داللت می کرد به این که پ

بوده ، حذف کرد. در حالی که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایی که در سند معامله 

 ذکر شده ، پول دریافت کرده است ، این مسئله چه حکمی دارد؟

ج : بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت 

اعم از اینکه در برابر آن ، پول پرداخت شده باشد یا آنکه گرفته است تحویل دهد، 

انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشتری او را ملزم به این کار نماید. س 

: کولر طبقه اوّل ساختمانی که خریده ام در هنگام خرید آن طبقه ، در بالکن قرار 6139

لوله ای که از لوله اصلی موجود در  داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق

طبقه همکف منشعب می شود، گرفته شده است ، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد 

دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه ، مختص 

 اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است ، این عمل او چه حکمی دارد؟

ر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق ّ استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه ج : اگ

 همکف را دارید، حق ّ ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمائید.

 296ص: 
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 تسلیم مبیع و تأدیه ثمن 

: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیه های خود را از دست داد و شخصی اعالم 6131س 

حاضر است یکی از کلیه های خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا  آمادگی نمود که

کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به 

بیمار نیست ، آیا شخص مزبور حق ّ دارد بخاطر چند روز بیکار شدن ، مبلغ مذکور را از 

 بیمار مطالبه کند؟

د توافق در برابر کلیه باشد، در صورتی که عدم قابلیت کلیه برای پیوند ج : اگر مبلغ مور

به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، می تواند تمامی 

مبلغ موردتوافق را مطالبه کند هر چند بیمار از کلیه او استفاده نکند، ولی اگر قبل از قطع 

بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق ّ مطالبه چیزی را از  و جدا کردن کلیه از

: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری 6131بیمار ندارد. س 

از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقیمانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام 

ن از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم مشتری از او بگیرم ، ولی اکنو

 اصرار می کند که خانه را تخلیه کنم ، حکم این مسئله چیست ؟

ج : اگر بیع بروجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق ّ فسخ نداشته 

ودداری نماید. ار خباشد، نمی تواند به مجرّد پشیمانی و نیاز به مبیع ، از تسلیم آن به خرید

: حواله ای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم 6139س 

، بعد از دریافت کاال برایم معلوم شد که قیمت قطعی سنگها را معیّن نکرده اند، برای 

تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم ، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی آنها با 

کمی توسط اداره مربوطه اعالم خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر تفاوت 

قیمت قبلی اعالم کرد و من هم نپذیرفتم ، با توجّه به اینکه در آن وقت سنگها را بریده و 

 فروخته ام ، حکم این مسئله چیست ؟
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برطرف  لج : از شرایط صحت معامله ، تعیین مبیع و قیمت آن است بطوری که غرر و جه

شود، بنا بر این اگر معامله در روز تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعی محقّق 

نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قیمت روزی که آنها را بریده و فروخته است ، می 

: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش 6133باشد. س 

به دختر خود پرداخته است ، شوهرش او را عمداً اذیت نموده می باشد و پول آن را هم 

و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طالق خواهد داد و به همین 

دلیل تسلیم مبیع ، متعذّر شده است ، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر 

 بر عهده شوهر اوست ؟ عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا

ج : تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است . س 

: اینجانب خانه ای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر 6137

ثبت اسناد رسمی حاضر شود و خانه را بطور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعّهد 

ود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداری نمود، آیا حق ّ دارم خ

 انجام آن را از او مطالبه کنم ؟

 ج : اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظیم کرده اید، خرید

 292ص: 

له و خودداری از و فروش خانه به نحو صحیح شرعی بوده ، فروشنده حق ّ رجوع از معام

عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه اقدامات 

الزم برای انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق ّ دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل 

 : بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است ،6174کند. س 

خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کاالیی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته 

است ، بطور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می پرداخته در دفتر خود ثبت 
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می کرده است ، فروشنده هم هر مبلغی را که از او تحویل می گرفته در دفتر خود ثبت 

در زیر هر مبلغ دریافتی امضا می کرده است ، بعد از گذشت تقریباً  می نموده و دفتر او را

چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده ، نمودند 

که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختالف وجود دارد، مشتری مدّعی 

به اینکه آن مبلغ ِ مورد اختالف در هیچ پرداخت آن است و فروشنده منکر آن ، با توجّه 

 یک از دو دفتر ثبت نشده است ، حکم این مسئله چیست ؟

ج : اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا می کند به فروشنده داده ، پرداخت کرده 

است ، چیزی بر عهده او نیست ، و الّا سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است ، 

 شد.مقدّم می با

 بیع نقد و نسیه 

: خرید کاال بطور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه 6176س 

حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی 

 چه حکمی دارد؟

ندارد ولی  لج : خرید و فروش کاال به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکا

فروش چک به مبلغ کم تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصی که مبلغ چک در ذمه 

: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن ، این 6172او است ، اشکال ندارد. س 

مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فالن مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن 

قسطی ، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس  مقدار زیادی در فروش

معامله صورت بگیرد، با توجّه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر 

قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و معامله ربوی است ، آیا اساساً معامله ، ربوی 

 و باطل محسوب نمی شود؟
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رتی که بصورت نسیه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، ج : این معامله در صو

: در عقد بیعی 6173اشکال ندارد و این قبیل معامالت ، ربوی محسوب نمی شوند. س 

برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی 

سال از پرداخت اولین  در طول یک سال صورت بگیرد و کاال هم بعد از گذشت یک

قسط آن توسط مشتری ، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اوّل آن 

 به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده ، خیار تأخیر دارد؟

ج : در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد 

 و الّا بیع از اساس باطل است .باشد 

 293ص: 

: در صورتی که پرداخت قسط اوّل ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، 6179س 

آیا با آنکه معامله مهلت معّینی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت 

ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجّرد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می شود یا 

 خیر؟

، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن  ج : باید در بیع نسیه

مهلت اقساط ثمن ، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است ، ولی اگر زمان پرداخت 

معیّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر 

: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته 6171موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی شود. س 

شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن 

وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری 

د و می کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعالم کردند که رضایت به این عمل ندارن

 ساختمان را غصبی می دانند و نماز در آن باطل است ، این مسئله چه حکمی دارد؟
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ج : بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و 

به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار 

ندارند و زمین مزبور غصبی نیست ، بله آنان حق ّ دارند پول  نمودند، دیگر حقّی در آن

زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و بر این اساس تحصیل کردن و نماز 

خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست 

. 

 بیع سلف 

: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی بطور بیع سلف خریداری کردم 6171س 

و مقداری از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به 

باقیمانده پول آن بدهکار هستم ، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به 

ارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپ

 قیمت قبلی آن بود تحویل بگیرم ، حکم این مسئله چیست ؟

ج : خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطی از اساس باطل است ، زیرا از شرایط صحّت 

بیع سلف ، پرداخت نقدی همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است ، بنا بر این اگر 

مان مزبور بصورت بیع سلف خریداری شده و همه ثمن در مجلس بیع ، نقد باشد، آپارت

فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل 

دهد و حق ّ ندارد از او برای تحویل مصداق مبیع پول بیشتری را مطالبه کند، همانگونه 

مبیع نیست به او تحویل دهد و مشتری هم ملزم به که نمی تواند چیزی را که مصداق 

قبول آن نیست هر چند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشتری را 

: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن 6179از او مطالبه نماید. س 

ل شود و آن مان آن تکمیتکمیل نشده بود بطور قسطی خریدم و سپس قبل از آنکه ساخت
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را از فروشنده تحویل بگیرم ، مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم ، آیا این 

 خرید و فروش صحیح است ؟

ج : اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخّص و جزئی )معیّن ( باشد که به 

 صورت 

 299ص: 

ید اقدام به تکمیل آن کند، خر نسیه و قسطی آن را خریده اید به این شرط که فروشنده

و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده 

: اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب 6173اشکال ندارد. س 

بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام 

ها می گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست ، آیا این معامله صحیح تحویل کتاب

 است ؟

ج : اگر مبلغی که قبلًا پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و 

پرداخت باقیمانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بیع از هنگام پرداخت 

یه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن معیّن نشود و یا مقداری از ثمن و به صورت نس

بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع ، نقد نباشد آن معامله ، شرعاً باطل 

است ، البتّه در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی 

: شخصی کاالیی را 6177د. س فروشنده می تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزن

از فرد دیگری می خرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه 

موعد مقرّر رسید کاالی مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است ، آیا خریدار 

 مستحق ّ عین کاالست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟
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حیح شرعی صورت بگیرد، خریدار مستحق ّ عین آن مبیع است ج : اگر معامله به نحو ص

مگر آنکه از مالیّت افتادن آن کاال بطور کلّی ، عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب 

 بیع بر اثر آن خود بخود فسخ می شود و فروشنده باید ثمن را به خریدار برگرداند.

 خرید و فروش طال، نقره و پول 

ال به قیمت روز به مبلغ معیّنی بطور نقدی فروخته شود، آیا جایز : اگر شمش ط6144س 

است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ 

 و آیا سود حاصل از فروش این شمش ، حالل است یا خیر؟

وافق دو طرف تج : تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدی باشد یا نسیه ، وابسته به 

است ، بنا بر این معامله مذکور و سود حاصل از آن ، اشکال ندارد، بله معامله طال در 

: 6146برابر طال، به صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن ، جایز نیست . س 

 طالسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طال چه اموری شرط است ؟

ولی در معامله طال در برابر طال شرط است که به  ج : ساخت و فروش طال اشکال ندارد

صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد. 

: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی 6142س 

 دارد؟

ه ئی باشد مثل این کج : در صورتی که معامله ی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقال

اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای عالمت های 

مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله 

 ، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و

 باطل است .
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 291ص: 

: افرادی در اینجا وجود دارند که سکه های پول را که برای مکالمات تلفنی 6143س 

عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها می فروشند مثلًا سی و پنج تومان از 

سکه های پول فلزی را می دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می گیرند، خرید و فروش 

 ولها چه وجهی دارد؟این پ

ج : خرید و فروش سکه های پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در 

: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت 6149مکالمات تلفنی و مانند آن ، اشکال ندارد. س 

پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است 

هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن ، مغبون  و خریدار

را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معامالت ِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی 

که از این راه بدست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال 

 حالل مخلوط به حرام هستند؟

ج : خرید پولهای قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کنند، اشکال 

ندارد، هر چند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پولهای جدید و رایج باشد و بعد از 

آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هر چند کمتر از پول رایج داشته باشد، 

هر چند غبنی باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود معامله صحیح است 

آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می شود در حکم سایر اموال 

او است و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده ، جایز است در آنها تصرّف کند. س 

این عنوان که مال هستند و یا حکایت از  : خرید و فروش بعضی از اسکناسها نه به6141

مالیّت و اعتبار می کنند، بلکه از این جهت که برگه های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

است « ره قدس س»مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی 

 ، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود؟

فروش این اسکناسها به قصد جدّی و به غرض عقالئی باشد،  ج : در صورتی که خرید و

اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است . 

 : شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟6141س 

رد؟ و آیا : خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دا6149ج : فی نفسه اشکال ندارد. س 

 شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است ؟

ج : اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، 

مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامی 

ست آورد، اگر به همان که خریدار، اوراق قرضه ملّی را می فروشد تا پول خود را بد

قیمتی که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال 

 ندارد.

 مسائل متفرّقه تجارت 

: در بعضی از کارخانه ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی 6143س 

ول یکی از دولتهای که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند، نموده و به اسم محص

 معروف 

 291ص: 

خارجی برای فروش به بازار عرضه می کنند، آیا عمل مذکور غش ّ و تدلیس محسوب 

می شود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع ، معامله 

 ای که بر روی این وسایل صورت گرفته ، صحیح است یا باطل ؟
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ج : اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای 

مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقّلب و تدلیس صدق 

نمی کند ولی اعالن و اخبار خالف ِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر 

مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن کاالی مذکور با وصفی که 

: 6147اگر مشتری بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت . س 

آیا جایز است صاحبان کارخانه ها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای 

باسهای روی ل فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجّه مشتریان و خریداران بر

 کودکان ، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟

ج : اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب 

: تقلّب و 6164نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانین جمهوری اسالمی الزم است . س 

تر ) در به فائده مالی یا علمی بیشدروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی 

 صورتی که متوجه نباشند( چه حکمی دارد؟

ج : دروغ و فریب و تقلّب در معامالت جایز نیست ، هر چند طرف مقابل غیر مسلمان 

 : گرفتن چه مقدار سود در فروش کاال مجاز است ؟6166باشد. س 

ر خالف به حدّ اجحاف نرسیده و بج : سود گرفتن حدّ معیّنی ندارد، بنا بر این تا وقتی که 

مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب ّ آن است که فروشنده 

: شخصی 6162به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید. س 

اقدام به فروش آب ِ تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است 

، مثلًا قسمتی از آن را به فردی به قیمت ده هزار تومان فروخته و قسمت دیگر به همان 

مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجّه به اینکه همه 

 آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق ّ اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم ؟
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، مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق ّ اعتراض ج : اگر فروشنده 

: اگر کاالیی را از یک شرکت تعاونی به قیمت 6163به تفاوت قیمت ها را ندارند. س 

دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است ، خریداری کنم ، آیا جایز است این 

انم مت خرید حتّی سه برابر آن ، به فروش برسکاال را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قی

 ؟

ج : در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حّد 

: اینجانب از تولید کنندگان وسایل 6169اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد. س 

 الکترونیکی هستم ، آیا جایز است آنها را به 

 299ص: 

 خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول می کند، بفروشم ؟ هر قیمتی که می

ج : فروش کاالیی که قیمت معیّنی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار 

: سرمایه داری 6161و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد. س 

؟ آیا امکان دارد فردی با وجود  از نظر اسالم چه حکمی دارد و حدود آن کدام است

پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسالم با سرمایه داری ، 

فقط شامل افرادی می شود که خمس و زکات نمی دهند یا اینکه شامل مسلمانانی که 

 وقخمس و زکات می دهند، هم می شود؟ و آیا اصولًا ممکن است انسان با پرداخت حق

 شرعی اموالش ، به اوج ثروت برسد؟

ج : حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان ، منحصر به خمس و زکات نیست و اسالم 

نیز مخالف افزایش ثروت نیست به شرطی که جمع آوری مال از راههای مشروع صورت 

ههایی ابگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در ر
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که شرعاً حالل و به نفع اسالم و مسلمین هستند، بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با 

: نزد ما متعارف است که شخصی 6161رعایت این امور به ثروت باالئی دست یابد. س 

فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلًا به قیمت یک 

بخرد، سپس به آن شخص می گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و میلیون تومان 

صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای 

 خرید ماشین کشیده است در نظر می گیرد، آیا این معامله صحیح است ؟

د در اینصورت خری ج : اگر از طرف فرد دیگری ، وکیل در خرید ماشین برای او باشد،

ماشین به قیمت مورد معامله برای موکّل واقع می شود و وکیل حق ّ ندارد مبلغ بیشتری 

را از او مطالبه کند. بله ، می تواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، ولی اگر ماشین 

 نرا برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشی

نموده بود بفروشد، می تواند به قیمتی که بر آن توافق می کنند به او بفروشد و جایز 

نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمی 

: بعضی از برادران در تعمیرگاههای ماشین کار می کنند، گاهی 6169کند. س 

کرده و درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را می  فروشندگان ماشین به آنان مراجعه

کنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش 

 به مشتری کافی است ، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است ؟

مخفی  از مشتری ج : اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را

 می کند، جایز نیست .

 احکام ربا
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: راننده ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص 6163س 

دیگری گرفته تا به عنوان وکیل ِ وی ، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول 

 د؟آن را بطور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دار

ج : در صورتی که راننده ، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد 

 و سپس 

 293ص: 

او هم آن را به خود راننده بطور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا 

: 6167نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد. س 

ای قرضی چیست ؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می رب

 کنند، ربا محسوب می شود؟

ج : ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده بخاطر قرضی که 

می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کار کرد پولی که به عنوان سپرده 

داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار  به بانک

: مالک معامله ربوی چیست ؟ آیا این 6124گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد. س 

 سخن که ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر، صحیح است ؟

ممکن است تحقّق پیدا کند  ج : ربا در معامله هم محقق می شود همانگونه که در قرض

و ربای در معامله عبارت است از فروش کاالئی که مکیل و موزون باشد در برابر کاالی 

: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای 6126همجنس آن به مقدار زیادتر. س 

کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و 

ود ندارد، شرعاً جایز است ، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که حفظ جان خ
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توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا 

 با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است ؟

ج : ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است 

زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلًا چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ 

کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود 

: گاهی تمبرهای پستی در معامالت تجاری 6122کار بیاندازد. س اسالمی مثل مضاربه به 

به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلًا تمبری که بیست ریال قیمت 

گذاری شده ، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است 

 ؟

نمی شود زیرا معامله ربوی آن است ج : اشکال ندارد و این قبیل زیادی ، ربا محسوب 

که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر 

: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی 6123باشد که این نوع معامله ، باطل است . س 

 و حقوقی بطور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص ، استثنا هستند؟

: ربا به صورتی کلّی حرام است غیر از ربای قرضی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و  ج

: اگر در معامله ای خرید و 6129همچنین ربائی که مسلمان از غیر مسلمان می گیرد. س 

 فروش با مبلغ معّینی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند

 297ص: 

دار، خریدار مبلغی را عالوه  که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت

 بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است ؟
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ج : در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر 

در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربائی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد 

: اگر شخصی 6121توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی ، آن پول حالل نمی شود. س 

 باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایزنیاز به مبلغی پول داشته 

است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کاالیی را به صورت نسیه به 

بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده 

یک  مشخصی به بطور نسیه برای مدّت بفروشد، مثلًا یک کیلو گرم زعفران را به مبلغ

سال بخرد و درهمان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم 

 قیمت خرید بفروشد؟

ج : چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است ، شرعاً حرام 

فرار از ربا معامله زیر  : اینجانب به منظور بدست آوردن سود و6121و باطل است . س 

را انجام داده ام : خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این 

مبلغ ارزش داشت ، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق ّ فسخ معامله 

رگرداند، ب را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی )پول خانه ( را

بعد از اتمام معامله ، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم 

ه مطلع شد« قدس سره »و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی 

حکمی  هام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند، این مسئله به نظر حضرت عالی چ

 دارد؟

ج : اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این 

منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله 

ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل 

ر فقط حق ّ دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده معامالت خریدا
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: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی 6129است ، پس بگیرد. س 

 دارد؟

ج : این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و باضمیمه کردن چیزی به آن حالل نمی 

کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار  : آیا حقوق بازنشستگی که6123شود. س 

است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می گذارد و 

بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می شود 

 دریافت می کند، اشکال دارد یا خیر؟

ده دارد و مبلغی که دولت عالوه بر مقدار کسر شج : گرفتن حقوق باز نشستگی اشکال ن

از حقوق ماهیانه فرد باز نشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب 

: بعضی از بانکها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است ، 6127نمی شود. س 

ام هم بدهی خود را همراه می دهند به این شرط که گیرنده و« جُعاله »وامی را به عنوان 

 با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت 

 234ص: 

اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است ؟ و چگونه در آن ، جُعاله 

 تصور می شود؟

ج : اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله 

معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هر چند اصل قرض در هر  بودن آن

صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیر خانه ، جُعل 

)عوض ( قرار دهد که در این صورت جُعل )عوض ( خصوص آنچه که بانک برای 

عمیر نک آن را در قبال تتعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که با
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: آیا خرید کاالیی بطور نسیه به قیمتی بیشتر 6134خانه بطور قسطی مطالبه می کند. س 

 از قیمت نقدی آن جایز است ؟ آیا این معامله ، ربا محسوب می شود؟

ج : خرید و فروش نسیه کاال به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت 

: شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت 6136محسوب نمی شود. س نقد و نسیه ربا 

بیع خیاری فروخته است ، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار 

برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا 

لغی را نکه عالوه برگرفتن پول خود، مبفروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر ای

 هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟

ج : در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ 

آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت 

ف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت از طر

وکالت ، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به 

فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان 

 است .ثمن معامله پرداخت کرده 

 236ص: 

 احکام شرکت 

 ]مسائل احکام شرکت از رساله امام خمینی ره [

 [2342]مسأله 

 اشاره
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اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت  2692مسأله 

یا بعد از آن ، هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که 

( و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، 6ص داده نشود )از یکدیگر تشخی

یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )بهجت (، )نوری (، )تبریزی (، )زنجانی 6( )2است )

شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال (، )صافی (: اگر دو نفر بخواهند با هم 

خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کنند که ) )فاضل (: عرفاً( از یکدیگر تشخیص 

 داده نشود ..

)سیستانی (: اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه 

یزی (: و اگر بشود مال هر کدام را از ( )تبر2منفعت می برند میان خود تقسیم نمایند .. )

دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال تجارت کنند که ربح و ضرر بین 

 آنها مشترک باشد، شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است .

)مکارم (: مسأله هر گاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده 

آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل می شود نشود و جدا کردن 

خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه . همچنین اگر صیغه شرکت را به عربی 

یا فارسی یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کاری کنند که معلوم شود می خواهند با هم شرکت 

اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو کنند، شرکت آنها در اموالی که صیغه خوانده 

 مال با یکدیگر نیست .

 مسأله اختصاصی 

مورد شرکت یا عین است ، یا دین در ذمّه مدیون ، یا منفعت مثل  6136)بهجت (: مسأله 

 اجاره ؛ و یا حق ّ است .
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 [2341]مسأله 

اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت  2693مسأله 

( که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت 6کنند، مثل دالکها )

( )گلپایگانی 2( )فاضل (: مثلًا خیاطها یا کارگران کارخانه .. )6( )2آنان صحیح نیست . )

 هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند (، )صافی (، )فاضل (: و

 232ص: 

 به رضایت ، آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.

 )نوری (: و هر یک از آنها مُزد کار خود را مالک است .

)سیستانی (: ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلًا نصف مزد کار هر یک تا مدّت معینی 

یگری باشد در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری برای د

 در مزد کار او شریک می شود.

)بهجت (: مسأله اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می گیرند 

با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با 

قسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست ؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به یکدیگر ت

همه بدهند، هر کدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می شوند، همچنین اگر 

چند نفر با هم یک کار را ، که اجرت معیّنی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک 

 هستند.

 [2344]مسأله 
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اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد  2699مسأله 

و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده 

( امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند 2( با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست )6آن )

سیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش ( ن9( که جنس را برای او )3)

( )خوئی (، )تبریزی (: ولی در 6( )1بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است )

 استفاده جنسی که هر کدام خریده اند ..

( )زنجانی (: امّا اگر هر کدام 2)سیستانی (: ولی در سود جنسی که هر کدام خریده اند .. )

ل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه دیگری را وکی

 جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است .

)بهجت (: اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش 

( 3بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست .. )

ی (: که او را در آنچه به نسیه می خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و )سیستان

( )فاضل 9شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می شوند. )

( )نوری 1(، )مکارم (: به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است . )

ده ، دیگری خواهش کند که او را شریک (: و اگر از کسی که جنسی را برای خود خری

کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول 

کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد 

 رو همچنین اگر هر کدام ، دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد، بعد ه

شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح 

 است .
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)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده ، دیگری 

خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را 

 شریک کردم و او هم 

 233ص: 

کردم ، این شرکت صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده بگوید قبول 

به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، 

بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخردکه هر دو بدهکار شوند شرکت 

ود جنسی کدام با اعتبار خصحیح است لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر 

بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در 

 استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست .

 [2345]مسأله 

( با هم شریک می شوند، باید مکلف و 6کسانی که بواسطه عقد شرکت ) 2691مسأله 

ختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود ( و از روی قصد و ا2عاقل باشند )

( 3تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند )

( اگر شرکت کند، 9اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد )

( )سیستانی (: 2) ( )خوئی (، )تبریزی (: کسانی که به واسطه شرکت ..6صحیح نیست . )

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، 3باید بالغ و عاقل باشند .. )

)سیستانی (، )صافی (: چون حق ّ ندارد در مال خود ) )اراکی (: مستقلًّا( تصرّف نماید 

اگر شرکت کند صحیح نیست . ) )فاضل (: و همچنین است ورشکسته ای که از طرف 

 جامع الشرائط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد(. مجتهد

 ( )نوری (: یا در حال بلوغ سفیه باشد ..9)بهجت (: اگر شرکت کند، صحیح نیست . )
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)مکارم (: مسأله کسانی که می خواهند با هم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند 

د التصرف در اموال خود نباشند )ماننو از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع 

 آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید(.

)زنجانی (: مسأله کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید ممیّز و 

ز ا عاقل باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که

روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولی ّ 

خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در 

عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند، و شرکت کسی که با زور او را به 

یست ، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت شرکت وادار کرده اند صحیح ن

دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون 

اجازه ولی ّ خود باطل است ؛ سفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 

ا ندارد؛ چنین کسی شرعاً می کند و در معامالت خود توانایی انجام معامالت بی زیان ر

حق ّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولی ّ تصرّف کند و معامالت وی همچون شرکت 

باید با اذن ولی ّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند؛ مفلّس کسی 

است که به جهت ورشکستگی ، به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده 

گر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است ، همچنین اگر طلبکاران است ؛ ا

 ، پس از معامله ، آن را اجازه کنند.

 [2346]مسأله 

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک  2691مسأله 

ی کند، یا (، یا شرط کنند کسی که کار نم2( بیشتر منفعت ببرد )6دیگر کار می کند )

 کمتر کار
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 239ص: 

( )اراکی (: 6( بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند. )3می کند )

بیشتر از منفعت به او داده شود باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و همچنین است 

و داده ا اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر از منفعت به

 شود شرکت آنان اشکال ندارد.

)سیستانی (: یا کار او با اهمّیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را 

شرط کرده اند به او بدهند؛ و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر 

کار نمی کند، یا کار او با اهمّیت تر از کار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط 

( )خوئی (: باید آنچه را شرط 2ید آنچه شرط کرده اند به او بدهند. )صحیح است و با

کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند 

بیشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است 

 ود.و به نسبت مال ، منفعت بین آنها تقسیم می ش

)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط 

کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است 

لکن شرکتشان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود ) )گلپایگانی 

که اذن در تصرّف در مال مشترک ، مقیّد به این شرط باشد، که در  (، )صافی (: مگر آن

 این صورت اصل شرکت باطل است (.

)بهجت (: باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند و همچنین است بنا بر أظهر اگر شرط 

کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر منفعت ببرد در صورتی که چنین 

 یی باشد.شرطی عقال
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)تبریزی (: باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، و اگر شرط کنند کسی که کار نمی 

کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد، أظهر این است که شرکت آنان صحیح و 

( )فاضل (: به 3شرط باطل است و به حسب سرمایه ، منفعت بین آنها تقسیم می شود. )

 علت دیگر ..خاطر ارفاق یا 

)مکارم (: مسأله مانعی ندارد که در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند 

بیشتر منفعت ببرد، یا به عکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند 

بیشتر منفعت ببرد ) به خاطر ارفاق یا علت دیگر( امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک 

صحیح نیست ، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد نفر ببرد 

 صحیح است .

 [2347]مسأله 

( صحیح نیست ولی اگر 6اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد ) 2699مسأله 

قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو 

( )اراکی (: و یا بیش از 6ح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )صحی

سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است ، ولی اگر قرار بگذارند همه استفاده یا بیش از 

سهمش به او داده شود آن شرط صحیح است و همچنین اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا 

 تدارک کند شرط صحیح است .بیشتر آن را یکی از آنان 

)گلپایگانی (، )صافی (: یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است ولی 

اصل شرکت صحیح است و نفع و ضرر به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود مگر در 

 صورتی که در مسأله پیش گفته شد.

 آن از یکی از آنان باشد شرکت )خوئی (، )تبریزی (، )نوری (: یا تمام ضرر یا بیشتر

 صحیح 
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 231ص: 

 است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.

)زنجانی (: یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکالی ندارد و شرکت صحیح 

 است .

 . )سیستانی (: یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحّت شرکت ، محل ّ اشکال است

 .2691)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)فاضل (: مسأله اگر قرار بگذارند که ) به خاطر ارفاق یا علت دیگر( همه استفاده را یک 

نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح 

 است .

 [2348]مسأله 

( چنانچه سرمایه 6ز شریکها بیشتر منفعت ببرد )اگر شرط نکنند که یکی ا 2693مسأله 

آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان 

یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلًا اگر دو نفر 

و  باشد سهم او از منفعت شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری

ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار 

( )اراکی (: اگر شرط نکنند که به یکی از شریکها بیشتر از 6( )2کند، یا هیچ کار نکند )

کار ( )زنجانی (: ولی کسی که کار کرده حق ّ دارد اجرت 2سهم ، منفعت داده شود .. )

 خود را طبق معمول مطالبه کند.
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)مکارم (: مسأله شریکها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این 

که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنا بر این کسی که سرمایه اش دو برابر 

مّا اگر ، اسرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دو برابر سهم دیگری خواهد بود

 قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.

 [2349]مسأله 

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر  2697مسأله 

( باید به قرار داد عمل 6کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند )

 خص سوّمی برای معامله کردن اجاره شود ..( )سیستانی (: یا ش6نمایند. )

 [2351]مسأله 

اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک  2614مسأله 

( )اراکی (: بنا بر 6( با آن سرمایه معامله کند. )6آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند )

 تواند .. احتیاط واجب هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی

ز و آن این است که قبل ا« شرکت اذنی »)سیستانی (: مسأله شرکت به دو نحو است : 

« اوضی شرکت مع»معامله شرکت ، مال التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد؛ و 

و آن به این صورت است که هر کدام مال خود را برای شرکت حاضر می کند که در 

خود را با نصف مال دیگری معاوضه می کند. پس اگر معیّن نتیجه ، هر کدام نصف مال 

نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از 

آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند؛ ولی در شرکت معاوضی 

 ه کنند.هر کدام می توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند، معامل

 [2353]مسأله 
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 ( باید به قرار داد شرکت 6شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست ) 2616مسأله 

 231ص: 

عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از 

محل ّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته 

( و معامالت را به 2باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد )

( پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال 3انجام دهد ) طوری که متعارف است

( باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول 9شرکت را در مسافرت ، همراه خود نبرد )

( )اراکی 6( می تواند همین طور عمل کند. )1است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد )

)گلپایگانی (، )صافی (: باید به طور معمول  (2(: شریکی که اختیار شرکت با اوست .. )

 معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ..

)خوئی (، )زنجانی (، )تبریزی (: باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که 

 فبرای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را ) )تبریزی (: در صورتی که متعار

نباشد( در مسافرت همراه خود نبرد ) )زنجانی (: مگر آن که این کار متعارف باشد(. 

]پایان مسأله [ )سیستانی (: باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای 

شرکت ضرر نداشته باشد. ]پایان مسأله [ )اراکی (: باید داد و ستدی نماید که برای 

( )فاضل (: اگر با او قرار نگذاشته 3اشته و ضرری نداشته باشد .. )شرکت ، امید نفع د

باشند، باید تصرّفاتش برای شرکت مفسده نداشته باشد بلکه بنا بر احتیاط واجب باید داد 

و ستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معامالت را به طوری که متعارف است و 

( 1ل (: چنانچه مصلحت شرکت باشد .. )( )فاض9به مصلحت شرکت است انجام دهد .. )

 )فاضل (: با رعایت مصلحت شرکت عمل کند.
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)مکارم (: مسأله کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقًا 

مطابق قرارداد و شرایط عمل کند مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد یا از فالن 

مؤسسه و شرکت خریداری نکند یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد 

د ولی اگر با او قراری نگذاشته اند معامالت خود را مطابق معمول و متعارف رفتار نمای

 انجام می دهد.

 [2352]مسأله 

شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خالف قراردادی که با  2612مسأله 

( 2( و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است )6او کرده اند خرید و فروش کند )

داً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی ولی اگر بع

نکرده باشند و بر خالف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول 

( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: یا آن که 6( )3معامله کند معامله او صحیح است )

معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت  قراردادی نکرده باشند و بر خالف

به حصه شریک ، فضولی است ؛ پس چنانچه اجازه نکند، می تواند عین مالش را و در 

 صورت تلف عین ، عوض مالش را بگیرد.

 239ص: 

)سیستانی (: یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خالف معمول معامله کند، در این دو 

مله بنا بر أقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی صورت هر چند معا

از مال شرکت تلف شود شریکی که بر خالف قرارداد یا بر خالف معمول رفتار کرده 

 ضامن است .

)نوری (: معامله نسبت به حصه شریک فضولی است ؛ اگر اجازه نکند، می تواند عین 

ش را از شریک خود بگیرد و همچنین است مالش را و در صورت تلف عین ، عوض مال
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( )مکارم (: همچنین اگر 2اگر بر خالف معمول و متعارف ، معامله ای را انجام بدهد. )

 قرار داد خاصی با او نگذاشته باشند و بر خالف معمول عمل کند ضامن می باشد.

نیز  مله کند)بهجت (: و همچنین اگر با او قرار دادی نکرده باشند و بر خالف معمول معا

ضامن است ولی معامالتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد، 

 صحیح می باشد.

)فاضل (: ولی اگر در معامالت بعدی طبق قرارداد عمل کند صحیح است . و نیز اگر با 

 او قراردادی نکرده باشند و بر خالف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد اّما

اگر در معامالت بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن 

شرکاء مقید باشد که در صورت تخلف ، حق ّ معامله ندارد معامالت بعدی صحیح نیست 

( )گلپایگانی (، )صافی (: مگر آن که اذن شرکاء مقیّد باشد به این که بر خالف قرار 3. )

ف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنا بر این ، معامله بعد داد در صورت اوّل و خال

 [6در هر دو صورت باطل است . ]

 [2351]مسأله 

شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در  2613مسأله 

( ضامن 6نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود )

 ( )بهجت (: اتّفاقاً مقداری از آن تلف شود ..6. )نیست 

 [2354]مسأله 

شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده  2619مسأله 

( )سیستانی (: 6( قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد. )2( و پیش حاکم شرع )6)

ست را قبول کنند و اگر این چنین نی چنانچه نزد دیگر شریکها مأمون باشد، باید حرف او
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می توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله 

 ( )فاضل (: پیش مجتهد جامع الشرایط ..2دهد. )

)مکارم (: مسأله کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر ادعا کند سرمایه بدون 

روی تلف شده و طرف مقابل ادعا کند خیانت کرده ولی دلیلی سهل انگاری و زیاده 

برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد 

 باید حرف او را قبول کرد.

 [2355]مسأله 

( از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند بر 6اگر تمام شریکها ) 2611مسأله 

( یکی از آنان 3(؛ و اگر )2هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ) گردند،

از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حق ّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم 9برگشته ، می تواند در مال شرکت تصرّف کند )

 ( نیست 

----------------------------------- 

 [ ) من صافی 6]

(: معامله بعد در هر دو صورت ، نسبت به سهم شریک ، فضولی است و چنانچه اجازه 

 نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف ، عین عوض آن را بگیرد.

 233ص: 

( )فاضل (: و همچنین است اگر 2( )سیستانی (: در شرکت اذنی اگر تمام شریکها .. )6)

کی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق ّ تصرّف ندارند و کسی که از ی
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( )بهجت (: حتی اگر 3اجازه خود برگشته او هم نمی تواند در مال شرکت تصرّف کند. )

 ( )اراکی (: مگر آن که اجازه دیگران مقید به اجازه او باشد.9.. )

 ایه ، به حال خود باقی است .)سیستانی (: و در هر حال اشتراک آنها در سرم

 [2356]مسأله 

( یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، 6هر وقت ) 2611مسأله 

( مگر آن که قسمت ، 2اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند )

اند او را ومشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی ت

( )گلپایگانی 2( )سیستانی (: در شرکت اذنی هر وقت .. )6وادار به قبول قسمت نماید. )

 (، )فاضل (، )بهجت (، )صافی (، )نوری (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 )خوئی (، )تبریزی (: مگر آن که تقسیم ، ضرر معتنابهی بر شرکاء داشته باشد.

)زنجانی (: مگر آن که شریک در اثر تقسیم به ضرری بیفتد که در تقسیم در معمول 

 شرکتها به این ضرر نمی افتند.

 )سیستانی (: مگر آن که قسمت ردّ باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکاء داشته باشد.

)مکارم (: مسأله شرکت از معامالت الزم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش 

این قرارداد را بر هم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ّ ندارد تقاضای تقسیم خود 

 سرمایه کند، مگر این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.

 [2357]مسأله 

( و حاکم 6اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود ) 2619مسأله 

(، شریکهای دیگر نمی توانند در 3ا از تصرّف در اموالش جلوگیری کند )( او ر2شرع )
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( )اراکی (: یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 6( )9مال شرکت تصرّف کنند )

( )فاضل (: سفیه شود، 2کند، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند. )

( )بهجت 3ند، یا مجتهد جامع الشرایط .. )یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف ک

( )بهجت (: ولی 9(: سفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کند .. )

اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفّی یا ولی ّ شریک ، در 

 امور آن شرکت ، جایگزین خواهد شد.

از  ، )سیستانی (، )صافی (، )زنجانی (: مسأله اگر یکی)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (

شرکا ) )سیستانی (: در شرکت اذنی ( بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی 

توانند در مال شرکت تصرّف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال 

 خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید

 237ص: 

ایگانی (، )صافی (: یا از جهت مفلس شدن به حکم حاکم شرع از تصرّف در ) )گلپ

 مالش ممنوع شود(.

 [ گذشت .2691)زنجانی (: سفیه یا مفلّس گردد. توضیح این دو اصطالح در مسأله ]

)مکارم (: مسأله هر گاه یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریکهای دیگر نمی 

 ت تصرّف کنند ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.توانند در مال شرک

 [2358]مسأله 

اگر شریک ، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست  2613مسأله 

( به آن معامله راضی هستم 3( و شریک دیگر بگوید )2( ولی اگر برای شرکت بخرد )6)

و اگر مطابق قرارداد به قصد ( )مکارم (: 6، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است . )
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( )سیستانی (: و قرار شرکت ، معامله نسیه را هم شامل 2شرکت بخرد مال هر دو است . )

( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: اگر 3شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است . )

ف ربرای شرکت بخرد و ) )زنجانی (: نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صورت غیر متعا

 بودن ( شریک دیگر اجازه نماید مثلًا بگوید ..

 [2359]مسأله 

( با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، 6اگر ) 2617مسأله 

( که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصرّف در مال 2چنانچه طوری باشد )

آن معامله پیدا شود، مال همه آنان یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از 

است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده 

( و در هر 3اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می باشد )

 ر( هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجّانی کا9صورت )

( از شریکهای دیگر 1نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول )

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: 2( )سیستانی (: اگر یکی از شرکاء .. )6( )1بگیرد )

( 3چنانچه طوری باشد که اذن در معامله ، مقیّد به صحت شرکت نباشد به این معنی .. )

طوری باشد که در صورتی که شرکت هم درست نباشد، به معامله  )زنجانی (: چنانچه

شریک اذن داده ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان 

است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به معامله دیگران اذن نداده اند، 

 گرنه باطل می باشد ..بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح و

)بهجت (: در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرّف دیگران راضی 

نبوده اند، به آن معامله راضی شوند و گر نه معامله باطل است و در هر صورت هر کدام 

از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد 

ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر استفاده بیشتر 
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اصلًا شرط نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدّعی است 

( )تبریزی (: 9که قصد کار مجّانی و تبرّع نداشته ، استحقاق مزد خالی از وجه نیست . )

 شرکت مقید نباشد .. و در صورتی که اذن در معامله به صحت

 274ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (: بلی ، کاری که 1( )خوئی (، )سیستانی (: با حفظ نسبت .. )1)

 انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال ، معامله را امضاء نماید.

صحت  در فرض )سیستانی (: ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد که

 شرکت می برده است ، همان مقدار را می تواند بگیرد.

)نوری (: و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود. بلی در صورتی که معامله فضولی 

 بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضا نماید.

طل بوده ت با)اراکی (: مسأله اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرک

چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقید به صحیح بودن شرکت نباشد معامله صحیح است 

و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اجازه هر یک مقید به صحیح 

بودن شرکت باشد در صورتی که بگوید به آن معامله راضی هستم معامله صحیح است 

و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است وگرنه باطل می باشد. 

اگر با امر دیگری آن کار را انجام داده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را از شریکهای 

 دیگر بگیرد.

)فاضل (: معامله ای که انجام شده فضولی است ؛ در صورتی که بگویند به آن معامله 

نه باطل است . و در معامله فضولی ، کاری که راضی هستیم معامله صحیح است و گر 

 هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.
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)مکارم (: مسأله هر گاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت 

باطل بوده ، چنانچه همه شرکاء آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال 

همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد 

 بگیرند. زحمتهای خود را به اندازه معمولی

 احکام شرکت )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف 6176س 

من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، 

ور ز او گرفتم ، زمین مزببعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن ا

 چه حکمی دارد؟

ج : در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در بکار گیری آن توسط 

صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحویکه شرعاً حالل است بدست آمده 

: چند نفر بطور مشترک چیزی را خریده اند به 6172باشد گرفتن آن اشکال ندارد. س 

رعه به نام او در آمد آن چیز مال او این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که ق

 باشد، این کار چه حکمی دارد؟

ج : اگر منظور از قرعه کشی ، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با 

رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان 

 این 

 276ص: 

کشی ، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده ، از  باشد که مال مشترک با قرعه

: 6173نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان برد و باخت باشد. س 
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دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که بطور مشترک در آن زراعت 

دیگران نموده است ،  می کنند، در حال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به

آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق ّ خریدن آن را دارد؟ و آیا در 

 صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق ّ اعتراض دارد؟

ج : شریک حق ّ ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در 

ا به دیگری هم بفروشد حق ّ اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع صورتی که آن ر

، در صورتی که همه شرایط حق ّ شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می تواند اخذ به 

: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی 6179شفعه نماید. س 

کمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی از بانکها در معرض فروش می گذارند، چه ح

از آن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و 

در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد 

ر وخرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه . همچنین در صورتی که شرکتهای مزب

 فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم ، مسأله چه حکمی دارد؟

ج : اگر ارزش مالی سهام کارگاه ، کارخانه ، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و بر 

اثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار بوسیله او صحیح است ، باشد، 

اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه ، شرکت ، کارخانه خرید و فروش آن 

و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجّه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است ، 

در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و 

لم به آنها الزم است داشته باشد و فعالیت های امور دیگری که عرفاً برای رفع غرر، ع

: ما، سه نفر، در 6171شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حالل باشد. س 

یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی ، تصمیم 

بور را بین و ملک مزگرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه 
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شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تا کنون 

 هیچ پولی به ما نداده است ، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط می شود؟

ج : مجرّد اعالم مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکاء یا دیگران برای تحقّق 

و انتقال ملکیّت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت  بیع

به حال خود باقی است ولی اگر بیع بطور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت 

: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و 6171پول آن ، اثری در بطالن معامله ندارد. س 

با موافقت بقیّه شرکاء از سهم خود چشم پوشی کرده و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب 

آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت 

نمود، ولی چکها محل ّ نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم ، او هم چکها را از 

 من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن 

 272ص: 

بطور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص 

دیگری فروخته است ، آیا این معامله او صحیح است یا آنکه من حق ّ مطالبه سهم خود 

 را دارم ؟

ج : اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی 

متوقّف بر اجازه شما است امّا اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد و 

محکوم به صحت است و باید بعد از فسخ معامله اوّل قیمت مبیع را به نرخ روز فسخ به 

: دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان 6179شما برگرداند. س 

تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه می خواهد از طریق 

راههای آن را رد می کند بطوری که نه راضی به تقسیم می شود و نه با خرید سهم 

برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می کند. در نتیجه برادر اوّل قضیه را به 
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وط به تحقیق کارشناس قضائی در دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را من

مورد خانه نمود، او هم اعالم کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به 

شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی 

را  هفروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خان

در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش ، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این 

 بیع نافذ است و هر یک از آنان می توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟

: یکی از شرکا، ملکی را با پول ِ شرکت خریداری کرد و آن 6173ج : اشکال ندارد. س 

آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان  را به اسم همسرش نمود.

است ؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید 

 حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟

ج : اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است 

ریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک خ

متعلق به او یا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است . ولی 

اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف 

: آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت 6177بر اجازه آنان است . س 

 ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟

ج : جایز نیست هیچ یک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه 

یا رضایت بقیّه آنان و همچنین تصرّف معاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم 

: اگر بعضی از شرکاء 6944نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد. س صحیح 

ملک مشاع را بفروشند و یا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه 

بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است 
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ن منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنا

اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک 

شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی ، تفاوتی وجود دارد، به این معنا 

 که 

 273ص: 

 رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟

معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است ، صحیح و نافذ می  ج :

باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکای دیگر متوقف بر اجازه خود اوست ، بدون آنکه 

: شخصی مبلغی پول از 6946فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد. س 

انه با او مشارکت کند، بعد از ساختن بانک وام گرفته ، بر این اساس که در ساخت خ

خانه ، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است ، در حال حاضر قسمتی از خانه 

بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی 

ت را خارج خسار بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این

 از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است ؟

ج : شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر 

ساختمان و پرداخت خسارت هایی که دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و 

داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه های  بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان

: سه نفر بطور 6942آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشد. س 

مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولی 

دادن یا  ی اجارهیکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّ

آیا جایز است یکی از شرکا بدون  6فروش آنها خودداری می کند، سؤال این است : 
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آیا جایز است بدون اجازه  2اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 

آیا جایز است یکی از آن مکانها  3دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟ 

 ردارد و بقّیه را به دو شریک دیگر بدهد؟را برای خود ب

هر یک از شرکا می توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن  6ج : 

جایز نیست هیچ یک از شرکا بدون رضایت بقیّه آنان در مال مشترک  2دیگران باشد. 

ران سهم دیگ هیچ یک از شرکا نمی توانند بطور یکجانبه و بدون موافقت 3تصرّف کنند. 

: عدّه ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در 6943خود از مال مشترک را جدا کنند. س 

زمینی که دارای درخت است حسینیه ای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور 

سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و 

وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکانهای عمومی شهر اگر این احتمال 

 باشد، چه حکمی دارد؟

ج : اگر زمین ملک مشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، 

ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسالمی است و تصرّف در آن بدون 

: اگر 6949مچنین اگر از مکانهای عمومی شهر باشد. س اجازه دولت جایز نیست و ه

یکی از ورثه ، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای 

 دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟

 279ص: 

فراد اج : در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام ، امکان داشته باشد هیچ یک از شرکا و 

دیگر حق ّ ندارند یکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر 

شریکی ، فقط حق ّ دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات 

قانونی خاصی از طرف حکومت اسالمی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای 
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در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است . ولی  درخت است ، وضع شده باشد که

اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می توانند به حاکم شرع 

مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید. س 

د کنند، بعد از چن : چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می6941

سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام ، یکی از برادران صغیر خود 

را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهّد خود عمل نکردند، 

ان شدر نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترک

 شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟

ج : اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای 

دیگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود 

که عوض آن را از مال خودش بدهد و نرسانده اند. در نتیجه حق ّ دارند از او بخواهند 

بقیّه مال مشترک را بطور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه 

کسانی که از آن استفاده ای نکرده اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده اند، 

ه آن باقیماند به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس

: سازمان چای در شهرها فروشندگان 6941را بطور مساوی بین خودشان تقسیم کنند. س 

چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمان مزبور 

 فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری ، صحیح است ؟

چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد ج : اگر وقتی که سازمان 

و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، 

با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط 

: آیا جایز است مدیران یا 6949. س  مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مسئولین شرکت ، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در 

 امور خیریه مصرف کنند؟

ج : اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست 

جازه از طرف او خود اوست ، در نتیجه اگر شخص دیگری آن را بدون وکالت یا ا

: 6943مصرف کند، ضامن است هر چند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد. س 

سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند بطوریکه شریک اوّل نصف سرمایه آن را و 

سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود  69دو شریک دیگر هر کدام 

 حاصل بطور

 271ص: 

ی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و مساو

دائمی دارند در حالی که شریک اوّل بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با 

 شرط مزبور صحیح است ؟

ج : در عقد شرکت ، تساوی هر یک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده 

شتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هر چند در مقدار اند، شرط نیست و ا

سرمایه گذاری متفاوت باشند و امّا در رابطه با کار در آن مکان ، اگر چیزی راجع به آن 

در عقد شرکت ، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند، 

: شرکتی وجود دارد که توسط 6947ند. س مستحق ّ دریافت اجرت المثل کارشان می باش

دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت 

دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود بطور 

 متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
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ر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط ج : استفاده از وسایل نقلیه و سای

: بر اساس 6964به اذن و اجازه سهامداران یا نمایندگان آنان در این رابطه است . س 

قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختالف تشکیل شود، 

ر ظیفه خود نیست و دولی هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام و

سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده اند،  16حال حاضر هم به این دلیل که 

مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده اند، 

واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در 

 مشارکت کنند؟ تشکیل این هیأت

ج : اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعّهد داده باشند که در 

موارد مقتضی ، هیأت داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهّد خود عمل کنند و 

صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق ّ خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهّدشان 

: دو نفر با سرمایه مشترک در 6966ی شود. س راجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نم

تجارت ، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است ، شریک هستند و در پایان سال ، 

سود و زیان را معیّن نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه 

ام دیگر به انج خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک

معامالت در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در 

معامالت خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است ، این مسئله چه 

 حکمی دارد؟

ج : مجرّد شراکت در ملک یا سر قفلی محل ّ تجاری ، برای اشتراک در تجارت و سود 

ست ، بلکه مالک آن اشتراک در سرمایه تجارت است ، بنا بر این حاصل از آن کافی نی

اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را بطور صحیح 

تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت ، شریک دیگر به تجارت در آن 
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ر تجارت فرد دیگر محل ّ ادامه دهد، کسی که سرمایه خود را دریافت کرده حقّی د

ندارد و فقط می تواند به نسبت سهم خود از آن محل ّ مطالبه اجاره یا اجرت المثل کند 

 ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم 

 271ص: 

سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه ، در تجارت شریک 

ه اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر : با توجّه ب6962اوّل حق ّ دارد. س 

و ترویج افکاری که از اسالم و مذهب حق ّ منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من 

واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در 

 شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم ؟

دارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و ج : هیچ یک از شرکا حق ّ ن

همچنین نمی توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند 

آنها را در راههای شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جایز نیست ، مصرف می 

ن ت خواسته او را در ایکند، مانع دستیابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب اس

رابطه اجابت کنند، هر چند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیتهای حرام 

بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیر مجاز 

ارد : در روستای ما برکه آبی وجود د6963مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند. س 

که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هر 

سال در زمستان آب در آن جمع می شود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار 

می گیرد. در حال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط 

است ، آیا مقدار باقیمانده ، ملک شهرداری محسوب می شود  پنج هکتار آن باقی مانده

 یا ملک کشاورزان ؟

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ج : اگر برکه ، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است 

، باقی مانده آن ، ملک آنان محسوب می شود و شهرداری در آن حق ّ ندارد، مگر آنکه 

 ی داشته باشد.دولت در این رابطه قوانین خاص

 279ص: 

 احکام مضاربه 

 مسائل اختصاصی 

)بهجت (: مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از 

یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می گذارند، 

تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ ، عاقل و مختار باشند و مالک ، شرعاً محجور 

 ( نباشد.)یعنی ممنوع التّصرف در مال 

در مضاربه تعیین نسبت منفعت الزم است ، بنا بر این اگر شخصی  6179)بهجت (: مسأله 

سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، 

و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، 

ت . نتیجه آنکه ، سود حاصل ، متعلّق به صاحب سرمایه است و عامل ، این مضاربه نیس

فقط مستحق ّ اجره المثل است ، یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت 

 دریافت کند.

مضاربه عقدِ جایز است ، یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می توانند  6173)بهجت (: مسأله 

حتّی اگر در متن عقد مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به  عقد را به هم بزنند و

عقدِ الزم نمی شود، و أقرب صحّت عقد و شرط است و الزمه آن این است که بعد از 

 سپری شدن مدّت ، تصرّف عامل منوط به اجازه مالک است .
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ا عین باشد، بن الزم است در مضاربه ، سرمایه طال، نقره سکّه دار و 6177)بهجت (: مسأله 

بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر 

أقرب ، مضاربه با پول رایج هر زمان ، مثل اسکناس ، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت 

 می شود جایز است .

اگر سودی  در عقد مضاربه ، خسارت مربوط به مالک است ، ولی 6944)بهجت (: مسأله 

به دست آید جبران خسارت با آن می شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت 

 یا مقداری از آن را به عهده گیرد، أظهر صحّت شرط است .

مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد،  6946)بهجت (: مسأله 

ه شرط نماید که مخارج عامل به عهده از اصل مال کم می شود، مگر آنکه در عقد مضارب

خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج 

، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست ، زیاده روی کرده باشد از مخارج 

رفه ص مضاربه حساب نمی شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر

 جویی کند مقدار زیادی ، مال او نمی شود.

 در مضاربه چنانچه خرید کاالی خاصّی شرط شده باشد، عامل  6942)بهجت (: مسأله 

 273ص: 

نباید بر خالف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت ، ضامن سرمایه و خسارت وارده 

اصله مطابق قرارداد می باشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه ، سود ح

 خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است .
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اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا  6943)بهجت (: مسأله 

دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل ، تأمّل است و مقتضای 

 قاعده عدم جبران است .

اگر در مضاربه قسمتی از مال التّجاره به نسیه فروخته شود و مالک  6949)بهجت (: مسأله 

از این کار اطاّلع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل 

آن به عهده عامل نیست ، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آوری مطالبات بدون 

مطالبات توسّط عامل در صورت تقاضای مالک  دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل

 ، موافق احتیاط است .

اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله های عامل را  6941)بهجت (: مسأله 

اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند 

، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق ّ یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند

 گرفتن اجره المثل کارهایش را دارد.

عامل می تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه  6941)بهجت (: مسأله 

به این صورت که دوّمی را عامل ِ مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اوّل را 

وان وکیل مالک ، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دوّمی را عامل فسخ نموده و به عن

خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم 

نسبت معیّنی از این نصف را قرار دهد. بنا بر این عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه 

 با مالک .

با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا والیت مضاربه  اگر کسی 6949)بهجت (: مسأله 

نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است و در صورتی که 
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خسارتی پیدا شود به عهده مالک است ، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و 

 عامل تقسیم می شود.

یا تبادل احکام متعّدد است ، زیرا عامل در  مضاربه محل ّ اجتماع 6943)بهجت (: مسأله 

صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتن ِ سود امانتدار است ، و در صورت وجود سود، 

شریک در سود است ، و در تصرّفات وکیل است ، و با تجاوز از مورد تعیین شده در 

 مضاربه ، غاصب است ، و با فساد در عقد مضاربه ، اجیرِ صاحب مال است .

اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید: اگر با  6947)بهجت (: مسأله 

این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن ِ تو باشد، این عمل مضاربه 

نیست ، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن الزم نیست 

. 

در و جدّ پدری صغیر می توانند در صورت وجود مصلحت و پ 6964)بهجت (: مسأله 

نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصی ّ پدر و جدّ، و بعد از آنان 

 حاکم شرع ، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرّفی هستند.

 اشد، تصرّفات عامل در اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نب 6966)بهجت (: مسأله 

 277ص: 

صورت رعایت مصلحت ، نافذ است ، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف ، و اگر عامل 

از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود 

 متعارف معامله نماید، معامله اش صحیح نیست مگر آنکه مالک اجازه دهد.
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آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد « مضاربه »(: مسأله )مکارم 

دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند و 

 هر کدام سهمی از آن را ببرند.

هر گونه  ا)مکارم (: مسأله الزم نیست مضاربه حتماً به سکه های طال و نقره باشد بلکه ب

مالی مضاربه صحیح است ، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری 

باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید )صنعتی ، کشاورزی ، دامداری و مانند اینها( را 

شامل می شود، بنا بر این خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است 

. 

م (: مسأله در مضاربه الزم نیست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدی از منافع )مکار

)مانند نصف و ثلث و مانند آن ( باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار 

معینی قرار داد، مثلًا گفت در برابر فالن مقدار سرمایه ، ده هزار تومان از منافع سهم او 

مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح می شود، به شرط اینکه 

 نیست .

)مکارم (: مسأله مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه 

باال در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل 

 از آن مشروع می باشد.

اصل ح« کار کننده »له در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی )مکارم (: مسأ

شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل )کار کننده ( قرارداد، 

 یا در میان هر دو تقسیم کرد.
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)فاضل (: مضاربه عبارت است از عقد و قراردادی که بین دو نفر منعقد و بر قرار می 

ن صورت که شخصی مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و شود، به ای

سود حاصله بین هر دو به نسبتی که قرار می گذارند تقسیم گردد و کسی که سرمایه را 

می دهد مالک نام دارد و دیگری که تجارت و خرید و فروش را انجام می دهد عامل 

دس اسالم همانگونه که به عبادات و مسائل نام دارد. الزم به یادآوری است که دین مق

ال معاد  »آن عنایت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نیز عنایت و توجّه دارد، زیرا که 

و بدیهی است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگی توأم با « لمن ال معاش له 

تباط با خالق و همراه آن کسب و کار و اقتصاد است ، اساس عزّت و عظمت مسلمین ، ار

ال ٌ ال رِج»، بلکه در معیّت آن ، تجارت و کار و اقتصاد عاقالنه و سالم است که فرمود: 

ی فَإِذا قُضِیَت ِ الصَّالهُ فَانتَشِرُوا فِ« »تُلهِیهِم تِجارَهٌ وَ ال بَیع ٌ عَن ذِکرِ اللّه ِ وَ إِقام ِ الصَّالهِ

 «من طلب الحالل فهو من اللّه عزّ و جل صدقه علیه » و « اللّه ِاألَرض ِ وَ ابتَغُوا مِن فَضل ِ 

و نیز معلوم است که هدف از مضاربه رونق بخشیدن به اقتصاد و به جریان انداختن ثروتها 

 و جلوگیری 

 344ص: 

از رکود کسب و کار و بازار مسلمین است . هدف از مضاربه بکارگیری نیروهای فعال 

عاطل و باطل ماندن انسانهای شایسته و مسلمان است . هدف  و کارآمد و جلوگیری از

از مضاربه تحصیل سود و درآمد مشروع و حالل و جلوگیری از ربا خواری و اکل مال 

به باطل است . از سویی عامل نیز باید توجّه داشته باشد که مضاربه ، تنها تحویل گرفتن 

آوردن نیست بلکه مضاربه مجمع ثروت و اموال دیگران و تجارت کردن و پول به دست 

و مورد تبادل احکام شرعی و مسؤولیتهای سنگین و پر مخاطره است ، زیرا که در صورت 

صحّت آن و حاصل شدن سود، عامل ، شریک مالک است و در صورت باطل بودن 

مضاربه و فساد آن ، عامل تنها مستحق ّ اجره المثل و در حقیقت به تفصیلی که بعداً ذکر 
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د شد اجیرِ مالک است و در صورت عدم ِ حصول سود، عامل حّقی ندارد و امین و خواه

امانتدار مالک است و در صورت تخلف از شرایط تعیین شده ، غاصب و گنه کار و 

ضامن مال مالک است و نهایتاً عامل ، در تصرّفات و معامالت ، وکیل و کارگزار مالک 

از مضامین مسائل آینده روشن می شود إن شاء است و غیر اینها از احکام و وظایف که 

 اللّه تعالی .

در مضاربه چند چیز معتبر است : اوّل : مالک و عامل ، بالغ ، عاقل  2921)فاضل (: مسأله 

و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرّف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم : ایجاب از طرف 

شد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیر عربی (. مالک و قبول از طرف عامل . ) به لفظ با

سوم : باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست ، بلی چنانچه طلبکار، 

مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس 

ارم : سود از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است . چه

حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر 

باشد، شرط صحیح نیست ، مگر اینکه شرط کنند غیر کاری که مربوط به تجارت و 

مضاربه است انجام دهد که در این صورت ، شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. 

مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح پنجم : سهم سود هر یک از عامل و 

است : الف : قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع ، یعنی چند در 

صد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب : قرار بگذارند مقدار معینی 

 یا بر عکس . ششم :از سود، مربوط به عامل و بقیّه هر چه بود مربوط به مالک باشد، 

عامل قدرت ِ انجام ِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم : سود بردن ، به وسیله تجارت 

و خرید و فروش باشد، بنا بر این اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن 

 زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست .
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در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است  2929)فاضل (: مسأله 

و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیّه برای 

مالک یا به عکس ؛ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده ، حاصل نشد و مثلًا با 

سود مربوط به عامل باشد و بقیّه برای مالک ، اینکه قرار گذشته بودند ده هزار تومان از 

کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل 

است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس ، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن 

وم حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محر

 است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه 

 346ص: 

برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده ، سود حاصله به 

نسبت قرارداد توزیع می شود. )توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلًا پنج هزار تومان از 

ود ه هر چه بود بین آنها تنصیف شسود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیّ

توزیع  64و  1و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 

 می شود(.

در صحّت مضاربه ، صیغه عقد، الزم نیست ، بلکه مضاربه معاطاتی  2923)فاضل (: مسأله 

 نیز صحیح است .

و نقره سکّه دار باشد بلکه با اسکناس و الزم نیست سرمایه ، طال  2927)فاضل (: مسأله 

 سایر پولهای رایج نیز صحیح است .

اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و والیت ، با مال غیر ، مضاربه  2934)فاضل (: مسأله 

کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه ، سود 
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تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه  حاصله ، طبق قرارداد بین مالک و عامل

وارد شد به عهده مالک است . و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله 

 های واقع شده ، باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.

انند تو مضاربه عقدِ جایز است ، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می 2936)فاضل (: مسأله 

عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه ، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه 

عقد الزم نمی شود، بلی در صورتی که مدّت معیّن کردند پس از گذشت مدّت ، تصرّف 

عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه 

اید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که دخل و تصرّف نم

قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن ، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی 

در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ ، محاسبه 

 و بین طرفین تقسیم شود.

اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگری شرط کنند که تا مدّت  2932ه )فاضل (: مسأل

 معینی مضاربه را فسخ نکنند، وفای به این شرط واجب است .

بر عامل واجب است ، معامالتی را انجام دهد که مالک اجازه داده  2933)فاضل (: مسأله 

باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است ، چنانچه سودی ببرد، 

 طبق قرار داد مضاربه عمل می شود و چنانچه زیان کرد، ضامن است .

خرید کاالی خاصّی شرط شده باشد و عامل در مضاربه چنانچه  2939)فاضل (: مسأله 

بر خالف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلّی ، چه 

جزیی ، به عهده او است . بلی ، چنانچه پس از معامله ، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد 

 شود بر عهده مالک است .
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دی و تفریط نکند، ضرر معامله به چنانچه عامل در تجارت ، تع 2931)فاضل (: مسأله 

 عهده او نیست .

اگر در عقد مضاربه ، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک  2931)فاضل (: مسأله 

باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست . بلی اگر در ضمن عقد مضاربه 

 یا در ضمن 

 342ص: 

ر صورت خسارت ، نصف آن را مثلًا، عقد دیگری ، چه جایز چه الزم ، شرط کنند که د

 عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن الزم است .

چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل می شود و ورثه می  2939)فاضل (: مسأله 

 توانند با عامل توافق نمایند و مجّدداً عقد مضاربه برقرار کنند.

عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی تواند وکیل یا اجیر یا  2933)فاضل (: مسأله 

 همکار بگیرد.

چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا  2937)فاضل (: مسأله 

به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است . بلی در 

 نت ، ضامن است و باید از عهده برآید.صورت خیا

اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کیفیّتی  2994)فاضل (: مسأله 

مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتی که شرط و کیفیت خاصی 

مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه 

 متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می تواند به صورت نسیه نیز معامله کند. هم
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چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا بر خالف شرط مالک ،  2996)فاضل (: مسأله 

معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، 

خالف متعارف یا بر خالف شرط عمل کرده است اگر بلی در این فرض که عامل بر 

سرمایه کلّاً یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و باید از 

 عهده برآید.

جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با  2992)فاضل (: مسأله 

خلوط کرد، گناه کار است ، لکن مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن م

مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد، بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک ، 

 تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است .

عامل می تواند با اذن صریح مالک یا با اذن ضمنی او )مثل اینکه  2993)فاضل (: مسأله 

الح و مصلحت دانستی عمل کن ( سرمایه را با مال خود یا با مال بگوید به هر نحو که ص

 شخص ثالثی مخلوط کند و با مجموع تجارت نماید.

عامل حق ّ ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج خود کند هر  2999)فاضل (: مسأله 

 هچند کم باشد، بلی اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد می تواند مخارج سفر را ب

مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند، مگر اینکه مالک شرط کرده 

 باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.

چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود  2991)فاضل (: مسأله 

 مضاربه خود به خود منفسخ می شود.
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سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها  اگر به سبب سرقت یا 2991)فاضل (: مسأله 

مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیّه آن سود حاصل شود باید اوّل با سود حاصله ، 

 سرمایه را 

 343ص: 

تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، 

 . وارد شود بر مالک است نه عاملبلی چنانچه پس از فسخ مضاربه ، خسارتی به سرمایه 

اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخالل بعضی از شرایط آن  2999)فاضل (: مسأله 

باطل بوده ، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی 

رای وی ببرد، بلی استحقاق اجره المثل دارد و چنانچه اجره المثل او بیشتر از سهم مقرّر 

از سود حاصله باشد، حقّی به زاید بر سهم مقرّر از سود حاصله ندارد و اگر بطالن مضاربه 

 به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد، عامل مستحق ّ اجره المثل هم نیست .

اگر عامل پس از آنکه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدّتی  2993)فاضل (: مسأله 

انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است ، عالوه گنه کار هم می در تجارت تأخیر 

 باشد.

چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مّدتی با آن معامله و  2997)فاضل (: مسأله 

تجارت نکرد، مالک تنها حق ّ مطالبه سرمایه را داد و زائد بر آن را مستحق ّ نیست ، هر 

 مقتضای عقد مضاربه معصیت کار است . چند که عامل به جهت عمل نکردن به

اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختالف و نزاع نمایند و مالک  2914)فاضل (: مسأله 

، بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی 

 نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
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اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک  2916)فاضل (: مسأله 

ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط 

تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل ، منکر باشد، قول 

 عامل با قسم ، مقدم است .

چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از  2912)فاضل (: مسأله 

معامالت مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم 

است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معامالت که بدون منع بر عامل 

 عامل با قسم مقدم است . جائز است ، منع کرده و عامل منکر باشد، قول

هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّی یا کوتاهی  2913)فاضل (: مسأله 

 نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است .

چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود  2919)فاضل (: مسأله 

 کار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است .حاصل نشده است و مالک ان

اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعی شود که مطالبات  2911)فاضل (: مسأله 

وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم 

 مقدم است .

اری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، اگر عامل بگوید مقد 2911)فاضل (: مسأله 

خسارت وارد شد، قول او مقدم است )مثل فرع سابق ( و همچنین اگر در مقدار سود یا 

 در اصل آن اختالف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است .

ف داشته باشند، هر گاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختال 2919)فاضل (: مسأله 

 مثلًا
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 349ص: 

مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف ؛ و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم 

 است .

چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده ،  2913)فاضل (: مسأله 

د قول ناختالف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطالن باشد و بیّنه نداشته باش

 مدّعی صحت ، با قسم مقدم است .

چنانچه عامل ، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بّینه  2917)فاضل (: مسأله 

 نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است .

 طپدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنا بر احتیا 2914)فاضل (: مسأله 

واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیّم شرعی صغیر با اطمینان 

به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه 

 کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.

مضاربه با دین صحیح نیست ، لکن طلبکار می تواند به مدیون  2916)فاضل (: مسأله 

اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف 

، مثلًا؛ یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد، جعاله است که فایده مضاربه را دارد 

 ندارد.ولی احکام مضاربه را 

نظر بر اینکه به حسب ظاهر، مردم پول خود را در صندوقهای قرض  2912)فاضل (: مسأله 

الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می 

توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای 
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جارت کنند و از سود حاصله آن ، مخارج صندوق را تأمین نمایند و هیأت با آن پولها ت

 اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صالح دانستند مصرف کنند.

چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او  2913)فاضل (: مسأله 

ا که یا ثلث کرایه ها ر اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف

به دست می آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه 

تصرّف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می شوند، لکن این 

 گونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.

 بری (احکام مضاربه )استفتاءات از مقام معظم ره

 : آیا مضاربه با غیر از طال و نقره جایز است ؟6371س 

ج : مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است ، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کاال صحیح 

: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و 6371نیست . س 

عنوان مضاربه در فعالیتهای غیر  تجارت صحیح است ؟ و آیا عقودی که امروزه تحت

 تجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟

ج : عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است 

 ، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند

 341ص: 

آن ، صحیح نیست . لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل 

: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان 6379جعاله و صلح و غیر ذلک انجام دهند. س 

مضاربه گرفتم ، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدّتی به او 
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از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار  بپردازم و من هم قسمتی

 سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است ؟ 63شد 

ج : گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه ، بعد از 

رفتن آن مّا گمدّتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است ، و ا

پول به عنوان مضاربه ، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی گردد، 

بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق ّ تجارت با آن را دارد و هر دو 

بر اساس توافقی که کرده اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ّ ندارد بدون اذن 

اری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او صاحب مال ، مقد

: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه ، از اشخاصی که پول را به عنوان 6373بگذارد. س 

مضاربه می دهند تا در برابر هر صد هزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج 

 می دارد؟هزار تومان سود دریافت کنند، چه حک

ج : قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست ، بلکه همان قرض ربوی است که از 

نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوری ِ عنوان ، حالل نمی شود، هر چند اصل قرض 

: شخصی مبلغی پول به فردی 6377صحیح است و قرض گیرنده مالک مال می شود. س 

ه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها داده تا با آن تجارت کند و هر ما

 هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است ؟

ج : اگر قرار داد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر 

عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و 

گر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است و در ا

: مبلغی پول برای خرید و 6744غیر این صورت وجه شرعی برای آن وجود ندارد. س 

وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم ، به این شرط که سود حاصل از فروش 
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هم بعد از گذشت مدّتی مبلغی را به من داد و  آنها بطور مساوی بین ما تقسیم شود و او

 گفت : این سهم شما از سود است ، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است ؟

ج : اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و 

: 6746. س  فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حالل است

شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی 

الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب 

پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار 

 ت ؟توسط آنان صحیح اس

 ج : اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحیح ، به او داده باشد، اشکال ندارد که 

 341ص: 

صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه 

آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق ّ دریافت آن از دیگری است ، 

دارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری اشکال ن

سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحقّ  

دریافت آن از دیگری است ، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت 

، هر چند اصل قرض صحیح می باشد تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است 

و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حالل نمی شود، بنا بر این 

قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست . 

 23ه ک: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است ، به این شرط 6742س 

آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کاالیی خریده و به شهر خود  63سود برای او و 

 فرستاد، ولی آن کاال در راه به سرقت رفت ، خسارت بر عهده چه کسی است ؟
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ج : تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و 

ی نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می تفریط عامل یا شخص دیگر

: 6743شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد. س 

آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این 

 د؟یت تقسیم شوشرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضا

ج : اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت ، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به 

وام گیرنده است . همچنان که تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط 

مستحق ّ دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت 

وان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن ، باید عقد مضاربه بطور کند، و اگر به عن

صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحت آن الزم 

است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به صورت 

در آمد حاصل از تجارت با آن  کسر مشاع است و در غیر این صورت ، آن مال و همه

متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق ّ دریافت اجرت المثل کار خود است . 

: با توجّه به اینکه معامالت بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی 6749س 

از بانک  انرا بر عهده نمی گیرد، آیا مبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولش

 می گیرند، حالل است ؟

ج : صرف عدم تحمّل خسارت توسط بانک ، موجب بطالن مضاربه نمی شود. و همچنین 

دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست ، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک 

یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل ، ضامن ضرر و زیانهای صاحب 

ایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که بانک به عنوان وکیل سپرده سرم

گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است ، آن مضاربه محکوم به 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

صحت می باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حالل 

 است .

 349ص: 

غ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و : مبل6741س 

چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از 

سود را از او مطالبه کنم ؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن 

مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است مقداری جواهرات بگیرم ؟ و آیا اگر آن 

پرداخت شود، اشکال بر طرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول 

 به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج : در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به 

معیّنی  ره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغصورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غی

به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه ، مضاربه صحیح نیست ، اعم از اینکه سود 

ماهیانه ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کاال و یا جواهرات و نیز اعم ّ از این که خودش 

کند  نین فرقی نمیبطور مستقیم آن را دریافت کند و یا توسط شخص دیگری و همچ

که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل ، آن را در برابر تجارتی که با 

پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله ، می توانند شرط کنند که صاحب 

 سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن ، هر ماه بطور علی الحساب دریافت کند تا

: شخصی مبلغی پول به عنوان 6741در پایان مدّت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند. س 

مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان 

 اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
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 بان آنها صورت بگیرد، اشکالج : اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاح

: آیا جایز است در ضمن عقد الزم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی 6749ندارد. س 

به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن 

مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد الزم شرطی کنند که 

 لف احکام مضاربه است ؟مخا

ج : اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که 

با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح 

کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می 

هر ماه به او بپردازد، این شرط خالف مقتضای عقد مضاربه بوده و در نتیجه باطل  خواهد

: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت ، به این 6743است . س 

شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه 

با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند خودش را روی هم گذاشت تا 

که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است ، به همین دلیل توافق کردند که 

 مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است ؟

ج : عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک ، ضرر به صحت عقد 

اربه نمی زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر مض

عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای 

تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب 

 عیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ م

 343ص: 
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: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است ، به این شرط که 6747س 

شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، 

 آیا کسی که پول را پرداخت کرده ، حق ّ دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ر صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل ج : شرط ضمان ِ مال مورد مضاربه د

با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است ، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و 

تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق ّ دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه 

شخاص متعدد برای : اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از ا6764نماید. س 

تجارت گرفته است ، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه 

مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی ، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به 

 عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است ، ید عدوانی محسوب می شود؟

در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است ، ج : ید امانی او 

تبدیل به ید عدوانی می شود و در نتیجه ضامن آن است ، ولی نسبت به سایر اموال تا 

 زمانی که در آنها تعدّی و تفریطی نکرده ، ید او ید امانی باقی می ماند.

 347ص: 

 احکام صلح 

 ره []احکام صلح از رساله امام خمینی 

 [2361]مسأله 

 اشاره

صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت  2614مسأله 

مال خود را ملک او کند، یا از طلب ، یا حق ّ خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا 
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بدون عوض . )خوئی (، )اراکی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )سیستانی (، )تبریزی (، 

نجانی (، )بهجت (، )صافی (، )نوری (: مسأله صلح آن است که انسان با دیگری سازش )ز

کند که )مقداری از ( مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از طلب یا حق ّ خود 

بگذرد که او هم در عوض )مقداری از ( مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، 

د بگذرد بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد )مقداری از ( مال یا از طلب یا حقّی که دار

یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق ّ خود بگذرد، باز هم صلح 

 صحیح است .

 )نوری (: یا حق ّ خود را به او واگذار کند ..

 )نوری (: یا حق ّ ..

 )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 )سیستانی (: با کسی سازش کند که ..

]قسمتهای داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )زنجانی ( نیست [ )مکارم (: مسأله صلح آن 

است که انسان با دیگری در امری که مورد اختالف است یا امکان دارد مورد اختالف 

ه دیگری و نزاع واقع شود سازش کند که مقداری از مال یا منفعت یا حق ّ خود را ب

واگذار نماید یا از طلب یا حق ّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع 

می « صلح مُعَوَّض »خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حق ّ خود بگذرد و این را 

نام دارد و هر دو صحیح « صلح غیر معوض »نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد 

 است .

 ه اختصاصی مسأل
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بنا بر أظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع  6962)بهجت (: مسأله 

سایر عقود نیست ، و فرقی نمی کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلًا نزاعی در 

بین نباشد، بنا بر أظهر؛ ولی الزم است در عقد صلح ، حرامی را حالل و یا حاللی را حرام 

 ند، که در این صورت صلح ، صحیح و نافذ نیست .نکن

 [2363]مسأله 

( 6دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند ) 2616مسأله 

( و حاکم شرع هم آنان 2و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند )

 (3را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد )

 364ص: 

( )گلپایگانی (: و سفیه و ممنوع از تصرّف در مال به 2( )اراکی (: و سفیه نباشند .. )6)

 حکم حاکم شرع بواسطه افالس نباشند.

( 3)فاضل (: و به جهت سفاهت و یا افالس ، ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند. )

 )نوری (: و در حال بلوغ سفیه نباشند.

)خوئی (: مسأله کسی که مالش را به دیگری صلح می کند، باید بالغ و عاقل و قصد 

 صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد و باید سفیه هم نباشد.

 )تبریزی (: و مفلس ..

 )سیستانی (: و ممنوع از تصرّف در آن مال بواسطه ورشکستگی ..
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سی ح می کند باید بالغ و عاقل باشد و ک)مکارم (: مسأله کسی که چیزی را به دیگری صل

او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّی باشد، سفیه نباشد )اموال خود را بیهوده مصرف 

 نکند( و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

 م)صافی (: و قصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالش به حکم حاک

 شرع بواسطه افالس نباشد.

)زنجانی (: مسأله کسی که مالش را به دیگری صلح می کند باید بالغ و عاقل بوده و قصد 

صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد )توضیح این 

دیگری  برای [ گذشت (. البتّه غیر بالغی که ممیّز باشد می تواند2691دو کلمه در مسأله ]

عقد صلح را بخواند، همینطور کسی که او را مجبور کرده اند و سفیه و مفلس . صلح 

ممیّز غیر بالغ یا سفیه با اذن یا اجازه ولی ّ و نیز صلح مفلّس با اجازه طلبکاران صحیح می 

 باشد.

 [2362]مسأله 

( که بفهماند 6ظی )الزم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لف 2612مسأله 

( )بهجت (، )سیستانی (، )زنجانی (: با هر 6با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است . )

 لفظ یا فعلی ..

)مکارم (: مسأله صلح را می توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلکه 

صلح و سازش هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به وسیله آن 

 کنند کافی است .

 [2361]مسأله 
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اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلًا یک سال نگهداری  2613مسأله 

کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل 

وسفند را ( گ3( صحیح است ولی اگر )2( صلح کند )6زحمتهای چوپان و آن روغن )

یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض ، مقداری روغن 

( اشکال دارد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست 9بدهد )

( )گلپایگانی (، )صافی (: و قرار نگذارند که روغن 2( )اراکی (: و مقداری روغن .. )6)

 ن شیر باشد ..حاصل از خود آ

)فاضل (: از شیر آن استفاده نماید و با او شرط کند مقداری از روغن حاصل از خود آن 

 شیر را به او بدهد ..

 366ص: 

( 9( )گلپایگانی (، )صافی (: و نیز اگر .. )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: بلکه اگر .. )3)

 صحیح است .)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: نیز 

 )سیستانی (: و مقیّد نکند به خصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است .

 )زنجانی (: چون مقدار روغن را معیّن نکرده اند، اجاره باطل است .

 [2364]مسأله 

اگر کسی بخواهد طلب یا حق ّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی  2619مسأله 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )اراکی (، )فاضل (، 6( )6) صحیح است که او قبول نماید

)صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: ولی اگر بخواهد از طلب یا حق ّ خود ) 

 )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: بدون صلح ( بگذرد، قبول کردن او الزم نیست .
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چیزی یا بدون عوض ، به )مکارم (: مسأله اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر 

دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که طرف قبول نماید ولی اگر بخواهد از 

 طلب یا حق ّ خود بگذرد قبول کردن طرف الزم نیست و این نیز نوعی از صلح است .

 [2365]مسأله 

 اشاره

طلب  لبکاراگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه ط 2611مسأله 

خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب 

خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حالل نیست مگر آن که مقدار بدهی 

( یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می 6خود را به او بگوید و او را راضی کند )

( )اراکی (: یا رضایت مقید به آن 6(. )2هم به آن مقدار صلح می کرد ) دانست ، باز

مقدار نباشد، بدین معنی که اگر مقدار طلب خود را می دانست ، باز هم به آن مقدار 

( )فاضل (: و اگر انسان مقدار بدهی خود را نداند و با طلبکار مصالحه 2صلح می کرد. )

مقدار بدهی او کمتر یا بیشتر از مبلغ مورد مصالحه  کند، بری ء الذّمّه می شود، هر چند

 باشد.

)مکارم (: مسأله اگر انسان با این که مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی اطالعی کند 

و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند صحیح نیست 

و بدهکار نسبت به مقدار اضافی مدیون است ، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار 

 ز به این صلح راضی بود.طلب خود را هم می دانست با

 مسأله اختصاصی 
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در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می شوند،  6969)بهجت (: مسأله 

اگر یکی از آن دو قابل ملکیّت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است ، و اگر بعد از صلح 

 ق ّ فسخمعلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است ، ح

برای کسی که ضرر دیده ثابت است ، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده 

 باشد.

 [2366]مسأله 

اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به  2611مسأله 

( که وزن یکی بیشتر از دیگری 2( در صورتی صحیح است )6یکدیگر صلح کنند )

ن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وز

 (3است صلح صحیح است )

 362ص: 

( )اراکی (: احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد و همچنین 6)

اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است ، احتیاط 

 ست .در ترک آن ا

)گلپایگانی (، )صافی (: باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، بلکه اگر وزن آنها معلوم 

نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است احتیاط آن است که آنها را به 

( )مکارم 3( )بهجت (: بنا بر احتیاط در صورتی صحیح است .. )2یکدیگر صلح نکنند. )

یح است که ربا الزم نیاید یعنی وزن هر دو، یکی باشد و اگر وزن آنها (: در صورتی صح

 معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.
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)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها 

ر از دیگری یکی بیشتمعلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن 

نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری 

 است و صلح نمایند صحیح است .

)سیستانی (: مسأله اگر دو نفر در دست و یا بر ذمّه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانند که 

 روش آن دو مال به یکدیگر از این جهتیکی از آن دو از دیگری بیشتر است ، چنانچه ف

که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است ، بلکه اگر زیادتر 

بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود، نمی توانند بنا 

 بر احتیاط الزم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند.

)زنجانی (: مسأله اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس بوده و معمولًا با وزن معامله 

می شود و وزن آنها معلوم است ، به یکدیگر صلح کنند، احتیاط آن است که وزن یکی 

بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن 

ت ، صلح صحیح است و اگر بعداً هم معلوم شود که وزن یکی یکی بیشتر از دیگری اس

بیشتر از دیگری بوده ، اشکالی برای معامله پدید نمی آورد؛ همچنین دو چیزی را که از 

یک جنس بوده و معمولًا با پیمانه معامله می شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند 

علوم دیگری نباشد، ولی اگر حجم آنها مصلح کنند، بنا بر احتیاط حجم یکی بیشتر از 

نیست ، صلح آنها صحیح است ، هر چند واقعاً حجم یکی از آنها بیشتر از دیگری بوده 

 و بعداً هم معلوم گردد.

 [2367]مسأله 

اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند  2619مسأله 

( چنانچه طلب آنان از یک جنس و 6به یکدیگر صلح کنند ) و بخواهند طلبهای خود را
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وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو، ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و 

همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری ، دوازده 

زن چیزی باشد که معمولًا با و من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و

یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه 

( 6( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )2آنان باطل است )

شد، اشکال ندارد، ا)سیستانی (: چنانچه به طوری که در مسأله پیش گفته شد، مستلزم ربا نب

مثلًا اگر هر دو ده من گندم طلبکار باشند )یکی گندم اعال و دیگری متوسط( و هر دو 

 طلب به سرآمده باشد مصالحه آنان صحیح است .

 363ص: 

( )اراکی (، )خوئی (، )نوری (: مصالحه آنان اشکال دارد. )زنجانی (: مصالحه آنان بنا 2)

 بر احتیاط باطل است .

(: در صورتی که وزن یا پیمانه آنها، معلوم باشد مساوی نیست ، مصالحه آنان  )تبریزی

 اشکال دارد، ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.

 [2368]مسأله 

( چنانچه طلب خود 6اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد ) 2613مسأله 

صودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت را به مقدار کمتری صلح کند و مق

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 2کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد )

( )اراکی (: چنانچه مقداری از طلب خود را برای آن که بقیّه را زودتر بپردازد گذشت 6)

ئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و این حکم ( )خو2کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. )

در صورتی است که طلب ، از جنس طال یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه 

فروخته می شود و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا 
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، 2279له ]اختصاصی غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان که در مسأ

 [ خواهد آمد.377صفحه 

)زنجانی (: ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع انجام گیرد، قطعاً و اگر در ضمن معامله 

ای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط صحیح نیست . این حکم ، در صورتی است که طلب 

ایز ر آنها برای طلبکار جاز جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود؛ امّا در غی

است که طلب خود را به بدهکار و غیر آن به کمتر از طلب ، معامله کند مثلًا صلح نموده 

 [ خواهد آمد.377صفحه  2279یا بفروشد؛ چنانچه در مسأله ]اختصاصی 

)مکارم (: مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد از هزار 

 صرفنظر می کند و بقّیه را با رضایت طرف مقابل به طور نقد می گیرد.تومان آن 

 [2369]مسأله 

اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح  2617مسأله 

( برای هر دو یا یکی از آنان ، حق ّ به هم زدن 6را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله )

ر داده باشند، کسی که آن حق ّ را دارد، می تواند صلح را به هم بزند. ( را قرا2معامله )

( 2( )نوری (: در ضمن مصالحه .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6)

 )نوری (: حق ّ به هم زدن مصالحه ..

)مکارم (: مسأله قرار داد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ کرد، همچنین اگر در 

ضمن قرار داد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حق ّ فسخ قرار داده باشند آن شخص 

 می تواند صلح را به هم بزند.

 [2371]مسأله 
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( می توانند 6تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند ) 2694مسأله 

معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری ، حیوانی را بخرد تا سه روز حق ّ به هم زدن معامله 

( تا سه روز ندهد و جنس را 2را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده )

فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می  (3تحویل نگیرد )

( دیگر 1( و در هشت صورت )9کند در این سه صورت حق ّ به هم زدن صلح را ندارد )

که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند. این مسأله ، در رساله 

(: تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده ( )سیستانی 6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 اند ..

 369ص: 

( )سیستانی (: همان 3( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: پول جنسی را که خریده .. )2)

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: امّا در صورتی 9[ گذشت .. )2629گونه که در مسأله ]

از حد متعارف تأخیر کند یا این که شرط  که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه

شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت 

می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صُوَر دیگر که در احکام خرید و فروش 

ی از دو صورتی که یکگفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند. ) )سیستانی (: و در 

طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح برای رفع نزاع باشد، نمی تواند صلح را بهم بزند 

 بلکه در غیر این صورت نیز به احتیاط واجب نباید مغبون معامله را به هم بزند(.

)زنجانی (: و در صورتی که طرف مصالحه ، پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ 

ر بیندازد، انسان می تواند صلح را به هم بزند. در نُه صورت دیگری که متعارف به تأخی

( 1[ گفته شد، می توان صلح را به هم زد. )2629در احکام خرید و فروش ] در مسأله 

 )گلپایگانی (، )صافی (: در نه صورت ..
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ا ر)مکارم (: مسأله در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله 

فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار 

مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح 

یکی از دو طرف پشیمان شود حق ّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حق ّ فسخ در 

یز اگر جنسی را نقدًا مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض سه روز اوّل ثابت نیست و ن

تأخیر نماید در همان روز اوّل حق ّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن 

 سه روز ندارد.

)فاضل (: مسأله صلح ، یک عقد الزم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن 

دی که در احکام خرید و فروش بیان شد، یکی از طرفین را به هم بزند، بلی در تمام موار

خیار مجلس در صلح جاری  6مصالحه ، حق ّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زیر: 

نیست ، یعنی بعد از انجام مصالحه ، حتّی اگر مجلس را ترک نکرده باشند، حق ّ به هم 

روی حیوانی انجام شود، حق ّ خیار حیوان ، یعنی اگر مصالحه بر  2زدن آن را ندارند. 

خیار تأخیر، یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل  3فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 

نگیرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه کننده حق ّ فسخ مصالحه را با شرایطی که در 

د یا شرط نبیع بیان شد، ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر ک

شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند، دیگری می تواند صلح را 

 به هم بزند.

 [2373]مسأله 

( می تواند صلح را به هم 6اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد ) 2696مسأله 

مکارم (: و از ( )6(. )3(، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد )2بزند )

( )زنجانی (: یا 2آن اطالعی نداشته .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )
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( 3[ گفته شد. )2627تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، به تفصیلی که در مسأله ]

 )اراکی (: اگر بخواهد تفاوت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

 361ص: 

انی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )فاضل (: اگر بخواهد تفاوت )خوئی (، )گلپایگ

 قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد ) )فاضل (: محل ّ اشکال است (.

 )مکارم (: گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.

 [2372]مسأله 

اید و با او شرط کند که )اگر بعد از هر گاه مال خود را به کسی صلح نم 2692مسأله 

( و او هم این 2( باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی )6مرگ ، وارثی نداشتم )

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )مکارم 3شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید )

( 2افی ( نیست [ )( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )ص6( و )بهجت ( نیست )

)خوئی (، )سیستانی (: با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به 

( )تبریزی (: و همچنین است ]اگر[ شرط کند تا مادامی 3تو صلح کردم مثلًا وقف کنی .. )

 که زنده هستم ، مأذون باشم که در آن چیز تصرّف کنم .

 که با اذن حاکم شرع به شرط عمل نماید.)گلپایگانی (: احتیاط آن است 

 احکام صلح )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن ، ماشین ، فرش و لوازم منزلش را به 6976س 

همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصی ّ و قیم اوالد صغیر خود نیز قرار داده 

 از وفات وی حق ّ مطالبه چیزی از ترکه او را دارند؟ است ، آیا پدر و مادر او بعد
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ج : اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارائی اش را به همسرش یا هر فرد 

دیگری صلح کرده است بطوری که چیزی از آنها را برای خود تا زمان وفاتش باقی 

ثه باقی نمی ماند، در نگذاشته است ، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ور

نتیجه حق ّ ندارند هیچ یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است 

: شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح 6972، از زوجه او مطالبه کنند. س 

کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود 

و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان نموده است 

از مدّتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن ، از سالمت عقلی برخوردار نبوده است . 

آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می شود و 

صلح بر صحت ، آیا در ثلث مال مورد حکم به صحت بیع می شود؟ و بر فرض بقای 

 مصالحه صحیح است یا در تمام آن ؟

ج : صلح قبلی محکوم به صحت و نفوذ است و تا زمانی که در آن حق ّ فسخ برای مصالح 

ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست ، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه 

آن از سالمت عقلی برخوردار بوده باشد توسط او صحیح نیست هر چند در هنگام فروش 

و صلحی که محقق شده و حکم به صحت و لزوم آن شده است ، نسبت به همه مالی که 

 مورد مصالحه قرار گرفته ، نافذ است .

 361ص: 

: فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را 6973س 

ه مزبور اعالم می دارد که او از نظر قانونی حق ّ به همسرش مصالحه می کند، ولی مؤسس

مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می کند، 
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خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های 

 ارد؟خود به دیگران این کار را انجام دادم . این صلح چه حکمی د

ج : صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق ّ دیگران است ، فضولی و متوقف بر 

اجازه مالک یا صاحب حق ّ است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد 

ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحت و نفوذ این 

اگر هیچ امیدی به بدست آوردن اموال دیگر و  صلح محل ّ اشکال است ، بخصوص

 پرداخت بدهی های خود از آنها وجود نداشته باشد.

: در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش 6979س 

مصالحه کرده و به او تحویل داده است ، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است 

 ؟

داد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحت مضمون آن حاصل نشده است ، ج : مجرّد قرار

دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از 

احراز تحقّق صلح از طرف مالک ، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم 

: 6971الح له می باشد. س ، عقد صلح شرعاً محکوم به صحت است و آن مال ملک مص

پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را در برابر مقداری پول به من مصالحه 

کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم 

 تکرد، ولی اکنون ادّعا می کند که آن معامله صوری بوده است ، حکم این مسئله چیس

 ؟

ج : مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طرف 

: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و 6971مدّعی ثابت نشود، اثری ندارد. س 

غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هر یک از 
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نان هم به این کار راضی شده و سند وصّیت را امضا کردند، خواهرانم مبلغی را بپردازم ، آ

بعد از وفات پدرم حق ّ آنان را داده و بقیّه اموال را گرفتم ، آیا تصرّف در این اموال برای 

 من جایز است ؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حکم مسئله چیست ؟

ج : این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم 

: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون 6979رضایت سایر ورثه اثری ندارد. س 

موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند، آیا این 

 صلح صحیح است ؟

ردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه ، منوط به موافقت ج : مصالحه ک

: اگر شخصی مقداری 6973سایر ورثه نیست و آنان حق ّ اعتراض به آن را ندارند. س 

مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا 

 الح برای همان انتفاع جایز است متصالح آن را بدون رضایت مص

 369ص: 

به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود 

 شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن ، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است ؟

ج : جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده ، تخلّف 

کند و در صورتی که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند. 

: آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح ، از آن عدول کند و بدون اعالم 6977س 

 به فرد دیگری صلح نماید؟به متصالح اوّل ، دوباره مال را 

ج : اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح الزم است و تا زمانی که برای 

خودش حق ّ فسخ قرار نداده ، حق ّ رجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر همان مال را به 
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: 6344فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اوّل است . س 

عد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طی ّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی ب

حصر وراثت و بعد از آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مّدت زمان طوالنی از 

آن گذشت ، یکی از دختران او ادعا می کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش 

و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و را به او مصالحه کرده 

شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست 

 ، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است ، تکلیف چیست ؟

ج : تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح 

رده ، او نسبت به آنچه ادعا می کند حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که ک

: پدری همه دارائی خود را به 6346مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد. س 

فرزندانش صلح کرده ، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، 

کم موارد زیر چیست ؟ الف : آیا این صلح با آن شرط صحیح با توجّه به این مطالب ، ح

و نافذ است ؟ ب : و بر فرض صحت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع 

کند؟ و بر فرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه 

فرض اینکه عدول از صلح نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر 

باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است ؟ ج : 

که در قرارداد صلح آمده ، آیا به معنای « اختیار تصرّف در طول مدّت حیات »عبارت 

حق ّ فسخ است یا به معنای حق ّ انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق ّ تصرّف 

 ارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدّت حیات است ؟خ

ج : الف : صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحت و نفوذ است . ب : عقد صلح از 

عقود الزم است . در نتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق ّ فسخ نداشته باشد، فسخ آن 

نکه نکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آتوسط او صحیح نیست ، بنا بر این اگر بعد از آ
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حق ّ فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی از طرفهای صلح بفروشد، معامله 

نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرفهای دیگر صلح فضولی و متوقف 

 حق ّ تصرّف «اختیار تصرّف در طول مدّت حیات »بر اجازه آنان است . ج : ظاهر عبارت 

 خارجی است نه حق ّ فسخ و نه حق ّ انتقال آن اموال به دیگری .

 363ص: 

 احکام اجاره 

 ]احکام اجاره از رساله امام خمینی [

 [2371]مسأله 

اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند  2693مسأله 

د و نیز باید در مال خود حق ّ تصرّف داشته ( و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهن6)

( چنانچه 3( پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند )2باشند )

( اگر چیزی را اجاره 9حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد )

 عاقل باشند .. ( )اراکی (، )سیستانی (: باید بالغ و6کند، یا اجاره دهد، صحیح نیست . )

( )خوئی (، )تبریزی (، )بهجت (: پس سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف نماید 2)

اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد، صحیح نیست . ) )بهجت (: ولی بنا بر أظهر اگر 

طفل ممیّز با اجازه ولی ّ چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از 

اجاره سابقش رضایت دهد، ولی در مجنون اگر چه ولی ّ هم اجازه دهد، اجاره  بلوغ به

 او صحیح نیست (.

)سیستانی (: پس سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف نماید، نمی تواند چیزی را 

اجاره کند، یا اجاره دهد؛ و همچنین مفلس نمی تواند چیزی از اموالی را که حق ّ تصرف ّ 
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ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند ولی می تواند خودش را اجاره در آنها را 

( )گلپایگانی (، )صافی (: چون حق ّ ندارد در مال خو د تصرّف نماید و کسی 3دهد. )

که از تصرّف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی که از 

 یا آن اموال را اجاره دهد صحیح نیست . تصرّف در آنها ممنوع شده اجاره کند

)فاضل (: چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره 

دهد صحیح نیست مگر این که ولی ّ او اجازه دهد بلکه بدون اجازه او نمی تواند اجیر 

 ( )نوری (: یا در حال بلوغ سفیه باشد ..9کسی شود. )

له واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگری اجاره گویند )مکارم (: مسأ

و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را 

انجام دهند و نیز باید حق ّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنا بر این سفیهی که توانایی 

 خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می کند اجاره اش باطل است . بر اداره صحیح اموال

 [2374]مسأله 

( 6( )6انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد ) 2699مسأله 

 )خوئی (، )فاضل (، )سیستانی (: یا مالی را برای او اجاره کند.

 367ص: 

 [2375]مسأله 

( اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری 6م بچه مال او را )اگر ولی ّ، یا قیّ 2691مسأله 

( مدّتی از زمان بالغ شدن او را ، جزء مدّت اجاره قرار دهد، 2نماید اشکال ندارد. و اگر )

( ولی هرگاه طوری بوده 3بعد از آن که بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند )

بچه را جزء مدّت اجاره نمی کرد، بر خالف مصلحت  که اگر مقداری از زمان بالغ بودن
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( )گلپایگانی (، )صافی (: با رعایت 6( )9بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند )

( )سیستانی (: هر چند طوری بوده که اگر 3( )فاضل (: ولی اگر .. )2مصلحت او .. )

بر خالف مصلحت بچه  مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمی کرد،

بود، بلی اگر بر خالف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می دانیم شارع 

مقدس راضی به ترک آن نیست ، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده 

 باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

)گلپایگانی (: نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و اگر پدر یا جدّ پدری مال صغیر را 

اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آنها برای صغیر کافی در صحّت اجاره است و رعایت 

 مصلحت الزم نیست .

)صافی (: نسبت به اجاره اموالش نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش 

فوذ اجازه ولی ّ محل ّ اشکال است مگر مصلحتی که استیفاء آن الزم باشد مثل حفظ ن

 حیات صغیر در آن مالحظه شده باشد.

)فاضل (: نمی تواند بقیّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند، ولی نسبت به اجاره خودش 

وئی (، )تبریزی ( )خ9بعد از آن که بالغ شد، بدون اجازه او صحّت اجاره اشکال دارد .. )

(: نمی تواند اجاره مال خود را به هم بزند ولی نفوذ اجاره خودِ بچه بعد از بلوغش محل ّ 

 اشکال است .

)فاضل (: بر خالف مصلحت الزم الرّعایه بچه بود، اجاره صحیح است و بچه که بالغ شده 

 ، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
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ر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت )مکارم (: مسأله ولی ّ یا قیّم صغی

او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر 

 این که بدون آن ، مصلحت صغیر حاصل نشود.

)بهجت (: مسأله ولی ّ یا قیّم یا وصی ّ می تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل 

اجیر دیگری نماید، امّا وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، والیت او ساقط  را

 است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

 [2376]مسأله 

( نمی شود اجیر کرد 6بچه صغیری را که ولی ّ ندارد، بدون اجازه مجتهد ) 2691مسأله 

( که عادل باشد، 3می تواند از یک نفر مؤمن ) ( دسترسی ندارد،2و کسی که به مجتهد )

 ( به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او،9اجازه بگیرد و او را اجیر نماید )

 324ص: 

( )فاضل 2( و )6بلکه بنا بر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد. )

( )گلپایگانی 3اله آیت اللّه )بهجت ( نیست )(: مجتهد جامع الشرایط .. این مسأله ، در رس

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی 9(، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: از چند نفر مؤمن .. )

 (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 )فاضل (: البتّه اگر اجیر کردن وی ، به مصلحت او باشد.

صورتی که ]بچه [ ولی ّ و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت )مکارم (: مسأله در 

و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مؤمن عادل که مصلحت 

 صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت .
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 [2377]مسأله 

به  ه اگر مالکاجاره دهنده و مستأجر الزم نیست صیغه عربی بخوانند بلک 2699مسأله 

کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم ، اجاره صحیح است 

( حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر 6. و نیز اگر )

( )سیستانی 6واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد. )

 اگر .. (: بلکه

)مکارم (: مسأله در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند 

)مثلًا مالک به شخصی بگوید فالن ملک خودم را به فالن مبلغ در فالن مدّت به تو اجاره 

دادم ، او هم بگوید: قبول کردم ( و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در 

 ستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.اختیار م

 [2378]مسأله 

اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین  2693مسأله 

( )گلپایگانی 6( )6که با رضایت طرف معامله ، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است )

است و قبل از  (: همین که مشغول آن عمل شد اجاره نسبت به آنچه عمل شده صحیح

تمام شدن عمل بیش از مال االجاره مقداری که عمل کرده نمی تواند مطالبه کند بلکه 

 مالک شدن او هم نسبت به زاید، محل ّ تأمل است .

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )بهجت (، )صافی (: همین که مشغول آن عمل شد 

 ر قبول دارد(.اجاره صحیح است ) )بهجت (: یعنی کار او داللت ب

 )مکارم (: همین که با درخواست طرف معامله ، مشغول کار شود اجاره صحیح است .
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)فاضل (: همین که به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود یا خود را در اختیار مؤجر قرار 

 دهد اجاره صحیح است .

 [2379]مسأله 

کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده  2697مسأله 

( )مکارم (: ملک خود را برای مدّت معین به مبلغ 6( یا اجاره کرده ، صحیح است . )6)

 معین اجاره داده ..

 326ص: 

 [2381]مسأله 

حب ملک با او شرط کند ( اجاره کند و صا6اگر خانه یا دکان یا اطاقی را ) 2634مسأله 

( مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد 2که فقط خود او از آنها استفاده نماید )

( ولی اگر بخواهد به زیادتر 9( می تواند آن را به دیگری اجاره دهد )3و اگر شرط نکند )

 و سفیدکاریاز مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن ، کاری مانند تعمیر 

( مثلًا اگر با پول 1( یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد )1انجام داده باشد )

( )سیستانی (: اگر خانه یا دکان یا 6( )9اجاره کرده ، به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد )

(: و  ( )فاضل3( )فاضل (: یا اجاره منصرف به این معنی باشد .. )2هر چیز دیگری را .. )

 منصرف به این معنی هم نباشد ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مستأجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از 

آنها اجاره دهد مگر آن که اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثل 

زل را جهت این که زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اطاق یا من

( 9سکنای خودش ) )سیستانی (: به شوهرش ( اجاره دهد و اگر مالک شرط نکند .. )
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)بهجت (: اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به 

 تحویل عین مال دارد، بنا بر أظهر تحویل آن هم جایز است ..

)سیستانی (: البتّه در تحویل دادن ملک به مستأجر دوم باید بنا بر احتیاط از مالک اجازه 

بگیرد ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده است هر چند از جنس دیگر 

اجاره دهد، در صورتی که خانه یا دکان یا کشتی باشد، باید در آن کاری مانند تعمیر و 

( )نوری 1ده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد. )سفیدکاری انجام دا

( )گلپایگانی 1(: خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس . )

(، )صافی (: بنا بر احتیاط الزم باید در آن ، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده 

( )خوئی 9ه کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس )باشد، خواه به غیر جنسی که اجار

 (، )تبریزی (: و بنا بر احتیاط وجوبی ، کشتی حُکم خانه را دارد.

 )بهجت (: و در غیر این دو صورت ، بنا بر أظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست .

ی به دیگر )مکارم (: مسأله خانه یا دکان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند

اجاره دهد، مگر این که چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد. کسی که خانه یا مغازه یا 

اطاقی را اجاره کرده و حق ّ دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ 

اجاره دهد مگر این که کاری )مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش ( در 

 جام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.آن ان

 [2383]مسأله 

 (6اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند ) 2636مسأله 

 322ص: 
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( چنانچه او را به چیزی که 3( و اگر شرط نکند )2نمی شود او را به دیگری اجاره داد )

( و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، 9زیادتر نگیرد ) اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید

( )فاضل (: 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )اراکی ( نیست )1می تواند زیادتر بگیرد )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مگر به نحوی 2یا اجاره منصرف به این معنی باشد .. )

، )صافی (، )نوری (: ) )گلپایگانی (، )صافی ( )گلپایگانی (3که در مسأله قبلی گذشت .. )

(: بنا بر احتیاط الزم ( باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد خواه به 

 همان جنس اجاره دهد یا به غیر جنسی که اجاره کرده است .

گیرد،  ی)سیستانی (: می تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او م

باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد و همچنین است اگر 

خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل ، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، 

ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می تواند دیگری را به کمتر 

( )خوئی (، )تبریزی (: و همچنین است 1ضل (: نباید زیادتر بگیرد .. )( )فا9اجاره نماید. )

اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره 

نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به 

 کمتر اجاره نماید.

ی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او )بهجت (: و اگر خودش اجیر کس

شخصاً کار را انجام دهد، بنا بر أظهر نمی تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر 

نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می تواند در باقیمانده کار، دیگری 

 را به مزد کمتری اجیر نماید.

اه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد )مکارم (: مسأله هرگ

نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کالم یا عملش 
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این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است ، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از 

 یر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غ

 [2382]مسأله 

( چیز دیگر مثلًا زمین را اجاره 2( و اجیر )6اگر غیر خانه و دکان و اطاق ) 2632مسأله 

کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از 

( این مسأله ، در رساله آیت 3)مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد 

( )سیستانی (: اگر غیر از خانه و دکان و 2( )خوئی (: و کشتی .. )6اللّه )اراکی ( نیست )

( )سیستانی (: اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، 3کشتی .. )

 صحّت اجاره محل ّ اشکال است .

 .2636)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 323ص: 

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله احتیاط الزم اجاره ندادن زمین و کشتی و آسیا است به 

زیادتر از آنچه اجاره کرده ولی در غیر این سه چیز و غیر خانه و دکان و اجیر اگر چیز 

دیگر را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش استفاده نماید، می تواند به 

 از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد.بیشتر 

)فاضل (: مسأله اگر شخصی غیر از خانه ، مغازه و اطاق ، چیز دیگری را از فردی اجاره 

نماید، مثل این که زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن 

واهد قیمتی که بخمی تواند مورد اجاره را به هر « مستأجر»استفاده نماید، در این صورت 

به دیگری اجاره دهد، هر چند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شده قبلی بیشتر باشد. و 
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احتیاط واجب در آسیاب و کشتی هم این است که گرانتر از آنچه اجاره کرده ، به 

 دیگری اجاره ندهد.

د و ا زمین باش)بهجت (: مسأله اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه ، دکان و اجیر باشد مثلً

مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر می تواند آن را اجاره دهد 

 هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است .

 [2381]مسأله 

 اشاره

اگر خانه یا دکانی را مثلًا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن ،  2633مسأله 

( اجاره دهد، ولی 2( نصف دیگر آن را به صد تومان )6ماید، می تواند )خودش استفاده ن

اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلًا به صد و بیست تومان 

( یا به غیر جنسی که اجاره 3اجاره دهد، باید در آن ، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد )

( 6، در رساله آیات عظام : )اراکی ( و )مکارم ( نیست )کرده اجاره دهد. این مسأله 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، 3( )فاضل (: یا کمتر .. )2)بهجت (: بنا بر أظهر می تواند .. )

 )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (، )نوری (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 مسأله اختصاصی 

أجر می تواند مورد اجاره را به دیگری در تمام مواردی که مست 6923)بهجت (: مسأله 

اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اوّل مخالف باشد، مثلًا مرکب 

سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی تواند برای سواری دو نفر اجاره 

 دهد.

 شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
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 [2384]مسأله 

(: اوّل : آن که معین باشد، پس 6مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد ) 2639مسأله 

( دوم : مستأجر آن 3( اجاره دادم درست نیست )2اگر بگوید یکی از خانه های خود را )

را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم 

ویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل ( سوم : تح9باشد )

( چهارم : آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه 1است )

( پنجم : استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده 1و خوردنی های دیگر صحیح نیست )

ای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین بر

 را نکند و از آب نهر هم 

 329ص: 

( ششم : چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد 3( صحیح نیست )9مشروب نشود )

( و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت 7)

( )مکارم (: یکی از خانه ها یا 2اشد .. )( )فاضل (: باید چند شرط داشته ب6( )64دهد )

( )فاضل (: ولی چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند، و 3یکی از اتومبیلهای خود را .. )

( )بهجت (: و اگر 9اختالف مؤثّر در رابطه با اجاره نداشته باشند، اجاره صحیح است .. )

و عادی است ، الزم  بعضی خصوصیات ، طوری است که در این قبیل اجاره ها متعارف

 به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد ..

)سیستانی (: دوم : مستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلّی است کسی که آن را 

 اجاره می دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید ..

( 1دوم : مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملًا بیان کند .. ) )مکارم (:

 )مکارم (: ]اگر[ مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است ..
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)سیستانی (: اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح 

چهارم : آن که استفاده از آن مال منجر به  ( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (:1است .. )

اتالف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر ) )سیستانی 

 (: برای خوردن ( صحیح نیست ..

)صافی (: چهارم : استفاده از آن مال به تلف کردن و از بین بردنش نباشد، پس اجاره 

 دیگر صحیح نیست .. دادن نان و میوه و خوردنیهای

)مکارم (: چهارم : آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود، بنا بر این اجاره دادن نان و 

 ( )فاضل (: از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود ..9میوه صحیح نیست . )

( )مکارم (: در صورتی که قابل زراعت 3)سیستانی (: از آب رودخانه هم به آن نرسد .. )

( )بهجت (: بنا بر این اجاره دادن مباحات 7د یا آب کافی نداشته باشد باطل است .. )نباش

( )سیستانی (: ششم : 64که موجر و مستأجر در آنها مساوی می باشند، صحیح نیست .. )

چیزی را که اجاره می دهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می شود و اگر نه 

ولی ّ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.  مالک باشد نه وکیل و نه

)مکارم (: ششم : چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی ّ در اجاره آن 

 باشد.

 [2385]مسأله 

اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.  2631مسأله 

له اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأ

[ و همچنین 6استفاده کنند، در صورتی که میوه اش فعلًا موجود نباشد صحیح است ]

 است اجاره دادن حیوان برای شیرش .
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----------------------------------- 

 [ ) من نوری 6]

(: امّا اگر میوه آن فعلًا موجود است و مثل چاهی است که فعلًا آب دارد، اجاره آن صحیح 

نیست ولی به عنوان صلح باشد اشکال ندارد و بعید نیست که فروش میوه بر درخت با 

تعیین مقدار آن به وسیله مشاهده اهل خبره صحیح باشد، چنانکه نیز بعید نیست که معامله 

 باب فروش و اجاره نباشد و خود، یک معامله مستقل باشد.میوه بر درخت از 

 321ص: 

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اجاره دادن درخت اگر عین میوه آن را به عنوان منافع 

درخت تملیک کنند اشکال دارد امّا اگر درخت را ) )صافی (: در حالی که میوه نداشته 

 ه صِرف میوه آن صحیح است .باشد( اجاره دهد، به جهت انتفاع از آن ، ب

)مکارم (: مسأله اجاره درخت یا باغ یا مرتع برای استفاده از میوه یا علف آن صحیح است 

. 

)بهجت (: مسأله اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلًا موجود نیست صحیح است ، مثل 

شیر  اجاره دادن درخت برای میوه اش که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای

آن ؛ و اجرت اجاره نیز می تواند چنین باشد ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق ّ 

 مطالبه ندارد.

 [2386]مسأله 

  هاشار
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زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و الزم نیست از  2631مسأله 

از بین برود، بدون  ( ولی اگر بواسطه شیر دادن ، حق ّ شوهر6شوهر خود اجازه بگیرد )

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )اراکی ( نیست )2اجازه او نمی تواند اجیر شود )

( )بهجت (: مگر 2)بهجت (: اگر اطمینان دارد حق ّ شرعی شوهرش از بین نمی رود .. )

 اینکه شوهر، خودش او را برای شیر دادن طفل دیگر اجیر کند.

  مسأله اختصاصی

در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیر دادن ، اجیر غیر شوهر  6936مسأله  )بهجت (:

 شود، چنانچه این اجیر شدن با حق ّ شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.

 شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

 [2387]مسأله 

(: اوّل : 6استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد ) 2639مسأله 

( بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب 2آن که حالل باشد )

( برای حمل و نقل شراب باطل است . دوم : پول دادن برای آن 3و کرایه دادن حیوان )

(: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند 1( سوم )9بیهوده نباشد )استفاده در نظر مردم 

استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلًا اگر حیوانی را که 

سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا 

(: مدّت استفاده را 9( چهارم )1همه استفاده های آن ) باربری آن ، مال مستأجر است یا

معین نمایند؛ و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلًا با خیاط قرار بگذارند 

( )بهجت (: سه شرط دارد 6( )3که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است )

.. 
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یستانی (: پس اگر مالی فقط منفعت حرام ( )س2)فاضل (: باید چهار شرط داشته باشد .. )

داشته باشد، یا شرط کنند که در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله ، استفاده 

 حرام را معیّن کنند و معامله را بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است ..

 321ص: 

(: و همچنین معتبر است که ( )تبریزی (، )نوری 9( )فاضل (: کرایه دادن اتومبیل .. )3)

آن عمل در نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد، پس اجیر شدن برای فرایض یومیه یا 

 تجهیز اموات جایز نیست ..

)صافی (: و همچنین آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد، پس اجیر 

ت ن اموات جایز نیسشدن برای انجام نمازهای روزانه خودش و یا تغسیل و تکفین و دف

ولی اجیر شدن برای انجام واجباتی که جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل 

 انواع صنعتها و پیشه ها مثل دارو سازی و طبابت جایز است ..

)خوئی (: دوم : آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد پس اجیر شدن 

دادن  ست و بنا بر احتیاط، معتبر است که پولبرای فرایض یومیه یا تجهیز اموات جایز نی

 برای آن استفاده ، در نظر مردم بیهوده نباشد ..

)سیستانی (: دوم : آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد، و از این قبیل 

است بنا بر احتیاط واجب یاد دادن مسائل حالل و حرام اگر محل ّ ابتال باشد و همچنین 

موات ، به مقدار واجب . و بنا بر احتیاط واجب معتبر است که پول دادن برای آن تجهیز ا

( 1استفاده ، در نظر مردم بیهوده نباشد .. ]مورد دوم در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست [ )

( )بهجت (: و اگر استفاده ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که 1)بهجت (: دوم : .. )

( )بهجت (: 9های خاص را قصد کرده اند، همه استفاده ها جایز است . )بعضی استفاده 
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( )سیستانی (: چهارم : مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدّت 3سوم : .. )

است مانند اجاره خانه و دکان و یا به تعیین عمل است مانند آن که با خیاط قرار بگذارند 

 مخصوصی بدوزد. که لباس معینی را به طور

حالل بودن  6)مکارم (: مسأله منافعی که مال را برای آن اجاره می دهند چند شرط دارد: 

 2، بنا بر این اجاره دادن مغازه یا ماشین برای شراب فروشی یا حمل شراب باطل است . 

اگر آن مال فایده های  3پول دادن در مقابل چنان منفعتی در نظر مردم بیهوده نباشد. 

ختلفی دارد باید معین کنند برای کدام فایده آن را اجاره می دهند، مثلًا حیوانی که به م

درد سواری و باربری ، هر دو، می خورد باید معین کنند که اجاره آن برای کدامیک از 

باید مدّت اجاره را نیز  9این دو است ، و اگر هر دو در نظر باشد باز باید روشن سازند. 

 معین کنند.

 [2388سأله ]م

اگر ابتدای مدّت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره  2633مسأله 

 ( )مکارم (: بعد از خواندن صیغه ، یا تحویل گرفتن مال است .6( )6است )

 )سیستانی (: بعد از بستن قرارداد اجاره است .

 329ص: 

 [2389]مسأله 

مثلًا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از ( 6اگر خانه ای را ) 2637مسأله 

( 3( اگر چه موقعی که صیغه می خوانند )2خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است )

( )بهجت (: بنا بر 2( )مکارم (: اگر خانه یا ملکی را .. )6خانه در اجاره دیگری باشد. )

 داد ..( )سیستانی (: اگر چه در موقع قرار3أظهر .. )
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 [2391]مسأله 

اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی ، اجاره آن  2674مسأله 

( )بهجت (: چون ابتدا و انتهای اجاره 6( )6، ماهی ده تومان است ، اجاره صحیح نیست )

 معلوم نیست .

ی دیگر به عنوان )فاضل (: اجاره صحیح است و نسبت به ماه اوّل اجاره است و در ماهها

شرط در ضمن اجاره می باشد و این مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و نیز اگر به 

مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی 

 ، به همین قیمت است .

 ر تومان به تو اجاره می)مکارم (: مسأله اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزا

دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است ، فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است 

چون بقیّه را معین نکرده ، ولی اگر ماه اوّل را هم معین نکند فقط بگوید هر ماه یک هزار 

 تومان است ، اجاره به کلّی باطل است .

 [2393]مسأله 

( و 6بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ) اگر به مستأجر 2676مسأله 

( در ماه اوّل صحیح است ، ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان و 2بقیّه به همان قیمت )

( )گلپایگانی (، 6اوّل و آخر آن را معین نکند اجاره حتی برای ماه اوّل هم باطل است . )

قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است و او )صافی (، )نوری (: و بعد از آن هم هر 

هم بگوید قبول کردم در صورتی که ابتدای مدّت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم 

( )اراکی (: یا بگوید هر ماهی ده تومان و اوّل و 2باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است . )

 است . آخر آن را معین نکند اجاره حتی برای ماه اوّل هم باطل
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 .2674)مکارم (، )فاضل (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم 

یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی 

ورتی که ابتدای مدّت اجاره را معین کنند یا ابتدای اجاره آن ماهی ده تومان است ، در ص

 [ اجاره ماه اوّل صحیح است .6آن معلوم باشد، ]

)بهجت (: مسأله اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم 

 و بعد 

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: در صورتی که ابتدای مدّت اجاره معلوم باشد ..

 323ص: 

از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است ، یا بگوید: خانه را ماهی هزار تومان 

به تو اجاره می دهم و اوّل و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اّول 

، بنا بر أظهر اجاره برای ماه اوّل صحیح است ، امّا ، همان ماه متّصل به عقد اجاره است 

برای ماههای بعد صحیح نیست ، مگر آن که در ضمن عقد اجاره ماه اوّل شرط کنند که 

اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت 

ر به صورت جُعاله قرار مشخّص نکردن مدّت اشکال ندارد. و همین طور است اگر مستأج

بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم ماهی هزار تومان به تو می دهم 

، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود و اگر در مقابل عوض خاص 
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ولی هر  ،، مثلًا هزار تومان ، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است 

 وقت بخواهد می تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.

 [2392]مسأله 

( در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر 6خانه ای را که غریب و زوّار ) 2672مسأله 

در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلًا شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی 

( ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند 2تفاده از آن خانه اشکال ندارد )شود، اس

( 6( )3اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند )

( )فاضل 2)فاضل (: مسافرین و زوّار .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

خانه نمی تواند آنها را بیرون نماید، مگر اینکه فرد  (: و اجاره صحیح است و صاحب

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: اجاره 3بخواهد بیش از حدّ متعارف بماند. )

نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد، 

 می تواند آنان را بیرون کند.

فر خانه ها و هتلهایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند )مکارم (: مسأله مسا

اگر قرار بگذارند که مثلًا شبی یکصد تومان بدهد و طرفین راضی باشند اشکال ندارد، 

ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست ، بنا بر این ما دام که 

ر نه حقّی ندارد، امّا اگر تعداد شبها رضایت صاحب آن حاصل است می تواند بماند و گ

 را از اوّل معین کنند، حق ّ دارد تا آخر مدّت بماند.

 مسائل متفرقه اجاره 

 [2391]مسأله 
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( باید معلوم باشد. پس اگر از 6مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد ) 2673مسأله 

از  ن معلوم باشد و اگرچیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آ

( با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معین باشد 2چیزهایی است که مثل تخم مرغ )

( باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات 3و اگر مثل اسب و گوسفند است )

: چیزی ( )بهجت (6آن را به او بگوید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری 2که مستأجر به عنوان مال اإلجاره می دهد .. )

 (: مثل پولهای رایج ..

 327ص: 

 )بهجت (: مثل گردو ..

 ( )بهجت (: که با مشاهده آنها را می خرند ..3)فاضل (: مثل تخم مرغ یا اسکناس .. )

 [2394]مسأله 

( اجاره دهد و مال االجاره را جو 6برای زراعت جو، یا گندم )اگر زمینی را  2679مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3( قرار دهد اجاره صحیح نیست )2یا گندم همان زمین )

( )فاضل (: مال االجاره را 2( )فاضل (، )نوری (: یا محصول دیگر .. )6)اراکی ( نیست )

 همچنین در مقابل محصوالت دیگر زمین .( )مکارم (: 3از محصول همان زمین .. )

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال االجاره را حاصل 

همان زمین یا زمین دیگر که فعلًا موجود نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست . و اگر مال 

 االجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.

نکه کلّی در ذمّه قرار دهد مشروط به آن که از حاصل همان زمین )سیستانی (: و یا ای

 پرداخت شود ..
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 )سیستانی (: اگر حاصل زمین ..

)بهجت (: مسأله اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال اإلجاره را حاصل همان 

زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره 

است ، و اگر حاصل ، موجود نباشد اجاره صحیح نیست ، ولی در همین صورت صحیح 

اخیر اگر مستأجر مال اإلجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین 

 پرداخت کند، اجاره صحیح است .

 [2395]مسأله 

  هاشار

کسی که چیزی را اجاره داده ، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ّ ندارد اجاره  2671مسأله 

آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ  

( )گلپایگانی (، )صافی (: مگر آن که شرط کرده باشد یا 6( )6مطالبه اجرت ندارد )

 ز عمل اجرت را بدهند.معمول باشد که قبل ا

)تبریزی (: مگر در مواردی که متعارف ، دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن 

 برای حج ّ و زیارت ، یا اجیر، اداء اجرت را قبل از عمل شرط کند.

)سیستانی (: مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، 

 مانند اجیر برای حج ّ.

 اضل (: مگر اینکه شرط خالف آن بشود و یا متعارف ، آنگونه باشد.)ف

  مسأله اختصاصی
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مستحب ّ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد به  6313)مکارم (: مسأله 

او بدهند، مگر این که خود کارگر مایل نباشد و مثلًا می خواهد حقوق خود را ماه به ماه 

 بگیرد.

 334ص: 

 [2396]مسأله 

هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد  2671مسأله 

( و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال االجاره آن را 6یا تحویل بگیرد )

( )نوری (: اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحت اختیار او قرار گرفته و یا 6بدهد. )

 تحویل گرفته ..

 [2397]مسأله 

اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای  2679مسأله 

انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه 

( مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی 6نکند، باید اجرت او را بدهد )

نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، اجیر 

( 6باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند. )

)مکارم (: مثلًا اگر بنّایی را برای ساختن بَنایی در روز معینی اجیر کند و بنّا در آن روز 

صاحب کار طفره برود و بنّا در آن روز بیکار بماند، باید اجرتش را آماده کار باشد ولی 

بدهد امّا اگر برای خودش یا دیگری کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از 

 صاحب کار اوّل بگیرد ) در صورتی که مزد دوم کمتر باشد(.

 [2398]مسأله 
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که اجاره باطل بوده ، مستأجر اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود  2673مسأله 

( به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانه ای را یک 6باید مال االجاره را به مقدار معمول )

ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده ، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا 

( باید دویست 2ت )پنجاه تومان است ، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان اس

( و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره 3تومان را بپردازد )

( 6(. )1( باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد )9باطل بوده ، )

ورتی ( )خوئی (، )تبریزی (: در ص2)سیستانی (: مستأجر باید اجرت المثل آن مال را .. )

که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده ، الزم نیست بیش از صد تومان بدهد و 

 اگر غیر اینها بوده ..

)سیستانی (: در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیلی بوده که حق ّ تعیین اجرت 

ومان ترا نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم اطاّلع داشته است الزم نیست بیش از صد 

( )فاضل (: مستأجر باید مال اإلجاره را به مقدار ارزش 3بدهد و اگر غیر اینها بوده ... )

معمولی به صاحب ملک بدهد؛ مثلًا اگر خانه ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند، 

بعد بفهمد اجاره باطل بوده ، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است بیش از 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: نسبت به اجرت 9ومان الزم نیست بدهد .. )پانصد ت

( )بهجت (: و این در صورتی است که صاحب 1مدّت گذشته نیز این حُکم جاری است . )

ملک عالم به بطالن اجاره نباشد، که در صورت علم ، استحقاق گرفتن اجره المثل توسط 

علّت بطالن اجاره ، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که مالک ، محل ّ تأمّل است ، و اگر 

 عمل مجّانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

 336ص: 
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)مکارم (: مسأله هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثنا بفهمد اجاره باطل بوده ، 

هد )خواه کمتر مستأجر باید مال االجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بد

از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر( پس اگر ارزش معمولی ماهی یک هزار تومان است ولی 

 او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره کرده باید همان یک هزار تومان را بدهد.

 [2399]مسأله 

ن ( چنانچه در نگهداری آ6اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود ) 2677مسأله 

کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ، ضامن نیست . و نیز اگر 

( در صورتی که خیاط زیاده روی 3( مثلًا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود )2)

( این 1( و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد )9نکرده )

( )نوری (: مثلًا ماشین را برای رفتن از قم به 6ه آیت اللّه )اراکی ( نیست )مسأله ، در رسال

در رساله آیت اللّه )فاضل ( « و نیز اگر»( ]عبارت 2تهران کرایه کرده بود از بین برود .. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: در صورتی 9( )فاضل (: یا در آتش سوزی بسوزد .. )3نیست [ )

( )بهجت (: الزم نیست عوض آن را بدهد 1ستور او عمل نکرده .. )که خیاط بر خالف د

 و ادّعای آنها در این باره مسموع است .

 )سیستانی (: ضامن نیست . )فاضل (: واجب نیست عوض آن را بدهد.

)مکارم (: مسأله اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود، یا معیوب گردد چنانچه در 

نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده از آن زیاده روی ننموده باشد ضامن نیست 

مثلًا اگر پارچه ای که به خیاط داده دزد ببرد یا در آتش سوزی از بین برود در صورتی 

ر باشد مسئول نیست ولی اگر بر اثر اشتباه یا هر علت دیگکه در حفظ آن کوتاهی نکرده 

آن را با دست خود ضایع یا معیوب کرده باشد ضامن است ، مگر این که عیب از خود 
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جنس باشد مثلًا جنس پارچه طوری است که با اطو زدن خراب می شود در این صورت 

 ضامن نیست .

 [2211]مسأله 

( ضامن است . این مسأله ، 6که گرفته ضایع کند )هرگاه صنعتگر چیزی را  2244مسأله 

( )نوری (: مثلًا پارچه ای را گرفته 6در رساله آیات عظام : )اراکی ( و )مکارم ( نیست )

 که لباس بدوزد، خراب کند و ناقص بدوزد ..

)سیستانی (: مسأله هرگاه اجیر که می خواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد مانند 

 نعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است .خیّاط و ص

 [2213]مسأله 

اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد، چه  2246مسأله 

( )مکارم (: و مزدی هم 6( )6مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد )

 للّه )بهجت ( نیست طلبکار نیست . این مسأله ، در رساله آیت ا

 [2212]مسأله 

 اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، 2242مسأله 

 332ص: 

چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است . و نیز 

اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا 

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )اراکی ( و )مکارم 6معیوب گردد ضامن می باشد )
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انی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: و در هر دو صورت ، اجرت ( )گلپایگ6( نیست )

 زیادی بار را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

 )بهجت (: و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.

 )فاضل (: و اجرت مقدار زیاده را هم بدهکار است .

ا وسیله ای را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر )سیستانی (: مسأله اگر حیوانی ی

آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان یا وسیله ، تلف یا معیوب 

شود، ضامن است ؛ و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر از 

 سب معمول نیز باید بدهد.معمول بار کند و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر ح

 [2211]مسأله 

اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد،  2243مسأله 

( و مانند 6یا رم کند و بار را بشکند صاحب حیوان ضامن نیست . ولی اگر بواسطه زدن )

ر این مسأله ، د ( کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است .2آن )

( )سیستانی (: اگر بواسطه زدن به مقدار 6رساله آیات عظام : )اراکی ( و )بهجت ( نیست )

( )مکارم (: یا کوتاهی در هدایت حیوان از راه مورد اطمینان حیوان به 2غیر معمول .. )

زمین خورد و بار را بشکند ضامن است ، همچنین در مورد چپ شدن اتومبیلها و تلف 

بارها اگر تخلفات یا کوتاهی او، سبب تلف گردد ضامن است ، امّا اگر اتومبیل  شدن

 سالم به علتی بعضی از قسمتهایش بشکند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست .

 [2214]مسأله 

اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه  2249مسأله 

( ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن 6باشد )بیشتر از معمول بریده 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )بهجت (: به طوری که 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )اراکی ( نیست )2نیست )

بگویند تعدّی کرده ، ضامن است ، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست ، و این 

ت ر صورت حدوث ضرر، او ضامن نیسدر صورتی است که به ولی ّ بچه گفته باشد که د

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست و امّا اگر 2. )

 تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است .

تشخیص  ر)فاضل (: اگر متخصّص بوده و بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست ، امّا اگ

 ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشند جراح ضامن است .

 333ص: 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر کسی بچه ای را ختنه کند و آن بچه بمیرد ضامن است 

خواه مقداری که بریده بیشتر از معمول باشد یا نه . و امّا اگر ضرری به آن بچه برسد 

ز معمول بریده باشد، ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضمان چنانچه بیشتر ا

 ، محل ّ اشکال و أحوط رجوع به صلح است .

)سیستانی (: مسأله اگر کسی بچه ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه 

د، ضامن ر برسکند مثل این که بیش از مقدار معمول ببرد و آن بچه بمیرد، و یا به او ضر

است ؛ و امّا اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد و بچه از اصل ِ عمل ِ ختنه بمیرد، یا به او 

ضرر برسد، چنانچه در تشخیص این که آیا بچه ضرر می بیند یا نه ، به او رجوع نشده 

 باشد، و نیز او نمی دانسته که بچه ضرر می بیند، ضامن نیست .

طبیب به هنگام جراحی بیمار یا ختنه کردن کودک بر اثر سهل  )مکارم (: مسأله هرگاه

انگاری ضرری به بیمار یا کودک برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین 

اگر خطا کند و سبب زیانی شود ولی اگر کوتاهی نکرده و مرتکب خطا نشده است ، 
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ن که در ن نیست به شرط ایبلکه بر اثر عوامل دیگری بیمار، معیوب گردد یا بمیرد ضام

 مورد کودک با اجازه ولی ّ اقدام کرده باشد.

 [2215]مسأله 

اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، ) یا درد و دوای مریض را به او  2241مسأله 

(، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد 6بگوید و مریض دوا را بخورد )

( فالن دوا برای فالن مرض فایده 3( ولی اگر فقط بگوید )2ت )یا بمیرد، دکتر ضامن اس

( این 9دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )اراکی ( نیست )

( )نوری (: همچنین 3(: بقیّه مسأله ذکر نشده . )( )بهجت 2: )خوئی ( و )تبریزی ( نیست [ )

( )نوری (: در صورتی که در فن خود مهارت و 9اگر پس از مراجعه به او بگوید .. )

 حذاقت الزم را نداشته باشد و یا مسامحه کند و عملًا اهمّیّت الزم را ندهد، ضامن است .

نوان یا تزریق کند، یا به ع )فاضل (: مسأله ا گر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد

طبابت نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و مریض دارو را بخورد، چنانچه 

در طبابت و معالجه اش خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است 

ویسد ن. ولی اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلکه به عنوان نظریه پزشکی در کتاب ب

یا بگوید فالن دارو برای فالن مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دارو ضرری به مریض 

 برسد یا بمیرد پزشک ضامن نیست .

)مکارم (: مسأله هرگاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد، و یا 

 شخصاً دوا را 

 339ص: 
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عالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا به او بخوراند یا تزریق کند، چنانچه در م

 بمیرد ضامن است .

)سیستانی (: مسأله اگر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد و یا برای او دوایی توصیه 

کند و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است ، هر 

 چند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

 [2216]مسأله 

هرگاه دکتر به مریض یا ولی ّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن  2241ه مسأل

( و به مریض ضرری برسد، یا 2( در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند )6نباشد )

( )خوئی 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )اراکی ( نیست )3بمیرد، دکتر ضامن نیست )

ن هرگاه دکتر به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضام(، )تبریزی (، )سیستانی (: 

 نیستم ..

( )نوری (: و در فن خود 2)بهجت (: اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم .. )

( )خوئی (، )تبریزی (: اگر چه به دست خود دوا داده 3حذاقت الزم را داشته باشد .. )

 باشد.

)مکارم (: مسأله طبیب و جراح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی که مرتکب می 

شوند ضامن نباشند، می توانند به مریض یا ولی ّ او بگویند که اگر ضرری بدون توجّه ، 

به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول کنند؛ در چنین صورتی اگر دقت و احتیاط الزم 

 ی برسد، یا بمیرد، طبیب و جراح ضامن نیستند.را بکنند و به مریض ضرر

 [2217]مسأله 
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مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر می توانند  2249مسأله 

معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق ّ به هم 

 ق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطاب

 [2218]مسأله 

( چنانچه در موقع 6اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ) 2243مسأله 

( ولی 3( ملتفت نباشد که مغبون است ، می تواند اجاره را به هم بزند )2خواندن صیغه )

د حق ّ به هم زدن معامله را ( شرط کنند که اگر مغبون هم باشن9اگر در صیغه اجاره )

( )مکارم (: و قبلًا از قیمت با خبر نبوده 6نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند. )

، می تواند اجاره را فسخ کند، ولی اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم 

( )خوئی (، 2نند. )باشند، حق ّ فسخ ندارند، در این صورت نمی توانند اجاره را به هم ز

( )سیستانی (: به تفصیلی که در مسأله 3)تبریزی (، )سیستانی (: موقع اجاره نمودن .. )

 ( )سیستانی (: اگر در قرارداد اجاره ..9[ گذشت .. )2629]

 [2219]مسأله 

اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب  2247مسأله 

 تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده نماید، مستأجر می 

 331ص: 

پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده به 

( پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و 6میزان معمول از او بگیرد )

ره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند کسی آن را ده روز غصب کند و اجا

( )مکارم (: امّا اگر بعد از تحویل ، کسی 6( بگیرد. )2پانزده تومان را از غصب کننده )
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( )تبریزی (: یا از اجاره 2آن را غصب کند نمی تواند اجاره را فسخ کند. ]پایان مسأله [ )

 دهنده بگیرد.

 [2231]مسأله 

یزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند اگر چ 2264مسأله 

( نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول ، از 6)

( )سیستانی (: اگر چیزی را که اجاره کرده ، دیگری نگذارد که 6غصب کننده بگیرد. )

رفتن ، دیگری آن را غصب کند یا مانع از آن را تحویل بگیرد و یا پس از تحویل گ

 استفاده بردن از آن شود ..

 .2247)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2233]مسأله 

اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره  2266مسأله 

به هم نمی خورد و مستأجر باید مال االجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن 

( )بهجت (: و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این 6( )6را به دیگری بفروشد. )

ی خبر بوده ، می تواند آن بیع را به هم بزند، و اگر مستأجر در که ملک در اجاره است ب

بین مدّت ، اجاره را فسخ کند منفعت مال ، در بقیه مدّت اجاره از آن فروشنده است نه 

 خریدار.

)گلپایگانی (: مسأله اگر پیش از آن که اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد چون 

کل است ، احتیاط الزم آن است که در این صورت در حُکم به باقی ماندن اجاره مش

اجاره مدّتی که باقی مانده مستأجر و مؤجر با هم مصالحه نمایند ولی اگر آن را به دیگری 

 بفروشد اجاره به هم نمی خورد.
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)صافی (: اجاره باطل نمی شود و مستأجر باید مال اإلجاره را بدهد. همچنین اگر آن را 

 جاره به هم نمی خورد.به دیگری بفروشد، ا

 [2232]مسأله 

اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره ، ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل  2262مسأله 

( اجاره باطل می شود. و 6استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد )

طوری باشد ( 3( بلکه اگر )2پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد )

( )سیستانی 6که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند. )

(: اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره چیزی را که اجاره کرده از قابلیت استفاده ای که برای 

 مستأجر تعیین گشته است بیفتد ..

 331ص: 

از مدّت که در آن قابل استفاده بوده ( )مکارم (: ولی اگر بعد از گذشتن مقداری 2)

( )خوئی (، )تبریزی (، 3خراب شود، اجاره مدّتی که باقی مانده است باطل می شود. )

 )سیستانی (: و اگر ..

 [2231]مسأله 

اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری  2263مسأله 

(، 6د، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد )خراب شود که هیچ قابل استفاده نباش

( و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن 2اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می شود )

( )سیستانی (: اگر ملکی را اجاره 6ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را به هم بزند. )

ن قابلیت استفاده ای که برای مستأجر تعییکند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره از 
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( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و می تواند اجاره مدّت گذشته 2گشته است بیفتد .. )

 یعنی اجرت معمولی آن مدّت را بدهد.« اجره المثل »را به هم بزند و 

د اجاره ن)فاضل (: و همچنین است اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، و می توا

 همه مدّت را به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده اجرت المثل بدهد.

 )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2234]مسأله 

اگر خانه ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب  2269مسأله 2262

ر از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل ( و هیچ مقدا2( چنانچه فوراً آن را بسازد )6شود )

نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول 

بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و 

یگانی (، )صافی (: اگر هر ( )گلپا6( )3مستأجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند )

یک از اطاقها جزء اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقی که خراب شده باطل می شود اگر 

( )سیستانی (: 2چه فوراً آن را بسازد و مستأجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند. )

سیار پیدا ب چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق

می کند، حُکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد و اگر این چنین نباشد، پس 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مستأجر می 3اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد .. )

 د.بده« اجره المثل »تواند اجاره تمام مدّت را به هم بزند و برای استفاده ای که کرده 

اجره »)فاضل (: مستأجر می تواند همه اجاره را بهم بزند و نسبت به آنچه استفاده کرده 

 بدهد.« المثل 

 [2235]مسأله 
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( ولی اگر خانه ، 6اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود ) 2261مسأله 

 ده است منفعت(؛ مثلًا دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زن2مال اجاره دهنده نباشد )

 خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت 

 339ص: 

( )فاضل (: ولی اگر شرط کرده 6( )3اجاره بمیرد، از وقتی که مرده ، اجاره باطل است )

اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری ، صاحب ملک حق ّ دارد 

 را فسخ کند .. باقیمانده مدّت

)مکارم (: و آن حق ّ تا آخر مدّت برای ورثه آنها باقی می ماند، ولی اگر شرط کرده اند 

که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری ، صاحب ملک حق ّ دارد باقیمانده 

 ( )سیستانی (: اگر تنها منافع خانه در مدّت حیاتش مال او باشد ..2مدّت را فسخ کند. )

)بهجت (: اگر مؤجر یا مستأجر بمیرد، بنا بر أظهر اجاره باطل نمی شود ولی اگر خانه ، 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و اگر مالک فعلی آن اجاره 3ملک مؤجر نباشد .. )

را امضا کند صحیح می شود، و وجه اجاره مدّتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده 

 راجع می شود. ، به مالک فعلی

)بهجت (: مگر آنکه مالک آن منفعت ، بقیه مدّت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه 

را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری حق ّ نداشته باشد در آن 

 سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

 [2236]مسأله 

ب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از اگر صاح 2261مسأله 

( و باید 6مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است )
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( اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای 3( ولی اگر )2آن را به صاحب کار بدهد )

به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری  خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا

( )مکارم 6( )1( زیادی آن برای او حالل می باشد )1( به دیگری بدهد )9که اجیر شده )

(: ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معینی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده 

کاری را انجام داده باشد،  است باشد اشکالی ندارد، امّا احتیاط این است که خودش هم

( )بهجت (: و اگر اجیر شود که 2خواه بنّایی باشد یا نظارت بر آن یا تهیه مصالح . )

ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر 

تمان خدیگری را برای تمام کردن همان ساختمان ، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب سا

( )گلپایگانی (، )صافی (: و 3، خودش اجاره کرده ، اجیر کند، بنا بر أظهر جایز نیست . )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: در صورتی که مقداری خودش کار کرده 9نیز اگر .. )

( )فاضل (: چنانچه خود او هم کاری که 1و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده .. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: زیادی آن برای او حرام می باشد 1ارد انجام بدهد .. )ارزش د

) )صافی (: مگر آنکه مقداری خودش کار کرده باشد و باقیمانده را به کمتر از آن مقدار 

 بدهد(.

 [2237]مسأله 

 اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلًا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ 2269مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( 6دیگر رنگ نماید حق ّ ندارد چیزی بگیرد )

 نیست 

 333ص: 

 ( )فاضل (: بلکه اگر سبب خرابی یا کمی ارزش پارچه شود ضامن است .6)
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)مکارم (: مسأله هر گاه رنگرز قرار بگذارد که مثلًا پارچه را فالن طور رنگ کند چنانچه 

کند حق ّ ندارد مزدی بگیرد، بلکه اگر سبب خرابی یا کمی ارزش طور دیگری رنگ 

 پارچه شود ضامن است ، همین مسأله در مورد خیّاط و کفّاش و غیر آنها ثابت است .

 احکام اجاره )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 ]احکام اجاره [

د که فعالیت : اگر کاری که انسان برای مردم انجام می دهد از کارهایی باش6139س 

بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف 

نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده برای انجام 

آنها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آنها نباشد، مالک تعیین دستمزد کارهای مزبور 

 به اجحاف به مشتری نشود، چیست ؟ بطوری که منجر

ج : اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار 

: اینجانب خانه ای را اجاره 6133معیّنی که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد. س 

ه فکردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن ، از مال ربا بوده است ، وظی

 من چیست ؟

ج : تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است ، تصرّف در آن 

: مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک 6137اشکال ندارد. س 

مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ارز به عنوان اجرت این مأموریت به 

را از بانک مرکزی به قیمت بسیار ارزان تهیّه نمودم ، ولی به علل مشخصی من داد که آن 

مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقیمانده را به 

قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و اآلن می خواهم با پرداخت آنچه بر عهده ام 
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الذّمه نمایم ، آیا مبلغی که برای خرید ارز پرداخته  است به خزانه دولت ، خود را بری ء

 ام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن بدست آورده ام ؟

ج : اگر آن اجرت برای روزهای مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغی که نسبت 

آن  کنونی به روزهای باقی مانده زیاد آمده ، می باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت

: شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است ، به 6194را به دولت برگردانید. س 

این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می دهد و او هم مبلغی 

 کمتر از آن را به کارگران می پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟

ج : واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد، واجب است مقدار اضافه بر آن مبلغ 

 را 

 337ص: 

به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته 

: شخصی قطعه زمین موقوفه ای را از متولّی شرعی و قانونی آن به مدّت 6196باشد. س 

است و اجاره نامه رسمی هم در مورد آن تنظیم شده است ، ولی بعد  ده سال اجاره کرده

از فوت موجر، جانشین او ادعا می کند که متولّی سفیه بوده و اجاره او باطل است ، این 

 مسئله چه حکمی دارد؟

ج : تا زمانی که بطالن تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده ، اجاره دادن زمین 

: شخصی مغازه ای از موقوفات مسجد جامع 6192توسط او محکوم به صحت است . س 

را به مدّت معلومی اجاره کرده است ، ولی بعد از انقضاء مدّت اجاره ، عالوه بر اینکه 

نپرداخته ، از تخلیه آن هم خود داری می کند و در برابر چند سال است اجاره مغازه را 
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تخلیه آن چند میلیون مطالبه می کند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به 

 او پرداخت شود؟

ج : مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره در عین مستأجره حقّی ندارد، بلکه بر او واجب است 

متولّی آن تحویل دهد ولی اگر از نظر قانونی ، حقّی برای او  مغازه را تخلیه نموده و به

: 6193منظور شده می تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعی ندارد. س 

شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده ، سپس مبلغی را به 

د از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بع

موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است ، به این شرط که مالک تا مدّت 

معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الّا باید اجاره مدّت دوم را هم هنگام تخلیه مانند 

داند ولی مالک قبل از پایان مدّت اجاره مدّت اوّل حساب کند و مبلغ ما زاد را به او برگر

مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، 

حکم این مسئله چیست ؟ و آیا جایز است مالک ، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه 

 ؟جود نداردرنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قرار دادی در این زمینه بین آنان و

ج : در صورتی که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد 

مقرّر تقاضای تخلیه خانه را بنماید، مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به 

پرداخت همان اجاره زمان اوّل برای مدّت اجاره دوم است ، موجر حق ّ ندارد بر خالف 

تری را مطالبه کند و اگر مبلغی اضافی دریافت کرده باید به مستأجر شرط خود مبلغ بیش

برگرداند و آنچه را هم صرف رنگ کاری و تعمیر خانه نموده ، بر عهده مستأجر نیست 

: شخصی دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معّینی برای هر ماه اجاره کرده و 6199. س 

و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته 

لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است . پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولی 

برنگشته است ، موجر نیز هیچ گونه اطالعی در مورد او و علت برنگشتن وی ندارد، آیا 
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 وازم خانگی مستأجر چهموجر حق ّ تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و ل

 تکلیفی دارد؟

 394ص: 

ج : اگر اجاره بر وجه صحیح شرعی محقق نشده باشد مانند اینکه مّدت را تعیین ننموده 

اند مستأجر حقّی در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختیار آن در دست مالک است و می تواند 

د د او امانت است و بایهر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولی اثاث مستأجر در نز

آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او می تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتی که با بستن 

درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده ، از مستأجر مطالبه کند، ولی در صورتی 

که اجاره به نحو صحیح شرعی محقق شده باشد، مالک باید منتظر پایان مدّت اجاره 

اند و حق ّ مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت ، مستأجر بم

دیگر حقّی در آن خانه نداشته و مانند حالتی است که اجاره از اصل باطل باشد. س 

: ما جمعی از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانی که شرکت آن را از 6191

کنیم ، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا می کند که بین مالکش اجاره کرده زندگی می 

شرکت و مالک ، راجع به مبلغ اجاره اختالف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه 

راضی به اقامه نماز و تصرفات دیگر در آن نمی باشد، آیا اعاده نمازهای گذشته واجب 

 است یا اینکه عدم اطالع از موضوع ، رافع تکلیف است ؟

بعد از تحقّق صحیح اجاره ، تا مدّت آن پایان نیافته است ، تصرفات کارمندان شرکت ج : 

در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن 

صحیح است ، همچنین بر فرض بطالن اجاره یا انقضاء مدّت آن ، اگر کارکنان بر اثر بی 

باشند، نمازهای آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست . اطالعی در آن نماز خوانده 

: کارمندی در محل ّ کارش خانه ای دارد که آن را اجاره داده و خودش در 6191س 
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یکی از خانه های مسکونی مؤسسه ای که در آن کار می کند ساکن شده است ، در 

ی مالک گر کسحالی که این کار او خالف قانونی است که تصریح می کند به اینکه ا

خانه ای باشد، حق ّ استفاده از خانه های سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتی 

 که مستأجر بداند که کارمند بر خالف قانون مؤسسه عمل کرده است ، چه تکلیفی دارد؟

ج : استفاده از خانه های مسکونی وابسته به مؤسسه توسط افرادی که واجد شرایط نیستند، 

نیست . ولی این که کارمند ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد  جایز

دیگری آن را از او اجاره کند و همچنین تصرفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد. 

: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت 6199س 

از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که اجاره ، باید برای هر روز مبلغی بیشتر 

 در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده ، باید آن را بپردازد؟

: 6193ج : وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد الزم ، ذکر شده واجب است . س 

مستأجر  آن دو شخصی مکانی را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است ، مشروط به اینکه

آن را بدون اجازه موجر به دیگری اجاره ندهند، ولی یکی از آن دو بدون اجازه موجر 

سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است ، آیا انتقال به غیر بر این مورد صدق می 

 کند؟

 396ص: 

 بج : انتقال به غیر بر آن صدق می کند مگر آنکه قرینه ای وجود داشته باشد که موج

: سهمی از آب و زمین را 6197انصراف شرط از مورد انتقال به شریک دیگر شود. س 

برای مدّت چهار سال اجاره کردم ، به این شرط که موجر در ابتدای سال دوم حق ّ فسخ 

داشته باشد، ولی موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را 
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ن رسید داد، آیا موجر یا کسی که مدّعی خرید آن ملک هم دریافت نموده و بابت آ

 است ، حق ّ دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرّف و دخالت کند؟

ج : اگر موجر در زمانی که حق ّ فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز 

روشد، ار به شخص دیگری بفنیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد از پایان مهلت خی

موجب بطالن عقد اجاره نمی شود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت اجاره به 

: شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای 6114پایان برسد. س 

 نفروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آ

عمل نکرده است ، آیا این کار او در آن مغازه ها حالل است ؟ و آیا موجر بر اثر تخلف 

 شرط، حق ّ فسخ اجاره را دارد؟

ج : بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک ، عمل کند و در صورتی که تخلّف نماید 

: من در یکی از مؤسسات کار می 6116مالک بر اثر تخلّف شرط حق ّ فسخ دارد. س 

نم ، مسئول مؤسسه متعهد شده که عالوه بر حقوق ماهیانه ، آنچه را که امروزه متعارف ک

است مثل تأمین مسکن ، تعطیالت متعارف و بیمه اجتماعی ، برایم تأمین نماید، ولی او 

بعد از گذشت چند سال به تعهّدات خود عمل نکرد و چون قرار داد کتبی هم در این 

در به استیفای حق ّ خود نیستم . آیا شرعاً مجاز هستم که حقوق رابطه در اختیار ندارم قا

 خود را از راههای قانونی مطالبه کنم ؟

: شخصی زمین زراعی 6112ج : استیفای حق ّ از طریق مراجع قانونی ، منعی ندارد. س 

 موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجّه

به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته ، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی 

نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است ، آیا با این وضعیت ، او باید اجاره 

زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این 
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ک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کار با کم

کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال االجاره ساالنه برای 

برپایی مجلس عزاداری حضرت سیّد الشهداء علیه السالم به مدّت ده روز مصرف شود، 

معیّن کرده مصرف شود؟ و در  آیا باید مال االجاره در خصوص موردی که واقف

صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است 

 آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

ج : حفر چاه یا قنات و امثال آن برای آبیاری زراعت بجای استفاده از آب باران ، اگر 

 زیادی یا کمی اجرتی که تعیین شده استبعد از تحقّق اجاره بطور صحیح باشد، موجب 

، 

 392ص: 

نمی شود اعم از اینکه این کار با نفقه متولّی وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتی 

و یا با هزینه خود مستأجر. ولی اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق 

ظه متولی زمین موقوفه با مالح و قبل از تجدید مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است

همه امکاناتی که برای زمین فراهم کرده ، اجاره آن را به قیمت عادالنه روز مشخص 

کند و مال االجاره باید در همان موردی که واقف ، تعیین کرده صرف شود و مقدار 

اجاره وقف موکول به نظر متولّی شرعی است که باید با مالحظه نفع و مصلحت وقف 

نگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولی در ه

شرعی وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب می شود و 

مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگری برای جواز تصرّف در 

ت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خود وقف کافی نیست ولی اگر متولّی وقف در طول مدّ

داری کند، استمرار بهره برداری مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال االجاره 
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: اگر مستأجر از موجر 6113با هماهنگی اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد. س 

چه  هدهبخواهد که اصالحات و تغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر ع

 کسی است ؟

ج : اگر عین مستأجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد، 

پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد بعضی از اصالحات و تغییرات در آن بر موجر 

واجب نیست ، ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد، همه هزینه های اصالح و تعمیر 

عضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک و ایجاد ب

: شخصی از 6119برای انجام آن امور موجب نمی شود که ضامن آن هزینه ها باشد. س 

فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قرآن قرائت کند و مبلغی را هم به 

وش کرده که هنگام قرائت قرآن کسی عنوان اجرت به او داده است ، ولی این فرد فرام

را که به او پول داده نیّت کند، لذا بعد از فراغت از آن می خواهد کسی را که وصیّت به 

قرائت قرآن نموده نیّت کند، آیا این کار او صحیح است ؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد 

 یا خیر؟

رای احتساب آن بعد از قرائت ب ج : در صورتی که در اثناء قرائت ، نیّت او آن فرد نباشد،

کسی که وصیّت به خواندن قرآن نموده ، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد. س 

: همراه دلّالی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم 6111

، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلّال توسط فروشنده 

 خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم ، آیا دلّال در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟ یا

ج : دلّال حق ّ دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که 

در معرض فروش گذاشته شده ، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام 

ین ارتباط نقشی نداشته باشد، حق ّ مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله معامله نباشد و در ا
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بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون و مقرّراتی وجود داشته باشد 

 باید مراعات گردد.

 393ص: 

: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معامالت ملکی مراجعه نموده و با 6111س 

موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است ، ولی مشتری برای فرار کمک بنگاه 

از پرداخت حق ّ دلّالی ، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است ، آیا 

 پرداخت اجرت دلّال بر عهده مشتری و فروشنده است ؟

عامله نمی شود، ولی ج : مجرّد مراجعه به دلّال موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت م

اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق ّ گرفتن 

: شخصی 6119اجره المثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده می باشد. س 

مغازه ای را برای مدّت معیّن و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت 

را فسخ نموده ، آیا فسخ اجاره ، توسط او صحیح است ؟ و بر فرض صحت  مدّتی آن

 فسخ ، آیا موجر مستحق ّ دریافت اجاره روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟

ج : تا زمانی که مستأجر شرعاً حق ّ فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست 

خ د باید اجاره روزهای قبل از فسو بر فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فسخ کن

: شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه 6113را بپردازد. س 

کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، 

ودش ، خ در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام

مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده ، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد 

اجاره را بطور یکجانبه لغو کرده است ، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا 

 در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است ؟
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یده ، هیچ یک از دو طرف حق ّ فسخ آن را ج : تا زمانی که مدّت اجاره به پایان نرس

ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است ، مگر شرطی بر خالف آن 

شده باشد ولی ابزار و آالتی که روی چاه نصب شده اند و همچنین چیزهایی که مستأجر 

توافق با مال خودش خریداری کرده ، ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره 

: اگر 6117کرده باشند که او حق ّ انتفاع از چاه را داشته باشد، حق ّ او ثابت است . س 

صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای 

کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و شورای نگهبان 

 داری کنند، تکلیف چیست ؟ آن را تأیید کرده است ، خود

ج : واجب است کار فرمایان به همه تعهّدات مربوط به حقوقی که کارگران و کارمندان 

طبق مقرّرات و ضوابط قانونی از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق ّ دارند، 

ه ر ب: آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگ6114حقوق قانونی خود را مطالبه کنند. س 

این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آنها تا مدّت معّینی 

در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا 

 زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اوّل واریز کند؟

 399ص: 

ج : اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونی آن ساختمان انجام پذیرد 

: 6116اشکالی ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خالف شرع نباشد نافذ است . س 

آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می 

 دارد؟ گیرند، از نظر شرعی چه وجهی

ج : در صورتی که مالک ، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به 

این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هر چند مالک 
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با توجّه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر 

به این شرط که خانه خود را مجّانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را قرض بگیرد 

به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، بطوری که آنچه در ابتدا بین 

آن دو محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و 

به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل  یا قراردادن آن در اختیار او

: آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معیّنی اقدام به حمل و 6112هستند. س 

رساندن کاال به مشتری می کند در صورتی که کاال در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزی 

 تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کاالست ؟

سه ای که برای حمل و رساندن کاال به مقصد اجیر شده ، مبادرت به حفظ ج : اگر مؤس

آن کاال بطوری که در حمل و نقل آن متعارف است ، نموده باشد و در این زمینه مرتکب 

هیچ گونه تعدّی و تفریطی نشده باشد، تا زمانی که شرط ضمان نشده ضامن نیست و الّا 

چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و : اگر بعد از آنکه 6113ضامن است . س 

درب آن را بست و به خانه اش که در سه فرسخی آغل قرار دارد رفت ، گرگ در شب 

وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست ؟ بر اساس قرار داد باید 

 ین حالتهفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در ا

 کسی که چوپان را برای چراندن گوسفندان اجیر کرده ، باید اجرت او را بپردازد؟

ج : اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه 

خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچ گونه تعدی و تفریطی هم نشده ، ضامن نیست و 

: شخصی خانه ای 6119برای چراندن آنها می باشد. س مستحق ّ مطالبه همه اجرت خود 

دارد که همسایه اش بطور مجّانی و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طوالنی 

سکونت دارد، بعد از فوت مالک ، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می کنند ولی او از 
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خانه برای خود اوست و از طرفی  تحویل آن به آنها خودداری نموده و ادّعا می کند که

 دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، این مسئله چه حکمی دارد؟

ج : اگر ورثه از طریق شرعی ثابت کنند که خانه ، ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که 

در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نماید ولی ادّعا کند که خانه به 

ک آن به او انتقال پیدا کرده ، تا وقتی که ادّعای خود را از طریق شرعی ثابت سببی از مال

 نکرده است ، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.

 391ص: 

: شخصی ساعت خود را برای تعمیر به ساعت سازی داده و بعد از مدّتی ساعت 6111س 

 امن آن است ؟از مغازه به سرقت رفته است ، آیا صاحب مغازه ساعت سازی ض

: 6111ج : اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست . س 

در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهای خارجی 

برای فروش کاالهای آنها می کند و در برابر آن درصدی از پول کاالها را برای خود 

تن این درصد جایز است ؟ و اگر یکی از کارمندان دولت با آن برمی دارد، آیا شرعاً گرف

 شرکت همکاری داشته باشد، جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟

ج : اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کاالی شرکتهای خارجی یا داخلی 

ارد، ولی کارمند ددولتی یا غیر دولتی گرفته شود، گرفتن آن برای وکیل فی نفسه اشکال ن

دولتی حق ّ دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که در برابر آن 

 حقوق می گیرد را ندارد.

 احکام سرقفلی 
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: آیا مستأجری که مغازه ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت 6119س 

اجاره در صورتی که مالک آن را معیّنی اجاره کرده ، جایز است بعد از پایان مهلت 

تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق ّ سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با 

توجّه به اینکه حق ّ واگذاری عین مستاجره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به 

 آن ، ادّعای حق ّ شغل و حرفه کند؟

ء مدّت اجاره ، عین مستأجره را در تصرّف خود ج : مستأجر حق ّ ندارد بعد از انقضا

نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خودداری کند، ولی اگر نسبت به آن حق ّ سرقفلی 

داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکانهایی باشد که از نظر قانونی 

د عوض حق ّ خود را برای مستأجر در آن حقّی ایجاد می شود، در این صورت می توان

: اینجانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را 6113از مالک مطالبه کند. س 

برای دستیابی به حق ّ سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زیادی را هم برای برق 

کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقداری هم برای گرفتن 

داختم ، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده پروانه کار پر

اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم ؟ و بر فرض 

وجوب تخلیه ، آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کرده ام از آنان مطالبه 

 ی به قیمت روز را دارم ؟کنم ؟ و آیا حق ّ مطالبه عوض سرقفل

ج : وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان 

اموالی که برای مکان استیجاری خرج شده ، تابع قوانین جاری کشور و یا شرایط مذکور 

ز ادر ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و امّا سر قفلی آن مکان در صورتی که 

مالک بر وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد، 

: مالک یکی از شرکتها ساختمانی را اجاره 6117حق ّ مطالبه آن به قیمت روز را دارد. س 

 داده بدون آنکه از مستأجر چیزی در برابر
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 391ص: 

نوان سر ط مستأجر باید مبلغی را به عسرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توس

قفلی به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغی را به عنوان حقّ  

 سر قفلی از قیمت آن کم نماید؟

ج : تا زمانی که سر قفلی آن به وجه مشروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد 

الزم و یا طبق قانونی که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ّ ندارد در برابر 

آن از مالک چیزی را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمی تواند 

: پدرم چند مغازه 6194وض سر قفلی از قیمت آن کم نماید. س مبلغی را به عنوان ع

تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده 

است ، در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعاً و قانوناً متعلّق به آنان است . این مغازه 

و بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا ها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف ا

سرقفلی این مغازه ها فقط برای مالکین آنهاست یا اینکه سرقفلی آنها مستقل از ملک 

 است و تعلّق به همه ورثه است ؟

ج : سرقفلی مغازه ها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری 

: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی 6196دارد. س  منتقل نشده اختصاص به مالک آن

را به عنوان سر قفلی به مالک بپردازد، آیا در صورتی که مستأجر به هر علتی بخواهد 

آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است 

 قیمت سرقفلی را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟

: اگر حق ّ سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد، می تواند قیمت فعلی آن را طبق  ج

قیمت عادالنه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلی آن را به او بپردازد، 

ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در 
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حق ّ مطالبه معادل مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک این صورت فقط 

: اینجانب 6192پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است . س 

مغازه ای را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم 

ما متعارف نبود و اآلن که موجر فوت کرده زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلی در شهر 

و مغازه ، ملک یکی از فرزندانش شده ، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفی در 

خالل مدّت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قبیل کشیدن برق ، تلفن و تعویض 

به من بدهکار درب و نگهداری آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان 

هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلی را اجابت نموده و آن مکان را بدون 

آنکه استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم ؟ و در صورتی که 

 حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است ؟

ون تجدید اجاره توسط مالک ج : شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلی حق ّ ندارید بد

فعلی در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت 

مالک فعلی به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل ّ و لزوم اجابت آن 

لی ف، تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است و امّا اینکه هنگام تخلیه در برابر سر ق

 چیزی را مطالبه کنید، با این 

 399ص: 

فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلی ثبوت حق ّ سر قفلی برای مستأجر در آن منطقه 

متعارف نبوده و حق ّ سرقفلی آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده ، بنا بر این 

لی آن ارید نسبت به سرقفدر مقابل تخلیه محل ّ و تسلیم آن به مالک فعلی آن ، حق ّ ند

چیزی از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و امّا نسبت به 

کشیدن برق و تلفن و امور دیگری که با هزینه خود انجام داده اید همه آنها ملک شما 
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 ههستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جاری بطور مجّانی و یا در صورت پرداخت هزین

مکانی به مدّت بیست سال بطور  6: 6193های آن توسط مالک ، تابع ملک بداند. س 

مستمر به عنوان محل ّ کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خالل مدّت اجاره یا بعد 

از انقضاء آن حق ّ دارد حق ّ سرقفلی مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهای سرقفلی و 

اگر سرقفلی آن مکان را به  2به مستأجر دیگری واگذار کند؟ رعایت همه امور قانونی 

شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک 

 حق ّ دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟

ه او منتقل نشده باشد حقّ  ج : اگر سرقفلی آن مکان از سوی مالک و یا طبق قانون ب

فروش و واگذاری آنرا به غیر ، ندارد و اگر چنین کاری کند فضولی و متوقّف بر اجازه 

: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و 6199مالک است . س 

حقوق را با من مصالحه کرده است ، آیا این مصالحه شامل حق ّ سر قفلی آن هتل هم 

 شود؟می 

ج : اگر حق ّ سر قفلی هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه ما یملک او در هتل اعم 

از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزی صورت گرفته باشد، حق ّ سر قفلی آن نیز داخل در 

: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام 6191این مصالحه است . س 

را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و در خواست مالک مبنی بر مطالبه مالک ، آن 

تخلیه آن ، مستأجر حق ّ سر قفلی آنرا مطالبه می کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک 

 واجب است ؟

ج : در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است 

ه مستأجر منتقل نشده ، حق ّ مطالبه چیزی را نخواهد و ظاهراً حق ّ سرقفلی از مالک ب

: سر قفلی مکانی را که اجاره داده ام به 6191داشت مگر طبق قوانین نظام اسالمی . س 
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مبلغ معّینی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به من داد که به 

ن آن نشدم ، و مکان مزبور علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کرد

هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آنکه من تا کنون پول سرقفلی را از او نگرفته ام 

ادعای مالکیّت آن را می کند، آیا سرقفلی آن مکان متعلّق به اوست یا آنکه معامله 

 سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است ؟

سر قفلی بر وجه صحیح ، مجرّد عدم موجودی در حساب صاحب ج : بعد از تحقّق معامله 

چک که آن را در برابر سر قفلی داده ، موجب بطالن معامله آن نمی شود بلکه حق ّ سر 

قفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق ّ دارد مبلغ چک را از 

 او مطالبه کند.

 393ص: 

: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق ّ مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد، ولی 6199س 

مالک بر خالف آنچه که عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خودداری کند، باقی 

ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض سرقفلی را دریافت 

که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب  کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض

 باشد، آیا در آمدی که از آنجا بدست می آید شرعاً حالل است ؟

ج : تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر نکرده 

باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلی هنگام تخلیه مغازه ، برای جواز استمرار 

رّف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد حاصل از تص

: شخصی مغازه ای را به مبلغ معیّنی 6193کسب و کار در آن مغازه شرعاً حالل است . س 

اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است ، سپس مالک شروع به 

تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر  زیاد کردن اجاره آن نموده
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مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی 

مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر 

کمتر از آن مقدار است ، آیا مالک شرعاً و دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور 

 قانوناً حق ّ مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟

ج : اگر سرقفلی مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسی که می 

عوض خواهد منتقل کند، مالک حق ّ ندارد چیزی از آنچه را که مستأجر به عنوان 

سرقفلی می گیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال االجاره ، تعیین مقدار آن بستگی به 

: اگر شخصی مغازه ای 6197توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد. س 

را اجاره کند و عالوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سر قفلی بپردازد و شرط نماید 

م تخلیه محل ّ مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد و الّا مستأجر حق ّ که موجر هنگا

خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه 

نماید، آیا این شرط صحیح است ؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن 

 ی آن مکان به دیگری ، به آن شرط وفا کند؟به مستأجر و یا با رضایت به واگذار

ج : اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به 

آن عمل کند و در صورتی که راضی به خرید سرقفلی از مستأجر نشود، حق ّ اعتراض به 

خانه ای را : 6134فروش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او ندارد. س 

خریده ایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک ، سرقفلی آن را 

به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق ّ خود را به شخص دیگری فروخته است ، آیا 

در صورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنیم 

را ما به او بپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول سرقفلی  باید عوض سرقفلی

 را گرفته اند باید آن را به او بپردازند؟
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ج : بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد، کسی که در حال 

 حاضر می خواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلی را به او بپردازد.

 397ص: 

 حکام جُعالَه ا

 [2238]مسأله 

 اشاره

جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می  2263مسأله 

( مثلًا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می 6دهند مال معینی بدهد )

ا انجام می دهد و به کسی که کار ر« جاعل »دهم ؛ و به کسی که این قرار را می گذارد 

می گویند. و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند این است « عامل »

( و کسی هم که او 3( اجیر باید عمل را انجام دهد )2که در اجاره بعد از خواندن صیغه )

( می تواند مشغول 9را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله ، عامل )

( )سیستانی (: مالی 6( و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود. )1مل نشود )ع

( )زنجانی (: فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از بستن قرارداد 2بدهد .. )

.. 

)سیستانی (: میان جعاله و اجاره ، از جهاتی فرق است ؛ از آن جمله ، این است که در 

( )نوری (: و حق ّ ندارد که از آن سر باز زند و عمل نکند و 3از قرارداد .. )اجاره ، بعد 

کسی هم که او را اجیر کرده ، بعد از انعقاد اجاره ، اجرت را به او بدهکار می شود ولی 

در جعاله ، پس از انعقاد جعاله ، عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام 

( )خوئی (، 9هکار نیست و پس از انجام عمل ، بدهکار می شود. )نداده است ، جاعل بد
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( 1)فاضل (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: اگر چه شخص معین باشد .. )

)مکارم (: یا در وسط کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده جاعل بدهکار 

 نیست .

 مسأله اختصاصی 

جعاله ممکن است با شخص غیر معیّن یا با شخص معیّن صورت  6727)مکارم (: مسأله 

گیرد، مثلًا بگوید: اگر طبیبی ، بیماری فرزندم را عالج کند، فالن مقدار خواهم داد و یا 

به غوّاصی بگوید اگر فالن جنس غرق شده مرا از دریا بیرون آوری هزار تومان به تو می 

 دهم ؛ در هر دو صورت صحیح است .

 [2239له ]مسأ

جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعًا  2267مسأله 

( بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در 6بتواند در مال خود تصّرف نماید )

(، 3( اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد )2کارهای بیهوده مصرف می کند )

 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .6) (9صحیح نیست )

 314ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (: و جعاله محجور، نسبت به اموالی که شرعاً از تصرّف در آنها 2)

( )اراکی 9( )نوری (: یا در حال بالغ شدن سفیه باشد .. )3ممنوع است صحیح نیست . )

د (: جعاله آدم سفیهی که مال خو(، )خوئی (، )فاضل (، )سیستانی (، )تبریزی (، )مکارم 

را در کارهای بیهوده مصرف می کند، صحیح نیست ) )سیستانی (: و همچنین جعاله 

 مفلّس ، در آن قسم از اموالش که حق ّ تصرّف در آنها را ندارد، صحیح نمی باشد(.
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 ر)زنجانی (: مسأله جاعل باید ممیّز و عاقل باشد و از روی قصد قرارداد کند و نیز اگ

بخواهد در مال خود قرارداد کند باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود 

[ 2691تصرّف نماید؛ بنا بر این جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس ) که توضیح آن در مسأله ]

گذشت ( صحیح نیست ، مگر ولی ّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام 

ن را اجازه دهند؛ همین طور اگر طلبکاران ، جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله ، آ

 صحیح است .

 [2221]مسأله 

کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید  2224مسأله 

وید هر ( پس اگر بگ2( که غرض عقالیی به آن تعلق نگرفته باشد )6بی فایده نباشد )

( ده تومان به او می دهم ، 9( به جای تاریکی برود )3کس شراب بخورد، یا در شب )

( )بهجت (: و از واجباتی نباشد که شرعاً خود عامل الزم است 6جعاله صحیح نیست . )

بجا آورد؛ پس اگر بگوید، هر کس شراب بخورد، یا در شب تاریک به مکانی مخوف 

( 2بخواند صد تومان به او می دهم ، جعاله صحیح نیست . )برود، یا نماز واجب خود را 

)فاضل (: یا از واجباتی که شرعاً الزم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در موردی که 

 یک غرض عقالیی نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد ..

)گلپایگانی (، )زنجانی (: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا 

 بی فایده نباشد ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: کاری را که جاعل می گوید برای او انجام 

اشد .. نبدهند، باید حرام یا بی فایده یا از واجباتی که شرعاً الزم است مجاناً آورده شود 

( 9( )سیستانی (: در شب بدون مقصد عقالیی .. )زنجانی (: بی جهت در شب .. )3)

 )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: یا نماز واجب خود را بخواند ..
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 [2223]مسأله 

اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد، معین کند مثلًا بگوید هر کس اسب  2226مسأله 

( به او می دهم ، الزم نیست بگوید آن گندم مال کجاست 6را ) مرا پیدا کند، این گندم

( مال را معین نکند مثلًا بگوید کسی که اسب مرا پیدا 2و قیمت آن چیست ، ولی اگر )

( 6( خصوصیات آن را کاملًا معین نماید. )3کند ده من گندم به او می دهم ، باید )

( 3( )تبریزی (: و اگر .. )2ه است ( .. ))زنجانی (: این گندم را ) که به رؤیت عامل رسید

 )فاضل (: بنا بر احتیاط واجب باید .. )تبریزی (: الزم نیست ..

 316ص: 

)سیستانی (: مسأله مالی را که قرار می گذارند، الزم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین 

اهت ار سفشود، بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد، که اقدام او برای انجام آن ک

محسوب نشود، کافی است ، مثلًا اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده 

تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد، جعاله صحیح است ؛ و همچنین اگر بگوید هر 

کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او می دهم یا ده من گندم به او می دهم ، جعاله 

 نیز صحیح است .

)نوری (: مسأله مالی را که قرار می گذارند به عامل بدهند معتبر نیست که مثل باب اجاره 

از همه جهت معین باشد، ولی باید این اندازه معین باشد که بعداً موجب غرر و مشاجره 

میان جاعل و عامل نشود مثلًا اگر بگوید هر کس کیف مرا که محتوی پول بوده است و 

 د یک چهارم آن پول را به او می دهم ، صحیح است .گم شده است پیدا کن

)مکارم (: مسأله هر گاه مالی را معین کند و مثلًا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این 

گندم را به او می دهم احتیاط آن است که مقدار و خصوصیات آن را که در ارزش آن 

ند صد گوید کسی که اسب را پیدا کتأثیر دارد معیّن کند و اگر مال را معیّن نکند و مثلًا ب
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کیلو گندم به او می دهم باید خصوصیات گندم را که در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، 

ولی اگر جاعل مزد معّینی را برای این کار قرار ندهد و بگوید هر کسی گم شده مرا پیدا 

کسی  و چنانچهکند پولی به او می دهم یا مژدگانی دریافت خواهد کرد جعاله باطل است 

آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، 

مگر این که ظاهر گفتار جاعل این باشد که مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است ، در این 

 صورت باید همان را بدهد.

 [2222]مسأله 

ندهد، مثلًا بگوید هر کس بچه مرا پیدا  اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار 2222مسأله 

( چنانچه کسی آن عمل را 3( و مقدار آن را معین نکند )2( پولی به او می دهم )6کند )

( 6( بدهد. )9انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد )

دا کند .. د هر کس بچه مرا پی)سیستانی (: اگر مزد کار کاملًا مبهم باشد، مثلًا جاعل بگوی

( )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (: 3( )فاضل (: پول یا مژدگانی به او می دهم .. )2)

( )بهجت (: یعنی اجره المثل پرداخت نماید. )مکارم (: 9جعاله صحیح نیست ولی .. )

 .2226رجوع کنید به ذیل مسأله 

ر قرار ندهد، مثلًا به بنّا بگوید: اگر اتاق )زنجانی (: مسأله اگر جاعل مزد معینی برای کا

مرا تعمیر کردی ، پولی به تو می دهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه بنّا آن کار را 

 انجام دهد، جاعل باید حد اقل مقداری را که در این گونه جعاله ها داده می شود بدهد.

 [2221]مسأله 

 اشاره
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رارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به ( پیش از ق6اگر عامل ) 2223مسأله 

 ( )نوری (: یا شخص دیگر ..6قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی به مزد ندارد. )

)بهجت (: مسأله اگر شخصی کاری را بدون جُعاله یا با جُعاله انجام دهد و قصد او این 

 .باشد که پولی نگیرد، مستحق ّ اجرت نخواهد بود

 312ص: 

 مسأله اختصاصی 

هرگاه کسی بگوید هر کس گم شده مرا پیدا کند نیمی از آن را  6739)مکارم (: مسأله 

به او می دهم ، در صورتی که عامل از خصوصیات و قیمت آن گم شده با خبر نباشد 

 جعاله اشکال دارد.

 [2224]مسأله 

و عامل می توانند جعاله را به پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل  2229مسأله 

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: جاعل می تواند 6( )6هم بزنند )

 جعاله را به هم بزند.

)مکارم (: ]و[ بعد از شروع نیز می توانند جعاله را به هم بزنند، ولی اگر جاعل بهم زند 

 بدهد. باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او

)بهجت (: مسأله جاعل می تواند پیش از آنکه عامل ، شروع به کار کند جُعاله را بهم 

بزند، و بعد از شروع به کار نیز می تواند، بهم بزند ولی باید مزد مقدار عملی که عامل 

 انجام داده به او بدهد.

 [2225]مسأله 
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ل بخواهد جعاله را به هم بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاع 2221مسأله 

( )اراکی 6( ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد. )6بزند اشکال ندارد )

(: پس اگر حقّی را که قرار داده شده بر مجموع مقدمات و نتیجه باشد، باید به همان 

 نسبت مزد مقدار کاری را که انجام داده است به او بدهد.

)خوئی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (، )زنجانی (: اشکال دارد. 

]پایان مسأله [ )سیستانی (: اشکال دارد، مگر اینکه با عامل به توافق برسند. ]پایان مسأله [ 

 )بهجت (، )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2226]مسأله 

عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل ،  عامل می تواند 2221مسأله 2229

( باید آن را تمام نماید. مثلًا اگر کسی بگوید هر کس چشم 6اسباب ضرر جاعل شود )

مرا عمل کند فالن مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری 

( و در 2ن را تمام نماید )باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آ

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی به جاعل ندارد )

( )سیستانی (: اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می 6)بهجت ( نیست )

)صافی ( )گلپایگانی (، )فاضل (، 3( )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )2گیرد شود .. )

(، )نوری (، )زنجانی (: و ضامن ِ عیبی که حاصل می شود ) )نوری (: و ضرری که بوجود 

 آمده است ( نیز می باشد. )مکارم (: و ضامن ضرر و زیان او نیز هست .

 [2227]مسأله 

اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است  2229مسأله 

برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند. و همچنین  که تا تمام نشود

( مثلًا بگوید هر کس 2( قرار بگذارد )6است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار 3لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می دهم )

زد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار م

 شده 

 313ص: 

( که به طور مصالحه یکدیگر را راضی 1( اگر چه احتیاط این است )9به عامل بدهد )

( )سیستانی (: اگر 2( )زنجانی (: برای مجموع عمل یا برای تمام کردن عمل .. )6نمایند. )

البه کند و اگر جاعل مزد را برای تمام عامل کار را ناتمام بگذارد، نمی تواند چیزی مط

( )زنجانی (: یا به شخص خاصی بگوید که اگر لباس مرا 3کردن عمل قرار بگذارد .. )

( )زنجانی (: 1( )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )9بدوزی ده تومان به تو می دهم .. )

 اگر چه احتیاط مستحب ّ در تمام صورتها این است ..

کاری را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، « عامل »مسأله هرگاه )مکارم (: 

مثلًا مقداری دنبال گم شده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقّی بر جاعل ندارد، همچنین 

اگر انجام دادن قسمتی از کار مفید باشد )مثل اینکه قسمتی از لباس را بدوزد( در صورتی 

مام کار قرار داده باز هیچ گونه حقّی ندارد، ولی اگر مقصودش این که مزد را برای ات

باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را که 

 انجام داده به خیاط بدهد.

 319ص: 

 احکام مُزارعَه 

 [2228]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( که زمین 2معامله کند ) ( با زارع به این قسم6مزارعه آن است که مالک ) 2223مسأله 

( 6( )3را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد )

)فاضل (، )نوری (: مزارعه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار اوست 

: تا ( )فاضل (3( )سیستانی (: مزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند .. )2.. )

 زراعت کند و در حاصل آن ، به نسبتی که خودشان تعیین می کنند شریک باشند.

)بهجت (: مسأله مزارعه معامله ای است بین مالک و زارع بدین صورت که مالک زمین 

را در اختیار زارع می گذارد تا زراعت کند و در عوض ، مقداری از حاصل آن را زارع 

 به مالک بدهد.

مزارعه آن است که صاحب زمین ، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد  )مکارم (: مسأله

تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را به مالک دهد. قرار داد مزارعه ممکن است با 

من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدّت » صیغه لفظی باشد، مثلًا بگوید: 

ی ، یا بدون آن که صیغه ا«قبول کردم »رع بگوید: و زا« دو سال در اختیار تو می گذارم 

بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد )البتّه گفتگوهای 

 الزم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلًا شده باشد(.

 [2229]مسأله 

زمین به زارع بگوید زمین ( صاحب 6مزارعه چند شرط دارد: اوّل : آن که ) 2227مسأله 

( به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون این که حرفی بزنند 2را )

( دوم : صاحب زمین 3مالک ، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد )

( 1د )( و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهن9و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند )

( بلکه اگر در حال 1و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد )

( اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه 9بالغ شدن سفیه باشند )
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( سوم : همه حاصل زمین به 3را انجام دهند و این حکم در همه معامالت ، جاری است )

(. چهارم : سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا 7شود )یکی اختصاص داده ن

ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه ، 

( و نیز اگر مالک بگوید در این 64مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست )

(. پنجم : مدّتی را که 66ست )زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نی

باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت ، 

 به دست آمدن 

 311ص: 

( ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن 62حاصل ممکن باشد )

عه صحیح است . هفتم : ( امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزار63نباشد )

( که مثلًا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان 69اگر در محلی هستند )

زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد 

انجام دهد، معیّن نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود 

( زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم 61( هشتم : مالک )61)

تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، 

( نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی 69مزارعه باطل است )

( 63باید بکنند معلوم باشد، الزم نیست آن را معین نمایند )اگر خرجی را که هر کدام 

( )خوئی (، 2( )سیستانی (: اوّل : آن که عقد و قراردادی میان آن دو باشد مثلًا .. )6)

( )گلپایگانی (: مالک ، زمین را 3)تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: برای زراعت .. )

این صورت تا زارع مشغول کار نشده مالک و واگذار کند و زارع قبول نماید؛ ولی در 

 زارع می توانند معامله را بهم بزنند ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: مالک ، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند 

 و زارع قبول نماید ..

 )بهجت (: مالک ، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد ..

 )زنجانی (: مالک ، زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید ..

)صافی (: مالک ، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع 

 مشغول کار نشده ، در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط، الزم است ..

قد است باید یا به لفظ انشاء معامله تحقق پیدا کند به این )نوری (: اوّل : آن که چون ع

که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم 

بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند عملًا انشاء معامله را تحقق ببخشند به این 

 و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد ..که مالک ، زمین را واگذار کند برای مزارعه 

( )مکارم (: هر دو باید بالغ و 9( گذشت [ )2223]نظر آیت اللّه )مکارم ( در ذیل مسأله 

( )اراکی (: و در 1عاقل باشند .. )سیستانی (، )بهجت (: هر دو بالغ و عاقل باشند .. )

هوده د را در کارهای بیتصرفات مالی محجور نباشند و نیز سفیه نباشند، یعنی مال خو

مصرف نکنند ]پایان شرط دوم [ )گلپایگانی (: و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در 

کارهای بیهوده مصرف نکنند و اگر مزارعه مستلزم تصرّف در مال باشد محجور نباشند 

]پایان شرط دوم [ )خوئی (، )تبریزی (: و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای 

ده مصرف نکنند ]پایان شرط دوم [ )صافی (: و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در بیهو

کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زارع نیاز 

 به تصرّف در مال داشته باشد محجور از تصرّف در مال نباشند ]پایان شرط دوم [

 311ص: 
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)سیستانی (: و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین 

باید مالک مفلّس نباشد، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصّرف 

او در اموالی که از تصرّف در آنها منع شده است نباشد اشکال ندارد ]پایان شرط دوم [ 

یه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از )فاضل (: و نیز سف

تصرّف در اموالش به جهت افالس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت 

افالس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر این که زارع احتیاج به صرف مال داشته 

)بهجت (: اگر  9ایان شرط دوم [ )( )مکارم (: و سفیه نباشند ]پ1باشد ]پایان شرط دوم [ )

( )زنجانی (: دوم : صاحب زمین و زارع هر دو ممیّز و عاقل باشند و با 3سفیه باشند .. )

قصد مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و 

وی زمین بخواهد بر رسفیه هم نباشند؛ بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی 

دیگری معامله کند شرط نیست ، همچنین مزارعه ممیّز نا بالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه 

بعدی ولی ّ آنها صحیح است . و اگر شخصی به زور، عقد مزارعه ببندد و بعد راضی 

شود، مزارعه صحیح خواهد بود. در صاحب زمین شرط است که مفّلس نباشد و همین 

ارع اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند، و در هر دو صورت طور در ز

( )خوئی (، )گلپایگانی (، 7مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می باشد .. )

)صافی (، )تبریزی (، )زنجانی (: سوم : مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر 

ل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است مثلًا شرط کنند که آنچه اوّ

.. 

( )مکارم (: سهم هر کدام به طور 64]شرط سوم در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست [ )

مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها؛ بنا بر این اگر شرط کنند که نوعی از 

  ِبه دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل حاصل ، مخصوص به یکی و نوع دیگر، مخصوص

فالن قسمت از زمین مال یکی و حاصل ِ قسمت دیگر مال دومی باشد، صحیح نیست .. 
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( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: چهارم : سهم هر کدام 66)

کن  تنصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراع

و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل 

 را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست ..

)سیستانی (: سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث 

می قرار ندهند یا آن که مثلًا مالک بگوید در و مانند اینها، پس اگر برای هیچ کدام سه

این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده ، صحیح نیست ؛ و همچنین است 

( 62اگر مقدار معینی از حاصل مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند .. )

ه وقعی قرار دهند ک)گلپایگانی (، )صافی (: و اگر اوّل مدّت را روز معینی و آخر آن را م

 حاصل آن سال بدست می آید و به حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحیح است ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )فاضل (، )زنجانی (: و اگر اوّل مّدت را روز معیّنی و 

آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند ) )فاضل (: بطوری که عادتاً معلوم باشد( کافی 

( )فاضل (: اگر زمین قابلیت زراعت ندارد .. )سیستانی (: اگر زراعت در آن 63است .. )

 فعلًا ممکن نباشد ..

 319ص: 

( )بهجت 61( )فاضل (: هفتم : نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلی هستند .. )69)

 (: مگر آن که نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود ..

مگر آن که کاشت محصولی خاص متعارف باشد که به همان نحو باید عمل  )فاضل (:

 شود ..
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)اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )زنجانی (: هفتم : اگر منظور هر 

کدام از آنان زراعت مخصوص است ) )اراکی (: زراعت مخصوص و معینی است ( 

د ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا چیزی را که زارع باید بکارد معین کنن

 زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است الزم نیست آن را تعیین کنند ..

)سیستانی (: ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلًا معین کنند که برنج است 

معینی را در نظر یا گندم و اگر برنج است کدام قسم از آن است ؛ ولی اگر زراعت 

ندارند، تعیین الزم نیست ؛ و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است الزم 

( )تبریزی (: بنا بر احتیاط 69( )فاضل (: مالک باید .. )61نیست به آن تصریح نمایند .. )

 مزارعه باطل است ..

ه باشد د قطعه زمین داشت)سیستانی (: هفتم : مالک ، زمین را معین کند در صورتی که چن

که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند؛ ولی اگر تفاوت نداشته باشند تعیین الزم 

نیست ، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند 

 مزارعه صحیح است . و بعد از عقد، تعیین بدست مالک است ..

د زمین معین باشد، بنا بر این اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید )مکارم (: هشتم : بای

یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه 

باطل است ، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلًا بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین 

رد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده را به تو واگذار می کنم مانعی ندا

( )فاضل (، )مکارم (: نهم : مخارج زراعت و 63باشد با اوصاف برای او بیان کند .. )

همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی باشد ولی اگر مخارجی 

شد کافی است ) )فاضل (: و الزم را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل ّ معلوم با

 نیست آن را معین کنند(.
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)سیستانی (: هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند، از قبیل بذر، کود و لوازم 

کشاورزی و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول 

 معلوم باشد، الزم نیست به آن تصریح نمایند.

 [2211]مسأله 

اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقّیه را  2234مسأله 

بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می 

( )اراکی (: اشکال دارد هر چند بدانند که بعد از بر 6(. )6ماند مزارعه صحیح است )

 آن مقدار، چیزی از حاصل باقی می ماند. داشتن

)زنجانی (: بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست ، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن 

 مقدار، چیزی باقی می ماند.

)بهجت (: چنانچه به صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک 

 قسمت از 

 313ص: 

 ح است .حاصل را ملک مالک نماید، صحی

)گلپایگانی (: مسأله احتیاط الزم آن است که مالک یا زارع شرط نکند که مقداری از 

حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، هر چند بدانند که بعد از برداشتن 

 آن مقدار، مقداری دیگر باقی می ماند.
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 حاصل برای او باشد و بقیّه )صافی (: مسأله اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از

را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر 

 باقی می ماند، صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.

 یک )مکارم (: مسأله اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل )مثلًا

 خروار( مال او باشد، و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند، اشکال دارد.

)سیستانی (: مسأله اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد 

و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است ، هر چند بدانند که بعد از برداشتن 

اند؛ بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانه هایی که کِشت آن مقدار، چیزی باقی می م

شده است یا مقدار خراجی را که دولت می گیرد، از حاصل استثنا شود و باقیمانده بین 

 دو طرف تقسیم گردد، مزارعه صحیح است .

 [2213]مسأله 

 اشاره

( چنانچه مالک راضی 6اگر مدّت مزارعه تمام شو دو حاصل به دست نیاید ) 2236مسأله 

شود که با اجاره یا بدون اجاره ، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی 

ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر 

( ولی 2ی به زارع برسد الزم نیست عوض آن را به او بدهد )برای چیدن زراعت ضرر

زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که 

( )سیستانی (: اگر برای مزارعه مدّتی را تعیین کرده باشند که 6زراعت در زمین بماند. )

دّت تمام شود و حاصل به دست نیاید، معمولًا حاصل در آن به دست می آید ولی اتفاقاً م

چنانچه تعیین مدّت شامل این مورد هم می شده است یعنی منظور دو طرف این بوده 

است که با تمام شدن مدّت ، مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نیامده باشد، در 
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راعت ( )اراکی (: اگر مالک راضی نشود، وادار کردن زارع به چیدن ز2این صورت .. )

و همچنین مجبور کردن مالک به باقی ماندن زراعت اشکال دارد. ولی اگر مالک ، زارع 

را به چیدن زراعت وادار کند و از این جهت ضرری به زارع برسد الزم نیست عوض آن 

 را بدهد.

)زنجانی (: اگر مالک راضی نشود چنانچه زارع در بدست آمدن حاصل کوتاهی نکرده 

در اثر سردی هوا، بدست آمدن حاصل به تأخیر افتاده باشد، مالک باید  باشد مثلًا اتفاقاً

صبر کند تا حاصل بدست آید، ولی اگر زارع کوتاهی کرده باشد، مالک می تواند او را 

 وادار کند که زراعت را بچیند ..

)مکارم (: مسأله هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه بر اثر 

زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی  کوتاهی

اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد )طبق آنچه متعارف است ( مالک باید صبر کند و 

اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضرری نبیند 

 نیز باید صبر کند، امّا در 

 317ص: 

 ورتی که ضرر متوجه او شود حق ّ دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.ص

)بهجت (: مسأله اگر مدّت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع کوتاهی یا سهل انگاری 

کرده باشد، محصول به دست نیاید، پس در این که مالک بتواند خودش زراعت را بچیند 

بچیند و زمین را خالی کند اشکال است ، و بنا بر  یا زارع را وادار کند که محصول را

أظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند، مالک استحقاق اجرت برای نگه داشتن زرع 

تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهی زارع باشد، احتمال است 
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 رع باشد ولی عدم استحقاقکه مالک مستحّق اجره المثل زمین در این مدّت زیادی بقاء ز

 سهم خود از مزارعه ، خالی از وجه نیست .

 مسأله اختصاصی 

در مسأله قبل ، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در  6917)بهجت (: مسأله 

مدّت معین شده ، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و 

دن محصول ، تا مدّتی زرع در زمین بماند، این شرط الزم یا شرط کنند که بعد از رسی

الوفاء است و مالک حق ّ مطالبه اجره المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده 

باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم ، مالک می تواند زارع را وادار به کندن و 

کم صورت اوّل در مسأله قبل درو کردن زرع کند و یا خود این کار را انجام دهد و ح

 گذشت .

 [2212]مسأله 

اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع  2232مسأله 

( که 2( در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل )6شود )

ها است و در بقیّه مزارعه می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوی آن

( چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در 9( و اگر زارع زراعت نکند )3باطل است )

(. 1( باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد )1آن تصرّفی نداشته است ، )

لف .. )مکارم ( )فاضل (: مثل ع2( )مکارم (: مثلًا قناتها خراب شود و آب قطع گردد .. )6)

( )اراکی (، )گلپایگانی 9( )فاضل (: بقیه مسأله ذکر نشده . )3(: مثل قصیل )علف ( .. )

(، )خوئی (، )صافی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: اگر به واسطه پیش آمدی ، 

زراعت در زمین ممکن نباشد؛ مثلًا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر 

( )اراکی (: احتیاط آن است که نسبت به اجاره زمین 1ع بدون عذر زراعت نکند .. )زار
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( )زنجانی (: مگر آن که اجاره آن مدّت از 1مصالحه کنند و یکدیگر را راضی کنند. )

حد اکثر مقدار احتمالی سهم مالک از محصول زمین بیشتر باشد که دادن زیادی الزم 

 نیست .

در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالک )مکارم (: چنانچه زمین 

 بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است .

 [2211]مسأله 

اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند  2233مسأله 

مزارعه را به هم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه ، زمین را به کسی وا 

(، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه 6گذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد )

 یا یکی از آنان حق ّ به هم زدن معامله را داشته باشند ( که هر دو2شرط کرده باشند )

 314ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (: 6می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند. )

اگر مالک به قصد مزارعه ، زمینی را به کسی واگذار کند بعد از آن که او مشغول عمل 

ن معامله را بهم بزنند، ) )صافی (: بلکه قبل از آشد؛ جایز نیست بدون رضایت یکدیگر 

 [ گفته شد، رعایت احتیاط الزم است ( ..2227نیز چنانچه در مسأله ]

)نوری (: پس از اینکه عقد مزارعه به نحوی که گفته شد تحقق پیدا کرد مالک و زارع 

بریزی (: اگر ( )خوئی (، )ت2نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند .. )

مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم 

بزنند؛ و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون 
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رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط 

 شند ..کرده با

)سیستانی (: مسأله مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به هم بزنند، 

ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق ّ بهم 

زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند؛ 

چنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید، طرف و هم

 دیگر می تواند معامله را به هم بزند.

)زنجانی (: مسأله پس از عقد قرارداد مزارعه ، مالک یا زارع هیچ یک نمی توانند مزارعه 

اگذار زارع و را به هم بزنند، خواه صیغه خوانده باشند یا مالک به قصد مزارعه زمین را به

کرده باشد، ولی اگر در ضمن قرارداد، شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق ّ 

به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند، معامله را به هم 

 بزنند.

ه هم ب )مکارم (: مسأله صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را

بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حق فسخ برای هر دو یا یکی از آن دو معین کرده 

 باشند، می تواند مطابق قرارداد، معامله را بهم زند.

 [2214]مسأله 

 اشاره

اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و  2239مسأله 

( که خود زارع 2( ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند )6ت )وارثشان بجای آنان اس

( و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، 3زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد )
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باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ، ورثه او ارث می 

( 6( )1د که زراعت در زمین باقی بماند )(، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنن9برند )

)بهجت (: و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام 

دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی شود ولی مالک اختیار فسخ پیدا می 

زارعه باطل نمی کند. و اگر بعد از آن که مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم م

شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اوّل تا آخر کار کند به طوری که 

اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقّق نشده ، مالک می تواند مزارعه را نسبت 

به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می 

انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق ّ فسخ دارد و ارزش  تواند، خودش

 کار زارع تا وقت مردن ، برای ورّاث او محفوظ است .

 316ص: 

 ( )خوئی (، )تبریزی (: اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند ..2)

( )سیستانی (: مگر آن که 3)سیستانی (: اگر زارع بمیرد و در مزارعه قید کرده باشند .. )

کارهایی که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزارعه به هم نمی 

خورد و باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه 

رثه می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن ِ مدتِ  او ارث می برند و و

( )اراکی (: ولی مجبور کردن مالک به باقی ماندن 9مزارعه در زمین او باقی بماند. )

 زراعت در زمین اشکال دارد و احتیاط آن است که با یکدیگر مصالحه کنند.

کنند که زراعت در زمین باقی )مکارم (: ولی ورثه نمی توانند صاحب زمین را مجبور 

 بماند، مگر این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.
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)نوری (: و چون مزارعه به هم خورده است نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت 

( )زنجانی (: مگر آن که چیدن زراعت برای ورثه ضرر داشته باشد 1در زمین باقی بماند. )

 ا مجبور کنند که زراعت تا زمان رسیدن ، با اجرت ، باقی بماند.که می توانند مالک ر

 مسائل اختصاصی 

اگر با وجود تسلیم زمین ، زارع اختیاراً زراعت نکرده ، و یا با  6993)بهجت (: مسأله 

حاضر بودن زارع ، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق ّ دیگری را 

مچنین اگر عامل کوتاهی کند و به سبب زراعت نکردن ضایع کرده ضامن است . ه

نقصی در زمین حاصل شود، بی وجه نیست که مالک حق ّ گرفتن خسارت را داشته 

 باشد.

اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم  6999)بهجت (: مسأله 

کردن آب بوده بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است ، ولی اگر امکان جاری 

ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این 

 صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.

 [2215]مسأله 

اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم ، مال مالک  2231مسأله 

( و باید مزد زارع و مخارجی را که 6هم که به دست می آید مال اوست ) بوده حاصلی

کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده ، و در آن زمین کار کرده به او 

بدهد، )مگر آن که بطالن مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالک ِ زمین 

( و اگر تخم مال ِ زارع 2امل ، ضامن نیست )باشد، که در این صورت چیزی را برای ع

بوده ، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه 

( مگر آن 3گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد )
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( که در این صورت 9که بطالن مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد )

( )اراکی (: و نسبت به مزد زارع 6، اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست . )

 و مخارجی که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال 

 312ص: 

زارع بوده و در آن زمین کار کرده بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه کنند، مگر آن که 

راردادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت بطالن مزارعه از جهت ق

چیزی را برای عامل ، ضامن نیست و اگر تخم ، مال زارع بوده ، زراعت هم مال او است 

و باید اجاره زمین به صاحب زمین پرداخت شود و بنا بر احتیاط واجب باید نسبت به 

ی که مال او بوده و در آن خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگر

 زراعت به کار گرفته شده مصالحه کنند.

)گلپایگانی (، )صافی (: و باید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او و مخارجی 

را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده 

زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین را اگر  به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده

زمین در دست زارع بوده و خرجهایی را که مالک به امر زارع کرده و همچنین کرایه 

 گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

رت اوّل الزم )فاضل (: و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صو

است مالک اجره المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد، که همان مقدار 

سهم او را بدهند کافی است و چنانچه بطالن مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل 

را برای مالک قرار داده بودند، چیزی الزم نیست به زارع بدهند و همین طور در صورت 

( ]قسمت داخل پرانتز در 2است زارع اجره المثل زمین را به مالک بدهد. ) دوم ، الزم

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( 3رساله آیات عظام : )خوئی (، )بهجت (، )تبریزی (، )زنجانی ( و )سیستانی ( نیست [ )

 )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

قاق ح)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: و در هر دو صورت چنانچه مقدار است

معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد ) )سیستانی (: و طرف از آن اطالع داشته باشد( دادن 

 ( )نوری (: در این فرض الزم نیست زارع چیزی به مالک بدهد.9زیادی واجب نیست . )

)مکارم (: مسأله هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده 

صاحب زمین است زراعت متعلق به او است و باید اجرت زارع را مطابق اگر بذر از 

معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال االجاره زمین را 

مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقیماندن زراعت تا پایان مدّت 

د، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچین

گردد و باقیماندن در زمین و پرداختن مال االجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک 

 نباشد.

 [2216]مسأله 

اگر تخم ، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ،  2231مسأله 

بی اجرت ، زراعت در زمین بماند،  چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا

اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را 

(؛ و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، 6وادار کند که زراعت را بچیند )

رع را ( و نیز مالک نمی تواند زا2نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند )

مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. این مسأله ، در رساله آیات 

( )اراکی (: اگر مالک راضی نشود، وادار کردن 6عظام : )بهجت ( و )مکارم ( نیست )

 زارع به چیدن زراعت و همچنین مجبور
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 313ص: 

می تواند زارع را مجبور کند کردن مالک به باقیماندن زراعت اشکال دارد، ولی مالک ن

 که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

)سیستانی (: اگر مالک راضی نشود، بنا بر احتیاط واجب نباید زارع را مجبور کند که 

زراعت را بچیند و همچنین مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت 

 ، هر چند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید.را در زمین خود باقی بگذارد

)زنجانی (: اگر مالک راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت برای زارع ضرر نداشته باشد، 

مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر ضرر داشته باشد، زارع می 

ین او بماند و مالک نمی تواند تواند مالک را مجبور کند که زراعت ، با اجرت ، در زم

( )فاضل 2زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد. )

 (: زارع نمی تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد ..

 [2217]مسأله 

ارعه ریشه زراعت در اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مز 2239مسأله 

( چنانچه قرارداد بین زارع و مالک بر 2( و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد )6زمین بماند )

اشتراک در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند، 

ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می شود بوده 

( )سیستانی (: و سال بعد دو 6د، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود. )باش

مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند، حاصل سال 

( )اراکی (: مال صاحب بذر است مگر آنکه اشتراک در 2دوم مال مالک بذر است . )

رفین اعراض نکرده باشند که در این صورت ، ریشه در عقد مزارعه شرط شده باشد و ط

 حاصل سال دوم را باید مثل سال اوّل قسمت کنند.
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)نوری (: حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اّول قسمت کنند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی 

(، )صافی (، )مکارم (: چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل 

م باید مثل سال اوّل قسمت کنند ) )گلپایگانی (، )صافی (: اگر معمول باشد سال دوم را ه

که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زائد بر یک سال معمول نباشد 

 تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است (.

اصل ح)خوئی (، )تبریزی (: چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، 

 سال دوم مال مالک زمین است .

)زنجانی (: چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد، حاصل سال دوم ، 

 مال مالک بذر است .

)فاضل (: چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر کرده باشند بنا بر این که اعراض 

موجب این باشد که از ملکشان خارج بشود، حکم مباحات را دارد، امّا اگر اعراض نکرده 

باشند و قرارداد کرده باشند که همه محصول و ریشه آن مشترک باشد، باید به نسبت 

ت کنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد قرارداد اوّلیه ، آن را قسم

 محصول سال دوم مال صاحب بذر می باشد.

)بهجت (: چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر 

 خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.

 319ص: 

 احکام مُساقات 

 [2118]مسأله 
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اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه ای را که درختها  2233مسأله 

( تا مدّت معینی به آن کس 6یا منافع آن ، مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست )

از میوه آن  ( که قرار می گذارند2واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری )

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )تبریزی 6بردارد، این معامله را ُمساقات می گویند. )

(، )صافی (، )نوری (، )زنجانی (: اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای 

 میوه ای را که میوه آن مال خود اوست ، یا اختیار میوه های آن با اوست ..

ی (: اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد، که مثلًا درختهای میوه ای را که )سیستان

( )فاضل (: به مقداری 2میوه آن مال خود اوست ، یا اختیار میوه های آن با اوست .. )

 مشاع ..

)مکارم (: مسأله هرگاه کسی درختان میوه خود را تا مدّت معیّنی به دیگری واگذار کند 

« ات مُساق»سهمی از میوه ، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را که در مقابل 

 گویند.

)بهجت (: مسأله واگذاری مقداری از محصوالت درختان میوه از طرف مالک آنها یا 

کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری ، باغبانی و مراقبت درختان در 

 د.مدّتی معیّن را مساقات گوین

 [2119]مسأله 

معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست  2237مسأله 

، ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن 

 ( )اراکی (: اشکال دارد.6( )6استفاده می کنند اشکال ندارد )
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رخت حنا که از برگ آن یا درختی که از گُل آن )گلپایگانی (، )صافی (: در مثل د

 استفاده می کنند صحّت آن بعید نیست .

)خوئی (، )تبریزی (: در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد ) 

 )تبریزی (: ولی اگر معامله به عنوان جعاله باشد، در هر دو قسم صحیح است (.

مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند مساقات  )زنجانی (: بنا بر احتیاط در

 انجام ندهند.

 311ص: 

)بهجت (: مسأله معامله مساقات در درختهایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده 

 می کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می کنند، اشکال ندارد.

 وه نمی دهد در صورتی که حاصل)سیستانی (: مسأله معامله ُمساقات در درختهایی که می

دیگری داشته باشد، مثل برگ و گُل که دارای مالیت قابل توجهی باشد مانند درخت 

 حنا که از برگ آن استفاده می کنند صحیح است .

)فاضل (: مسأله معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد ولی از 

دارد، مشروط بر اینکه مدّت آن به مقداری تعیین چوب آن استفاده می کنند، مانعی ن

شود که چوب آن قابل بریدن باشد. ولی در مثل درخت حنا و سدر که از برگ آن 

استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن برای گالب گیری استفاده می کنند، اشکال 

 ندارد.

درختانی مانند درخت  )مکارم (: مسأله معامله مساقات عالوه بر درختان میوه در مورد

گُل که از گُل آن برای گالب گیری و مانند آن استفاده می کنند و یا درختانی مثل 

درخت حنا و سدر که از برگ آنها بهره می گیرند، یا بعضی از درختان که از شیره و 
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صمغ آن استفاده می کنند صحیح است ، ولی در مورد درختانی که هیچ یک از اینها را 

 ساقات صحیح نیست .ندارد مُ

 [2141]مسأله 

در معامله مُساقات الزم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به  2294مسأله 

( و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد 6قصد مُساقات آن را واگذار کند )

 ( )زنجانی (: و طرف ، به این قصد آن را تحویل بگیرد،6( معامله صحیح است . )2)

( )گلپایگانی (، )تبریزی (، )خوئی (، )سیستانی (، )صافی 2معامله صحیح و الزم است . )

 (: به همین قصد مشغول کار شود ..

)مکارم (: مسأله در معامله مُساقات می توانند صیغه بخوانند، همچنین اگر صاحب درخت 

قصد  ز به همینبه قصد ُمساقات آن را در اختیار کسی که کار می کند بگذارد و او نی

تحویل گیرد بی آن که صیغه ای بخواند، باز معامله صحیح است )ولی گفتگوی الزم 

 برای مدّت و شرایط باید قبلًا شده باشد(.

 [2143]مسأله 

( به عهده می گیرد، باید مکلّف و 6مالک و کسی که تربیت درختها را ) 2296مسأله 

( و نیز باید حاکم شرع آنان را از 3( و کسی آنها را مجبور نکرده باشد )2عاقل باشند )

( اگر 9تصرّف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند )

( )بهجت (: مراقبت از 6ه باشد معامله ایشان صحیح نیست . )چه حاکم شرع منع نکرد

( )اراکی (: و نیز باید 3( )بهجت (، )سیستانی (: باید بالغ و عاقل باشند .. )2درختها را .. )

 محجور و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
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ه یعنی مال خود را در کارهای بیهود )خوئی (، )تبریزی (: و نیز مالک باید سفیه نباشد

 مصرف نکند.

)گلپایگانی (، )صافی (: و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده 

 مصرف نکنند و نیز باید مالک ، از تصرّف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.

 نکنند و ارهای بیهوده مصرف)سیستانی (: و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در ک

 311ص: 

همچنین مالک نباید مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی که مُساقات 

 مستلزم تصرّف او در اموالی که از تصرّف در آنها منع شده نباشد اشکال ندارد.

رع ش)فاضل (: و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به عّلت افالس ، محجور باشد یعنی حاکم 

او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل ، محجور نبودن به جهت افالس 

( )بهجت (: اگر سفیه باشند اگر چه 9شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند. )

 حاکم شرع از تصرّف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست .

که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید ممیّز و عاقل )زنجانی (: مسأله مالک و کسی 

بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهند در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و 

سفیه و مفلّس نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه ، 

نها و نیز معامله مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران اشکالی با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی ّ آ

ندارد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کرده اند، بعداً 

 راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.

( 2( مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. )6)مکارم (: مسأله مُساقات چند شرط دارد: )

( ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 3ها را مجبور به این کار نکرده باشد. )کسی آن
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( مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی 9)

( باید سهم هر کدام به 1قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید صحیح است . )

آن باشد، بنا بر این اگر قرار بگذارند که مثلًا یک صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند 

تُن از میوه ، مال صاحب باغ و بقیّه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است . 

( باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه 1)

 ند آبیاری و سمپاشی که برای پرورشو پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مان

میوه الزم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است و گر نه اشکال دارد و اگر فقط 

احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرار داد آنها صحیح است ، 

 ولی مساقات نیست .

 [2142]مسأله 

( و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را 6)مدّت مُساقات باید معلوم باشد  2292مسأله 

( )سیستانی (: و 6( صحیح است . )2موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید )

( 2باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت ، به دست آمدن حاصل ممکن باشد .. )

 است . )گلپایگانی (، )صافی (: و به حسب عادت ، آن موقع معلوم باشد صحیح

 .9، شرط 2296)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2141]مسأله 

( نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار 6باید سهم هر کدام ) 2293مسأله 

بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها مال مالک و بقیّه ، مال کسی باشد که کار می کند، 

: باید سهم هر کدام به صورت نسبت معین شود، مثلًا ( )بهجت (6( )2معامله باطل است )

( )بهجت (: مگر به صورتی که در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و 2.. )
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مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، می توانند برای هر نوعی ، سهم مخصوصی ، برای هر 

 کدام از طرفین قرار دهند.

 319ص: 

 .1شرط  2296مسأله  )مکارم (: رجوع کنید به ذیل

 [2144]مسأله 

 اشاره

باید قرار معامله مُساقات را پیش از ظاهرشدن میوه بگذارند و اگر بعد از  2299مسأله 

ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا کار 

( باقیمانده باشد، معامله 6دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن الزم است )

( اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و 2دارد ) صحیح است و گر نه اشکال

( )گلپایگانی (: اگر کاری که باعث زیادتی میوه می شود 6( )3نگهداری آن داشته باشد )

.. 

)فاضل (، )نوری (: اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت و پرورش میوه الزم 

 است ..

ری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه الزم )بهجت (، )زنجانی (: اگر کاری مانند آبیا

 است ..

( )خوئی (، )تبریزی (: 2)صافی (: اگر کاری مثل آبیاری که برای درخت الزم است .. )

اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت الزم است باقی نمانده باشد معامله صحیح 

رای تربیت درخت الزم است ( )خوئی (، )تبریزی (: بلکه اگر کاری که ب3نیست .. )
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باقیمانده باشد صحت معامله محل ّ اشکال است . )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 .1، شرط 2296

)سیستانی (: مسأله الزم نیست قرار معامله مُساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، 

اصل ه برای زیادی حبلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد ک

یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات الزم باشد، معامله صحیح است ؛ ولی اگر 

اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هر چند کاری که برای تربیت درخت الزم است یا 

 چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل ّ اشکال است .

 مسائل اختصاصی 

در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند،  6933)بهجت (: مسأله 

آنچه از کارهای مساقات که در هر سال تکرار می شود به عهده عامل است ، از قبیل 

کشت و وسایل کار و اصالح درختها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است ، و 

یجاد می شود و برای سالها باقی می ماند، مثل دیوار آنچه از مقدّمات که در یک سال ا

 کشی و وسایل آبیاری و احداث جدولها، به عهده مالک است .

مالیات زمین زراعتی یا باغ ، به عهده مالک است ، نه بر عامل  6939)بهجت (: مسأله 

 ند.نمساقات یا مزارعه ، مگر آن که در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل ک

اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را  6931)بهجت (: مسأله 

انجام دهد، عقد باطل است ، زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این 

عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می کند 

 و بدون کار حقّی ندارد.

 [2145مسأله ]
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( 6( )2( و خیار و مانند اینها صحیح نیست )6معامله مُساقات در بوته خربزه ) 2291مسأله 

( )اراکی (، 2)فاضل (: و هندوانه .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

)فاضل (: اشکال دارد. )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: بنا بر احتیاط صحیح 

 یست .ن

 )سیستانی (: بنا بر أظهر صحیح است . )نوری (: بنا بر أقوی صحیح است .

 313ص: 

)مکارم (: مسأله در موردبوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و 

تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است ، هر چند مُساقات نامیده نمی 

 شود.

 [2146]مسأله 

درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج  2291له مسأ

( محتاج باشد، معامله مُساقات 6ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن )

( ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری 2در آن صحیح است )

ساقات اشکال دارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( ( معامله م3ُنداشته باشد )

 ( )گلپایگانی (، )صافی (: برای زیاد شدن میوه ..6نیست )

 )فاضل (، )مکارم (: و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه می شود ..

( )خوئی 2[ گذشت .. )2299)زنجانی (: و سم پاشی .. )سیستانی (: مانند آنچه در مسأله ]

(، )گلپایگانی (، )صافی (، )مکارم (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: بقیّه مسأله ذکر 

 نشده .
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( )فاضل (: در زیاد شدن 3)اراکی (: معامله به عنوان مساقات اشکال دارد. ]پایان مسأله [ )

 یا مرغوبیّت میوه تأثیری نداشته باشند ..

 [2147]مسأله 

ی که مُساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم دو نفر 2299مسأله 

( که هر دو، یا یکی از 6بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مُساقات شرط کنند )

آنان حق ّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن 

( شرطی کنند و عملی نشود، کسی 9( در معامله )3(، بلکه اگر )2معامله اشکال ندارد )

( )خوئی (، )صافی (، 6که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند. )

 )تبریزی (، )سیستانی (: اگر در ضمن قرارداد مُساقات شرط کنند ..

ی ذکر کرده ( )مکارم (: و اگر در قرارداد مساقات شرط2)زنجانی (: اگر شرط کنند .. )

باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام 

 آن کند، می تواند معامله را به هم بزند.

)زنجانی (: و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده اند 

نیست شرط در ضمن قرارداد  می تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت الزم

مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل ، قبل یا بعد از معامله 

( 9( )گلپایگانی (، )صافی (: و اگر .. )3مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد. )

 )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و اگر در ضمن معامله مساقات ..

 [2148]مسأله 

اگر مالک بمیرد، معامله مُساقات به هم نمی خورد و ورثه اش بجای او  2293مسأله 

هستند. )بهجت (: مسأله مساقات با مردن یکی از طرفین قرار داد باطل نمی شود، بلکه 
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ورّاث او جایگزین می شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را 

 مزارعه گذشت . انجام دهد، حکم آن در احکام

 [2149]مسأله 

 اشاره

( چنانچه در عقد 6اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد ) 2297مسأله 

( که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند و چنانچه 2شرط نکرده باشند )

 (9، اجیر ) ( هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت3خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر )

 317ص: 

( و اگر شرط کرده باشند 1می گیرد و حاصل را بین ورثه مّیت و مالک قسمت می کند )

(، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار 1که خود او درختها را تربیت نماید )

د (، مالک می تواند عق9نکند، با مردن او معامله به هم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند )

را به هم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختها را 

( )مکارم (: در صورتی که شرط کرده باشند خودش باغداری کند معامله 6تربیت نماید. )

به هم می خورد ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند. ]پایان 

(: چنانچه شرط نکرده باشند .. )سیستانی (: چنانچه در قرار داد قید ( )زنجانی 2مسأله [ )

 و شرط نکرده باشند ..

)گلپایگانی (، )صافی (: اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، معامله 

( )فاضل (: اجیر 9( و )3مُساقات باطل نمی شود پس اگر در عقد شرط نکرده باشند .. )

 ( )نوری (: و چنانچه میّت مالی نداشته باشد مساقات به هم می خورد ..1و کارگر .. )
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ارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، به گونه ای )زنجانی (: ولی اگر قر

که به تربیت درختها توسط شخص دیگر اصلًا رضایت ندارد، با مردن او معامله به هم می 

خورد. و اگر برای کسی حق ّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربیت کننده درخت 

( )گلپایگانی (، 1خود، معامله را به هم بزند. )قرار داده باشند، وی می تواند بر طبق حق ّ 

)صافی (: مالک با مُردن او می تواند معامله را فسخ کند یا راضی شود که ورثه او یا کسی 

که آنها اجیرش می کنند درختها را تربیت نماید، بلی اگر عقد بر خصوص مُساقات به 

 مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل می شود.

)خوئی (، )تبریزی (: اگر قرار داد کرده باشند ) )سیستانی (: اگر در معامله قید کرده 

باشند( که خود او درختها را تربیت نماید، با مُردن او معامله به هم می خورد. ]پایان مسأله 

( )اراکی (: با مردن او معامله به هم نمی خورد و .. )بهجت (: رجوع کنید به ذیل 9[ )

 (2293مسأله 

 مسائل اختصاصی 

باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می باشد قبلًا معین  6741)مکارم (: مسأله 

کنند، مانند تعمیر قنات ، یا موتور چاه و همچنین تهیه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها 

 و اگر عرف و قاعده ای در محل ّ باشد همان کافی است .

اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب  6741)مکارم (: مسأله 

باغ است ، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان 

 را سر پرستی کرده بدهد.

ممکن است طرف قرارداد در مُساقات متعّدد باشد یعنی صاحب  6743)مکارم (: مسأله 

 چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مُساقات ببندد. باغ آن را در اختیار
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 [2151]مسأله 

اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مُساقات باطل است ، و  2214مسأله 

( 2( و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید )6میوه مال مالک می باشد )

( مالک باید مزد آبیاری و کارهای 3)ولی اگر باطل بودن مُساقات به جهت دیگر باشد 

 (9دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد )

 394ص: 

 ( )سیستانی (: مُساقات باطل است ولی در عین حال حاصل مال مالک می باشد ..6)

)زنجانی (: ]و[ در صورتی که معامله مساقات باطل باشد مالک باید به کسی که به گفته 

او تربیت درختها را انجام داده ، مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، 

ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زیادی الزم نیست و در هر حال 

پرداخت مزد بر مالک در دو صورت الزم نیست : اوّل : اگر تربیت کننده درختها، به 

را انجام داده باشد. دوم : اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را قصد مجّانی کارها 

( )فاضل (: 2به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در با مزد بودن نداشته باشد. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر کسی که درختها را تربیت کرده 3بقیّه مسأله ذکر نشده . )

( )خوئی (، )تبریزی 9ارش را از مالک طلبکار است . )به امر مالک کار کرده باشد مزد ک

(، )سیستانی (: ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد ) )سیستانی (: و او از 

 آن اطالع داشته باشد(، دادن زیادی الزم نیست .

)اراکی (: بنا بر احتیاط واجب مالک باید نسبت به مزد آبیاری و کارهای دیگر با کسی 

که درختها را تربیت کرده مصالحه کند، مگر در صورتی که به امر مالک این کارها را 

انجام داده باشد که در این صورت باید مطابق معمول ، مزد آبیاری و کارهای دیگر را 

 پرداخت نماید.
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 .392، صفحه 6741: رجوع کنید به مسأله اختصاصی )مکارم (

 .399، صفحه 6937)بهجت (: رجوع کنید به مسأله اختصاصی 

 [2153]مسأله 

 اشاره

اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل  2216مسأله 

زمین بوده  ( پس اگر درختها مال صاحب6می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است )

( و 3( بدهد )2، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده )

اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها 

را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین 

( می تواند او 1( و مالک هم )9از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ) را

( عیبی در آن پیدا شود 1را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر بواسطه کندن درخت )

( و نمی تواند او را مجبور کند 3( باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد )9)

( )گلپایگانی (، )صافی 6ه ، درخت را در زمین باقی بگذارد. )که با اجاره یا بدون اجار

 (: بنا بر احتیاط الزم معامله باطل است ..

 )اراکی (، )فاضل (: بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است ..

)نوری (: بنا بر أقوی صحیح است . ]پایان مسأله [ )بهجت (: معامله به این صورت باطل 

فق طرفین می توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به دست است ، ولی در صورت توا

آورد. ]پایان مسأله [ )مکارم (: در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح 

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر 2است ، هر چند مُساقات نامیده نمی شود. ]پایان مسأله [ )

 به امر او کار کرده ..
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 396ص: 

 (: مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد ..( )فاضل 3)

 )زنجانی (: مگر در دو صورتی که در مسأله پیش گذشت ..

)اراکی (: بنا بر احتیاط واجب باید نسبت به مزد کسی که آنها را تربیت کرده ، با هم 

مصالحه کنند مگر در صورتی که به امر و درخواست صاحب زمین به تربیت درختها 

( )اراکی 1( )فاضل (: مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد .. )9خته باشد .. )پردا

( )خوئی (، )تبریزی (: چیزی بر صاحب 9( )اراکی (: توسط او. )1(: در بعضی از موارد .. )

زمین نیست ، بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آن پیدا شود، باید 

را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را مجبور  تفاوت قیمت آن

کند که با اجاره ، یا بدون اجاره ، درخت را در زمین باقی بگذارد. و همچنین صاحب 

زمین نمی تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در 

صاحب زمین نمی تواند دیگری را ( )زنجانی (: و صاحب درخت یا 3زمین او بماند. )

 مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره ، درخت را در زمین باقی بگذارد.

)گلپایگانی (، )صافی (: اگر مالک آن را کنده باشد، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب 

درخت بدهد و هیچ کدام نمی تواند دیگری را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره ، 

 درخت را در زمین باقی بگذارد.

آن درخت  در)سیستانی (: مسأله مُغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که 

بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ و این معامله صحیح است هر چند احتیاط 

در ترک آن است ، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می توان معامله ای انجام داد که بی 

اشکال صحیح است ، مثلًا دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند یا اینکه در 
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شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و  نهالها با هم شریک

 آبیاری سهم او در مدّت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدّت اجاره دهد.

 مسأله اختصاصی 

اگر عقد مساقات باطل باشد درختهای غرس شده ملک کسی  6937)بهجت (: مسأله 

مالک بوده ، عامل اجره المثل می برد و گر  است که نهالها از آن او بوده ، پس اگر مال

نه مال کسی است که آنها را کاشته است ، ولی صاحب زمین هم حق ّ کندن آنها را دارد، 

و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درختها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و 

وّل زمین از ا در صورتی که مالک نمی دانست عقد مساقات باطل بوده ، می تواند اجرت

تا آخر، یا تا زمان کندن درختها و نیز اجرت پُر کردن گودالها را که در اثر کندن درختها 

ایجاد می شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی تواند صاحب درخت را مجبور کند 

که آنها را نکند و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ّ ندارد که مالک زمین 

 که اجازه دهد درختها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد. را مجبور کند

 392ص: 

 کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند

 ]کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند از رساله امام خمینی ره [

 [2152]مسأله 

( و نشانه 6د تصرّف کند )بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خو 2212مسأله 

( اوّل : روییدن موی درشت زیر شکم باالی 3( یکی از سه چیز است : )2بالغ شدن )

( سوم : تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام 9عورت . دوم : بیرون آمدن منی )

( )فاضل (: بلی ، اگر ممیّز باشد، تصرّف در اموال جزئی 6شدن نه سال قمری در زن . )
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( )بهجت (: بنا بر 3( )گلپایگانی (، )صافی (: در زن و مرد .. )2ای او مانعی ندارد .. )بر

این هر یک از این سه نشانه به تنهایی ، عالمت بلوغ و رسیدن به حدّ تکلیف شرعی است 

.. 

)زنجانی (: بچه ای که بالغ نشده ، تصرّف او در مال خود بدون اذن ولی ّ صحیح نیست 

ی ّ بعداً معامله اش را اجازه دهد؛ و بالغ شدن ، با یکی از سه چیز است .. مگر این که ول

 ( )بهجت (: در خواب یا بیداری ، با اختیار یا بی اختیار ..9)

)سیستانی (: مسأله بچه ای که بالغ نشده است شرعاً نمی تواند در ذّمه یا در مال خود 

ن سابق ولی ّ در این باب فایده ای تصرّف کند، هر چند در کمال تمیز و رشد باشد و اذ

ندارد، و اجازه بعدی او هم مورد اشکال است ، ولی در مواردی تصرّف بچه صحیح 

[ گذشت 2432است ، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم قیمت ، چنانکه در مسأله ]

[ خواهد آمد؛ و 2179و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش چنانکه در مسأله ]

شانه بلوغ در دختر، تمام شدن ُنه سال قمری است و در پسر یکی از سه چیز است اوّل : ن

روئیدن موی درشت در زیر شکم باالی عورت . دوم : بیرون آمدن منی . سوم : تمام 

 شدن پانزده سال قمری بنا بر مشهور.

 [2251]مسأله 

 اشاره

ینه و زیر بغل و درشت روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در س 2213مسأله 

( مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن 6شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست )

( )زنجانی 2( )بهجت (: بعید نیست که نشانه بلوغ باشد. ]پایان مسأله [ )6( )2یقین کند )

ل گفته قب (: مگر انسان به واسطه اینها اطمینان کند که یکی از سه چیزی که در مسأله

 شد، پدید آمده است .
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 393ص: 

)مکارم (: مسأله درشت شدن صدا و روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و مانند 

 آن ، دلیل بربلوغ نیست ، مگر اینکه از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.

)سیستانی (: مسأله بعید نیست که روییدن موی درشت در صورت و پشت لب ، عالمت 

غ باشد، ولی روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ بلو

 شدن نیست .

 مسائل اختصاصی 

روییدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنا بر أظهر  6976)بهجت (: مسأله 

د قوّه شنشانه بلوغ نیست مگر آن که معالجه از قبیل تقویت و تفریحات باشد که در ر

 بدنی مؤثر است .

اگر بچّه ممیّزی که بلوغ او نزدیک است ادّعای بلوغ به احتالم  6972)بهجت (: مسأله 

کرد، قبول آن بدون بّینه و قسم خالی از وجه نیست ، و همچنین است اگر دو نفر عادل 

 خبر دهند، یا علم و یا اطمینان نزدیک به علم حاصل شود.

 [2254]مسأله 

دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند  2219مسأله 

( اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری 6)

( )گلپایگانی (، )صافی (: و 6( )2کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند )

حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع کرده باشد نمی تواند  کسی که بواسطه افالس ،

 در مال خود تصرّف نماید.
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)اراکی (، )فاضل (: نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند ) )فاضل (: و تصرّفات آنها 

باید زیر نظر ولی ّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته ای که مجتهد جامع الشّرائط یا 

( )نوری (: و 2قاضی منصوب از جانب او، او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد(. )

کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع ، از تصرّف همچنین مفلس یعنی 

 در مال خود ممنوع شده است ، نمی تواند در مال خود تصرّف کند.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله دیوانه و مفلّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از 

د را مال خو طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی کسی که

 در کارهای بیهوده مصرف می کند، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند.

)زنجانی (: و سفیه ، یعنی کسی که توانائی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر 

از نوع مردم است ، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه 

د صحیح است ، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه ولی ّ تصرّف مالی کن

 طلبکاران صحیح می باشد.

یعنی کسی که مال خود را بیهوده مصرف می کند و « سفیه »و « دیوانه »)مکارم (: مسأله 

توانایی بر نگهداری و معامله ندارد، حق ّ ندارند در مال خود تصرّف کنند بلکه باید زیر 

شد. کسی که ورشکست شده یعنی بدهکاری او بیش از سرمایه موجود نظر ولی ّ آنها با

 اوست 

 399ص: 

و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرّف در اموالش ممنوع کند بعد از 

 حکم حاکم حق ّ تصرّف در اموال خود ندارد.
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عنی کسی فلس ی)سیستانی (: مسأله دیوانه نمی تواند در مال خود تصرّف کند و همچنین م

که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است ، 

بدون اجازه طلبکاران نمی تواند در آن تصرّف کند و همچنین سفیه یعنی کسی که مال 

خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، بدون اجازه ولی ّ، نمی تواند در مال خود 

 تصرّف نماید.

ت (: مسأله شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع ، او را به علتی از تصرّف )بهج

در اموالش منع کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی تصرفات غیر 

مالی آنها اشکال ندارد. و شخص سفیه ، عقدهایش با اجازه ولی ّ، صحیح است و نیز می 

گری شود و سفیه کسی است که مال خود را در تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دی

کارهای غیر عقالئی و بیهوده صرف می کند و در تدبیر امور مالی و اصالح آن ، عقل 

 او کمتر از مردم متعارف می باشد.

 [2255]مسأله 

کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است ، تصرّفی که موقع دیوانگی در  2211مسأله 

 یست .مال خود می کند صحیح ن

 [2256]مسأله 

( در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال 6انسان می تواند ) 2211مسأله 

خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند 

( و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح 2)

( )زنجانی (: و نیز اگر مال خود را به قیمت 2( )بهجت (: بنا بر اقرب .. )6( )3است )

بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه ظاهرًا اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر 

از قیمت بفروشد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح 
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( )نوری 3احتیاط مستحب ّ آن است که رضایت ورثه را هم جلب کند. )است ، هر چند 

(: اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است و به اصطالح 

 از اصل مال محسوب می شود نه از ثلث آن .« منجزّات مریض »

ا ا به کسی ببخشد ی)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: أظهر این است که اگر مال خود ر

ارزانتر از قیمت بفروشد ) )فاضل (: یا اجاره دهد( اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم 

 اجازه ننمایند، تصرّف او صحیح است .

)گلپایگانی (، )صافی (: اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد 

تصرّف  ارزانتر از قیمت بفروشد بنا بر أقوی بلکه اگر مثلًا مال خود را به کسی ببخشد یا

 او صحیح است ، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نیست .

)سیستانی (: اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد ولی اگر مثلًا 

ا که مقداری ر مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه

بخشیده یا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او یا کمتر باشد تصرّف او صحیح است 

؛ و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند صحیح است و اگر اجازه 

 ندهند، تصرّف او در بیشتر از ثلث باطل می باشد.

 391ص: 

قبل از مرگ خود، خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار هر )مکارم (: مسأله انسان می تواند 

قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به 

مصرف خود و عیال و میهمان برساند، ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از 

گر ال خود چنین تصرفاتی نکند مدنیا می رود )یعنی در آستانه مرگ ( در بیش از ثلث م

 با اجازه ورثه .
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 حجر و نشانه های بلوغ )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: پدری یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سر پرستی او است ، آیا 6331س 

بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به عنوان والیت بر برادر سفیه در اموالش تصرّف 

 کند؟

خواهر و برادر نسبت به برادر سفیه خود والیتی ندارند، بلکه والیت بر برادر سفیه و ج : 

اموالش در صورتی که جد پدری نداشته باشد و پدر هم به کسی برای والیت بر او 

: آیا معیار در سن بلوغ پسران و 6331وصیّت نکرده باشد، با حاکم شرع است . س 

 دختران سال شمسی است یا قمری ؟

: برای تشخیص اینکه فردی به سن بلوغ رسیده یا 6339: معیار، سال قمری است . س ج 

نه ، چگونه می توان بر اساس سال قمری ، تاریخ والدت او را از نظر سال و ماه بدست 

 آورد؟

ج : در صورتی که تاریخ تولد بر اساس سال شمسی معلوم باشد، می توان آن را از طریق 

: آیا پسری که قبل 6333محاسبه اختالف بین سال قمری و سال شمسی بدست آورد. س 

 از پانزده سالگی محتلم شده ، حکم به بلوغ او می شود؟

از نشانه های بلوغ است . س  ج : با احتالم ، حکم به بلوغ او می شود زیرا احتالم شرعاً

: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهیم که دو عالمت دیگر بلوغ ) غیر از سن 6337

 تکلیف ( زودتر ظاهر شده اند، حکم چیست ؟

ج : مجرّد احتمال اینکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده اند، برای حکم به بلوغ کافی نیست 

لوغ محسوب می شود و با انجام آن ، تکالیف شرعی : آیا جماع از نشانه های ب6374. س 

واجب می گردند؟ و اگر فردی از حکم آن آگاهی نداشته باشد و چندین سال بگذرد، 
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آیا غسل جنابت بر او واجب می شود؟ و آیا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و 

ای آنها واجب است روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قض

 ؟

ج : مجرّد جماع بدون انزال و خروج منی از نشانه های بلوغ نیست ، ولی باعث جنابت 

می شود و واجب است هنگام رسیدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانی که یکی از نشانه 

های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده ، شرعاً حکم به بلوغ او نمی شود و مکلف به احکام 

نیست و کسی که در کودکی بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسیدن به  شرعی

سن بلوغ ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته ، واجب است نمازهای 

خود را اعاده کند، ولی در صورتی که جهل به جنابت داشته ، قضای روزه هایش واجب 

 نیست .

 391ص: 

زان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاریخ تولدشان به سن : تعدادی از دانش آمو6376س 

بلوغ رسیده اند و بر اثر مشاهده اختالل در حافظه و ضعف آن ، مورد معاینات پزشکی 

قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش شود، نتیجه آن بررسی ها اثبات عقب ماندگی 

سوب ان را نمی توان مجنون محذهنی آنان از یک سال پیش یا بیشتر بود، ولی بعضی از آن

کرد زیرا در حدّی هستند که مسائل اجتماعی و دینی را درک می کنند، آیا تشخیص 

 این مرکز مانند تشخیص پزشکان اعتبار دارد و برای آن دانش آموزان مالک است ؟

ج : معیار توجّه تکالیف شرعی به انسان این است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل 

: 6372د، ولی درجات درک و هوش معتبر نیست و در این رابطه تأثیری ندارد. س باش

کودکی که خوب را از بد »در بعضی از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است : 

 منظور از خوب و بد چیست ؟ و سن تمییز چه سنی است ؟« تشخیص می دهد
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د می داند و باید در این ج : منظور از خوب و بد چیزی است که عرف آن را خوب یا ب

رابطه ، شرایط زندگی کودک و عادات و آداب و سنت های محلی هم مالحظه شود و 

امّا سن تمییز، به تبع اختالف اشخاص در استعداد و درک و هوش ، مختلف است . س 

: آیا دیدن خونی که دارای صفات حیض است ، توسط دختر قبل از اتمام نه سالگی 6373

 غ اوست ؟، عالمت بلو

ج : این خون عالمت شرعی بلوغ دختر نیست و حکم حیض را ندارد هر چند صفات آن 

: اگر فردی که به علتی توسط مراجع قضائی از تصرّف در اموال 6379را داشته باشد. س 

خود ممنوع شده ، مقداری از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدیر و تشکر از 

و بدهد و برادرزاده اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمویش خدمات پسر برادرش به ا

خرج تجهیز و برآورده کردن نیازهای خاص او بکند، آیا جایز است مراجع قضایی ، آن 

 اموال را از او مطالبه کنند؟

ج : اگر اموالی که به برادر زاده اش داده ، مشمول حجر بوده و یا ملک دیگری باشد، 

آن را به او بدهد و برادرزاده اش هم نمی تواند در آن تصرّف کند و  شرعاً حق ّ ندارد

جایز است مراجع قضایی آن مال را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت کسی حق ّ 

 ندارد آن مال را از او پس بگیرد.

 399ص: 

 احکام وکالت 

 ]احکام وکالت از رساله امام خمینی ره [

 اشاره
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ن کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار وکالت آن است که انسا

نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را 

( پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می 6برای او عقد نماید )

یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده ،  ( اگر حاکم شرع او را از تصرّف منع کرده2کند )

( )خوئی (، )تبریزی (، 6نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید. )

)زنجانی (: پس آدم سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی تواند برای 

ی (: ریزفروش آن ) )زنجانی (: بدون اذن یا اجازه ولی ّ خود( کسی را وکیل نماید ) )تب

و نیز چون نمی تواند هر کس برای مردم جعل قانون کند، کسی را وکیل کند که برای 

( 2مردم قانون جعل کند، وکالت صحیح نیست ، یعنی آثار وکالت شرعّیه را ندارد(. )

)اراکی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند ) 

(، )صافی (: و کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع  )گلپایگانی (، )فاضل

 کرده باشد( نمی تواند برای فروش مال خودش ، کسی را وکیل نماید.

 )بهجت (: نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.

)مکارم (: مسأله وکالت آن است که انسان کاری که شرعاً می تواند در آن دخالت و 

تصرّف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند 

که خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن 

 جمع باشد صحیح است .

موکل هر دو باید عاقل و بالغ و رشید )کسی که اموال خود را بیهوده مصرف وکیل و 

 نکند( باشند و وکالت را از روی قصد و اختیار انجام دهند.

)سیستانی (: مسأله وکالت آن است که انسان معامله ای را از عقود یا ایقاعات یا چیزی از 

دارد خود انجام بدهد، به  شؤون آنها را مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن که حق ّ
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دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را 

بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف 

 کند، نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید.

 [2257]مسأله 

( انسان به دیگری بفهماند 2( و اگر )6ر وکالت الزم نیست صیغه بخوانند )د 2219مسأله 

 که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده ، مثلًا مال خود را به کسی بدهد

 393ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی 6که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است . )

(: در وکالت شرط است که منجّز باشد یعنی اصل وکالت معلّق بر چیزی نباشد پس اگر 

بگوید چنانچه مسافر من بیاید یا وقتی که اوّل ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی 

آمدن مسافر یا رسیدن اوّل ماه شده باطل است ولی تعلیق در که خود وکالت معلّق بر 

متعلّق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه ام وکیل من هستی لکن خانه را 

وقتی مسافر من آمد یا وقتی اوّل ماه شد بفروش اشکال ندارد و در وکالت الزم نیست 

 ر .. )سیستانی (: بلکه اگر ..( )گلپایگانی (، )صافی (: پس اگ2صیغه بخوانند .. )

)مکارم (: مسأله قرارداد وکالت را می توان به وسیله خواندن صیغه فارسی یا عربی یا هر 

زبان دیگر انجام داد، همچنین اگر عملًا به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم 

و هم ه او بسپارد و اعملًا بفهماند که قبول نموده است )مثلًا مال خود را برای فروختن ب

 قبول کند( آن نیز صحیح است .

 [2258]مسأله 
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اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه  2213مسأله 

( 6بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است )

( )مکارم (: و کارهای وکیل بعد از 6نیست )این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( 

 رسیدن وکالت نامه و قبول کردن آن صحیح خواهد بود.

)فاضل (: مسأله الزم نیست هنگام وکیل قرار دادن ، وکیل حضور داشته باشد یا بال فاصله 

از وکالت مطلّع شود. بنا بر این اگر شخصی را که در شهر دیگر زندگی می کند وکیل 

 او صحیح است هر چند پس از مدّتها مطلّع شود. کند، وکالت

 [2259]مسأله 

موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می  2217مسأله 

( و بچه ممیّز هم اگر 6شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند )

انده ا شرایطش بخواند صیغه ای که خوفقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را ب

 ( )گلپایگانی (، )بهجت (، )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .6صحیح است . )

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و 

 ح است (.یدر موکّل بلوغ نیز معتبر است ) )سیستانی (: مگر در آنچه از بچه ممیّز صح

)زنجانی (: باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل نیز باید 

بالغ باشد و کسی که او را به وکالت مجبور کرده اند، اگر بعداً راضی شود و نیز موکّل 

 نابالغ اگر ولی ّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وی صحیح است .

 ذیل تعریف وکالت ، قبل از مسأله )مکارم (: رجوع کنید به

 [2261]مسأله 
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کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی  2214مسأله 2219

تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود. مثلًا کسی که در احرام حج ّ است چون 

 واندن صیغه از طرف نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خ

 397ص: 

( )زنجانی (: نمی تواند برای اینکه صیغه را در حال احرام 6(. )6دیگری وکیل شود )

 بخواند، از طرف دیگری وکیل شود.

)مکارم (: مسأله وکالت در کارهای حرام ، یا در اموری که وکیل قدرت انجام آن را 

در حال احرام است چون نباید صیغه عقد عقلًا یا شرعاً ندارد باطل است ، مثلًا شخصی که 

 ازدواج را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

 [2263]مسأله 

( وکیل کند صحیح 6اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش ) 2216مسأله 

الت نکند وک ( ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین2است )

( )مکارم (: یا قسمت معیّنی از کارها مثلًا آنچه مربوط به اموال او 6( )3صحیح نیست )

( )سیستانی (: بلی ، اگر او را برای انجام یکی از 3( )مکارم (: جایز است .. )2است .. )

چند کار به انتخاب خودش وکیل کند مثلًا او را وکیل کند که یا خانه اش را بفروشد و 

 ا اجاره دهد، وکالت صحیح است .ی

 [2262]مسأله 

 اشاره
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اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او  2212مسأله 

رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام 

 داده باشد صحیح است .

 مسأله اختصاصی 

وکالت ، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آن را به  2339ه )فاضل (: مسأل

هم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد مثلًا فرزند مغازه خود را به 

پدرش می فروشد و در ضمن عقد بیع شرط می کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 

زد که در این صورت پدر جایز نیست فرزندش پنج سال اجاره بدهد و مال اإلجاره را بپردا

 را از وکالت عزل نماید.

 [2261]مسأله 

وکیل می تواند از وکالت کناره کند و اگر موکّل غایب هم باشد، اشکال  2213مسأله 

ندارد. )خوئی (، )تبریزی (: مسأله وکیل می تواند از وکالت کناره شود ) )تبریزی (: 

 کناره کند( اگر چه موکل غایب باشد.

ل غایب موک)سیستانی (: مسأله وکیل می تواند خود را از وکالت برکنار کند، اگر چه 

 باشد.

 [2264]مسأله 

وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده ، دیگری را وکیل  2219مسأله 

( ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او 6نماید )

ید ل بگیر، با( گفته باشد برای من وکی3(؛ پس اگر )2دستور داده می تواند رفتار نماید )

( )مکارم 6از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند. )
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(: مگر این که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش یا از طرف او وکیل 

 بگیرد، در این صورت می تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نماید.

وکیل انجام می دهد بطوری باشد که اگر با واسطه هم انجام  )زنجانی (: مگر کاری را که

گیرد، آن کار عرفاً به وکیل نسبت داده می شود که در این صورت وکیل می تواند 

 چنانچه موکّل 

 334ص: 

تصریح بر خالف نکرده باشد وکیل بگیرد؛ در هر حال اگر موکّل به وکیل اجازه داده 

که به او اجازه داده ، می تواند رفتار نماید، پس اگر باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری 

گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد، و نمی تواند کسی را از 

( )فاضل (: و همچنین است اگر ظاهر امر، اجازه توکیل 2طرف خودش وکیل کند. )

جام می تواند آن را انباشد؛ مثل این که کار به نحوی است که معلوم است خود وکیل ن

 ( )فاضل (: و اگر ..3دهد .. )

 [2265]مسأله 

اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند  2211مسأله 

( وکالت 6آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اّول بمیرد یا موکل ، او را عزل کند )

یل اوّل بمیرد یا از وکالت کناره گیری کند ( )مکارم (: اگر وک6دومی باطل نمی شود. )

.. 

 [2266]مسأله 

( موکل 6اگر وکیل با اجازه موکل ، کسی را از طرف خودش وکیل کند ) 2211مسأله 

و وکیل اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود، 
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دش ) از طرف وکیل ( وکیل ( )فاضل (: از طرف خو6( )2وکالت دومی باطل می شود )

( )بهجت (: و اگر موکّل اوّل بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت هر دو 2کند .. )

 وکیل باطل می شود، و همچنین است در مسأله قبلی .

 [2267]مسأله 

اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام  2219مسأله 

ر آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه به تنهایی د

( ولی اگر نگفته باشد که با هم 2( وکالت دیگران باطل نمی شود )6یکی از آنان بمیرد )

( به 3یا ) به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند )

گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند  تنهایی انجام دهند، یا

( اگر با هم 1( و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود )9)

( )سیستانی (: ولی اگر گفته باشد که با 2( )فاضل (: یا عزل شود .. )6وکیل شده باشند. )

گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی توانند به هم انجام دهند، یا به نحو اطالق 

 تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.

)بهجت (: و همچنین است بنا بر أظهر، اگر تعیین نکرده باشد که با هم یا به تنهایی اقدام 

کنند. ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند، و اگر 

با هم وکیل شده باشند در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود. 

ت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، ( ]قسم3)

( )فاضل (: و اگر دسته جمعی وکیل شده باشند که با 9)زنجانی ( و )صافی ( نیست [ )

هم انجام دهند، در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود و در 

دیگران با مرگ یکی از و کالء از بین می رود.  صورت مُبهم بودن کالم موکّل ، وکالت

 ( )گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی (، )زنجانی (: بقیه مسأله ذکر نشده .1)
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 336ص: 

)مکارم (: مسأله هر گاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها بگوید هر کدام 

آنان کار را انجام دهد صحیح است  از شما وکیل من هستید، در این صورت هر یک از

و چنانچه یکی از آنها بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود و اگر بگوید همه با هم 

وکیل من هستید هیچ کدام به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و اگر یکی از آنان 

 بمیرد، وکالت دیگران هم باطل می شود.

 [2268]مسأله 

موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می شود. اگر وکیل یا  2213مسأله 

)و نیز اگر گاه گاهی دیوانه شود و یا بیهوش شود، بنا بر احتیاط واجب باید به معامله ای 

(.( و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل 6که انجام می دهد ترتیب اثر ندهند )

اطل فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت ب شده است از بین برود مثلًا گوسفندی که برای

( )اراکی (، )گلپایگانی (: اگر وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود 6می شود. )

 وکالت باطل می شود ..

)بهجت (: بنا بر احتیاط واجب باید بعد از زوال دیوانگی یا بیهوشی وکالت تجدید شود 

.. 

ه )نوری ( نیست [ )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّ

مسأله اگر وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف 

در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، 

ود، در زمان دیوانگی یا وکالت باطل می شود. و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش ش

بیهوشی ، وکالت اثری ندارد امّا بطالن وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی 

 و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد، محل ّ اشکال است .
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)سیستانی (: و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل 

ه گاهی دیوانه یا بیهوش می شود، بطالن وکالت در زمان دیوانگی می شود، ولی اگر گا

 یا بیهوشی ، چه رسد به زمان برطرف شدن آن ، محل ّ اشکال است .

)زنجانی (: و اگر کسی را برای انجام کاری در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل ، هر 

دارا باشند، وکالت دو، هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار، شرایط الزم را 

صحیح است ، و اگر در فاصله این دو زمان ، دیوانگی یا بیهوشی یا مانند آن پدید آید، 

 به صحّت وکالت ضرری نمی رساند.

 )صافی (: محل ّ تأمّل است .

)مکارم (: مسأله هرگاه وکیل یا موکّل از دنیا برود یا دیوانه شود وکالت باطل می شود، 

عاقل گردد، دیوانگی موقّت نیز بنا بر احتیاط باعث باطل شدن وکالت  هر چند دیوانه بعداً

 است ، ولی بیهوشی موقّت موجب باطل شدن وکالت نیست .

 [2269]مسأله 

اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد  2217مسأله 

 بدهد. از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او

 [2271]مسأله 

 اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر  2294مسأله 

 332ص: 
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از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )6برود، نباید عوض آن را بدهد )

 )سیستانی (: ضامن نیست . )فاضل (: واجب نیست عوض آن را بدهد.

آن را بدهد ) )بهجت (: و اگر وکیل ادّعا کند  )بهجت (، )زنجانی (: الزم نیست عوض

که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده ، چنانچه بیّنه بر خالفش نباشد، ادّعایش قبول 

 می شود(.

 [2273]مسأله 

اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از  2296مسأله 

ف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّ

است ؛ پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش ، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض 

آن را بدهد. )مکارم (: مسأله اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی 

ف دیگری بنماید و آن مال از کند، یا غیر از آن تصرفی که به او اجازه داده شده تصرّ

بین برود یا ناقص شود، ضامن است ولی اگر بعد از آن تصرّف ، مال باقی باشد و در آن 

 تصرّفاتی را که اجازه داده بکند آن تصرّف صحیح است .

 [2272]مسأله 

 اشاره

اگر وکیل ، غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در مال  2292مسأله 

بکند، مثلًا لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرّفی را که به او اجازه داده اند 

 بنماید، آن تصرّف صحیح است . )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 مسائل اختصاصی 
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اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، الزم  6366)بهجت (: مسأله  2296

ا از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکّل حاضر باشد یا غایب ، و اگر است آن معامله ر

 موکّل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی تواند فسخ کند.

زن می تواند برای طالق دادن زن ِ دیگرِ شوهرش یا طالق ِ زن ِ  6362)بهجت (: مسأله 

 طرف شوهرش وکیل شود.مرد دیگر وکیل شود، بلکه می تواند برای طالق خودش از 

 احکام وکالت )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: من وکیل یکی از شرکتها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می 6342س 

دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش و شرکت در نمایشگاههای بین 

که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی  المللی و مانند اینها را انجام می دهم ، پولی

 دارد؟

ج : گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن ، در صورتی که از اعمال 

: شخصی زمینی را از وکیل مالک بطور قسطی خریده 6343مباح باشند، اشکال ندارد. س 

که معامله را فسخ است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موّکل اّدعا می کند 

کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است ، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا 

 آنکه مشتری حق ّ دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

 333ص: 

ج : بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک ، محکوم به صحت و لزوم است و مبیع ، 

را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است ملک مشتری است و موکّل باید آن 

: 6349که خیار دارد حق ّ فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد. س 

شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با 
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 نشود، بعد از فوت وکیل قرار گذاشته که به هیچ کدام از خریداران سند رسمی داده

مالک ، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می کنند که مسئولیت 

دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین ها را در آن 

و ازمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از 

مطالبه می کنند. با توجّه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با 

ورثه است یا وکیل ؟ و آیا ورثه حق ّ مطالبه قیمت یا ما به التفاوت قیمت آن زمان با 

 قیمت کنونی را از او دارند؟

ه یداران بر عهدج : هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نامهای خر

وکیل نیست و در مورد پول زمین ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و 

تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است ، ورثه حق ّ مطالبه آن را از او ندارند و 

خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق ّ مطالبه ما به 

: آیا جایز است وکیل 6341التفاوت قیمت زمین ها و قیمت کنونی آنها را ندارند. س 

هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به 

 مجتهد دیگر بدهند؟

ج : بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او 

داده تحویل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگری وکالت در اخذ وجوهات 

: برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت 6341باشد. س 

قسط اوّل آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقّیه قسطهای آن را 

ه کنون در اداره مربوطه تلفن بخودم شخصاً پرداخت کردم ، سپس برادرم فوت کرده و ا

 نام اوست ، آیا ورثه او حق ّ مطالبه تلفن را دارند؟
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ج : اگر برادرتان با پرداخت قسط اوّل که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما 

: مبلغی به 6349خریده است ، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. س 

به وکیل داده و از او درخواست رسید کردم ، او جواب داد که به عنوان اجرت وکالت 

هیچ کس در برابر وکالت رسید نمی دهد. بعد از مدّتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت 

 خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم ؟

ج : در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته اید از ورثه او مطالبه کنید و 

: آیا عقد وکالت با موت 6343پرداخت آن از دارائی او بر ورثه اش واجب است . س 

 وکیل یا موکّل باطل می شود؟

: مردی در سفر به یکی از 6347ج : وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود. س 

 رهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می کندکشو

 339ص: 

و وراث او )مادر و همسرش ( مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل ّ وقوع آن 

است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده 

قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه 

 ؟ متوفّی می دهد، بردارم

ج : بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند، واجب است اجرت عمل 

وکالت شما و سایر هزینه های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اینکه قبلًا 

: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که 6364به نحو دیگری توافق نموده باشید. س 

ه بال عزل بودن وکالت شده است ، که البتّه یک وکالت امروزه متعارف است تصریح ب

ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد 
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نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد الزم تبدیل شده و حق ّ عزل 

 ساقط می شود؟

د الزمی به صورت شرط نتیجه شرط شود ج : وکالت الزم وکالتی است که در ضمن عق

تأثیری در تبدیل آن به عقد الزم ندارد و « وکالت بال عزل است »و مجرّد نوشتن عبارت 

: آیا جایز است فردی کسی را که مجوز قانونی 6366حق ّ عزل ، ساقط نمی شود. س 

اه وکیل دگوکالت در دادگاهها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دا

کند؟ با توجّه به اینکه کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط 

و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد 

این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت 

 رند؟را دا

ج : وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد 

و پیگیری دعاوی در دادگاهها از آن جمله است ، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو 

طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که نیازمند 

محاکم قضایی است ، از نظر قانونی احتیاج به مجوز رسمی  مراجعه به ادارات رسمی و

داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوز را ندارد جایز نیست ، و 

در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به 

شخص است . س انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرت المثل کارش بر عهده آن 

: با توجّه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک 6362

عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تالش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و 

نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در 

 ، چه حکمی دارد؟رابطه با آن موضوع 
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ج : صحت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرت المسمّی یا اجرت المثل در برابر 

عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است ، متوقف بر حصول نتیجه 

مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست ، مگر اینکه از اوّل به نحو دیگری با هم توافق کنند. 

ه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود : شیو6363س 

وکیل در فروش فالن خانه که در »وکالت را مشخّص می کنند. بطور مثال می نویسند 

 فالن مکان واقع شده 

 331ص: 

و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالتنامه های « است 

فالن شخص وکیل است در پیگیری همه امور »ذکر می شود:  دستنویس عبارت ذیل

در نتیجه غالباً بین وکیل و موّکل اختالف پیش می آید که آیا « مربوط به مورد وکالت 

فالن کار یا تصرّف ، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل 

ت شود آیا جایز است وکیل نسبنسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن ن

 به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

ج : واجب است وکیل در اقداماتی که برای آنها وکیل شده است ، اکتفا به مواردی کند 

که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هر چند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه ، شامل آن می 

، عادت جاری بر وجود تالزم بین وکالت در چیزی و بعضی  شود، و لو اینکه آن قرینه

از امور دیگر باشد و بطور خالصه وکالت به چند صورت تصور می شود: الف وکالت 

از هر دو جهت ِ عمل و متعلّق ، خاص باشد. ب از هر دو جهت عام باشد. ج فقط از یک 

 اینکه بگوید: تو در جهت عام باشد. د فقط از جهت عمل و تصرّف ، مطلق باشد، مثل

موردخانه من وکیل هستی . ه فقط از جهت متعلّق ، مطلق باشد. مثلًا بگوید تو در فروش 

ملک من وکیل هستی . و از هر دو جهت مطلق باشد، مثلًا بگوید: تو در تصرّف در مال 
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من وکیل هستی . وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص 

: 6369اطالق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید. س  و یا

مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد 

و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، 

ده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است ، آیا ولی او از وکالت خود سوء استفا

کارهایی که او انجام داده ، شرعاً صحیح هستند؟ با توجّه به اینکه آپارتمان با پول حاصل 

از فروش اموال موکّل خریداری شده است ، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک 

 فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه ؟

آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل ج : اعمالی که 

فروش زمین و بعضی از ساختمان ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد 

ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت ، در 

د صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزن

است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حیات 

موکّل برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر 

ه دهند، معاملبخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است که اگر ورثه آن را اجازه ب

: زید از طرف برخی 6361برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه ، محقق می شود. س 

افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن 

را به افرادی که اجیر می شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن 

رد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می خواهد برئ الذّمه شود، کار اجیر نک

آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به 

صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است ؟ 
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قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد،  و در صورتی که خود او اجیر در

 تکلیف چیست ؟

 331ص: 

ج : اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای 

نماز یا روزه ، مدّت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده 

ای ینکه با پولی که دریافت کرده کسی را براست و در غیر این صورت مختار است بین ا

قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و 

در مورد اختالف ارزش پول ، بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای 

ن کار را انجام دهد، قضای نماز و روزه اجیر شده است ، اگر اجیر شده باشد تا خودش آ

در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می شود و پولی که دریافت کرده باید از ترکه اش 

پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود 

آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه اش برای انجام عمل اجیر کنند البتّه اگر 

: بعضی از 6361ه ای داشته باشد، و الّا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست . س ترک

شرکتها دارای و کالئی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است 

تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت ، ادعائی داشته باشد که به 

، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در نظر آنان اساس صحیحی ندارد

صورتی که وکیل در دعوائی که به نظر او باطل است ، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت 

به این دفاع ، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ 

 ه نظرش باطل است می گیرد، سُحتو آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که ب

 و حرام است ؟
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ج : دفاع از باطل و سعی در اثبات حق ّ بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با 

صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر 

خصی وکیل کسی : ش6369دفاع از امر باطلی گرفته می شود، سُحت و حرام است . س 

شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر 

 وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حالل است ؟

ج : وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت ، مالک اجرت المسمّی می شود و حتّی قبل از 

آن وکیل شده ، حق ّ مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را  اقدام به انجام کاری که برای

که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدّت وکالت به پایان 

برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل 

 برگرداند.

 339ص: 

 احکام قرض 

 امام خمینی ره [ ]احکام قرض از رساله

 اشاره

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش 

شده است . از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر 

 امسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و مالئکه بر او رحمت می فرستند و اگر ب

بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر 

( )فاضل (، 6( )6مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود )
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)مکارم (: و نیز در روایتی آمده است : ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده 

 برابر.

)سیستانی (: مسأله قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحبّ  

است که در اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است . از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و 

آله و سلم روایت شده است که : هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان 

و زیاد می شود و مالئکه بر او رحمت می فرستند تا زمانی که تمکّن مهلت دهد، مال ا

پول خود را پس بگیرد، و از امام صادق علیه السالم روایت شده است که : هر مؤمنی به 

مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می کند تا وقتی 

 که مال خود را پس بگیرد.

دن به مؤمنین از کارهای مستحب ّ است و در احادیث ، راجع )زنجانی (: مسأله قرض دا

به آن ، سفارش بسیار شده است . از امام صادق علیه السالم روایت شده است که هر 

مؤمنی که به مؤمن دیگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می 

ش است که صدقه ده برابر پاداکند تا وقتی که مال او باز گردد، در روایات بسیار آمده 

داده می شود و قرض هجده برابر، در روایتی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم وارد 

شده که هر کس که برادر مسلمانش دست نیاز به سوی وی دراز کرده از وی قرض 

بخواهد، و او می تواند به وی قرض دهد و ندهد، خداوند نسیم بهشت را بروی حرام می 

 داند.گر

 [2271]مسأله 

 اشاره
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در قرض الزم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی  2293مسأله 

( ولی مقدار آن باید کاملًا معلوم 6بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است )

 ده .ش( )اراکی (، )خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (، )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر ن6باشد. )

)مکارم (: مسأله قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل ، به این 

گونه که چیزی را به نّیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نّیت بگیرد، در هر دو 

 صورت صحیح است .

 333ص: 

قرض  انشاء)زنجانی (: مسأله در قرض ، باید انشاء قرض صورت گیرد، ولی الزم نیست 

با لفظ )صیغه ( باشد، بلکه اگر با نوشتار باشد، یا چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و 

او هم به همین نیّت بگیرد، یا با فعل دیگر انشاء صورت گیرد صحیح است ، و مقدار آن 

 هباید کاملًا معلوم باشد، البتّه الزم نیست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد، بلک

 اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعی ندارد.

 مسأله اختصاصی 

قرض »روشن باشد و نیز « جنس »و « مدّت »، «مقدار»در قرض باید  6794)مکارم (: مسأله 

هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصّرف در اموال خود « گیرنده »و « دهنده 

 روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی . نباشند و این کار را از

 [2274]مسأله 

اگر در قرض ، شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن  2299مسأله 

آن وقت ، الزم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت ، فقط برای همراهی با 

رض را بدهند، باید قبول نماید. این مسأله ، بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم ق
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در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )اراکی (: مسأله هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، 

طلبکار باید قبول کند مگر آن که طلبکار به نفع خود شرط تأخیر پرداخت کرده باشد 

 که در این صورت الزم نیست قبول نماید.

: مسأله اگر دَین مدّت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود )گلپایگانی (، )صافی (

را بدهد طلبکار باید قبول نماید. و اگر مدّت داشته باشد پیش از مدّت بنا بر احتیاط باید 

 قبول کند.

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار 

(: مگر آن که برای پرداخت آن به درخواست طلبکار یا به  باید قبول نماید. ) )سیستانی

درخواست هر دو مدّتی قرارداده باشند که در این صورت طلبکار می تواند پیش از تمام 

 شدن مدّت از دریافت طلب خود امتناع کند(.

)زنجانی (: مسأله اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید 

د، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می تواند قرض را قبول نکند؛ مثلًا اگر قبول کن

طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده 

و با وی شرط می کند که تا زمان مشخصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از 

 بدهد، بر طلبکار الزم نیست آن را بپذیرد. رسیدن این زمان قرض خود را

)مکارم (: مسأله اگر در قراردادِ قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از 

رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت 

 بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند.

 [2275]مسأله 
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(، طلبکار پیش از 6اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند ) 2291مسأله 

( ولی اگر مدّت نداشته باشد 2تمام شدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید )

( )سیستانی (: چنانچه 6( طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید. )3)

( )خوئی (، 2خواست بدهکار یا به در خواست هر دو طرف باشد .. ) تعیین مدّت به در

)گلپایگانی (، )اراکی (، )تبریزی (، )صافی (: احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش 

 از 

 337ص: 

 تمام شدن آن مدّت ، طلب خود را مطالبه نکند ..

خود  ی تواند طلب)بهجت (: بنا بر احتیاط واجب ، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدّت نم

( )سیستانی 3را مطالبه نماید، ولی بدهکار می تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد .. )

(: اگر تعیین مدّت به در خواست طلبکار بوده یا اصلًا برای پرداخت بدهی مدّتی تعیین 

 نشده است ..

ن ز رسید)مکارم (: مسأله در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل ا

مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست ، ولی اگر تعیین مدّت فقط 

 برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.

)زنجانی (: مسأله اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مّدتی قرار دهند، طلبکار پیش 

دن آن مدّت حق ّ مطالبه قرض را ندارد، ولی اگر مدّت نداشته باشد، پس از از تمام ش

گذشتن زمانی که عرفاً در قرض اجازه تأخیر داده می شود، طلبکار هر وقت بخواهد 

 حق ّ مطالبه قرض را دارد.

 [2276]مسأله 
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( چنانچه بدهکار بتواند بدهی 2( مطالبه کند )6اگر طلبکار طلب خود را ) 2291مسأله 

( )فاضل (: 6خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناه کار است . )

( )سیستانی (: و وقت 2در موقعی که حق ّ دارد .. )زنجانی (: اگر طلبکار حق ّ خود را .. )

 اشد یا وقت آن رسیده باشد ..نداشته ب

)مکارم (: مسأله هر گاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق ّ دارد مطالبه کند بدهکار 

 باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است .

 [2277]مسأله 

( و اثاثیه منزل و چیزهای 6اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته ) 2299مسأله 

( طلبکار نمی تواند طلب خود 3(، چیزی نداشته باشد )2ه به آنها احتیاج دارد )دیگری ک

را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد. این مسأله ، در 

( )فاضل (: غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و 6رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

اکی (: به طوری که با فروش آنها در عُسر و حَرَج واقع می شود ( )ار2در آن نشسته .. )

.. 

)سیستانی (: اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با مالحظه شأن و موقعیت اجتماعی 

( )مکارم (: طلبکار باید صبر کند و 3او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می افتد .. )

زهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای نمی تواند او را مجبور کند که چی

پرداخت بدهی خود تالش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی 

 بدست آورده و بدهی خود را بپردازد.

)زنجانی (: مسأله بدهکار را برای پرداخت قرض نمی توان مجبور کرد که چیزهای مورد 

ثاثیه آن را بفروشد یا آنها را به طلبکار بدهد، بلکه باید طلبکار نیاز خود همچون منزل و ا

 صبر
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 374ص: 

 کند تا بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد.

 [2278]مسأله 

( اگر کاسب 6کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد ) 2293مسأله 

چنانچه  ستاست باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نی

بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد. این 

( )اراکی (، )فاضل (: چنانچه بتواند کاسبی 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

کند ) )فاضل (: و بر او حرج نباشد( احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود 

 را بدهد.

، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: چنانچه بتواند کاسبی کند واجب است که )خوئی (

 کسب کند و بدهی خود را بدهد.

)زنجانی (: باید کسب کند و بدهی خود را بدهد، مگر آن که این کار حرجی یا با هتک 

 حیثیت وی همراه باشد.

ست کسب د، واجب ا)سیستانی (: اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باش

کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که الیق 

 شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.

 .2299)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2279]مسأله 
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( که 6انچه امید نداشته باشد )کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چن 2297مسأله 

( و شرط نیست در 2او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد )

( )سیستانی (: که در آینده او یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او 6فقیر که سیّد نباشد. )

ر اجازه در این کا را از طرف صاحبش به فقیر بدهد. و بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع

بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او 

جستجو کند و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد و طلبکار یا وارثش 

یّد او س ( )گلپایگانی (، )صافی (: و اگر طلبکار2پیدا شد طلب او را از مالش بپردازند. )

 نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.

)اراکی (: باید بنا بر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع طلب او را به عنوان صدقه از 

طرف طلبکار، به فقیر بدهد، ولی اگر طلبکار او سیّد نباشد بنا بر احتیاط واجب طلب او 

 .را به فقیری که سیّد نیست بدهد

)خوئی (، )تبریزی (: باید طلب او را ) )خوئی (: از طرف صاحبش ( به فقیر بدهد و بنا بر 

احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سّید نباشد، احتیاط مستحبّی آن است 

 که طلب او را به سّید فقیر ندهد.

 اکم شرع اجازه بگیرد و)زنجانی (: باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از ح

احتیاط مستحب ّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف 

صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سّید است بنا بر احتیاط مستحب ّ طلب او را به سّید 

 ندهد.

 )مکارم (: احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد

 376ص: 
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 خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سیّد.

)فاضل (: چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر 

بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد و اگر طلبکار او 

 فقیر ندهد. سیّد نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد

)بهجت (: مسأله اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستجو کرده و مال او را نگهداری 

کند تا به او برساند، و اگر هیچ گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم 

؛ و دبه فقیر صدقه بده« آنچه در واقع وظیفه اوست »شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد 

اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیّر است بین این که طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به 

 ثواب صدقه ای که داده شده ، برای خودش راضی شود.

 [2281]مسأله 

اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش  2234مسأله 

 به وارث او چیزی نمی رسد.را به همین مصرفها برسانند و 

 [2283]مسأله 

( 2( قرض کند و قیمت آن کم شود )6اگر کسی مقداری پول طال یا نقره ) 2236مسأله 

یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ، ولی اگر هر 

( )فاضل (: پول یا چیزهای مثلی دیگر را .. 6دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد. )

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی 2قره .. ))تبریزی (: سکه طال یا ن

(: چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد 

الزم است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار 

 به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
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مسأله هرگاه کسی مقداری پول طال و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعدًا  )مکارم (:

ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه 

 قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.

، د)سیستانی (: مسأله اگر کسی مقداری پول یا گندم یا جو و مانند اینها که مثلی هستن

قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و 

خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد باید پس بدهد و کافی است ، ولی 

اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد، و اگر آنچه را قرض کرده 

 قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.است قیمی باشد مانند گوسفند باید 

 [2282]مسأله 

اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال ، آن را مطالبه  2232مسأله 

( این مسأله ، در 6کند، احتیاط مستحب ّ آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد )

نیست که بدهکار همان مال را به او  ( )تبریزی (: الزم6رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 بدهد.

)سیستانی (: واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار 

 می تواند نپذیرد.

)مکارم (: مسأله اگر مدّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار 

او بدهد، هر چند احتیاط مستحب ّ دادن همان همان را مطالبه کند، الزم نیست آن را به 

 مال است .

 372ص: 

 [2281]مسأله 
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اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد  2233مسأله 

بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم 

مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری 

ه قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا برای او انجام دهد، یا چیزی را ک

شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز 

( مثلًا 6اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد، بطور مخصوص پس دهد )

ا و حرام رب مقداری طالی نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم

می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خودِ بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس 

( )زنجانی (: به گونه ای که قیمت آن 6( بلکه مستحب ّ است . )2بدهد اشکال ندارد )

 ( )بهجت (: بنا بر أظهر ..2بیشتر است پس بدهد، .. )

که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا  )مکارم (: مسأله هر گاه قرض دهنده شرط کند

و حرام است ، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، 

بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، 

ه بدهد، یا این کمثلًا شرط کند عالوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او 

مقداری طالی نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار ساخته پس بگیرد، همه 

اینها ربا و حرام است ، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون اینکه شرطی در کار باشد 

 مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب ّ است .

 [2284]مسأله 

( اگر 6تن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته )ربا دادن مثل ربا گرف 2239مسأله 

چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرّف نماید. این 

( )مکارم (، )نوری (: مالک آن نمی شود 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

ر ربا را هم نداده و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرا
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بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده 

 می تواند در آن تصرّف نماید.

)تبریزی (: مالک آن می شود و می تواند در آن تصرّف کند، ولی طلبکار حق ّ مطالبه 

 مقدار زیادی که ربا است ندارد.

را قبول کرده ، کار حرامی مرتکب شده است ولی )فاضل (: چنانچه شرط پرداخت سود 

 به هر حال ، اصل قرض صحیح است و شرط باطل است .

)خوئی (: مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی گرفته 

ظاهر این است که مالک می شود اگر چه اولی این است که در آن تصرّف نکند و 

قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که  چنانچه طوری باشد که اگر

گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن بدون اشکال تصرّف 

 نماید.

)گلپایگانی (: مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته 

 مالک 

 373ص: 

ف کند ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطالن آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّ

قرض و مالک نشدن ِ سود راضی به تصرّف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او 

 مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرّف قرض گیرنده در آن مال جایز است .

که  د)زنجانی (: ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بو

 گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)صافی (: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز 

 تصرّف او در آن محل ّ تأمل است ..

و  ت)سیستانی (: مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح اس

کسی که قرض ربایی گرفته است مالک می شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که 

می گیرد نمی شود، و تصرّف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد 

مالک آن چیز نمی شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، 

در آن پول تصرّف کند، تصّرف او جایز است  قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده

؛ و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد و پس از اطالع توبه کند که در این 

 صورت آنچه را در زمان جهل گرفته برای او حالل است .

 [2285]مسأله 

 زراعت ( به طور قرض ربایی بگیرد و با آن6اگر گندم یا چیزی مانند آن را ) 2231مسأله 

( )فاضل (: اگر 6( )2کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال ِ قرض گیرنده است )

( )خوئی (: ظاهر این است که حاصل را مالک می شود اگر 2گندم یا بذر دیگری را .. )

 چه اولی این است که در حاصلی که از آن به دست می آید تصّرف نکند.

مکارم (، )نوری (، )زنجانی (: حاصلی که از آن به )گلپایگانی (، )فاضل (، )بهجت (، )

 دست می آید مال قرض دهنده است ) )مکارم (: نه قرض گیرنده (.

 )تبریزی (: حاصلی که از آن به دست می آید مالک می شود و می تواند تصرّف کند.

 )سیستانی (: حاصل را مالک می شود.

)صافی (: احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می آید با قرض دهنده مصالحه 

نمایند، مگر آن که بر حسب صورت ِ دّوم ِ مسأله قبل ، قرض دهنده راضی به تصرّف 
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قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت ، 

 حاصل ، مال قرض گیرنده است .

 [2286سأله ]م

( و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته ، یا از پول حاللی 6اگر لباسی را بخرد ) 2231مسأله 

( چنانچه موقع خریداری قصدش بوده 2که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد )

(. و نیز اگر 3که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست )

ی یا حالل مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با پول ربای

این پول می خرم ، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز 

( )فاضل 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )9هم با آن باطل می باشد )

 (: به ذمّه بخرد ..

 379ص: 

( )اراکی (: پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده 2)

بگوید که این لباس را با این پول می خرم ، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند 

( )مکارم (: و اگر موقع خرید 3پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد. )

ن قصد برای او پیدا شده ، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام قصدش این نبوده بعداً ای

 ادا نمی شود.

)فاضل (: چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس جایز 

نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد 

( )فاضل (: بنا بر احتیاط واجب 9در آن صحیح است .. )پوشیدن آن لباس جایز و نماز 

 باطل می باشد.
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)خوئی (: مسأله اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته ، یا از پول 

حاللی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن 

م اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این با آن اشکال ندارد و همچنین است حک

پول می خرم اگر چه اولی این است که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز 

 نپوشد.

)سیستانی (: مسأله اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا یا از پول حاللی که مخلوط با آن 

شود و پوشیدن و نماز خواندن با آن  پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می

اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم ، لباس را 

 مالک نمی شود و پوشیدن آن حرام است .

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر لباسی را به ذمّه بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی 

لی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس گرفته یا از پول حال

و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول 

می خرم ، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با 

 آن باطل می باشد.

 ا بخرد ..)تبریزی (: اگر لباسی ر

 )نوری (: از پولی که ربا گرفته ..

)زنجانی (: ولی اگر عوض معامله را پول معین و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر 

بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حق ّ نداشته باشد، مثل آن که به فروشنده بگوید 

ده بدهد عینی آن را به فروشنکه این لباس را با این پول می خرم یا به قصد معامله با پول م

و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک ، حرام است و به احتیاط 

مالی  رمستحب ّ در آن نماز نخواند، البتّه غالباً فروشندگان به این راضی هستند که در براب

که می فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع ، تصرّف در آن جایز باشد، 

لذا معمولًا با جاهل بودن فروشنده به وضعیت پول داده شده ، به تصرّف خریدار در آن 

 راضی هستند.

 )نوری (: یعنی پول ربایی یا حالل مخلوط به حرام ..

 مخلوط بودن با ربا حرام است  )تبریزی (: پوشیدن آن لباس در صورت

 371ص: 

 و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده ، باطل است .

 [2287]مسأله 

( که در شهر دیگر از طرف او کمتر 6اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد ) 2239مسأله 

ستانی (، )زنجانی (: ( )سی6( )2می گویند )« صرف برات »بگیرد، اشکال ندارد و این را 

( )فاضل (: و این به 2به کسی بدهد .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

مانند آن است که قسمتی از طلب خود را صرف نظر کرده باشد و همچنین است اگر 

 پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.

به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرفنظر کرده است ولی اگر )مکارم (: و 

مقداری پول بدهد که بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلًا هزار تومان بدهد و 

 در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است .

 [2288]مسأله 
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عد از چند روز در شهر دیگر زیادتر ( که ب6اگر مقداری پول به کسی بدهد ) 2233مسأله 

بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد 

( ربا و حرام است ، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی ، جنس 2)

اللّه )بهجت ( ( این مسأله ، در رساله آیت 9( اشکال ندارد )3بدهد یا عملی انجام دهد )

( )خوئی (: در صورتی که ماده آن پول 2( )زنجانی (: به کسی قرض دهد .. )6نیست )

 ( )تبریزی (: در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد ..3مثلًا طال و نقره باشد .. )

)نوری (: اگر آن جنس و یا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد و نیز 

( )اراکی (: و همچنین اگر مبلغ کمتر 9و حیله ای برای فرار از ربا نباشد .. ) این کار راهی

 را به بیشتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

)خوئی (: و امّا در اسکناسهای معمولی که از ِقسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال 

 ندارد مگر این که قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.

در اسکناسهای معمولی که از قِسم شمردنیها است ریال ِ ایرانی را به دینار  )تبریزی (: و امّا

عراقی بفروشد که خریدار، دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن 

شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

گر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در )سیستانی (: مسأله ا 2239

صورتی که آن چیز طال یا نقره یا گندم یا جو که کشیدنی یا پیمانه ای هستند، باشد، ربا 

و حرام است ؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد یا 

اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز عملی انجام دهد اشکال ندارد، و امّا در اسکناس 

نیست ، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلًا یکی تومان 

باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی 

 محل ّ اشکال است .
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 مسائل اختصاصی 

اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا برات یا چکی داشته  2343)اراکی (: مسأله 

باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن به شخص سوّمی بفروشد 

 اشکال 

 371ص: 

 ندارد و شخص سوم می تواند تمام طلب فروشنده را از مدیون دریافت نماید.

اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد  2279(، )زنجانی (: مسأله )گلپایگانی (، )صافی 

سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد 

 اشکال ندارد.

اگر کسی از دیگری طلبی  2293)سیستانی (: مسأله  2279)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

: از جنس طال و نقره یا ( کشیمنی و پیمانه ای نیست می دارد که ) )خوئی (، )تبریزی (

تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنا بر 

این در زمان حاضر برات یا سفته هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها 

ند د که در عرف آن را نزول کردن گویرا به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خو

بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد ) )خوئی (، )تبریزی (: زیرا که اسکناسهای معمولی با 

 وزن و پیمانه معامله نمی شود(.

هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی های او )هر چند مدّت آن  6713)مکارم (: مسأله 

 و طلبکاران می توانند آن را مطالبه نمایند.نرسیده باشد( باید پرداخت شود 

اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا  2233)نوری (: مسأله 

بگیرد و به یکی از راههایی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار 
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ه وجهی ربای قرضی ب کند جایز نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حالل نمی شود؛ پس

 از وجوه حالل نیست .

اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایز  2239)نوری (: مسأله 

نیست بگیرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. بلی ، اگر قرض گیرنده ، مجّاناً چیزی 

 بدهد، حرام نیست و جایز است گرفتن آن .

اگر کسی از دیگری طلبی دارد که و زنی و پیمانه ای نیست می  2311)فاضل (: مسأله 

تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد بنا بر 

این در زمان حاضر برات یا سفته هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها 

یرا لب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد، زرا به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از ط

 که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.

 دین و قرض )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض 6919س 

ن برگرداند و این مبلغ اضافی را از گرفت و بعد از مّدتی آن را با مقداری اضافی به م

طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلًا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته 

 باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم ؟

ج : در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض 

: اگر بدهکار از 6913با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد. س گیرنده 

پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به 

 دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود عالوه بر اصل قرض ، مالیات 

 379ص: 
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 یا شرعاً وام دهنده مسئول آن است ؟اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آ

ج : اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کند، ملزم به پرداخت مالیات 

: 6917اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه بر عهده وام دهنده نیست . س 

یال خ برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که

کردم هدیه است ، ولی بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم ، ادعا نمود که آن 

فرش را به جای بدهی اش به من داده است ، آیا با توجّه به اینکه چیزی در این رابطه به 

من نگفته ، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر 

ای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم ؟ آیا جایز راضی نشوم که به ج

است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا 

 قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است ؟

به عنوان عوض دین ، بدون  ج : دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست

موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشده اید که فرش به جای قرض شما 

باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و 

: 6914احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید. س 

 برای اداء دین چه حکمی دارد؟ پرداخت مال حرام

ج : اداء دین با پرداخت مال دیگری ، تحقّق پیدا نمی کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمی 

قیمت خانه ای که می خواهد بخرد قرض کرد و با  63: زنی پولی معادل 6916شود. س 

در  و وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی اش به او برگرداند

همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت 

چهار سال از فوت طرفین ، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن 
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خانه را که با پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه  63باید 

 آنان کفایت می کند؟پرداخت مبلغ چک به 

ج : ورثه وام دهنده حق ّ مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق ّ مطالبه مبلغی را 

دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه ، قرض گرفته است به شرط اینکه مالی 

را که برای پرداخت بدهی اش کفایت می کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است 

: پولی را از شخصی قرض 6912که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند. س 

کردیم و بعد از مّدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی کنیم ، تکلیف ما نسبت 

 به طلب او چیست ؟

ج : بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا 

را به او یا به ورثه اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید می آن مبلغ 

توانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش ، صدقه دهید. س 

: آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و 6913

 ر مطالبه نمود؟دریافت آن متحمل می شود از بدهکا

ج : بدهکار شرعاً ضامن هزینه های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده است نمی 

 باشد

 373ص: 

و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسالمی الزم االجراء می باشد. 

 : اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در اداء آن کوتاهی نماید، آیا جایز است6919س 

 طلبکار از مال او تقاص نماید مثلًا حق ّ خود را بطور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
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ج : اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، 

طلبکار می تواند از اموال او تقاص نماید. البتّه اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد 

: آیا بدهی میّت جزء حق ّ الناس محسوب می شود تا 6911عات گردد. س باید مرا

 پرداخت آن از ترکه او بر ورثه اش واجب باشد؟

ج : بدهی اعم از اینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی ، جزء حق ّ الناس است و بر 

ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را 

: شخصی زمینی دارد که ساختمان 6911نپردازند حق ّ تصرّف در ترکه را ندارند. س 

فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است ، آیا موجود در آن ، متعلّق به 

جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف 

 کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟

ج : آنان حق ّ ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست ، بنمایند. س 

: آیا خانه ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، از 6919

 توقیف اموالش ، مستثنی است ؟

ج : آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن 

 ماشین ، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب

: اگر تاجری که بدهی هایش 6913می شوند، از حکم الزام به فروش ، مستثنی است . س 

او را ناتوان ساخته است ، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و 

آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او 

ردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش باشد و نتواند بقیّه بدهی خود را بپ

آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدریجی بدهی خود را 

 بپردازد؟
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ج : اگر آن ساختمان ، خانه مسکونی خود و خانواده اش نباشد، وادار کردن او به فروش 

چند برای پرداخت همه بدهی هایش کافی آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هر 

نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقّیه 

: آیا پرداخت 6917بدهی های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند. س 

 ؟ پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است

: اگر شخصی بدون تقاضای 6994ج : در وجوب پرداخت ، حکم سایر دیون را دارد. س 

بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت 

 کرده بپردازد؟

 377ص: 

ج : کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است ، حق ّ مطالبه 

ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است  عوض آن را

: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، 6996واجب نیست . س 

 آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

: 6992تر از اصل وام را ندارد. س ج : وام دهنده از نظر شرعی حق ّ مطالبه چیزی بیش

پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض 

بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت ، بعد از وفات طلبکار )پدرم ( 

 ا پولهاییهم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آی

که به عنوان سود پرداخت شده است ، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب 

 است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
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ج : با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده ، هر مبلغی که به عنوان 

ام است و باید عین یا عوض سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می شود و شرعاً حر

: آیا جایز است اشخاص 6993آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود. س 

 ، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟

ج : اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای 

ح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیری آن هم بدون اشکال است ، ولی صحی

اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحیح است ، ولی شرط سود در ضمن 

: شخصی پولی 6999آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا و حرام است . س 

کار برای او سود آور باشد، آیا  را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت ، اگر آن

جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن 

 را مطالبه کند؟

ج : قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی 

رض گیرنده خودش بخواهد تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر ق

بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او 

: شخصی کاالیی را سه ماهه 6991نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب ّ است . س 

بطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت 

ه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کاال را به او را تا س

 بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است ؟

: اگر زید از عمر قرض ربوی 6991ج : این مقدار اضافی ربا می باشد و حرام است . س 

ی د و شخص چهارمبگیر دو شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویس

 هم که حسابدار نامیده می شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در 
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 944ص: 

دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی 

شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است ؟ و همچنین شخص 

حقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و پنجمی هم وجود دارد که مأمور ت

بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می کند که آیا در 

محاسبات معامالت ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطالع می 

 دهد، آیا کار او نیز حرام است ؟

ی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل ج : هر کاری که به نحو

و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار 

: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور 6999مستحق ّ دریافت اجرت نیست . س 

رض ربوی ربا می باشد، دریافت قبه گرفتن سرمایه از کفار می شوند که مستلزم پرداخت 

 از کفار یا بانک وابسته به دولت غیر اسالمی چه حکمی دارد؟

ج : قرض ربوی از نظر تکلیفی ، مطلقاً حرام است هر چند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر 

: شخصی مبلغی را 6993فردی چنین قرضی را گرفت ، اصل قرض صحیح است . س 

برای مدّتی قرض گرفت ، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج ّ 

 ایز است ؟را بپردازد، آیا این کار برای آنان ج

ج : شرط کردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض 

همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می باشد، ولی 

: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط 6997اصل قرض صحیح است . س 

ا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو ی
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صندوق حق ّ خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز 

 است ؟

: یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به 6934ج : اشکال ندارد. س 

وام به اعضا می کند و از عنوان سرمایه آن می پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت 

آنان هیچ گونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است ، این کاری 

 که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می دهند، چه حکمی دارد؟

ج : در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، 

باشد که در سؤال توضیح داده شده است ، ولی اگر پرداخت پول به هر چند به صورتی 

شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده 

است ، این کار شرعاً جایز نیست هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است . 

و چیزهای دیگر با  : بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید امالک6936س 

پولهایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند می نمایند، این معامالت چه حکمی 

 دارند؟ با توجّه به 

 946ص: 

اینکه بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق ّ دارد 

 این کار شرعاً جایز است ؟در آن اموال مثلًا با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا 

ج : اگر سپرده های مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسی 

که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن 

فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ، ولی اگر سپرده ها به عنوان قرض 

داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده  به آن مؤسسه
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: 6932شده است ، مبادرت به خرید امالک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد. س 

عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود 

ار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط به آنان می دهند بدون آنکه این ک

 بر اساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج : این قبیل معامالت ، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل 

است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست . س 

: اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است ، هنگام پرداخت 6933

وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را 

 بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است ؟

ا خودش ، با رضایت و به عنوان یک عملی که ج : اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی ر

هنگام پرداخت قرض مستحب ّ است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و اّما 

تصرفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع 

حسنه : کادر اداری یک مؤسسه قرض ال6939حدود اختیارات آنان در این باره است . س 

با پولی که از شخصی قرض گرفته شده ، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک 

ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم ، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، 

 آیا این معامله شرعی است ؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است ؟

سسه قرض داده شده است ، اگر طبق ج : خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤ

صالحیت ها و اختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان 

خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله 

: پرداخت دستمزد به بانک 6931فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است . س 

 م از آن چه حکمی دارد؟هنگام گرفتن وا
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ج : اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و 

سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و 

: یک صندوق که وامهایی را 6931گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد. س 

ار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام در اختی

 ، مبلغی پول را به مدّت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت 

 942ص: 

این مدّت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از 

که قبلًا در صندوق گذاشته بود به او مسترد می آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی 

 شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج : اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدّتی نزد صندوق به 

صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت ، وامی در اختیار او 

قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغی را در صندوق 

حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ، ولی اصل قرض  گذاشته باشد، این شرط در

: صندوق های قرض الحسنه برای دادن 6939نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد. س 

وام اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق و داشتن مبلغی به 

دوق ای باشد که صنعنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله 

 در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟

ج : اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت 

پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در 

ه اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، صندوق هم اگر به این امر برگردد ک

بدون اشکال است ، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط 
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است به اینکه متقاضی وام قبلًا مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی 

با در معامالت بانکی : آیا راهی برای فرار از ر6933در قرض است که باطل می باشد. س 

 وجود دارد؟

: آیا 6937ج : راه حل ، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست . س 

جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر 

 مصرف نمود؟

ًا که حتمج : اگر آنچه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند 

باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست ، و همچنین اگر آنچه 

را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ّ 

ندارد آن را در غیر کاری که بانک بخاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است ، مصرف 

: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه 6974نماید. س 

کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن 

از تسهیالت و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کار 

که درصد جانبازی اش کمتر از آن  افتادگی شان است استفاده کند و خود او می داند

مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می کند که تشخیص پزشکان و 

متخصصان در مورد او اشتباه بوده است ، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از 

 آن تسهیالت ویژه بهره ببرد؟

بر اساس  معاینات پزشکی راج : اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که 

نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک 

برای اعطای تسهیالت همان نظر، مالک باشد، استفاده او از مزایای درصد جانبازی که 
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پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازی اش 

 کمتر از آن مقدار باشد.

 943ص: 

 احکام حواله دادن 

 ]احکام حواله دادن از رساله امام خمینی [

 [2289]مسأله 

اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و  2237مسأله 

ه ( کسی که به او حواله شد3( بعد از آن که حواله درست شد )2( قبول نماید )6طلبکار )

، بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه 

( )گلپایگانی (، )صافی (: و آن دیگری .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 6نماید. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: کسی که به او حواله شده بدهکار می شود؛ و دیگر 2( نیست )

 تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید.طلبکار نمی 

( 3)مکارم (: بدهی بر ذمّه آن شخص می شود و بدهکار از بدهی خالص می شود. )

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: بعد از آن که حواله با شرایطی که بعداً گفته 

اشته ار قصد دمی شود درست شد، ) )زنجانی (: که از جمله شرایط آن این است که طلبک

 باشد که با حواله شدن ، حواله دهنده از قرض او بری ء الذّمّه گردد( ..

)فاضل (: مسأله بدهکار می تواند با طلبکار خود توافق کند که طلبکار طلب خود را از 

فرد دیگری بگیرد و این عقد را حواله می گویند و باید طلبکار و بدهکار هر دو به این 

بعد از تحقّق حواله ، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و  امر راضی باشند و

 طلبکار فقط می تواند طلب خود را از او بگیرد و حق ّ ندارد از بدهکار اوّلی مطالبه کند.
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 [2291]مسأله 

( باید مکلّف و عاقل باشند 6بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده ) 2274مسأله 

مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای ( و کسی آنها را 2)

( )ولی اگر بعد از بالغ شدن ، سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان 3بیهوده مصرف نکنند )

(( و نیز اگر 9را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد )

کستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد ( کسی را بواسطه ورش1حاکم شرع )

نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد و خودش هم نمی تواند به 

( ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد 1کسی حواله بدهد )

اللّه  أله ، در رساله آیت( )فاضل (: در صورتی که قبول او هم معتبر باشد .. این مس6( )9)

 ( )خوئی (، )تبریزی (: بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند ..2)بهجت ( نیست )

)گلپایگانی (: بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ) )صافی (: در صورتی که 

 مدیون 

 949ص: 

 نباشد( باید مکلف و عاقل باشند ..

و کسی که بر او حواله می شود باید بالغ و عاقل باشند ..  )سیستانی (: بدهکار و طلبکار

( )گلپایگانی (: و همچنین باید محجور کسی که حاکم شرع او را از تصّرف در مالش 3)

ممنوع کرده نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود در حواله دهنده 

 و کسی که به او حواله شده محجور نبودن شرط نیست .
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)صافی (: و همچنین باید محجور کسی که حاکم شرع ، او را از تصرّف در مالش ممنوع 

کرده نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود، اگر حواله دهنده و 

 کسی که به او حواله شده محجور باشند، اشکال ندارد.

گر ) )تبریزی س نباشند، بلی ا)خوئی (، )تبریزی (: و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلّ

 (: ولی اگر( حواله بر شخص بری ء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد.

)سیستانی (: و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که 

ال کبدهکار حواله دهنده نیست که در این صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اش

( 1( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )اراکی ( و )فاضل ( نیست [ )9ندارد. )

( )نوری (: ولی اگر حواله بر کسی که مدیون 1)فاضل (: اگر مجتهد جامع الشرایط .. )

نیست داده شود در حواله دهنده و کسی که به او حواله شده ، محجور نبودن شرط نیست 

 ز در این صورت ، اگر حواله دهنده سفیه هم باشد، اشکال ندارد.( )فاضل (: و نی9)

)مکارم (: مسأله حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ 

و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان 

نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التصرف ، سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال 

 ندارد.

)زنجانی (: مسأله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و حواله ممیّز نا بالغ باید با اذن 

یا اجازه ولی ّ او صورت گیرد، و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد 

و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست ، مگر آن که بعد از بر طرف 

جبار، حواله را اجازه کند؛ همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا شدن ا

اجازه ولی ّ باطل است ؛ و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که بدهکار 

نباشد که در این صورت حواله دهنده می تواند مفلّس باشد. و نیز در صحّت حواله شرط 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

واند برای دریافت دَین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر است که طلبکار شرعاً بت

بدهکار بیش از چیزهایی که در دَین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، 

چون طلبکار نمی تواند دَین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح 

 نیست .

 [2293]مسأله 

ه بدهند که بدهکار است ، احتیاط واجب آن است که )اگر سر کسی حوال 2276مسأله 

( که بدهکار نیست ، در صورتی صحیح 3( حواله دادن سر کسی )2( ولی )6قبول کند )

( و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است ، 9است که او قبول کند )

 جنس 

 941ص: 

د حواله دهد، تا او قبول نکن دیگر حواله دهد، مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم

( )فاضل (: 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )1حواله صحیح نیست )

( ]قسمت داخل پرانتز 2احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد .. )

حواله ( )زنجانی (: 3در رساله آیات عظام : )خوئی (، )زنجانی ( و )تبریزی ( نیست [ )

( )مکارم (: هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است الزم است 9دادن بر کسی .. )

قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد الزم نیست قبول کند و 

( )زنجانی (: بلکه بنا بر أحوط در 1در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند .. )

 اید کسی که به او حواله شده ، قبول کند.غیر این دو صورت هم ب

)گلپایگانی (: مسأله حواله در صورتی صحیح است که کسی که سر او حواله می شود 

 قبول نماید اگر چه بدهکار باشد و همان جنس بدهی او را به او حواله دهند.
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)صافی (: مسأله حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می شود، اگر 

دهکار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار ب

است به او حواله دهند مثلًا اگر جو بدهکار است ، گندم حواله کنند، در صورتی صحیح 

است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحب ّ این است که اگر همان جنسی را که بدهکار 

 بول کند.است هم به او حواله نمایند، ق

)سیستانی (: مسأله در تمام موارد حواله ، باید کسی که به او حواله می شود قبول داشته 

 باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.

 [2292]مسأله 

موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی  2272مسأله 

( او را به کسی حواله دهد که آنچه 6) قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند

( این مسأله در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 2را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد )

( )فاضل (: تا وقتی از او قرض نکرده 2( )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط واجب .. )6)

بعداً قرض می دهد از آن  و بدهکار او نشده ، اگر او را به کسی حواله دهد که آنچه را

 کس بگیرد، حواله صحیح نیست .

)مکارم (: مسأله حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی 

 بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می گیرم از همین حاال حواله می کنم صحیح نیست .

 [2291]مسأله 

واله دهنده و طلبکار معین باشد، یعنی مردّد مال مورد حواله باید برای ح 2273مسأله 

( پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او 6نباشد )

بگوید یکی از دو طلب خود را از فالنی بگیر و آن را معین نکند، حواله درست نیست . 
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ی (، )خوئی (، )تبریزی (، ( )گلپایگان6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

)صافی (، )نوری (، )زنجانی (: حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را 

 بدانند ..

 941ص: 

 )فاضل (: حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند ..

 )سیستانی (: جنس و مقدار حواله باید در واقع معیّن باشد ..

م (: مسأله حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند )مکار

حواله باطل است ، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فالن کس بگیر، درست 

 نیست .

 [2294]مسأله 

اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن ،  2279مسأله 

( مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر 6دار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است )مق

نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد )و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش 

( این مسأله در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 3(( حواله صحیح می باشد )2را بگوید )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت 2یح بودن حواله اشکال دارد .. )( )اراکی (: صح6)

( )مکارم (: به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد. )اراکی (: 3اللّه )زنجانی ( نیست [ )

 صحیح بودن حواله اشکال دارد.

 [2295]مسأله 
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شده فقیر  الهطلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حو 2271مسأله 

( و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 6نباشد )

 ( )سیستانی (: اگر چه کسی که به او حواله شده پولدار باشد ..6( نیست )

)مکارم (: مسأله طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده 

 د یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب .شده غنی باش

 [2296]مسأله 

اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست )چنانچه او حواله را قبول کند  2271مسأله 

( و 3( مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد )2(، پیش از پرداختن حواله نمی تواند )6

ده د، کسی که حواله را قبول کر( طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کن9اگر )

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه 1، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید )

)اراکی  2( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست [ )6)بهجت ( نیست )

طلبکار طلب خود را به ( )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: ولی اگر 3(: می تواند .. )

مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده ، می تواند تمام مقدار حواله شده 

( )فاضل (: کسی که حواله 1( )اراکی (: ولی اگر .. )9را از حواله دهنده مطالبه نماید. )

 د.نمای را قبول کرده ، نمی تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست ، حواله را قبول 

کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر 

طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند، کسی که ) )تبریزی (: بری ء بوده و( 

 رده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.حواله را قبول ک

 )زنجانی (: و اگر طلبکار پس از حواله طلب خود را با کسی که به او حواله 
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 949ص: 

شده به مقدار کمتر صلح کند، کسی که به او حواله شده ، تنها می تواند مقداری که 

 پرداخت کرده )و نه تمام مقدار حواله ( را از حواله دهنده مطالبه کند.

)سیستانی (: می تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، 

شده است با مدّت باشد و مدّت او هنوز به سر نیامده  مگر آن که طلبی که به او حواله

باشد که در این صورت او نمی تواند پیش از تمام شدن مدّت مقدار حواله را از حواله 

دهنده مطالبه نماید هر چند که آن را پرداخت کرده باشد و اگر طلبکار طلب خود را به 

اند او فقط همان مقدار را می تو کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند،

 از حواله دهنده مطالبه نماید.

 [2297]مسأله 

(، حواله دهنده و کسی که به او حواله 6بعد از آن که حواله درست شد ) 2279مسأله 

شده ، نمی توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله 

چیزهایی که در دَین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند فقیر نباشد )یعنی غیر از 

( اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و 2حواله را بپردازد 

همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است ، ولی اگر نداند فقیر 

مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 3هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 2( )سیستانی (: بعد از آن که حواله واقع شد .. )6( نیست )

( 3)سیستانی ( و )تبریزی ( نیست [ )آیات عظام : )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، 

)سیستانی (: اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد، طلبکار 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر متمکن شده 

 باشد حق ّ فسخ محل ّ اشکال است .

واله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرار داد حواله را )مکارم (: مسأله هیچ یک از ح

به هم بزنند، مگر این که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در 

همان وقت ِ حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر 

 قیر بوده و طلبکار می دانسته است حق ّ فسخ ندارد.بعداً فقیر شده یا این که از اوّل ف

)زنجانی (: مسأله بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله 

شده ، هیچ یک نمی توانند معامله را به هم بزنند و همچنین بنا بر أقوی طلبکار نمی تواند 

 در موقع حواله فقیر باشد یا نباشد. حواله را به هم بزند، چه کسی که به او حواله شده

 [2298]مسأله 

( یا یکی از آنان برای 6اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ) 2273مسأله 

خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله 

( )خوئی (، )صافی (: 6بهجت ( نیست )را به هم بزنند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )

 در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد ..

 943ص: 

 [2299]مسأله 

اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسی که  2277مسأله 

 ن(، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد. و اگر بدو2( داده است )6به او حواله شده )

( نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید. این مسأله ، در رساله 3خواهش او داده )

( )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: 6آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( 3( )فاضل (، )نوری (: ذمّه او بری ء می شود و .. )2و مدیون حواله دهنده بوده .. )

 )صافی (: یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده ..)خوئی (، 

 )فاضل (، )نوری (: و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد ..

)تبریزی (: اگر بدون خواهش داده و یا خواهش او اداء به نحو تبرّعی باشد یا اینکه مدیون 

 حواله دهنده نبوده ..

ه کار را بدهد، پس اگر کسی که ب)سیستانی (: مسأله اگر حواله دهنده خودش طلب طلب

او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول 

را بپردازد، حواله دهنده می تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون 

درخواست او داده است یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است نمی تواند چیزی را 

 که داده است از او مطالبه نماید.

 حواله )استفتاء از مقام معظم رهبری (

: شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد 6976س 

سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی 

آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطالع خریدار با پرداخت پول زمین 

دش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به به فروشنده آن را برای خو

 شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم ؟

ج : معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خریدار اوّل است ، مگر آنکه معامله دوم 

 بعد از فسخ مشروع معامله اوّل صورت گرفته باشد.

 947ص: 
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 احکام رَهن 

 ]احکام رهن از رساله امام خمینی ره [

 [2111]مسأله 

( آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که 6رهن ) 2344مسأله 

( )فاضل (: یا وثیقه 6( طلبش را از آن مال به دست آورد. )2اگر طلب او را ندهد )

 ( )فاضل (، )زنجانی (: به موقع ندهد ..2گذاشتن .. )

آن است که بدهکار با طلبکار قرار داد می « گرو گذاردن »یا « رهن »ارم (: مسأله )مک

بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند 

 طلبش را از آن مال بردارد.

ه ک )سیستانی (: مسأله رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری ، گروِ طلب یا مالی

ضامن او می باشد قرار دهد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت ، بتواند عوض آن را از 

 آن مال به دست آورد.

 [2113]مسأله 

( الزم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را 6در رهن ) 2346مسأله 

( 6ح است . )یبه قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صح

 )بهجت (: بنا بر أقرب ..

رابر این مال را در ب»)مکارم (: مسأله رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلًا بگوید: 

و یا این که عملًا انجام دهند، « قبول کردم »او هم بگوید: « آن طلب نزد تو گرو گذاردم 

 .او هم به همین قصد بگیردیعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و 
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 [2112]مسأله 

( 6گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند ) 2342مسأله 

( و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد 2و کسی آنها را مجبور نکرده باشد )

گر بواسطه ورشکستگی (، بلکه ا9( یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند )3)

یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده ، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش 

( )بهجت (، )سیستانی (: 6جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد. )

 باید بالغ و عاقل باشند ..

 964ص: 

و معنای  نده مفلس و سفیه نباشد( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و نیز باید گرو ده2)

([ گذشت . ) )سیستانی (: ولی اگر مفلس مالی را که گرو 2219مفلس و سفیه در مسأله ]

می گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد که از تصرّف در آنها منع شده است اشکال 

 ( )اراکی (: گرو دهنده سفیه نباشد ..3ندارد(. )

 )صافی (: گرو دهنده باید سفیه نباشد ..)گلپایگانی (، )فاضل (، 

)بهجت (: گرو دهنده باید سفیه نباشد، و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی 

مانند ورشکستگی یا غیر آن از تصرّف در اموالش منع کرده باشد نمی تواند مال خود را 

، در د یا گرو بگیردگرو بگذارد؛ امّا ولی ّ طفل و دیوانه می تواند از طرف آنها گرو بده

( )اراکی (: و نیز مفلس )ورشکسته ( 9صورتی که به مصلحت آنها باشد. ]پایان مسأله [ )

 نباشد.

)گلپایگانی (، )صافی (: و همچنین باید از طرف حاکم شرع از تصرّف در مالش ممنوع 

 نباشد.
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رّف در تص)فاضل (: بلکه اگر به واسطه ورشکستگی ، مجتهد جامع الشّرایط او را از 

 اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

ند و باید بالغ و عاقل باش« کسی که مال را گرو می گیرد»و « گرو گذار»)مکارم (: مسأله 

کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او ]گرو 

 رّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.گذار[ را به خاطر ورشکستگی از تص

)زنجانی (: مسأله گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید ممیز و عاقل باشند و 

نابالغ ممیز باید با اذن یا اجازه ولی ّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرو دهنده و گرو 

هند گرو رضایت دگیرنده را مجبور نکرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به 

کفایت می کند، و نیز گرو دهنده باید مفلّس و سفیه نباشد )معنای مفلّس و سفیه در مسأله 

[ گذشت ( گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه بدهکاران و گرودادن سفیه با اذن یا 2219]

 اجازه ولی ّ او صحیح می باشد.

 [2111]مسأله 

بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند. و انسان مالی را می تواند گرو  2343مسأله 

( در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید 6اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد )

( )مکارم (: صحیح نیست ، مگر این که صاحب مال 6( )2به گرو گذاشتن راضی هستم )

 ی فالنمن این مال را در مقابل بده» اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: 

( )فاضل (: مانند اسنادی که در 2صحیح است . )« قبول کند»و او « کس رهن گذاردم 

 زمان ما برای استیفاء حق   صاحب حق ، وثیقه گذاشته می شود.

)خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )سیستانی (، )زنجانی (: اگر مال کس دیگر را با اجازه او 

 گرو بگذارد، صحیح است .
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 [2114]مسأله 

چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس  2349مسأله 

( )فاضل (: اگر شراب و 6( درست نیست . )6اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند )

 آالت قمار و مانند آن از چیزهایی که مالیّت شرعی و یا چیزهایی که 

 966ص: 

 ذارند ..مالیّت عرفی ندارند، گرو بگ

 )مکارم (: پس شراب و آالت قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.

 [2115]مسأله 

استفاده چیزی را که گرو می گذارند مال کسی است که آن را گرو گذاشته  2341مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: مال صاحب آن است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه 6( )6)

 سیستانی (: مال مالک آن است ، چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.)بهجت ( نیست )

)مکارم (: مسأله منافع چیزی را که گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت مال 

 صاحب مال است .

)فاضل (: مسأله رهن گیرنده حق ّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک 

ند، ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن ، مال ندارد و اگر استفاده ک

رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده ، حتّی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره 

دهد، باید مال اإلجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه ، آن را اجاره 

 دهد.
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گذاشته می شود، با گرو، از ملکیّت گرو گذار خارج )زنجانی (: مسأله مالی که به گرو 

نمی شود، بنا بر این منافع چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو 

 گذاشته است .

 [2116]مسأله 

 اشاره

طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده ، بدون اجازه  2341مسأله 

یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد 

( )گلپایگانی (، )صافی 6( )6یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد )

 یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.(: اگر مالک آن را ببخشد 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله طلبکار نمی تواند مالی را که گرو گرفته ، بدون اجازه بدهکار 

ملک کسی کند، مثلًا ببخشد یا بفروشد. ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار 

 اجازه نماید اشکال ندارد.

رو گیرنده نمی تواند مالی را که گرو گرفته ، بدون اجازه مالک آن )سیستانی (: مسأله گ

، چه گرو دهنده باشد چه کسی دیگر، به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او 

 اجازه دهد اشکال ندارد.

)زنجانی (: مسأله طلبکار نمی تواند در مالی که گرو گرفته ، بدون اجازه بدهکار تصرّف 

ه ملکیّت کسی در آورد مثلًا ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا کند یا آن را ب

بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود، و اگر بدون 

اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو 

 نیست . گرفته ، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او
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)مکارم (: مسأله هر گونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست ، بنا بر این 

طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری 

ملک کسی کند، مثلًا آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا 

یگری اجازه دهد اشکال ندارد، و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون بفروشد بعد د

 اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

)فاضل (: مسأله گرو گیرنده حق ّ ندارد قبل از موعد دریافت بدهی بدهکار، مال مرهونه 

 را 

 962ص: 

 ی است و بدون اجازه مالک باطلبفروشد؛ بنا بر این اگر آن را بفروشد، معامله فضول

است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اوّل با اجازه مالک بفروشد پول آن ، ملک ِ مالک 

است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی ، نزد خود 

دارد ، حق ّ ننگه دارد، مگر با توافق مالک . مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته 

بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت ، بدون اجازه رهن گیرنده باطل است 

ولی اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور 

 است اگر از اوّل ، با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.

 مسائل اختصاصی 

رو گیرنده مالی را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت اگر گ 6321)بهجت (: مسأله 

، دیگر گرو دهنده نمی تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آنکه قرض خود را پرداخت 

 کند.
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اگر چیزی را که گرو می گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض  6329)بهجت (: مسأله 

 کرد، باید جلوگیری شود، مثل آبیاری، فاسد می شود و می توان از فساد آن جلوگیری 

باغ ، و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است 

 بفروشد و قیمت آن گرو می شود.

گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست در مالی که آن  6327)بهجت (: مسأله 

رد، سواری حیوان یا سکونت در خانه کرا گرو گرفته تصرّف کند، و اگر تصرّفی مثل 

باید اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف ، تلف شد ضامن است . همچنین 

گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید 

رّفی که ولی تصکه با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می شود، 

این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرّفی که برای حفظ و اصالح آن باشد، از قبیل 

 آب و علف دادن و چرانیدن حیوان ، یا اصالح و آب دادن درخت ، جایز می باشد.

رهن در دست گرو گیرنده امانت است ، زیرا با اجازه گرو دهنده  6334)بهجت (: مسأله 

 است ، بنا بر این اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست .

احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار  6794)مکارم (: مسأله 

ه این حاصل شود که مثلًا خانه را طبق سند صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری ب

محضری گرو بگذارند، و سند را به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند 

 طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

 [2117]مسأله 

( پول آن 6ازه بدهکار بفروشد )اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اج 2349مسأله 

( )اراکی (: اگر در ضمن عقد شرط کرده باشد 6( )2هم مثل خود مال گرو می باشد )

 که پول آن نیز گرو باشد ..
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)مکارم (: رهن باطل می شود، و پول آن رهن نیست ، مگر اینکه اجازه فروش با این 

)تبریزی (، )نوری (، )زنجانی ( )خوئی (، 2شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد. )

(: و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آنکه 

 خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد ) )خوئی (،

 963ص: 

)تبریزی (، )زنجانی (: که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد آن 

 (.2341دن خود باقی می ماند(. )فاضل (: رجوع کنید به ذیل مسأله چیز به گرو بو

)سیستانی (: مسأله اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است با اجازه مالک آن 

بفروشد، پول آن مثل خود مال ، گرو نمی باشد، و همچنین است در صورتی که بی اجازه 

رو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده او بفروشد و بعد مالک امضاء کند، ولی اگر گ

بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلّف 

 نماید معامله باطل است مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

 [2118]مسأله 

( 2دهد )( و او ن6موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند ) 2343مسأله 

طلبکار می تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته 

بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک 

نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه 

اکی (: و او به هیچ وجه حاضر نشود بدهی خود را بدهد، اگر به حاکم ( )ار6بگیرد. )

شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. وگرنه باید از مؤمنین 

عادل اجازه بگیرد و اگر آن هم ممکن نباشد، طلبکار می تواند مالی را که گرو گرفته 

( )گلپایگانی 2باید بقیّه را به بدهکار برگرداند. ) است ، بفروشد و طلب خود را بردارد و
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(، )صافی (، )نوری (: طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را 

بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای 

 بنا بر احتیاط الزم ( اجازه بگیرد. فروش آن از حاکم شرع ) )گلپایگانی (، )صافی (:

)فاضل (: چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن ، می تواند مالی را که گرو برداشته 

بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه وکیل از جانب او 

گر به مجتهد جامع نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند، در این صورت ا

 الشرایط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.

)مکارم (: طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقّیه 

را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که 

 کار از او اجازه بگیرد. برای این

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و 

او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو 

 برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد الزم است

از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش آن از حاکم شرع 

 اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.

 )سیستانی (: و برداشت طلب خود از پول آن ..

 )زنجانی (: یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می کند ..

 969ص: 

)زنجانی (: و در هر حال اگر پس از فروش ، از طلب خود، زیادی داشته باشد، باید زیادی 

 را به بدهکار بدهد.
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 )سیستانی (: بنا بر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ..

 )سیستانی (: باید زیادی را به مالک بدهد.

ار خود را با وجود مطالبه طلبک)بهجت (: مسأله اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی 

نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، 

می تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و 

حاکم شرع به هر صورت که صالح بداند در مورد فروش گرو اقدام می کند، و اگر 

ار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری طلبک

 در کار است ، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار به وسیله او انجام می گیرد.

 [2119]مسأله 

 اشاره

( و چیزهایی که مانند اثاثیه 6اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته ) 2347مسأله 

( طلبکار نمی تواند طلب خود 3محل ّ احتیاج اوست ، چیز دیگری نداشته باشد ) (2خانه )

( 9را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار )

می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

( )خوئی (، 2ز خانه ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته .. )( )فاضل (: غیر ا6)

( )زنجانی (: اگر بدهکار غیر از خانه ای که در 3)سیستانی (، )تبریزی (: مانند اثاثیه .. )

آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیه منزل چیز 

 ی (: با رعایت آنچه در مسائل قبل گفته شد ..( )سیستان9دیگری نداشته باشد .. )

 )زنجانی (: همچنانکه در مسأله قبل گذشت ..
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)مکارم (: مسأله هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی اش و وسایل 

ضروری خانه ، مال دیگری نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، 

بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته ، خانه و اثاث ضروری خانه 

 ا بفروشد و طلب خود را بردارد.باشد طلبکار می تواند آن ر

 مسائل اختصاصی 

در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار  6333)بهجت (: مسأله 

طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که 

د خود به صورت امانت نزبعد از فروش ، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را 

نگه می دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع 

می نماید و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم ، به مؤمن عادل مراجعه می کند، و 

اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می شود، و چنانچه گرو 

بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر  دهنده

 اجازه نداد به حاکم مراجعه می نماید.

 961ص: 

در مواردی که خانه مثلًا به اجرت کمتری اجاره داده می شود و  6339)بهجت (: مسأله 

همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می گیرد، که پس از پایان 

مدّت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره ، شرطِ قرض 

 د، اشکالی ندارد.کرده باشد و معامله متعارف باش

در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می  6791)مکارم (: مسأله 

دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال اإلجاره 

بپردازند، یا اصلًا مال االجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام 
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راه صحیح آن است که اوّل ، صاحب خانه ، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد، و لو است 

مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره ]موجر[ شرط نماید که باید فالن مقدار وام به او بدهد 

 و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حالل است .

واجب ، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است ،  بنا بر احتیاط 2339)فاضل (: مسأله 

 لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است .

[ ذکر شد، رهن گیرنده حق ّ استفاده 2341همانطور که در مسأله ] 2333)فاضل (: مسأله 

مالک هم حق ّ استفاده از  از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه

آن را ندارد. البتّه اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، یعنی فردی به دیگری 

پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز 

ی برای بدهد، ربا و حرام است . و در این مورد، حتّی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمول

آن قرار دهند، حرام است . بنا بر این آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج 

دارد، اشکال دارد. بلی ، راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط 

کنند که مستأجر، مبلغی را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، که در این صورت 

 حسوب نمی شود.صحیح است و رهن م

 احکام رهن استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت ، سپس قبل 6133س 

از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در 

رابر ا آنکه قیمت آن چندین بنتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود ب

مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق ّ آنان حکم 

 چیست ؟
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ج : در مواردی که جایز است مرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، 

یمتی به ق واجب است آن را به باالترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را

بیش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق ّ خود، باقیمانده آن را به مالک 

: 6139شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می رسد. س 

آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به 

، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معیّن و برای خاطر قرض 

 مدّت مشخصی اجاره کند؟

ج : عالوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل 

 معامالت ، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

 961ص: 

قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته  : شخصی6131س 

است . بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مرتهن هر دو 

فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مرتهن زمین را مطالبه نمودند، 

مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده اند،  ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن

 آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

ج : اگر ثابت شود که مرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند 

و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده 

تحت تصرّف او بوده ، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه 

او محسوب می شود، و الّا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می رسد و می توانند آن را 

از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مرتهن بپردازند. س 

است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد  : آیا جایز6131
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دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحت رهن شرط است که عین مرهونه ، ملک راهن 

 باشد؟

: خانه ای را به شخصی در برابر 6139ج : با اذن و اجازه صاحب خانه ، اشکال ندارد. س 

و قرار دادی در این زمینه نوشتیم ولی طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم 

خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص 

مدّت رهن ، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده ای که طبق تعارفات معمول 

 دارند؟به او دادم ؟ و بر فرض بطالن رهن ، راهن و مرتهن چه تکلیفی 

ج : در خصوص مدّت رهن نوشته یا وعده و مانند آن مالک نیست بلکه معیار اصل عقد 

قرض است ، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معّینی باشد، با حلول موعد آن منحل می 

شود، و الّا به صورت رهن باقی می ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار 

د شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم از طلب خود، از رهن آزا

گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده ، راهن می تواند مال مرهونه را از مرتهن طلب 

کند و او حق ّ ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتّب 

ر، تعدادی سکه طال را به شخصی در : پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشت6133کند. س 

برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مرتهن اجازه داد 

که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم ، مبلغ 

ن برئ الذّمه کردمذکور را قرض کرده و به مرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و 

او نبود بلکه می خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم 

، امّا مرتهن ، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را 

ا در ر ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن

برابر طلب خود برداشته است ، از تحویل آن خودداری نمود. این مسئله از نظر شرعی 

چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه 
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خودداری کند؟ و با توجّه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده ام و آنچه را هم که به 

ان پرداخت بدهی پدرم نبوده ، آیا حق ّ دارد آن مبلغ را در برابر طلب او داده ام به عنو

 خود اخذ کند

 969ص: 

 و برنگرداند؟ و آیا می تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟

ج : اگر پرداخت آن مبلغ به مرتهن به قصد اداء دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن 

عین مرهونه نزد مرتهن تبدیل به امانت می شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است  آزاد و

، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت 

مبلغ مزبور به قصد اداء بدهی میّت است ، خصوصاً با اقرار مرتهن به آن ، نمی تواند آن 

برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت را در برابر طلبش 

کرده ، بر گرداند بخصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه های طال هم به عنوان رهن نزد 

او باقی می مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مرتهن اجازه 

: آیا راهن می تواند مالی 6137ا از آن بردارد. س دهند که آن را بفروشد و طلب خود ر

را که به رهن گذاشته ، قبل از آزاد شدن از رهن ، نزد شخص دیگری در قبال بدهی 

 خود به رهن بگذارد؟

ج : تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده ، رهن دوم از طرف راهن بدون اجازه مرتهن اوّل 

: شخصی زمین خود را نزد 6174اوست . س ، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه 

فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مرتهن عذر آورده 

که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و 

خود را اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال 
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بردارند، ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً 

 چنین حقّی را دارد؟

ج : رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می شود و 

 در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند.

 963ص: 

 احکام ضامن شدن 

 ]احکام ضامن شدن از رساله امام خمینی ره [

 [2131]مسأله 

 اشاره

( ضامن شدن او 6اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ) 2364مسأله 

( که من 2در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید )

( ولی راضی 3ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند )

( )مکارم 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست ) ( این مسأله9بودن بدهکار شرط نیست )

 »(: می تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند، و مثلًا بگوید: 

واند و نیز می ت« قبول کردم »و طلبکار هم بگوید: « من ضامنم طلب فالن کس را بدهم 

یا هر کار دیگر که این مطلب را به قرارداد ضمانت را بوسیله امضا کردن ضمانت نامه ، 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی 2طلبکار بفهماند و او هم عملًا قبول کند، انجام دهد. )

( )اراکی (: طلبکار 3(، )زنجانی (: اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند .. )

و این معامله دو صورت  ( )سیستانی (:9هم قبول کند و رضایت خود را اعالم کند .. )

اینکه ضامن دَین را از ذمه بدهکار به ذمه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از  6دارد: 
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پرداخت فوت کند مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولًا منظور فقهاء از 

 اینکه ضامن ملتزم شود دَین را بپردازد ولی ذمه او 2این معنی است . « ضمان »کلمه 

 مشغول نمی شود و اگر وصیّت نکند از اموال او پس از مرگ پرداخت نمی شود.

 مسأله اختصاصی 

بعد از ضامن شدن ، بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می گردد؛  6799)مکارم (: مسأله 

و ذمّه بدهکار پاک می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر 

می تواند آن را از بدهکار سابق بگیرد. نوع دیگری از ضمان نیز  وقت ضامن بدهی را داد

وجود دارد که شخصی ، ضامن دیگری می شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن 

بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این 

د، در بانکها یا در برابر وامها می گیرننوع ضمان نیز صحیح است . غالب ضمانتهایی که 

از این قبیل است )اوّلی را نقل ذمّه می گویند و دوّمی را ضَم ّ ِذمّه به ذِّمه و هر دو صحیح 

 است (.

 [2133]مسأله 

ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده  2366مسأله 

( که مال خود را در کارهای بیهوده 6سفیه نباشند ) باشد و نیز باید در حال بالغ شدن

 مصرف کنند، )ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرّف 

 967ص: 

( و کسی که به واسطه ورشکستگی ، حاکم شرع 2جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد )

ن که دارد دیگری نمی تواند ضاماو را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی 

( )نوری (: باید سفیه نباشند .. 6او شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )
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( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )نوری ( نیست [ )خوئی (: مسأله ضامن و 2)

اید سفیه و و نیز ب طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد

مفلّس نباشند، ولی این شرطها در بدهکار نیست ، مثلًا اگر کسی ضامن شود که بدهی 

 بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است .

 )سیستانی (: باید بالغ و عاقل باشند ..

)اراکی (: باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید 

 طلبکار بواسطه ورشکستگی از معامله ممنوع نشده باشد ..

)گلپایگانی (، )صافی (: باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 

 نکنند و طلبکار از تصرّف در مالش شرعاً ممنوع نباشد ..

)فاضل (: باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند. و کسی که 

بواسطه ورشکستگی ، مجتهد جامع الشرایط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده 

 بابت طلبی که دارد، نمی تواند ضامن کسی شود ..

 )تبریزی (: باید سفیه نباشند، و طلبکار هم مفلس نباشد ..

 تانی (: باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفلس نباشد ..)سیس

 )فاضل (: و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است .

 )اراکی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: بدهی بچه یا دیوانه را بدهد ..

ر نکرده وباید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجب« طلبکار»و « ضامن »)مکارم (: مسأله 

باشد، و نیز سفیه نباشند و طلبکاری که حاکم شرع بواسطه ورشکستگی او را از تصّرف 
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در اموالش جلوگیری کرده نمی تواند ضامن بگیرد )یعنی بدهی خود را به ذِمّه دیگری 

 منتقل کند(.

)زنجانی (: مسأله ضامن و طلبکار باید ممیز و عاقل باشند و در مورد نابالغ ممیز باید با 

اذن یا اجازه ولی ّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت 

مجبور کردن ، اگر بعداً رضایت دهد کفایت می کند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی 

سفیه با اذن یا اجازه ولی ّ و در مورد مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران باشد، اگر در مورد 

ضمان صحیح است . ولی این شرطها در بدهکار نیست ، مثلًا اگر کسی ضامن شود که 

 بدهی بچه )هر چند غیر ممیّز باشد( یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است .

 [2132]مسأله 

شدن خودش شرطی قرار دهد مثلًا بگوید اگر بدهکار  هرگاه برای ضامن 2362مسأله 

قرض تو را نداد من می دهم احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر 

( )اراکی (: چنانچه اآلن 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6ندهند )

عید رداخت نکرد بپردازد، بمتعهد شود و بدهی او را به عهده بگیرد، که اگر او به موقع پ

 نیست ضمانت صحیح باشد.

 924ص: 

 )گلپایگانی (، )صافی (: ضامن شدن او باطل است .

[، محل ّ اشکال است ، 2367)سیستانی (: ضامن شدن او به نحو اّول مذکور در مسأله ]

 [، اشکال ندارد.2367ولی به نحو دوم ، مذکور در مسأله ]

 .926صفحه  6799له اختصاصی )مکارم (: رجوع کنید به مسأ
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)خوئی (، )تبریزی (: مسأله هر گاه کسی که ضمانت می نماید چنین بگوید اگر بدهکار 

قرض تو را نداد، من می دهم ، به این معنی که بالفعل عهده دار قرض شود که در صورت 

ندادن ِ بدهکار، از عهده برآید، بعید نیست ضمان صحیح باشد و طلبکار در صورت 

 ادن ِ بدهکار، بتواند از ضامن مطالبه نماید.ند

[ بیان شد، در ضمان شرعی ، ذمّه ضامن در 2364)فاضل (: مسأله همانطور که در مسأله ]

طول ذّمه بدهکار اوّلیه قرار نمی گیرد، لذا اگر بگوید: اگر بدهکار قرض تو را ندهد می 

 دهم ، به احتیاط واجب ضمان شرعی صحیح نیست .

: مسأله ضمان بر دو قسم است : قسم اوّل : ضامن بدون هیچ شرطی تعهّد می )زنجانی (

کند که طلب دیگری را بپردازد، در این صورت بدهکار برئ الذمه شده و ضامن بدهکار 

می شود، بنا بر این طلبکار نمی تواند طلب خود را از بدهکار اوّلی مطالبه کند، این قسم 

: ضامن از هم اکنون تعهّد می کند که اگر بدهکار  بدون اشکال صحیح است . قسم دوم

طلب خود را ندهد، او بدهد؛ بعید نیست که این قسم هم صحیح باشد و طلبکار در 

 صورت ندادن بدهکار، می تواند از ضامن مطالبه کند.

 [2131]مسأله 

کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی  2363مسأله 

( 6اهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود )بخو

( )مکارم (: ولی اشکالی ندارد که مثلًا 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

بگوید فالن کارمند یا کارگر را استخدام کن ، اگر خرابی یا خیانتی ببار آورد من ضامنم 

 تبر است .؛ این ضمانت نیز مع

 )سیستانی (: و این شرط در ضمان به نحو دوم نیست .
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)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مسأله اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی 

به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم بعید نیست در صورتی که قرض گیرنده 

 اداء نکند طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.

 [2134 ]مسأله

در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی  2369مسأله 

( پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و 6همه متمیّز باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد )

انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معین نکرده که 

من شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و طلب کدام را بدهد، ضا

انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معین 

نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از 

 از  شد و انسان بگوید من ضامن یکیدیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار با

 926ص: 

(. 2دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است ، یا ضامن پول ، صحیح نیست )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (، 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 )نوری (: طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه معین باشد ..

(، )سیستانی (، )تبریزی (: طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه ، در واقع ) )خوئی 

)خوئی (، )تبریزی (: و نفس األمر( معین باشد .. )مکارم (: طلبکار و بدهکار و جنس 

 ( )فاضل (: بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست .2بدهی ، همه متمیّز باشد .. )

ار تی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهک)زنجانی (: مسأله بنا بر احتیاط در صور

و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد؛ مثلًا اگر 
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طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلًا مجهول باشد، 

 یا بدهی هر یک از در این صورت اگر شخص ضامن بگوید: بدهی فالنی هر چه باشد،

این دو نفر یا چند نفر که به تو بدهکار است ، من به عهده می گیرم ، ظاهراً این گونه 

ضمان صحیح است . ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن 

هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معین نیست که طلب کدام یک را ضمانت 

شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید  کرده ، ضامن

من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معین نکرده که بدهی 

کدام را می دهد ضامن شدن او باطل است ، همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده کیلو 

م بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستگندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی 

 و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست .

 [2135]مسأله 

اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی  2361مسأله 

ین مسأله ( ا6بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید. )

( )سیستانی (: ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

را هبه کند یا از باب خمس یا زکات یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می تواند 

 از بدهکار مطالبه نماید.

کند،  خود بری ء)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر طلبکار ذمه ضامن را از تمام طلب 

ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر از مقداری بری ء کند، نمی تواند آن 

 مقدار را مطالبه نماید.

 [2136]مسأله 
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اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن  2361مسأله 

)مکارم (: مسأله شخص خود برگردد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

ضامن نمی تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبکار فسخ کند، ولی اگر ضامن یا 

طلبکار در قرارداد خود شرط کنند که هر وقت بخواهند می توانند فسخ کنند، مانعی 

 ندارد.

 [2137]مسأله 

( ضامن 2( شرط کنند که هر وقت بخواهند )6ضامن و طلبکار می توانند ) 2369مسأله 

 بودن ضامن را به هم بزنند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 922ص: 

( )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط نمی توانند .. )سیستانی (، )زنجانی (: بنا بر احتیاط 6)

( )اراکی (: شرط کنند در مدّتی که معیّن کرده اند .. )مکارم (: 2د .. )واجب نمی توانن

 (2361رجوع کنید ذیل مسأله 

 [2138]مسأله 

هرگاه انسان در موقع ضامن شدن ، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد  2363مسأله 

ر اوّل دهکافقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از ب

مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند 

و به ضامن شدن او راضی شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )مکارم 

(: مسأله هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایی پرداختن بدهی را داشته باشد، طلبکار نمی 

ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اّول مطالبه نماید، همچنین اگر تواند 

ضامن در آن موقع فقیر باشد ولی طلبکار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضی 
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شود حق ّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبکار هم نداند و بعد 

 ودن او را فسخ کند.متوجه شود می تواند ضامن ب

 [2139]مسأله 

( و 6اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد ) 2367مسأله 

( 2طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند )

(: و طلبکار ( )خوئی (، )سیستانی 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

چگونگی را نمی دانسته و بخواهد ضامن بودن ِ او را به هم بزند، اشکال دارد. علی 

 الخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد.

)تبریزی (: و طلبکار عدم توانایی او را نمی دانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، 

رد. ولی در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا اشکال ندا

( )گلپایگانی (: اگر چه پیش از آن که طلبکار 2کرده باشد به هم زدن جایز نیست . )

 ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد.

)فاضل (: ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، 

 نچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد.چنا

)صافی (: و اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد احتیاط 

الزم این است که طلبکار ضمانت را به هم نزند. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

می شود نتواند طلب طلبکار را ( )زنجانی (: مسأله اگر انسان در موقعی که ضامن 2363

بدهد و طلبکار چگونگی را نمی دانسته یا بر فرض آگاه شدن هم به ضمان رضایت می 

داد، ضمان صحیح است و طلبکار نمی تواند آن را به هم بزند، ولی اگر طلبکار بر فرض 

آگاهی از ناتوانی ضامن ، به ضمان رضایت نمی داد، ضمان باطل است ، مگر طلبکار 
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داً آن را اجازه کند دهد که ضمان صحیح خواهد بود و نیازی به قرارداد جدید نیست بع

. 

 [2121]مسأله 

اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند  2324مسأله 

 ( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 6چیزی از او بگیرد )

 923ص: 

( )مکارم (: ولی اگر با اجازه او باشد می تواند بعد از پرداخت بدهی به طلبکار از 6)

 بدهکار بگیرد.

 [2123]مسأله 

اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند  2326مسأله 

( از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار 6مقداری را که ضامن شده )

بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، 

مثلًا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نمی تواند برنج را از او 

( امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد. این مسأله ، در 2مطالبه نماید، )

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: پس از پرداخت 6ه )بهجت ( نیست )رساله آیت اللّ

 آن ..

( )تبریزی 2)خوئی (، )تبریزی (: پس از دادن .. )سیستانی (: هر چند پیش از دادن آن .. )

 (: ولی ظاهر آن است که ده من گندم را می تواند مطالبه کند ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

نی (: مسأله اگر کسی با اجازه بدهکار ( )زنجا2324)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ضامن شود که بدهی او را بدهد می تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن ، از او 

بگیرد مگر آن که ضامن در هنگام پرداخت بدهی قصد مجّانیت کرده باشد، یا بدهکار 

ا بپردازد او رلفظی بکار برده باشد که ظاهر آن ، این باشد که ضامن بطور مجّانی بدهی 

که در این صورت چیزی بر عهده بدهکار نیست . به هر حال اگر ضامن به جای جنسی 

که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از بدهکار 

بگیرد؛ مثلًا اگر ده کیلو گندم طلبکار باشد و ضامن ده کیلو برنج بدهد، نمی تواند برنج 

 او مطالبه کند، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.را از 

 احکام ضمان )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به 6136س 

 عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری ، صادر کند؟

 ظام جمهوری اسالمی می باشد.ج : میزان در این گونه امور قوانین ن

: از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه 6132س 

یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض ، به من داد به این شرط که به 

او در پرداخت بدهی مهلت بدهم ، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود 

تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در را 

حال حاضر دسترسی به او ندارم ، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم 

 ؟

ج : اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد که اگر بدهکار قرض خود را تا مدّت 

شما بپردازد، جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را معیّنی نپرداخت ، او آن را به 

 از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید.
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 929ص: 

 احکام کفالت 

 [2122]مسأله 

( که هر وقت طلبکار بدهکار را 6کفالت آن است که انسان ضامن شود ) 2322مسأله 

( و همچنین اگر کسی بر دیگری حقّی داشته باشد یا 3( به دست او بدهد )2خواست )

ادعای حقّی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت 

 و به کسی« کفالت »دست او بدهد عملش را صاحب حق ّ یا مدّعی طرف را خواست به 

می گویند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( « کفیل »که این طور ضامن می شود 

( )سیستانی (: او را حاضر 2( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: متعهد شود .. )6نیست )

( )خوئی (، )تبریزی 3)می گویند. « کفیل »نماید و به کسی که این طور متعهد می شود 

 می گویند.« کفیل »(: و به کسی که این طور متعهد می شود 

 ویند.می گ« کفیل »)گلپایگانی (، )صافی (: و به کسی که این طور ضامن می شود 

)زنجانی (: یا کسی را که الزم است در دادگاه صالح حضور پیدا کند، حاضر نماید مثل 

دارد و زن آن را انکار می کند و انسان ضامن می  این که مردی ادعای زوجیت زنی را

شود که آن زن را در موقع لزوم در محضر حاکم شرع حاضر نماید، به کسی که این 

 می گویند.« کفیل »گونه ضمانت می کند 

)مکارم (، )فاضل (: مسأله هرگاه کسی بر دیگری حقّی داشته باشد؛ مثلًا طلبی یا قصاصی 

ری ؛ یا ادعای حقّی کند که دعوی او قابل قبول باشد چنانچه انسان یا دیه ای یا حق ّ دیگ

ضامن شود که صاحب حق ّ یا مدعی شخص متّهم را رها کند و هر وقت او را خواست 
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« کفیل »و به کسی که ضامن این کار می شود « کفالت »بدست او بسپارد این قرارداد را 

 گویند.

 بوده و امکان اثبات داشته باشد ..)فاضل (: دعوی او قابل طرح در دادگاه 

 [2121]مسأله 

 اشاره

کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد  2323مسأله 

( به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و 6)

( )خوئی (، 6)بهجت ( نیست ) ( این مسأله ، در رساله آیت اللّه2طلبکار هم قبول نماید )

)تبریزی (: یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی 

 به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.

)فاضل (: یا به عملی به مدعی بفهماند که من ضامنم هر وقت متهّم را بخواهی به دست 

 تو بدهم و مدّعی هم قبول نماید.

 921ص: 

)زنجانی (: یا به عملی به طلبکار مثلًا بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را 

بخواهی به دست تو بدهم و بنا بر احتیاط طلبکار )و نیز کسی که حق ّ احضار دیگری را 

به دادگاه دارد( و بدهکار )و نیز کسی که احضار او را به دادگاه ضمانت می کند( باید 

و از شرایط صحت کفالت این است که طلبکار حق ّ مطالبه از بدهکار را  قبول کنند.

داشته باشد، پس اگر بدهکار به جهتی همچون فقر شرعاً موظف به پرداخت بدهی خود 

نباشد، کفالت باطل است . و در کفالت برای احضار به دادگاه شرط است که حضور آن 

 شخص در دادگاه ، الزم باشد.
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به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی )سیستانی (: یا 

حاضر سازم ، و طلبکار هم قبول نماید، و بنا بر احتیاط رضایت بدهکار نیز در صحت 

کفالت معتبر است ، بلکه احتیاط واجب آن است که او هم طرف عقد باشد یعنی بدهکار 

( )اراکی (: و بنا بر احتیاط واجب بدهکار هم 2و طلبکار هر دو کفالت را قبول کنند. )

 قبول نماید.

)مکارم (: مسأله کفالت را می توان با صیغه لفظی ادا کرد، مثلًا کفیل به طلبکار بگوید 

من ضامنم هر وقت بدهکار را بخواهی به دست تو دهم ، و طلبکار هم قبول نماید، یا 

ساند؛ خواه از طریق امضاء سندی باشد کاری انجام دهند که معنی این صیغه لفظی را بر

 یا غیر آن ، کفالت صحیح است .

 مسأله اختصاصی 

در کفالت ، رضایت کسی که حق ّ بر عهده  2941)فاضل (: مسأله  6739)مکارم (: مسأله 

 او است الزم نیست ؛ بنا بر این رضایت بدهکار شرط نمی باشد.

 [2124]مسأله 

( و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و 6عاقل باشد )کفیل باید مکلّف و  2329مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 2بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید )

( )خوئی (: و سفیه و مفلس نباشد .. )سیستانی (، )مکارم (: بالغ و عاقل باشد .. 6( نیست )

 ( )مکارم (: به موقع حاضر نماید.2)

انی (: و همچنین باید سفیه یا مفلس نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار، )سیست

 مستلزم تصرّف در مالش باشد.
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بالغ باشد، و کفالت نابالغ بدون  6)زنجانی (: مسأله کفیل باید شرایط ذیل را دارا باشد. 

باشد، اگر کفالت نیازمند صرف مال  3عاقل باشد.  2اذن یا اجازه ولی ّ او صحیح نیست . 

سفیه نباشد و کفالت سفیه بدون اجازه ولی ّ در صورتی که نیازمند صرف مال است باطل 

مفلّس نباشد، و کفالت مفلّس چنانچه نیازمند تصرّف در مالی باشد که از تصرّف  9است . 

کسی او را در کفالت  1در آن ممنوع است بدون اذن یا اجازه طلبکاران صحیح نیست . 

د، و چنانچه کسی او را مجبور کرده باشد کفالت او باطل است مگر مجبور نکرده باش

 بعد از برطرف شدن اجبار،

 921ص: 

 بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید. 1کفالت را امضاء کند. 

 [2125]مسأله 

( کفالت را به هم می زند: اّول : کفیل بدهکار را به 6یکی از هفت چیز ) 2321مسأله 

( سوم : طلبکار از طلب ِ خود 3( دوم : طلب ِ طلبکار داده شود )2دست طلبکار بدهد )

( 1( پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند )1( چهارم : بدهکار بمیرد )9بگذرد )

م : کسی که صاحب حق ّ است بوسیله حواله یا طور دیگری حق ّ ششم : کفیل بمیرد. هفت

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )9خود را به دیگری واگذار نماید )

)خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )سیستانی (: پنج چیز .. )فاضل (: هشت 

کار را نزد طلبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم ( )سیستانی (: اوّل : کفیل ، بده2چیز .. )

 طلبکار شود ..

( )فاضل (: دوم : حق ّ مدعی داده 3)فاضل (: اوّل : کفیل متهم را بدست مدعی بدهد .. )

( )سیستانی (: یا آن را به دیگری انتقال دهد .. )فاضل (: سوم : مدّعی از حق ّ 9شود .. )

م : بدهکار یا کفیل بمیرد .. )فاضل (: چهارم : متهم ( )سیستانی (: چهار1خود بگذرد .. )
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( )گلپایگانی (، )خوئی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر 1بمیرد .. )

 نشده .

( )فاضل (: هشتم : این که کفیل 9)فاضل (: پنجم : مدعی کفیل را از کفالت آزاد کند. )

 نتواند پس از کفالت ، کسی را که کفیل او شده ، احضار نماید.

طلبکار  2طلب طلبکار داده شود.  6)مکارم (: مسأله چند چیز کفالت را به هم می زند: 

کار یا شخصی را که متهم است ، به دست بده 9بدهکار بمیرد.  3از طلب خود بگذرد. 

 9کفیل بمیرد.  1طلبکار حق ّ خود را از کفیل ساقط کند.  1طلبکار یا مدعی بدهند. 

 صاحب حق ّ طلب خود را به وسیله حواله یا طور دیگر به شخص دیگری واگذار کند.

را به  ار)زنجانی (: مسأله یکی از شش چیز کفالت را به هم می زند: اوّل : کفیل بدهک

دست طلبکار بدهد یا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر نماید. دوم : طلب طلبکار 

داده شود. سوم : طلبکار از حق ّ خود بگذرد یا احضار شخص به دادگاه به جهتی همچون 

صرف نظر کردن مدّعی الزم نباشد. چهارم : بدهکار یا شخصی که احضار وی به دادگاه 

جم : طلبکار یا کسی که حق ّ احضار دیگری را به دادگاه دارد، ضمانت شده بمیرد. پن

کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم : کسی که می توانسته بدهکار را در نزد طلبکار یا 

شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر کند، پس از انجام عقد از انجام این کار ناتوان 

 شود.

 [2126]مسأله 

 اشاره

( کسی که بدهکار 6ه زور، بدهکار را از دست طلبکار رها کند )اگر کسی ب 2321مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 2را رها کرده ، باید او را به دست طلبکار بدهد )
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( )گلپایگانی (، )اراکی (، )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (، )نوری 6( نیست )

( )اراکی (: یا بدهی او را 2سی به او نداشته باشد .. )(، )زنجانی (: چنانچه طلبکار دستر

 بدهد. )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: و یا طلب طلبکار را بپردازد.

 929ص: 

 )سیستانی (: باید او را نزد طلبکار حاضر سازد یا طلب او را بپردازد.

را به  د یا آن)زنجانی (: یا خود، طلب طلبکار را بدهد، مگر طلبکار از طلب خود بگذر

 دیگری انتقال دهد یا طلبکار بمیرد.

)فاضل (: مسأله اگر کسی به زور، متهم را از دست مدّعی رها کند، باید یا او را بدست 

 مدعی بسپارد و یا حق ّ مدعی را ادا کند.

)مکارم (: مسأله هر گاه کسی به زور بدهکاری را از دست طلبکار رها کند، چنانچه 

دسترسی به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا  طلبکار توانایی

دَین او را ادا نماید و اگر شخص یا اشخاص قاتلی را از دست صاحبان خون بگیرند و 

فراری دهند حاکم شرع می تواند آن شخص یا اشخاص را زندانی کند تا قاتل را به 

ا اتل ممکن نشود باید دیه شخص مقتول روسیله کسان خود تحویل دهند و اگر تحویل ق

 بپردازند.

 مسائل اختصاصی 

هر گاه کفالت به اجازه شخص مدیون باشد، و کفیل ناچار شود  6776)مکارم (: مسأله 

طلب طلبکار را بدهد، حق ّ دارد آن را از بدهکار بگیرد، ولی اگر به اجازه او نبوده حق ّ 

 ندارد.
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نتواند متهّم را در موعد مقرّر تحویل دهد و طلبکار او  اگر کفیل 2949)فاضل (: مسأله 

حق ّ خود را از او بگیرد، چنانچه کفالت با اجازه مدیون باشد، حق ّ دارد آنچه را بابت 

بدهی او داده است ، از او مطالبه کند امّا اگر کفالت با اجازه او نبوده است ، حق ّ مطالبه 

 از او را ندارد.

 923ص: 

 )امانت ( احکام ودیعه

 [2127]مسأله 

 اشاره

اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم  2329مسأله 

قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به 

( باید به احکام ودیعه و امانتداری 6او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد )

( )سیستانی (: او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم 6عمل نماید. ) که بعداً گفته می شود

 به نگهداری آن شده است بپذیرد ..

)مکارم (: مسأله ودیعه آن است که انسان مال خود را به دیگری به عنوان امانت و به 

منظور حفظ و نگهداری بسپارد. هرگاه این مطلب را با صیغه لفظی بگوید، یا بدون اینکه 

ای بخواند به شخص امانتدار بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او  صیغه

 هم به همین قصد بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت که بعداً گفته می شود عمل نماید.

 مسائل اختصاصی 

اگر کسی را در قبول و نگهداری امانت مجبور کنند حکم امانت  6331)بهجت (: مسأله 

 ترتّب نمی شود، مگر این که بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضی شود.بر او م
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خیانت در امانت حرام است و از گناهان کبیره است و اگر کسی  6773)مکارم (: مسأله 

امانتی را بپذیرد باید در نگهداری آن کوتاهی نکند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد 

 ان باشد یا غیر مسلمان .به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلم

اگر کسی امانتی را بپذیرد نباید در نگهداری آن کوتاهی کند و  2947)فاضل (: مسأله 

 هر وقت صاحب امانت از او بخواهد باید آن را تحویل دهد.

 [2128]مسأله 

امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند  2323مسأله 

(، 3( دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه )2اگر انسان مالی را پیش بچه یا )( پس 6)

( )سیستانی (: و کسی آنها را 6( )9مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست )

 مجبور نکرده باشد ..

)مکارم (: بنا بر این اگر بچه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد کسی امانت بگذارد صحیح نیست 

همچنین نمی توان مالی را نزد بچه نابالغ یا دیوانه امانت گذارد، ولی اگر ممیّز باشد و ، 

ولی او اجازه دهد می تواند امانت را قبول کند. )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: باید هر 

 دو عاقل باشند ..

 927ص: 

(  ( و )فاضل ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی -( 3( و )2)

( )خوئی (، )تبریزی (: ولی جایز است بچه ممیّز با اذن ولی ّ، مالش را نزد 9نیست [ )

کسی امانت بگذارد و همچنین جایز است مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد 

 و امانت گذاشتن نزد بچه ممیّز عیبی ندارد اگر چه ولی ّ اجازه نداده باشد.
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ه ممیّز می تواند با اذن ولی ّ خود، مالش را نزد کسی امانت بگذارد و )فاضل (: ولی بچ

همچنین می تواند وکیل باشد که مال فردی را نزد فرد دیگری امانت بگذارد و همین 

 طور امانت گذاشتن نزد بچّه ممیّز با اذن ولی ّ او اشکال ندارد.

ارد، ه او نزد کسی امانت بگذ)سیستانی (: ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجاز

و همچنین باید کسی که امانت می گذارد سفیه یا مفلس نباشد، ولی اگر مفلس مالی را 

که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرّف در آنها منع شده است اشکال 

ت نندارد؛ و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلس نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری اما

مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد یا موجب 

 از بین رفتن مال باشد.

)زنجانی (: مسأله امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هر دو عاقل و ممیّز 

ا غیر ممیّز ی باشند، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه یا غیر ممیّز امانت بگذارد، یا دیوانه

مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست ، ولی جایز است بچه ممیّز با اذن ولی ّ 

مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین جایز است مال دیگری را با اذن او نزد کسی 

 امانت بگذارد.

 [2129]مسأله 

ش د، باید آن را به صاحباگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کن 2327مسأله 

( باید به ولی ّ او برساند و چنانچه مال 6بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است )

( باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از 2تلف شود )

پایگانی ( )گل6( )3بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست )

(، )صافی (: به ولی ّ او برساند و چنانچه پیش از آن که به صاحبش یا به ولی ّ طفل برساند 

تلف شود، باید عوض آن را بدهد مگر آن که به قصد حفظ و رساندن به آنان گرفته 
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( )فاضل (: 2باشد که اگر در رساندن مال به آنان کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست . )

چیزی را به طور امانت قبول کند، اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی ّ  اگر از بچه ای

در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد، الزم است آن مال را به ولی ّ او برساند و چنانچه 

( )فاضل (: و همچنین است اگر 3در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود .. )

 امانت گذار دیوانه باشد.

ی (، )تبریزی (: مسأله اگر از بچه ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت )خوئ

قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی ّ در 

امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد الزم است آن مال را به ولی ّ او برساند و چنانچه در 

کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد و همچنین است  رساندن مال به آنان کوتاهی

 حال اگر امانت گذار دیوانه باشد.

 934ص: 

)سیستانی (: الزم است آن مال را به ولی ّ او برساند و چنانچه پیش از رساندن مال به آنان 

تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از 

حفظ و رساندن آن به ولی ّ باشد، اگر در نگهداری یا رساندن آن کوتاهی نکند بچه برای 

 و تصرّف غیر مجاز نیز نکند، ضامن نیست ، و همچنین اگر امانت گذار دیوانه باشد.

)مکارم (: مسأله هرگاه از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند اگر آن چیز مال 

خود آن بچه یا دیوانه است باید به ولی ّ او برساند و نمی تواند به خود او بازگرداند و اگر 

مال شخص دیگری است باید به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود باید 

، ولی اگر کسی مالی را دست بچه یا دیوانه ای ببیند که ممکن است عوض آن را بدهد

 از بین برود و آن را بگیرد و در نگهداری آن کوتاهی نکند ضامن نیست .
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)زنجانی (: مسأله اگر چیزی را بدون اذن صاحبش از بچه یا دیوانه به طور امانت قبول 

کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است و ولی ّ او 

در امانت گذاشتن اجازه نداده باشد، الزم است آن مال را به ولی ّ او برساند، و اگر آن 

ر رساندن مال به آنان کوتاهی کرده باشد یا کوتاهی نکرده باشد مال تلف شود چه د

ضامن است و باید عوض آن را بدهد، مگر آن که از جهت ترس تلف شدن و از بین 

رفتن مال ، آن را حفظ کرده باشد تا به صاحب یا ولی ّ او رد کند و مال تلف شود که 

 در این صورت ضامن نیست .

 [2111]مسأله 

سی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنا بر احتیاط واجب باید قبول ک 2334مسأله 

( ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ 6نکند )

( 6کند نباشد این احتیاط، واجب نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

مانت قبول کند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی (، )صافی )اراکی (: جایز نیست چیزی را به ا

(: جایز نیست امانت را قبول کند مگر آن که حال خود را به صاحب مال اظهار دارد. 

]پایان مسأله [ )خوئی (، )تبریزی (: مسأله کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، 

 ند.احتیاط واجب باید قبول نک در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنا بر

 )سیستانی (: باید قبول نکند و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن است .

)زنجانی (: نباید قبول کند، مگر این که صاحب مال در نگهداری آن از وی ناتوان تر 

 بوده و کسی دیگر بهتر از امانت دار نتواند از مال نگهداری کند.

نائی نگهداری امانت را ندارد نباید آن را قبول کند، ولی )مکارم (: مسأله کسی که توا

اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند وجود 

 نداشته باشد، قبول کردن آن مانعی ندارد.
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 [2113]مسأله 

اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست ؛  2336مسأله 

( 6ه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود )چنانچ

کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب ّ آن است که اگر ممکن 

 (2باشد آن را نگهداری نماید )

 936ص: 

گذارد و ا ب( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (، )تبریزی (: چنانچه او مال ر6)

( )مکارم (: بهتر آن است که اگر می تواند آن را نگهداری 2برود و آن مال تلف شود .. )

 کند.

)سیستانی (: مسأله اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال او نیست 

 منو مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود، و آن مال تلف شود، امانتدار ضا

 نیست ولی احتیاط مستحب ّ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.

 [2112]مسأله 

کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس  2332مسأله 

بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش 

(: مسأله کسی که چیزی را ودیعه می گذارد، هر وقت بخواهد می برگرداند. )سیستانی 

 تواند ودیعه را بهم بزند، و همچنین امانتدار هر وقت بخواهد می تواند ودیعه را بهم بزند.

)بهجت (: مسأله امانت گذار هر وقت بخواهد می تواند امانت را پس بگیرد و همچنین 

ت را به صاحبش بر گرداند، و اگر مالک امانت امانت دار، هر وقت بخواهد می تواند امان
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را طلب کند و امانت دار با این که ردّ امانت برایش ممکن است امانت را ندهد، ضامن 

 است و بعد از آن حکم غصب را پیدا می کند، زیرا بدون رضایت مالک نزد او می ماند.

 [2111]مسأله 

د و ودیعه را به هم بزند باید هر اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شو 2333مسأله 

چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی ّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که 

به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه 

 مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

 [2114]مسأله 

امانت را قبول می کند، اگر برای آن ، جای مناسبی ندارد، باید کسی که  2339مسأله 

( در امانت 2( که مردم نگویند )6جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند )

( و اگر در جایی که مناسب 3خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است )

)مکارم (: که مردم بگویند در  (6نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد. )

 حفظ امانت کوتاهی نکرده است در غیر این صورت اگر تلف شود ضامن است .

)سیستانی (: که گفته نشود در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در این امر 

( 3( )بهجت (: که عرفاً نگویند .. )2کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد. )

)تبریزی (، )زنجانی (: طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در )خوئی (، 

 نگهداری آن کوتاهی نموده است ..

 [2115]مسأله 

کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند )و  2331مسأله 

 تعدّی 
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 932ص: 

( ولی اگر 3من نیست )( و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضا2( هم ننماید )6یعنی زیاده روی )

( آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را 9به اختیار خودش )

( مگر آن که جایی 1( باید عوض آن را به صاحبش بدهد )1ببرد، چنانچه تلف شود )

محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند 

( )سیستانی (، )فاضل (: یعنی تصرّف غیر 6ر این صورت ضامن نیست . )برساند که د

( )خوئی (، 3( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )زنجانی ( نیست [ )2مجاز .. )

)تبریزی (، )زنجانی (: ولی اگر آن را در جایی بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی 

 د باید عوض آن را به صاحبش بدهد.بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شو

)بهجت (: و اگر به طوری کوتاهی یا تعدّی کرده که بگویند خیانت کرده و مال تلف 

 شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسمانی باشد.

)سیستانی (: ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی کند مثلًا آن را در جایی بگذارد که مأمون 

می بفهمد و آن را ببرد، یا تعدّی کند مثلًا لباس را بپوشد یا حیوان را از آن نباشد که ظال

به اختیار » ( ]عبارت 9سوار شود، چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد. )

( )مکارم 1در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )اراکی ( و )صافی ( نیست [ )« خودش 

تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا (: ضامن است مگر این که جایی به

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (: بقیه مسأله 1کسی که بهتر حفظ می کند برساند. )

 ذکر نشده .

 [2116]مسأله 

اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که  2331مسأله 

( و اگر احتمال هم بدهی 6امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی )
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( که 3( چنانچه امانتدار احتمال دهد )2که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری )

ود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته در آنجا از بین بر

( ببرد و اگر در آنجا 9است که نباید از آنجا بیرون ببری می تواند آن را به جای دیگر )

ببرد و تلف شود ضامن نیست . ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر، 

( 1ط واجب آن است که عوض آن را بدهد )چنانچه بجای دیگر ببرد و تلف شود، احتیا

( )مکارم (: و به جای دیگر نبری ، امانت دار حق ّ ندارد آن را به جای دیگر ببرد، مگر 6)

آن که احتمال دهد در آنجا از بین می رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای 

خن را گفته هت این سحفظ بهتر بوده است گفته است بیرون نبر، ولی اگر نداند به چه ج

باید به جای دیگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را 

 بدهد.

)سیستانی (: هر چند احتمال بدهی که از بین برود، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد، و 

نجا آاگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است مگر اینکه یقین داشته باشد مال در 

 تلف می شود که جایز است در این صورت آن را به جای امنی منتقل سازد.

 933ص: 

( )خوئی (، )زنجانی (، )تبریزی (: ) )زنجانی (، )تبریزی (: نمی تواند آن را به جای 2)

 دیگر ببرد و( اگر بجای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است .

ضامن است مگر ظاهر کالم او این  )فاضل (: چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف بشود،

باشد که به بردن آن به جایی که محفوظتر یا همانند جای اوّل است ، راضی می باشد. 

( )گلپایگانی (، )صافی (: که به نظر خودش 9( )اراکی (: چنانچه امانتدار بترسد .. )3)

 را بدهد. ( )گلپایگانی (، )صافی (: واجب است که عوض آن1برای حفظ بهتر باشد .. )
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)بهجت (: مسأله اگر امانت گذار جایی را برای حفظ امانت تعیین کند باید امانت دار آن 

را آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جایی گذاشته که در حفظ مال 

به حدّ جایی که مالک معیّن کرده نمی رسد، بنا بر أظهر ضامن است . اّما اگر امانت را به 

یی برده که در حفظ و نگهداری بهتر یا مثل جای تعیین شده است و امانت دار هم جا

بداند که آنجا در نظر امانت گذار بهتر یا مساوی با جای معیّن شده است ، بنا بر أظهر، 

 اشکال ندارد و در صورت تلف ، ضامن نیست .

 [2117]مسأله 

 اشاره

ود جایی را معین کند ولی به کسی اگر صاحب مال برای نگهداری مال خ 2339مسأله 

که امانت را قبول کرده نگوید که آن را بجای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که 

( آن را بجای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است 2( باید )6در آنجا از بین می رود )

صاحب مال ( مگر آن که 3ببرد و چنانچه مال در آن جای اّول تلف شود ضامن است )

( که در این صورت کسی که امانت را 9هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد )

( )اراکی (: 6قبول کرده ضامن نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

چنانچه امانت دار بترسد که در آنجا از بین می رود و بداند که چون بودن مال در آن 

( )گلپایگانی (، )صافی (: می تواند .. 2تر بوده ، آن را معیّن کرده .. )مکان برای حفظ به

( )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )اراکی (: ضامن نیست . ]پایان مسأله [ )گلپایگانی 3)

( )نوری (: که 9(، )صافی (: چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست . ]پایان مسأله [ )

 ت از آنجا ببرد.در این صورت الزم نیس

)خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (، )زنجانی (: مسأله اگر صاحب مال برای نگهداری مال 

خود جایی را معین کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محل ّ در نظر صاحب 
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مال خصوصیتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده ، می تواند آن را به جای دیگری 

آنجا محفوظتر یا مثل محل ّ اوّلی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود  که مال در

 ضامن نیست .

)سیستانی (: مسأله اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند، ولی از 

گفته او چنین فهمیده شود که آن محل ّ در نظر او خصوصیتی ندارد، امانتدار می تواند 

ی که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محل ّ اوّلی است ببرد و چنانچه آن را به جای دیگر

 مال در آنجا تلف شود ضامن نیست .

 939ص: 

 مسائل اختصاصی 

اگر مال کسی را گرفت ، ولی نه به عنوان امانت و نه به عنوان  6399)بهجت (: مسأله 

 دیگر، ضامن است .

ل کرد و بعد از آن که اکراه برطرف شد اگر امانت را با اکراه قبو 6391)بهجت (: مسأله 

باز هم مال را نگه داشت ، ولی قصد قبول امانت یا قصد رضایت به عقد اکراهی را نداشت 

 ضامن است .

اگر کسی امانت دار را با اکراه به تلف کردن مال وادار کرد،  6391)بهجت (: مسأله 

چه ست به شرط آن که از آنوادار کننده ضامن است و بنا بر أقرب تلف کننده ضامن نی

 بر آن اکراه شده بود، تجاوز نکرده باشد.

اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین توانایی  6399)بهجت (: مسأله 

دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند و چنانچه دفع نکند با این که حرجی 

هم بر او نداشته و ظالم امانت را غصب کند، امانت دار ضامن است ، و همچنین اگر 
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ی از آن داشته باشد، الزم است بدهد تا بقیه مال حفظ حفظ امانت بستگی به دادن قسمت

شود و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ 

کردن بود ضامن است . و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین مالی را 

ان در صورتی که امک پرداخت کند، جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد،

اذن گرفتن از امانت گذار یا ولی ّ او )و لو حاکم شرع ( نباشد، واجب است آن مال را 

 بپردازد و می تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانت گذار رجوع کند و از او بگیرد.

اگر حفظ امانت متوقّف بر آن باشد که دروغ بگوید، پس اگر  6393)بهجت (: مسأله 

تواند، باید توریه کند و اگر نمی تواند، واجب است دروغ بگوید تا امانت حفظ شود  می

و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است ، بلکه اگر قسم دروغ الزم شد، 

 واجب است قسم بخورد و گرنه ضامن است .

، امانت اگر امانت گذار مالی را از امانت گیرنده غصب کرده  6397)بهجت (: مسأله 

گیرنده می تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تقاص بردارد و پس ندهد و اگر 

امانت گذار مال شخص دیگری را غصب کرده و آن را امانت گذاشته ، پس بر امین 

واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد بلکه در صورت امکان باید از رسیدن آن به 

و اگر غاصب بمیرد و ورثه او امانت را مطالبه کنند،  دست غاصب جلوگیری نماید،

واجب است امین مُنکِر وجود امانت شود، ولی در صورت علم به غصبی بودن ، جایز 

نیست آن را به عنوان امانت قبول کند، مگر آن که اطمینان داشته باشد که می تواند به 

 مالک اصلی برگرداند.

امانت مسافرت الزم باشد، واجب است مسافرت اگر برای حفظ  6314)بهجت (: مسأله 

 نماید یا امانت را رد نماید.
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اگر مال تلف شود و کوتاهی امانت گیرنده هم در حفظ امانت  6316)بهجت (: مسأله 

ثابت شود یا خودش اعتراف کند، ولی در قیمت آن اختالف شود، قول امین که مُنکِرِ 

 زیادی ِ قیمت است ، مقدّم می شود.

 [2118ه ]مسأل

اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت  2333مسأله 

را به ولی ّ او برساند و یا به ولی ّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی ّ او 

( 6( و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد. )6ندهد )

(: و مال تلف شود ضامن است ، مگر این که ولی ّ او اجازه دهد امانت به حال )مکارم 

 خود بماند.

 931ص: 

)سیستانی (: مسأله اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه یا بی هوش شود، ودیعه باطل می 

شود و امانتدار باید فوراً امانت را به ولی ّ او برساند یا او را از امانت آگاه سازد، در غیر 

این صورت اگر مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد؛ و اگر دیوانگی یا بی هوشی 

 ی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند.صاحب مال گاه گاه

 [2119]مسأله 

اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او  2337مسأله 

( و از خبر دادن هم کوتاهی کند و 2( و چنانچه مال را به وارث او ندهد )6خبر دهد )

ی آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید مال تلف شود ضامن است ، ولی اگر برا

من وارث میتم ، راست می گوید یا نه ، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه ، مال را ندهد و 

( )مکارم (: که 6( )9( و مال تلف شود ضامن نیست )3از خبر دادن هم کوتاهی کند )
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برای آنکه می آن را ببرد و چنانچه در این کار کوتاهی کند ضامن است ، ولی اگر 

خواهد وارث را بشناسد، یا بداند میّت وارث دیگری هم دارد یا نه ، مال را ندهد و مال 

( )اراکی (: اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به 2تلف شود ضامن نیست . )

. .وارث یا ولی ّ او برساند یا به آنان خبر دهد و چنانچه مال را به وارث یا ولی ّ او ندهد 

 ( )فاضل (: مال را ندهد و خبر هم ندهد ولی در حفظ آن کوتاهی نکند ..3)

 ( )بهجت (: بنا بر اقرب .9)نوری (: مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد .. )

)سیستانی (: مسأله اگر صاحب مال بمیرد، ودیعه باطل می شود؛ پس اگر مال متعلق حق 

باید امانت دار مال را به وارث او برساند یا به  دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود،

وارث خبر دهد؛ در غیر این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است ؛ ولی اگر برای 

 تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگهدارد و تلف شود، ضامن نیست .

یل ولی ّ یا وک)زنجانی (: مسأله اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او یا 

وارث برساند یا به آنان خبر دهد و چنانچه مال را به آنان نرساند و از خبر دادن هم 

کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است ، و اگر در مورد امانت وصیتی شده باشد و 

برای آن وصی ّ تعیین شده باشد، باید مال را به وصی ّ برساند یا به او خبر دهد، ولی اگر 

ن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میتم یا وصی ّ او هستم برای آ

راست می گوید یا نه ، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه ، یا میّت در مورد امانت وصیتی 

کرده و برای آن وصی ّ تعیین کرده یا نه ، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند 

 و مال تلف شود ضامن نیست .

 [2141له ]مسأ

اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول  2394مسأله 

( بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به 6کرده باید مال را به همه ورثه )
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( پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد 2او واگذار کرده اند )

 ( )اراکی (: یا ولی ّ آنان ..6( )3ران است )ضامن سهم دیگ

 931ص: 

 ( )فاضل (: و اگر وصی ّ داشته باشد باید به وصی ّ هم مراجعه شود ..2)

)سیستانی (: اگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانتدار باید مال را به 

اگر میّت وصی ّ داشته باشد،  ( )اراکی (: و همچنین3همه ورثه یا وکیل همه آنها بدهد .. )

 در ثلث مال یا کمتر باید به وصی ّ هم مراجعه شود.

)زنجانی (: مسأله اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، اگر در مورد امانت 

وصیتی نموده و برای آن وصی ّ تعیین نموده ، امانت دار باید مال را به وصی ّ برساند یا 

برای آن وصیتی ننموده یا برای آن وصی ّ معیّن نکرده باشد، امانت به او خبر دهد و اگر 

دار باید مال را به همه ورثه یا اولیاء آنها بدهد یا به آنان خبر دهد یا به کسی بدهد که 

همه آنان اجازه گرفتن مال را به او داده باشند، و اگر بدون اجازه دیگران یا اولیاء آنها، 

 رثه بدهد ضامن سهم دیگران است .تمام مال را به یکی از و

 [2143]مسأله 

( وارث یا ولی ّ او 6اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود ) 2396مسأله 

( 6(. )3( باید هر چه زودتر به صاحب مال اطالع دهد، یا امانت را به او برساند )2)

ه د باید هر چه زودتر آن را ب)گلپایگانی (، )صافی (: هر کس که امانت در پیش او باش

( )زنجانی (: وارث یا ولی ّ 3( )اراکی (: که مال در دست اوست .. )2صاحبش برساند. )

 او باید هر چه زودتر به صاحب مال یا ولی ّ یا وکیل او خبر دهد یا امانت را به آنان برساند.
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عه باطل بیهوش شود، ودی)سیستانی (: مسأله اگر امانتدار بمیرد یا برای همیشه دیوانه یا 

می شود و وارث یا ولی ّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطالع دهند یا امانت را به 

او برسانند؛ و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه گاهی است بنا بر احتیاط واجب همین کار 

 را بکنند.

 [2142]مسأله 

( چنانچه ممکن است باید 6یند )اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود بب 2392مسأله 

( باید آن را به حاکم 3( امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست )2)

( در صورتی که وارث او امین 9شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد )

شاهد ( و 1است و از امانت اطالع دارد، الزم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند )

بگیرد و به وصی ّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محل ّ آن را 

( )اراکی (: بنا بر 2( )بهجت (: بطوری که اطمینان به مرگ خود پیدا کند .. )6بگوید. )

( )زنجانی (: به صاحب آن یا وکیل یا ولی ّ او برساند، یا آنها را 3احتیاط واجب باید .. )

( )اراکی 9ا خبر سازد و اگر رساندن امانت و خبر دادن آنان ممکن نیست .. )از این امر ب

(: اگر ممکن نیست به حاکم شرع یا مؤمنین عادل بدهد و چنانچه به حاکم شرع و مؤمنین 

 عادل دسترسی ندارد ..

)بهجت (: اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع و اگر آن هم نشد به مؤمنین عادل 

 انچه به حاکم شرع و مؤمنین عادل دسترسی ندارد ..بدهد و چن

 939ص: 

 )فاضل (: اگر ممکن نیست باید آن را به مجتهد جامع الشرایط بدهد ..
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)مکارم (: اگر ممکن نیست احتیاط آن است که به حاکم شرع دهد و اگر دسترسی ندارد 

جنس و باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی ّ و شاهد، اسم صاحب مال و 

( )زنجانی (: باید بهترین کاری را که برای رسیدن 1خصوصیّات و محل ّ آن را بگوید. )

 مال به صاحبش پس از وفات او سودمند است انجام دهد، مثلًا وصیت کند ..

)سیستانی (: مسأله اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید 

نت را به صاحب آن یا ولی یا وکیل او برساند و یا به او خبر دهد بنا بر احتیاط واجب اما

و اگر ممکن نیست باید بطوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که مال پس از وفات او 

به صاحبش خواهد رسید، مثلًا وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی ّ و شاهد اسم صاحب 

 د.مال و جنس و خصوصیات مال و محل ّ آن را بگوی

 [2141]مسأله 

 اشاره

اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله  2393مسأله 

( 2( عوضش را بدهد )6پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید )

( و مرض او خوب شود، یا بعد از مدّتی 3اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد )

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )سیستانی ( و )مکارم 9)پشیمان شود و وصیّت کند 

( )اراکی (: و اگر در 2( )گلپایگانی (، )صافی (: باید بنا بر احتیاط الزم .. )6( نیست )

نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدّتی پشیمان شود و 

نا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد. وصیّت کند چنانچه آن امانت از بین برود ب

( )زنجانی (: مگر پس از خوب شدن ، مالک 9( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )3)

راضی باشد که مال امانت بوده و امانت دار هم رضایت وی را احراز کرده باشد که در 
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امانت  کوتاهیاین صورت حکم به امانت پابرجا است ، بنا بر این اگر پس از آن بدون 

 تلف شود، ضامن نیست .

 مسائل اختصاصی 

اگر از فاسق یا کافر امانتی گرفته و او آن را مطالبه کند، واجب  6313)بهجت (: مسأله 

است آن را رد نماید، ولی بنا بر أظهر واجب نیست که امانت کافر حربی را رد کند و 

د، اگر امانت وسایل جنگی باش جایز است مسلمان آن را برای خودش تملّک نماید، بلکه

 رد کردن آن در زمان جنگ جایز نیست .

اگر برای امانتدار سفری پیش آمد، می تواند امانت را نزد اهل  2343)سیستانی (: مسأله 

و عیال خود نگهدارد مگر اینکه محافظت بر آن متوقف به بودن خودش باشد که در این 

یا ولی ّ یا وکیل او تحویل دهد یا او را آگاه  صورت یا باید بماند یا آن را به صاحبش

 سازد.

 933ص: 

 احکام عارِیَه 

 ]احکام عاریه از رساله امام خمینی [

 [2144]مسأله 

 اشاره

عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند  2399مسأله 

 و در عوض ، چیزی هم از او نگیرد.

 مسائل اختصاصی 
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در عاریه ، استفاده هایی جایز است که عادتاً و به حسب زمان و  6317)بهجت (: مسأله 

مکان مناسب آن چیز باشد و استفاده هایی غیر از منافع ظاهره آن جایز نیست ، مگر اینکه 

بداند یا قرینه باشد که می تواند از همه منافع آن استفاده کند و اگر چیزی بود که منافع 

ت و قرینه ای هم بر منع بعضی از منافع وجود نداشت ، استفاده از تمام منافع متعّددی داش

 آن جایز است .

اگر از مقداری که در عاریه مُعیّن شده تعدّی و تجاوز نماید، مثلًا  6314)بهجت (: مسأله 

زیادتر از مقداری که مجاز بوده بر حیوان عاریه ای حمل کرد یا سوار بر آن شد، یا زمین 

یادتر از مقداری که اجازه داشت ، زراعت کرد، پس اجرت استفاده های زیادتر از را ز

آن مقدار را ضامن است ، و اگر آن را برای استفاده معیّنی عاریه کرده ولی استفاده 

دیگری از آن نموده ، پس اجرت تمام آن را ضامن است ، و اگر آن مال تلف شود عین 

 آن را هم ضامن است .

 [2145]مسأله 

الزم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به کسی  2391مسأله 

دو  را به« عاریه »بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است . )مکارم (: مسأله 

صورت می توان انجام داد: نخست این که برای آن صیغه فارسی یا عربی بخواند، مثًلا 

و او هم قبول کند. دیگر این که بدون « ن مال را به تو عاریه می دهم من ای» بگوید: 

خواندن صیغه ، مال ِ مورد نظر را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد، او هم به آن 

 قصد بگیرد.

 [2146]مسأله 

عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به  2391مسأله 

( که مالک 2( مثلًا آن را اجاره داده ، در صورتی صحیح است )6کرده ) دیگری واگذار
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( 9( بگوید به عاریه دادن راضی هستم )3چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده )

( 2( )مکارم (: صحیح نیست ، مگر این که صاحب حق ّ راضی شود و اجازه دهد. )6)

(، )تبریزی (، )سیستانی (: به عاریه دادن ( )خوئی 3)فاضل (: در صورتی جایز است .. )

 راضی باشد.

 )زنجانی (: عاریه دادن را اجازه دهد.

 937ص: 

 ( )فاضل (: یا از قرائن ، رضایت او معلوم باشد.9)

 [2147]مسأله 

( می تواند 6چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره کرده ) 2399مسأله 

( که خودش از آن استفاده کند، 3( ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند )2عاریه بدهد )

( )مکارم (: می توان عاریه داد به شرط این که 6نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد. )

( )سیستانی (: مگر اینکه شرط شده باشد در 2دیگری داشته باشد. ) حق   وا گذاری به

عقد اجاره که خودش استفاده کند، و در صورت اوّل بنا بر احتیاط واجب نمی تواند آن 

 را بدون اذن مالکش به کسی که آن را عاریه کرده است تحویل دهد.

جب باید از مالک آن )اراکی (: در صورتی که بخواهد عاریه بدهد، بنا بر احتیاط وا

 اجازه بگیرد ..

)زنجانی (: می تواند آن را به کسی که مورد اعتماد است و عاریه دادن به وی برای مال 

 ( )فاضل (: یا عرف ، از اجاره این معنی را بفهمد ..3خطر نداشته باشد عاریه بدهد .. )

 [2148]مسأله 
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هند صحیح نیست ، امّا اگر ولی ّ بچه اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بد 2393مسأله 

( و بچه آن مال را به دستور ولی ّ به عاریه کننده 6مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد )

 ( )نوری (: و نیز بچه با اذن ولی ّ، عاریه دهد، اشکال ندارد.6برساند اشکال ندارد. )

بدهند  مفلّس مال خود را عاریه)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر دیوانه و بچه و سفیه و 

صحیح نیست ، امّا اگر ولی ّ مصلحت بداند مال کسی را که بر او والیت دارد عاریه دهد 

 اشکال ندارد و همچنین اگر مفلس با اذن غرماء )طلبکاران ( عاریه دهد.

)زنجانی (: همچنین اگر کسی عاریه دهنده را مجبور کرده باشد، عاریه باطل است ، مگر 

داً آن را اجازه دهد؛ امّا اگر ولی ّ دیوانه یا بچه یا سفیه مصلحت بداند، می تواند مال بع

آنها را عاریه دهد و نیز عاریه بچه ممیّز و سفیه با اذن یا اجازه ولی ّ آنها و عاریه مفلّس با 

 اذن یا اجازه بدهکاران صحیح می باشد.

با اجازه ولی ّ، مال خود را عاریه )خوئی (، )تبریزی (: و همچنین است اگر خود بچه 

 دهد.

)سیستانی (: و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه می کند بی 

 اشکال است .

)فاضل (: چنانچه این کار مصلحت آنها باشد اشکال ندارد و همچنین جایز است خود 

عاریه دهد و نیز مفلّس با بچه با اجازه ولی ّ مال خود را در موردی که مصلحت او باشد 

 اذن غُرماء )طلبکاران ( می تواند مالش را عاریه بدهد.

)مکارم (: مسأله دیوانه و بچه نابالغ نمی توانند مال خود را عاریه دهند اّما اگر ولی ّ اجازه 

 دهد و این کار به نفع آنها باشد مانعی ندارد.

 994ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 [2149]مسأله 

چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن  اگر در نگهداری 2397مسأله 

( و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست ، ولی چنانچه شرط 6هم زیاده روی ننماید )

کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طال و نقره 

آن تصرّف غیر مجاز هم ننماید .. ( )سیستانی (: در 6( عوض آن را بدهد. )2باشد، باید )

 ( )بهجت (: بنا بر أظهر باید ..2)

)مکارم (: مسأله هرگاه چیزی را که به عاریت گرفته تلف شود ضامن نیست ، مگر این 

که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد، همچنین اگر عاریه دهنده شرط ضمان کرده باشد، 

ت آالت ساخته شده از آنها باشد، در این دو یا چیزی را که عاریه کرده طال و نقره یا زین

 صورت نیز اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.

 [2151]مسأله 

اگر طال و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد  2314مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: صحّت آن شرط اشکال 6( چنانچه تلف شود ضامن نیست . )6)

 لی شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمّه مانعی ندارد.دارد، و

)فاضل (: مسأله اگر طال و نقره را عاریه نماید  2397)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

و اتّفاقاً بدون افراط و تفریط از بین برود، ضامن است هر چند شرط هم نکرده باشند. بلی 

ًا اگر از بین رفت ضامن نباشد و اتفاق ، اگر ضمن عاریه کردن طال و نقره شرط کند که

 تلف شود، ضامن نیست .

 [2153]مسأله 
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اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه  2316مسأله 

او بدهد. )مکارم (: مسأله هر گاه عاریه دهنده بمیرد، باید چیزی را که عاریه شده به ورثه 

 یه دهنده دیوانه شود، باید آن را به ولی ّ او داد.او بدهند و اگر عار

)سیستانی (: مسأله اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله 

 [ در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت ، عمل نماید.2337]

)زنجانی (: مسأله اگر عاریه دهنده بمیرد، چنانچه درباره عاریه وصیتی کرده و برای آن 

وصی ّ تعیین کرده باشد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به وصی ّ او بدهد و 

اگر وصیتی نکرده یا برای آن وصی ّ تعیین نکرده باشد، باید آن را به ورثه یا ولی ّ یا 

 دهد.وکیل آنها ب

 [2152]مسأله 

اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند مثلًا  2312مسأله 

 ( عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی ّ او بدهد.6دیوانه شود )

 996ص: 

( )سیستانی (: مثلًا دیوانه یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله 6)

 [ در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت ، عمل نماید.2333]

 .2316)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2151]مسأله 

 اشاره
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( 6را پس بگیرد )کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن  2313مسأله 

( )سیستانی 6( )2و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد )

 ( )سیستانی (: می تواند آن را بهم بزند.2(: می تواند عاریه را بهم بزند .. )

)زنجانی (: مگر شرط شود که عاریه دهنده یا عاریه گیرنده یا هر دو، حق ّ به هم زدن 

 داشته باشند که باید بر طبق شرط عمل شود.معامله را ن

)فاضل (: و در صورت اوّل ، اگر پس گرفتن ، عرفاً موجب خسارت عاریه گیرنده شود، 

 بنا بر احتیاط واجب باید مهلت بدهد.

 مسأله اختصاصی 

اگر زمینی را برای دفن میّت مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان  6394)بهجت (: مسأله 

د و بعد از دفن از عاریه برگشت ، نمی تواند عاریه گیرنده را وادار به نبش است عاریه دا

 قبر نماید، مگر آنکه بدن میّت از بین رفته باشد.

 [2154]مسأله 

اگر ظرف طال و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشکال ندارد، ولی  2319مسأله 

یه )گلپایگانی (، )نوری (: مسأله عار اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است . )اراکی (،

 دادن چیزی که استفاده حالل ندارد مثل ظرف طال و نقره باطل است .

)خوئی (: مسأله عاریه دادن چیزی که استفاده حالل ندارد مثل آالت لهو و قمار یا ظرف 

طال و نقره به جهت استعمال باطل است . و امّا عاریه دادن به جهت زینت نمودن جایز 

 است اگر چه احتیاط در ترک است .
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)زنجانی (: و همچنین عاریه دادن چیزی که هم استفاده حالل و هم استفاده حرام دارد 

 برای استفاده حرام باطل است .

)سیستانی (: یا ظرف طال و نقره به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن بلکه در مطلق 

مّا عاریه دادن به جهت زینت نمودن جایز استعماالت بنا بر احتیاط الزم باطل است و ا

 است .

)تبریزی (: باطل است و امّا عاریه دادن چیزی که منفعت حالل دارد مثل عاریه دادن 

 ظرف طال و نقره به جهت زینت نمودن جایز است .

 )صافی (: بقیه مسأله ذکر نشده .

دارد، به قصد فایده )مکارم (: مسأله جایز نیست چیزی که فایده حالل و حرام )هر دو( 

 حرام عاریه بدهند.

)فاضل (: مسأله عاریه دادن چیزی برای استفاده حرام از آن جایز نیست ، بنا بر این عاریه 

دادن انگشتری طالی مردانه به مرد جایز نیست . بلی ، اگر همین انگشتر را برای کاری 

 غیر از 

 992ص: 

 زینت کردن مرد بگیرد، مانعی ندارد.

 [2155]مسأله 

( و عاریه دادن حیوان 6عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن ) 2311مسأله 

( )مکارم (: و عاریه دادن حیوانات دیگر برای 6( )2نر برای کشیدن بر ماده صحیح است )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (: برای آبستن کردن 2منافع مشروع آنها صحیح است . )
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ه صحیح است ) )فاضل (: و نیز عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع حیوان مادّ

 آنها اشکال ندارد(.

 )بهجت (، )سیستانی (: برای جفت گیری صحیح است .

 [2156]مسأله 

( بدهد و بعد 6اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک ، یا وکیل یا ولی ّ او ) 2311مسأله 

( و در غیر این صورت ضامن است اگر 2آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست )

( که صاحبش معمولًا به آنجا می برده مثلًا اسب را در 3چه مثلًا آن را به جایی ببرد )

آن درست کرده ببندد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم  اصطبلی که صاحبش برای

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، 2( )بهجت (: به مالک یا ولی ّ او .. )6( نیست )

)تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (، )زنجانی (: ولی اگر بدون اجازه صاحب مال ، یا وکیل 

وئی (، )سیستانی (: اگر چه جایی باشد( که صاحبش ، یا ولی ّ او آن را به جایی ببرد ) )خ

معمولًا به آنجا می برده مثلًا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد 

( )اراکی (: اگر چه بدون 3و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است . )

 اطاّلع او به جایی ببرد ..

اریه کرده به مالک یا به ولی ّ یا به وکیلی که در مطلق )فاضل (: مسأله اگر چیزی را که ع

کارها وکالت داشته باشد و یا به وکیلی که در خصوص عاریه وکالت دارد بدهد و بعد 

آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست ، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل 

 صاحبش معمولًا به آنجا می برده ،یا ولی ّ او آن را به جایی ببرد اگر چه جایی باشد که 

مثلًا اتومبیل را در پارکینگی پارک کند که معمولًا صاحبش در آنجا پارک می کرده و 

 بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند یا به سرقت برود، ضامن است .

 [2157]مسأله 
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 نجس اگر چیز نجس را برای استعمال ِ خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید 2319مسأله 

بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( 

نیست )گلپایگانی (، )نوری (: مسأله اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی 

است عاریه دهد مثًلا لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند، ) )گلپایگانی (: بنا بر 

 باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید. احتیاط واجب (

)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: مسأله اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی 

است عاریه دهد، مثلًا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، باید نجس بودن 

یه جس را برای نماز خواندن عارآن را به کسی که عاریه می کند بگوید. و امّا اگر لباس ن

 دهد الزم نیست نجس بودنش را اطالع دهد.

 993ص: 

)صافی (: اگر لباس نجس را عاریه دهد، الزم نیست نجس بودن آن را بگوید، هر چند 

 بداند عاریه گیرنده با آن نماز می خواند.

ده ، که راموش کر)زنجانی (: مگر عاریه کننده نجس بودن آن را قبلًا می دانسته و فعلًا ف

 باید عاریه دهنده نجس بودن آن را به وی گوشزد کند.

[ 2419)سیستانی (: مسأله اگر چیز نجس را عاریه دهد، باید در صورتی که در مسأله ]

 گذشت نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید.

اریه دهد، )مکارم (: مسأله هرگاه ظرف نجسی را برای استعمال خوردن و آشامیدن ع

احتیاط واجب آن است که نجس بودن آن را به کسی که عاریه می دهد بگوید، همچنین 

 اگر لباسی را برای نماز عاریه دهد.

 [2158]مسأله 
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چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره  2313مسأله 

 مکارم ( نیست ، یا عاریه دهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )

 [2159]مسأله 

( به دیگری عاریه دهد، 6اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن ) 2317مسأله 

( عاریه دومی باطل 2چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود )

 ( )مکارم (: و صاحب اصلی زنده باشد ..2( )اراکی (: و از طرف او .. )6نمی شود. )

 [2161]مسأله 

( 6اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است ، باید آن را به صاحبش ) 2314مسأله 

 ( )زنجانی (: یا ولی ّ یا وکیل صاحبش ..6برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد. )

)مکارم (: مسأله هرگاه بعداً معلوم شود چیزی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را 

بش را نمی شناسد مطابق دستور مجهول المالک عمل کند به صاحبش برساند و اگر صاح

 و در هر حال نمی تواند آن را به عاریه دهنده باز گرداند.

 [2163]مسأله 

اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و  2316مسأله 

کسی که مال را غصب در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او یا از 

( و نیز عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده بُرده می تواند از او 6کرده مطالبه کند )

( و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده 2مطالبه نماید و یا از غاصب بگیرد )

( 6. )بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید

)اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )فاضل (، )سیستانی (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (، 

)زنجانی (: مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او 
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یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر ) )اراکی (، )نوری (: عوض مال یا 

را ( از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از  استفاده آن

عاریه دهنده مطالبه نماید ) )زنجانی (: و اگر عاریه کننده از مال استفاده نکند، ولی در 

 صورتی که غاصب مال را غصب نمی کرد، مورد استفاده مالک قرار می گرفت 

 999ص: 

را از عاریه کننده یا از کسی که مال را غصب کرده  مالک می تواند عوض این استفاده

( )بهجت (: و اگر مالک چیزی از غاصب گرفت ، غاصب می تواند عوض 2بگیرد(. )

 آن را از عاریه گیرنده بگیرد ..

)مکارم (: مسأله اگر مال غصبی را با اطالع از غصب بودن عاریه کند و در دست او از 

ال را از او بگیرد و اگر به او دسترسی پیدا نکند از بین برود، مالک می تواند عوض م

کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و همچنین عوض استفاده هایی را که عاریه 

 کننده برده باید بدهد.

 [2162]مسأله 

اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود،  2312مسأله 

را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده  چنانچه صاحب مال عوض آن

از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طال و نقره باشد، یا عاریه 

دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند 

( )خوئی (، 6( )2عاریه دهنده مطالبه نماید )( که به صاحب مال می دهد، از 6چیزی را )

( )سیستانی (: ولی اگر مالک از او 2)تبریزی (، )سیستانی (: نمی تواند عوض آن را .. )

 در مقابل استفاده او از این مال ، چیزی را بگیرد، می تواند از عاریه دهنده مطالبه نماید.
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ال غصبی است اگر مالک خسارت )مکارم (: مسأله در صورتی که نمی دانسته است آن م

مال یا منافع آن را بگیرد او می تواند آنچه را به مالک داده از عاریه دهنده غاصب بگیرد، 

البتّه این در صورتی است که عاریه دهنده شرط ضمان نکرده باشد و چیز عاریت شده از 

 جنس طال و نقره نباشد.

 عاریه و ودیعه )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: کارخانه ای با همه محتویاتش یعنی مواد اولیه و ابزارآالت و کاالها و اجناسی 6323س 

که توسط برخی از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده ، آتش گرفته است . آیا 

 بر عهده دارد؟ صاحب کارخانه ضامن آنهاست یا کسی که مسئولیت اداره آن را

ج : اگر آتش سوزی مستند به فعل کسی نباشد و کسی هم نسبت به حفظ کاالهای سپرده 

: 6329شده به کارخانه کوتاهی و تقصیر نکرده باشد، هیچ کس ضامن آنها نیست . س 

شخصی متن وصیتنامه مکتوب خود را به فرد دیگری سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند 

دهد، ولی او از تحویل آن به فرزند وی خودداری می کند، آیا این  بزرگترش تحویل

 کار او خیانت در امانت محسوب می شود؟

ج : خودداری از ردّ امانت به کسی که امانت گذار معیّن کرده است ، نوعی خیانت 

 محسوب می شود.

 991ص: 

تحویل  : در دوران خدمت سربازی لوازمی را از ارتش برای استفاده شخصی6321س 

گرفتم ، ولی بعد از پایان مدّت خدمت آنها را تحویل ندادم . در حال حاضر وظیفه من 

نسبت به آنها چیست ؟ آیا ریختن پول آنها به خزانه عمومی بانک مرکزی کفایت می 

 کند.
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ج : اگر اشیایی که از ارتش گرفته اید به عنوان عاریه بوده ، واجب است عین آنها را در 

وجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانید و اگر در اثر تعدّی یا تفریط صورتی که م

شما در حفظ آنها هر چند بر اثر تأخیر در بازگرداندن از بین رفته باشند، باید مثل یا قیمت 

: مبلغی 6321آنها را به ارتش بدهید و در غیر این صورت چیزی بر عهده شما نیست . س 

ال به شهر دیگری داده شده است ، ولی در راه به سرقت پول به شخص امینی برای انتق

 رفته است ، آیا آن شخص ضامن آن پول است ؟

ج : تا زمانی که تعدّی و تفریط شخص امین در حفظ و نگهداری آن ثابت نشده است ، 

: مبلغی از تبرّعات اهالی محل ّ را از هیئت امناء مسجد برای 6329او ضامن نیست . س 

خرید مواد الزم برای بنّایی مانند آهن و غیره ، تحویل گرفتم ، ولی در  تعمیر مسجد و

 راه همراه با وسایل شخصی ام مفقود شد، وظیفه من چیست ؟

 ج : اگر در نگهداری آن ، کوتاهی و تعدّی و تفریط نکرده اید، ضامن نیستید.

 991ص: 

 احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی 

 اشاره

( حالل می شود و آن بر دو قسم است : دائم و غیر 2( زن به مرد )6)بواسطه عقد ازدواج 

( و زنی را که به این 9( عقدِ دائم آن است که مدّت زناشویی در آن معین نشود )3دائم )

گویند. و عقد غیر دائم آن است که مدّت زناشویی در آن « دائمه »قسم عقد می کنند 

یا یک روز یا یکماه یا یکسال یا بیشتر عقد  معین شود، مثلًا زن را به مدّت یک ساعت

( )مکارم (: 6می نامند. )« متعه و صیغه »( و زنی را که به این قِسم عقد کنند 1نمایند )

ازدواج از مستحبّات است و اگر کسی بترسد که با ترک ازدواج در حرام بیفتد ازدواج 
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( )خوئی (، 3و مرد به زن .. )( )سیستانی (: 2بر او واجب است . بواسطه عقد ازدواج .. )

( )خوئی (، )سیستانی (، 9)تبریزی (، )سیستانی (: دائم و غیر دائم )ازدواج موقّت ( .. )

( )خوئی (، )تبریزی (: ولی ) )تبریزی (: بنا بر احتیاط( 1)تبریزی (: و همیشگی باشد .. )

(: که در این صورت باید مدّت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر زیادتر نباشد ) )خوئی 

 عقد دائمی خواهد بود( ..

)سیستانی (: ولی باید مدّت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد 

 که در این صورت عقد باطل خواهد بود ..

)بهجت (: مسأله عقد نکاح یا ازدواج ، عقدی است که بوسیله آن زن به مرد حالل می 

عقد دائم ؛ و آن عبارت است از ازدواجی که مدّت در  6سم است : شود و آن بر دو قِ

عقد غیر دائم  2گویند. « دائمه »آن معین نشود و زنی را که به این صورت عقد می کنند 

؛ و آن عبارت است از ازدواجی که مدّت در آن معین شود و زنی را که به این صورت 

آن که به مدّت یک ساعت یا یک روز یا می نامند، مثل « صیغه »یا « متعه »عقد کنند 

 یک ماه یا بیشتر عقد نمایند.

)زنجانی (: مسأله بواسطه عقد ازدواج ، زن و مرد به یکدیگر حالل می شوند و آن بر دو 

قِسم است : عقد دائم و عقد موقّت ؛ عقد دائم آن است که مدّت زناشوئی در آن به هیچ 

 می گویند. عقد موقّت« دائمه »قِسم عقد می کنند  وجه محدود نباشد و زنی را که به این

آن است که مدّت زناشوئی در آن معیّن شود، مثلًا زن را به مدّت یک ساعت یا یک روز 

و « متعه »یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنی را که به این قِسم عقد کنند 

ل ان پذیر است که در کتابهای مفصّ می نامند. عقد موّقت به گونه دیگری هم امک« صیغه »

 فقهی گفته شده است .

 999ص: 
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 احکام عقد

 [2161]مسأله 

در زناشویی چه دائم و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود و تنها راضی  2313مسأله 

( و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می خوانند، یا 2( کافی نیست )6بودن زن و مرد )

( )سیستانی (: و همچنین نوشتن 6( )3که از طرف آنان بخواند ) دیگری را وکیل می کنند

( )زنجانی (: تنها راضی بودن زن و مرد، یا معاطات و کتابت 2بنا بر احتیاط واجب .. )

کافی نیست ، مگر درباره شخص الل که اگر می تواند بنویسد، با نوشته و اگر نمی تواند، 

و احتیاط مستحب ّ آن است که اگر بتواند، کسی با اشاره ، انشاء عقد ازدواج می نماید 

( )زنجانی (: یا ولی ّ کسی صیغه عقد را 3را که قادر به خواندن عقد است وکیل کند .. )

 برای او می خواند یا دیگری را وکیل می کند.

 [2164]مسأله 

وکیل الزم نیست مرد باشد، زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد از  2319مسأله 

( )زنجانی (: بلکه بچه ممیّز نیز می تواند برای خواندن 6( )6طرف دیگری وکیل شود )

 صیغه وکیل شود.

)مکارم (: مسأله وکالت مرد از طرف زن ، یا زن از طرف مرد، برای خواندن صیغه مانعی 

 ندارد.

 [2165سأله ]م

( نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است ، نمی توانند 6زن و مرد تا یقین ) 2311مسأله 

( و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت 2به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند )

( )سیستانی (: تا 6( ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافی است . )3نمی کند )
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( )مکارم (: ولی اگر وکیلی 2مینان .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )اط

 مورد اعتماد باشد و بگوید خوانده ام کافی است .

( )سیستانی (: بلکه اگر وکیل 3)فاضل (: نمی توانند با یکدیگر رفتار محرمانه نمایند .. )

ر و نباشد، احتیاط واجب آن است که ببگوید صیغه را خوانده ام ولی اطمینان به گفته ا

 آن ترتیب اثر ندهند.

)زنجانی (: مسأله زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است یا بدلیل 

معتبری همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد که صیغه خوانده شده نمی توانند 

به احکام زناشوئی عمل کنند، مثلًا به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به اینکه وکیل 

نده است کفایت نمی کند، و اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام بنا بر صیغه را خوا

احتیاط واجب تا از گفته وی به خواندن صیغه اطمینان نشود گفته وکیل کفایت نمی کند 

و اگر اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود که وکیل عقد را خوانده و شک داشته باشیم 

 ، شرعاً صحیح به شمار می آید.که درست خوانده یا خیر؛ عقد خوانده شده 

 [2166]مسأله 

اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلًا ده روزه او را به عقد مردی درآورد و  2311مسأله 

( ) در صورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل 6ابتدای ده روز را معین نکند )

 اختیار

 993ص: 

اهد او را ده روز به عقد آن مرد در ( آن وکیل می تواند هر وقت که بخو2کامل داده )

( معلوم باشد که زن ، روز یا ساعت معیّنی را قصد کرده ، باید صیغه را 3آورد؛ و اگر )

( )مکارم (: باید آغاز آن را از روز و ساعتی که عقد می کند 6مطابق قصد او بخواند. )
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ه ید بیش از مقداری کقرار دهد. ]پایان مسأله [ )زنجانی (: آن وکیل در صورت امکان نبا

معمول است خواندن عقد را به تأخیر بیندازد، مگر قرینه ای در کار باشد که در این 

صورت می تواند هر مقداری که قرینه داللت می کند خواندن عقدرا به تأخیر بیندازد، 

( 2در هر حال بنا بر احتیاط واجب باید ابتدای ده روز را همان زمان عقد قرار دهد. )

مت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )اراکی (، )خوئی (، )تبریزی ]قس

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )اراکی (، )سیستانی (، 3(، )سیستانی ( و )صافی ( نیست [ )

 )صافی (، )تبریزی (: ولی اگر ..

 [2167]مسأله 

غیر دائم از طرف دو نفر  یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا 2319مسأله 

( می تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور 2( وکیل شود و نیز انسان )6)

( ولی احتیاط مستحب ّ آن است که عقد را دو نفر بخوانند. 3دائم یا غیر دائم عقد کند )

)نوری (: از  ( )گلپایگانی (، )صافی (،6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )گلپایگانی (، 3( )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: نیز مرد .. )2طرف زن و مرد .. )

)صافی (، )نوری (: و همچنین زن می تواند از طرف مرد وکیل شود که خود را به عقد 

 او درآورد ..

)مکارم (: مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که یک نفر از سوی دو همسر صیغه عقد 

خواند، یعنی دو طرف عقد دو نفر باشند و نیز احتیاط مستحب ّ این است که انسان نمی ن

 تواند از طرف زن وکیل شود تا او را برای خود به طور دائم و یا موقّت عقد کند.

)زنجانی (: مسأله یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا موقّت از طرف دو 

ط مستحب ّ آن است که عقد را دو نفر بخوانند، ولی عقد نفر وکیل شود هر چند احتیا

شوهر به وکالت از طرف زن و عقد زن به وکالت از طرف شوهر به احتیاط واجب صحیح 
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نیست ، خواه وکالت در ایجاب باشد یا در قبول ، حتّی اگر عقد را دو نفر بخوانند مثل 

 .را برای خود وکیل نمایداینکه مرد وکیل زن باشد و زن وکیل مرد، یا شخص دیگری 

 دستور خواندن عقد دائم 

 [2168]مسأله 

( اوّل زن بگوید: زَوَّجتُک َ 6اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و ) 2313مسأله 

یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده ، پس از « نَفسی ِ عَلَی الصَّداق ِ المَعلُوم ِ

 یعنی قبول کردم ازدواج را ، عقد صحیح« قَبِلت ُ التَّزویج َ»د بگوید: ( مر2آن بدون فاصله )

( و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلًا 3است )

زَوَّجت ُ مُوکّلَتِی فاطِمََه »باشد و وکیل زن بگوید: « فاطمه »و اسم زن « احمد»اسم مرد 

( وکیل مرد بگوید: 1، پس بدون فاصله )(«9ی الصَّداق ِ المَعلُوم )مُوَکّلَک َ احمَدَ عَلَ

( )سیستانی (: و پس از 6( )9صحیح می باشد )(« 1قَبِلت ُ لِمُوَکّلی احمَدَ عَلی الصَّداق ِ )»

 ( )سیستانی (: بدون فاصله قابل توجهی ..2تعیین مقدار مهر .. )

 997ص: 

( )خوئی (، 9بگوید عقد صحیح است .. )« بِلت ُقَ»( )سیستانی (: و همچنین اگر فقط 3)

)تبریزی (، )سیستانی (: وکیل زن بگوید: زَوَّجت ُ مُوَک لَک َ احمَدَ مُوَک لَتِی فاطِمَهَ عَلَی 

( )خوئی (، )صافی (، 1( )سیستانی (: بدون فاصله قابل توجهی .. )1الصَّداق ِ المَعلُوم ِ .. )

مرد بگوید: قَبِلت ُ التَّزوِیج َ لِمُوَک لِی احمَدَ عَلَی الصَّداقِ   )تبریزی (، )سیستانی (: وکیل

( )اراکی (، )خوئی (، )تبریزی (: و بنا بر احتیاط واجب باید لفظی که مرد 9المَعلُوم ِ. )

مرد هم  می گوید« زَوَّجت ُ»می گوید با لفظی که زن می گوید مطابق باشد، مثلًا اگر زن 

 بگوید.« ج قَبِلت ُ التَّزوی»
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)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: و بهتر آن است ) )سیستانی (: و احتیاط مستحب ّ آن 

است ( که لفظی که مرد می گوید با لفظی که زن می گوید مطابق باشد، مثلًا اگر زن 

 «(.اح َن کقَبِلت ُ ال»بگوید ) )سیستانی (: نه « قَبِلت ُ التَّزوِیج »می گوید مرد هم « زَوَّجت ُ»

 نَفسِی  َزَوَّجتُک»)مکارم (: مسأله برای خواندن صیغه عقد دائم کافی است که زن بگوید: 

)یعنی : خود را به همسری تو درآوردم به مهری که معیّن شده ( « عَلَی الصَّداق ِ المَعلُوم ِ

گر را ( و ا)یعنی قبول کردم این ازدواج « قَبِلت ُ التَّزویج َ»و مرد هم بعد از آن بگوید: 

 مُوَکّلَتِی  ُزَوَّجت»دیگری را برای این کار وکیل کنند کافی است که وکیل زن بگوید: 

)موکّله خودم را به همسری موکّل تو با مهر معلوم « مُوَک لَک َ عَلَی الصَّداق ِ المَعلُوم ِ

ف گونه از طرمن نیز همین« ) قَبِلت ُ لِمُوَک لِی هکَذا»درآوردم ( وکیل مرد نیز بگوید: 

 موکّل خودم قبول کردم (.

)زنجانی (: مسأله اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید 

)یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معیّن « زَوَّجتُک َ نَفسی عَلَی الصَّداق ِ المَعلُوم ِ»

  ِبِلت ُ التَّزویج َ عَلَی الصَّداققَ»شده (، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه ، مرد بگوید: 

)یعنی ازدواج را با مهری که معیّن شده قبول کردم ( عقد صحیح است . جمله « المَعلُوم 

ر در ؛ بلکه اگ«قَبِلت ُ التَزویج َ هکَذا»دوم می تواند با اشاره به مَهر مذکور باشد مانند 

ن و مقصود او قبول تزویج با مَهر معیّ« ج قَبِلت ُ التَّزوی»یا « قَبِلت ُ»جواب ، تنها بگوید: 

 شده باشد کفایت می کند.

در عقد ازدواج دائم اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، 

ی زَوَّجت ُ مُوَک لَت»چنانچه مثلًا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: 

، پس بدون فاصله قابل توجّهی مرد بگوید: «لَی الصَّداق ِ المَعلُوم ِفاطِمَهَ مُوَک لَک َ احمَدَ عَ
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صحیح می باشد؛ همین طور به شکلهای دیگری « قَبِلت ُ لِمُوَک لی عَلَی الصَّداق ِ المَعلُوم »

 که اشاره شد.

گفتنی است که الزم نیست صیغه ایجاب را زن بخواند و صیغه قبول را مرد؛ بلکه بر 

اند صیغه ایجاب را مرد و صیغه قبول را زن بخواند. در هر حال باید صیغه عکس ، می تو

ای که مرد و زن می خوانند، معنای یکسانی را برساند، هر چند با یک لفظ نباشد؛ مثلًا 

 ی ندارد.اشکال« قَبِلت ُ الن کاح »صیغه بخواند و مرد با لفظ « زَوَّجتُک َ»اگر زن با لفظ 

 914ص: 

 دستور خواندن عقد غیر دائم 

 [2169]مسأله 

اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که  2317مسأله 

زَوَّجتُک َ نَفسی ِ فِی المُدَّهِ المَعلُومَهِ عَلَی »مدّت و مهر را معیّن کردند، چنانچه زن بگوید: 

( و اگر 3، صحیح است )«قَبِلت ُ»( مرد بگوید: 2)( بعد بدون فاصله 6« )المَهرِ المَعلُوم 

( ُموَک لَتِی مُوَکّلَکَ  9مَتَّعت ُ )»دیگری را وکیل کنند و اوّل وکیل زن به وکیل مرد بگوید: 

قَبِلتُ  »( وکیل مرد بگوید: 1پس بدون فاصله )« ( فِی المُدَّهِ المَعلُومَهِ عَلَی المَهرِ المَعلُوم 1)

( )مکارم (: ) من خودم را به همسری تو در مدّت 6( صحیح می باشد. )9« )لِمُوَکّلی هکَذا

 )قبول کردم ( یا اینکه وکیل زن« قَبِلت ُ»معیّن بامهر معیّن در آوردم ( مرد نیز بگوید: 

دم ه خو)موکّل« مَتَّعت ُ مُوَک لَتی مُوَکّلَک َ فِی المُدّهِ المَعلُومَهِ عَلَی المَهرِ المَعلوم ِ»بگوید: 

قَبِلتُ  »را به ازدواج موکّل تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم (، وکیل مرد نیز بگوید: 

( )سیستانی (: بدون فاصله 2)قبول کردم برای موکّل خودم همین طور(. )« لِمُوَک لی هکَذا

یج َ فِی وقَبِلت ُ التّز»( )زنجانی (: بدون فاصله قابل توجّهی مرد بگوید: 3قابل توجّهی .. )

یا  «قَبِلت ُ التَّزویج َ»یا « قَبِلت ُ التَّزویج َ هکَذا»یا « المُدَّهِ المَعلُومَهِ عَلَی المَهرِ المَعلُوم ِ
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در « مُوَک لَک َ»( ]کلمه 1( )خوئی (، )سیستانی (: زَوَّجت ُ .. )9صحیح است .. )« قَبِلت ُ»

( )زنجانی 9(: بدون فاصله قابل توجهی . )( )سیستانی 1رساله آیت اللّه )تبریزی ( نیست [ )

 (: یا به شکلهای دیگر که اشاره شد ..

 « ..قَبِلت ُ التَّزوِیج َ لِمُوَک لی هکَذا»)خوئی (، )سیستانی (: 

 شرایط عقد

 [2171]مسأله 

 اشاره

عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل : آن که به عربی صحیح خوانده شود به  2394مسأله 

( و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر 6ب )احتیاط واج

( امّا باید 2لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و الزم هم نیست که وکیل بگیرند )

( 9( دوم : مرد و زن یا وکیل )3را بفهماند )« قَبِلت ُ»و « زَوَّجت ُ »لفظی بگویند که معنی 

ند قصد انشاء داشته باشند یعنی اگر خود مرد وزن صیغه را می آنها که صیغه را می خوان

( 1قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد )« زَوَّجتُک َ نَفسِی »خوانند، زن به گفتن 

( 1زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل )« قَبِلت ُ التَّزویج َ»و مرد به گفتن 

( قصدشان این باشد که مرد 9« )زَوَّجت ُ و قَبِلت ُ»گفتن مردوزن صیغه را می خوانند، به 

(. سوم : کسی که صیغه را می 7( زن و شوهر شوند )3و زنی که آنان را وکیل کرده اند )

( چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده 64خواند بالغ و عاقل باشد )

ا صیغه را می خوانند، در عقد، زن ( چهارم : اگر وکیل زن و شوهر یا ولی ّ آنه66باشد )

و شوهر را معین کنند مثلًا اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند. پس کسی که چند 

)یعنی زن تو نمودم یکی از « زَوَّجتُک َ إِحدی بَناتِی »دختر دارد، اگر به مردی بگوید 
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 موقع عقد، دختر را معین یعنی قبول کردم ، چون در« قَبِلت ُ»دخترانم را ( و او بگوید 

 نکرده اند عقد باطل است . پنجم : زن و مرد به ازدواج راضی 

 916ص: 

( ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضی است عقد 62باشند )

 ( )اراکی (: اوّل : آن که به عربی صحیح خوانده شود ..6صحیح است . )

مرد و زن قدرت خواندن صیغه عقد به عربی را داشته باشند،  )نوری (: اوّل : آن که اگر

( )گلپایگانی (، )صافی (: اوّل : آن که به عربی صحیح خوانده شود 2به عربی بخوانند .. )

و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند بهتر بلکه أحوط آن است 

دشان د وکیل کنند لکن الزم نیست و خوکه کسی را که می تواند به عربی صحیح بخوان

 هم می توانند به غیر عربی بخوانند ..

)خوئی (، )تبریزی (: اوّل : آن که بنا بر احتیاط به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود 

مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند چنانچه ممکن باشد بنا بر احتیاط واجب 

جب آن است ( کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند ) )تبریزی (: احتیاط وا

 وکیل کنند و اگر ممکن نباشد خودشان می توانند به غیر عربی بخوانند ..

)سیستانی (: اّول : آن که بنا بر احتیاط واجب به عربی خوانده شود و اگر خود مرد و زن 

وکیل بگیرند  وانند و الزم نیستنتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به غیر عربی بخ

( )زنجانی (: اوّل : آن که بنا بر احتیاط مستحب ّ به عربی صحیح خوانده شود، و اگر 3.. )

خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، بی اشکال به هر لفظی که صیغه 

آن  ت و احتیاط مستحب ّرا بفهماند صحیح اس« قَبِلت ُ»و « زَوَّجتُک »را بخوانند و معنای 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

است که چنانچه ممکن باشد، کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند 

.. 

)فاضل (: اوّل : آن که به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه 

را به عربی صحیح بخوانند چنانچه ممکن باشد، احتیاط مستحب ّ آن است کسی را که 

واند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند و اگر خودشان بخوانند، باید لفظی بگویند می ت

( )نوری (: و با گفتن 1( )زنجانی (: یا ولی ّ .. )9را بفهماند .. )« زَوَّجت ُ و قَبِلت ُ»که معنی 

( 9( )زنجانی (: یا ولی ّ. )1این لفظ پیمان زناشوئی میان خود و آن مرد ببندد .. )

ی (، )نوری (، )صافی (: اگر وکیل مرد و وکیل زن صیغه را می خوانند به گفتن )گلپایگان

( )نوری (: و میان آنها 7( )زنجانی (: یا ولی ّ آنها هستند .. )3« .. )زَوَّجت ُ الخ وَ قَبِلت ُ»

( )اراکی (، )نوری (: کسی که صیغه را می خواند عاقل باشد 64زناشوئی برقرار شود .. )

 و بنا بر احتیاط مستحب ّ بالغ باشد( .. ) )نوری (:

)گلپایگانی (، )صافی (: کسی که صیغه را می خواند عاقل و بنا بر احتیاط الزم بالغ باشد 

.. 

 )خوئی (، )تبریزی (: کسی که صیغه را می خواند بنا بر احتیاط، بالغ و عاقل باشد ..

( )نوری (: ولی اگر نابالغ 66..  )زنجانی (: کسی که صیغه را می خواند ممیّز و عاقل باشد

 ممیز با قصد انشاء، صیغه عقد را برای دیگری وکالتاً یا فضولتاً

 912ص: 

اجرا کند و او اجازه دهد یا برای خود با اذن یا اجازه ولی ّ، عقد کند یا بعد از بلوغ ، عقِد 

 قبل از بلوغ را برای خود قبول کند صحیح می باشد ..
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)زنجانی (: و اگر ممیّز برای خودش صیغه می خواند، باید با اجازه ولی ّ باشد و به احتیاط 

 مستحب ّ کسی که صیغه می خواند بالغ باشد ..

)سیستانی (: سوم : کسی که صیغه را می خواند باید عاقل باشد، و اگر برای خود می 

خواند باید بالغ نیز باشد، بلکه بنا بر احتیاط واجب عقد کودک نابالغ ممیز برای دیگری 

 کافی نیست ، و اگر خواند باید طالق دهند یا دوباره عقد بخوانند ..

م می خواند، الزم نیست بالغ باشد، بلکه باید مفهو)فاضل (: سوم : کسی که صیغه عقد را 

لفظی را که می گوید دقیقاً بداند پس اگر بچه ممیّز برای خودش با اجازه ولیّش ، و یا 

( )سیستانی (: ولی اگر ظاهراً کراهت داشته 62برای دیگران عقد بخواند، صحیح است .. )

 ت .باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند، عقد صحیح اس

)بهجت (: مسأله بنا بر أظهر، ترجمه صیغه عقد به فارسی یا زبان دیگر با وجود قدرت بر 

عربی کافی است ، و احتیاط مستحب ّ عربی بودن صیغه است ، و برای کسی که آشنا به 

معنای عربی صیغه نیست و فقط می داند که صیغه عقد، به این لفظ جاری می شود، 

که هم صیغه عربی و هم ترجمه اش را بخواند، و اکتفا کردن احتیاط مستحب ّ این است 

او به عربی خالی از تأمل نیست ، و اگر نمی توانند صیغه عربی را بخوانند و یا وکیل 

بگیرند، قطعاً ترجمه کافی است . کسی که صیغه عقد را می خواند، چه برای خود و چه 

ه عاقل باشد و در هنگام خواندن صیغ به عنوان وکیل ، بنا بر احتیاط واجب باید بالغ و

قصد ایجاد عقد نکاح داشته باشد، و اگر در حال مستی صیغه را بخوانند، عقد صحیح 

نیست . ولی ّ یا وکیل زن یا مرد، که صیغه عقد را می خوانند باید زن و شوهر را به قصد 

ه از روی چ و لفظ معین کنند و در صورتی که زن یا شوهر به لفظ یا قصد معین نشود،

 غفلت باشد یا با قصد خالف ، عقد باطل است .
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احتیاط آن است که صیغه آن به  6)مکارم (: مسأله عقد ازدواج شرایطی دارد از جمله : 

عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند 

اجب ی خواندن صیغه به زبان عربی ومی توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برا

کسی که صیغه  2نیست ، ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند. 

را می خواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ 

این معنی را همسری در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد 

کسی که صیغه عقد را می خواند  3قبول کند، وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد. 

ولی ّ یا وکیل در  9باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل باشد. 

اجرای صیغه عقد باید زن و شوهر را معین کند، بنا بر این اگر کسی چند دختر دارد نمی 

)یکی از دخترانم را به همسری تو « زَوَّجتُک َ احدی َبناتی »د به مردی بگوید: توان

 زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی  1درآوردم (. 

 913ص: 

باشند ولی اگر یکی از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه می دهد، امّا می دانیم قلباً راضی 

صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند  صیغه عقد باید 1است عقد صحیح است . )

 که معنی آن را عوض کند عقد باطل است امّا اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.

 مسأله اختصاصی 

حضور دو شاهد عادل ، در عقد دائم و غیر دائم الزم نیست ، ولی  6339)بهجت (: مسأله 

 احتیاط مستحب ّ آن است که حضور داشته باشند.

 [2173]مسأله 
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اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند عقد  2396مسأله 

( )زنجانی (: هر چند 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6باطل است )

 قادر به خواندن عقد به شکل صحیح نباشند، بلکه باید وکیل بگیرند.

 ششم . ، شرط2394)مکارم (: رجوع کنید ذیل مسأله 

)سیستانی (: مسأله اگر در عقد یک حرف یا بیشتر غلط خوانده شود که معنی آن را 

 عوض نکند، عقد صحیح است .

 [2172]مسأله 

کسی که دستور زبان عربی را نمی داند، اگر قرائتش صحیح باشد و معنای  2392مسأله 

قصد نماید، می تواند ( و از هر لفظی معنای آن را 6هر کلمه از عقد را جداگانه بداند )

( )فاضل (: و قصد 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2عقد را بخواند )

( )فاضل (: و چنانچه معنای آن را بطور اجمال بداند، بنا بر احتیاط واجب 2انشاء بنماید .. )

 کافی نیست .

کل ّ عبارت ، معنای آن را )زنجانی (: بلکه اگر معنای مجموع صیغه عقد را بداند، و از 

 قصد کند کفایت می کند.

)مکارم (: مسأله کسی که دستور زبان عربی را نمی داند ولی کلمات عقد را صحیح ادا 

 می کند و معنی آن را نیز می داند عقد او صحیح است .

)سیستانی (: مسأله کسی که صیغه عقد را می خواند اگر معنای آن را هر چند به طور 

بداند و قصد تحقق آن معنا را بکند عقد صحیح است و الزم نیست که معنای اجمال 

 صیغه را تفصیلًا بداند مثلًا بداند که فعل یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است .
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 [2171]مسأله 

( را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعداً زن و مرد 6اگر زنی ) 2393مسأله 

( )بهجت (: زن و مرد باید 6( )3( عقد صحیح است )2د راضی هستیم )بگویند به آن عق

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: بعداً زن و مرد 2به عقد راضی باشند، ولی اگر زنی .. )

( )سیستانی (: و برای اجازه ، کافی است سخنی بگوید و یا 3آن عقد را اجازه نمایند .. )

 و داللت داشته باشد.کاری انجام دهد که بر رضایت ا

)زنجانی (: مسأله اگر کسی که ولی ّ زن یا مرد نیست ، بدون اجازه آنان یا ولی ّ ایشان 

 عقد

 919ص: 

 کند، سپس مرد یا زن یا ولی ّ یا وکیل آنها اجازه دهد، عقد صحیح خواهد بود.

 [2174]مسأله 

( و بعد از 6نمایند ) اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور 2399مسأله 

( 3( عقد صحیح است )2خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و بعد از خواندن عقد ) )سیستانی (: به نحوی که 6)

در مسأله قبل گفته شد( اجازه نمایند، عقد صحیح است و بهتر آن است که دوباره عقد 

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر عقد با قصد خوانده شده باشد الزم نیست 2وانند. )را بخ

( )زنجانی (: ولی احتیاط مستحب ّ آن 3دوباره بخوانند ) )صافی (: اگر چه بهتر است (. )

 است که دوباره عقد را بخوانند.

 )مکارم (: احتیاط واجب آن است که صیغه عقد را از نو بخوانند.
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 [2175]مسأله 

( نابالغ یا دیوانه خود که به حال 6پدر و جدّ پدری می توانند برای فرزند ) 2391مسأله 

( ازدواج کنند. و بعد از آن که آن طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل 2دیوانگی بالغ شده است )

م ه(، اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای نداشته نمی تواند آن را به 3گردید )

( )خوئی (، )فاضل (، 6(. )9بزند و اگر مفسده ای داشته می تواند آن را به هم بزند )

( )بهجت (: در صورتی که مصلحت 2)سیستانی (، )تبریزی (: برای فرزند پسر یا دختر .. )

( )بهجت (: نمی تواند آن 3باشد .. )نوری (: و همچنین اگر دیوانگی بعد از بلوغ بوده .. )

( )خوئی (، )تبریزی (: می تواند 9زند، حتی اگر طفل ، پسر باشد بنا بر أظهر. )را به هم ب

آن را امضاء یا رد نماید ولی در صورتی که دختر و پسر نا بالغ را پدرانشان به یکدیگر 

تزویج کنند چنانچه پس از بلوغشان اجازه نکنند احتیاط به طالق ) )خوئی (: یا عقد 

 جدید( ترک نشود.

(: اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای داشته می تواند آن را امضاء یا  )سیستانی

رد نماید و اگر مفسده ای نداشته چنانچه پسر یا دختر نا بالغ عقد ازدواج خود را به هم 

 بزنند به احتیاط واجب یا باید طالق دهند یا عقد را دوباره بخوانند.

ده اند، مصلحت داشته باشد، نمی تواند آن را به )فاضل (: اگر ازدواجی که برای او کر

هم بزند و اگر مفسده ای داشته باشد، عقد فضولی است و می تواند آن را امضاء کرده یا 

عقد را به هم بزند، ولی چنانچه برای آنها مصلحت نداشته و مفسده هم نداشته باشد، در 

 صحّت عقد اشکال است و احتیاط ترک نشود.

له پدر و جد پدری می توانند ) در صورت ضرورت ( برای فرزند نابالغ یا )مکارم (: مسأ

دیوانه خود ازدواج کنند و بعد از آن که طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، بنا بر احتیاط 

 واجب نباید آن را به هم زد.
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سر پ)زنجانی (: مسأله پدر و جدّ پدری می توانند در صورتی که مفسده نداشته باشد برای 

یا دختر نابالغ یا دیوانه خود ازدواج کنند و در اینجا فرقی نیست که دیوانه با حال دیوانگی 

بالغ شده باشد، یا پس از بالغ شدن دیوانه شده باشد؛ و بعد از آن که دختر بالغ شد نمی 

 تواند ازدواجی را که برای او کرده اند بهم بزند و اگر پسر بالغ شد، بنا بر احتیاط واجب

 اجازه وی 

 911ص: 

رعایت شود، مخصوصاً اگر عقد توسط جدّ انجام گرفته شده باشد؛ بنا بر این در صورت 

عدم اجازه پسر، او را شوهر آن دختر به حساب نیاورند و دختر هم ، تا طالق صورت 

 نگرفته ، با دیگری ازدواج نکند.

 [2175]مسأله 

ده است ، یعنی مصلحت خود را دختری که به حد بلوغ رسیده و رشی 2391مسأله 

( از پدر یا جّد 2( باید )6تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد )

( )سیستانی (: و 6( )9( و اجازه مادر و برادر الزم نیست )3پدری خود اجازه بگیرد )

احتیاط  ( )خوئی (، )اراکی (، )صافی (: بنا بر2متصدی امور زندگانی خویش نباشد .. )

 واجب باید ..

( )بهجت 3)گلپایگانی (، )فاضل (: بنا بر احتیاط باید .. )بهجت (: بنا بر احتیاط تکلیفاً .. )

(: ولی در غیر باکره در صورتی که بکارتش به سبب شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه 

واجب اگر  حتیاطپدر و جد پدری الزم نیست . ]پایان مسأله [ )سیستانی (: بلکه بنا بر ا

 خود متصدّی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد ..
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)نوری (: بنا بر أقوی اجازه پدر یا جدّ پدری الزم نیست ، هر چند که بهتر آن است که 

بدون نظر و اجازه آنها اقدام به ازدواج نکند. ولی ازدواج باکره ای که به حدّ رشد و 

( )تبریزی (: 9، بدون اجازه پدر یا جدّ، صحیح نیست . )تشخیص مصلحت نرسیده است 

 و پدر نیز می تواند با رعایت مصلحت دختر او را شوهر دهد.

 )فاضل (: حتّی اگر پدر یا جدّ پدری نداشته باشد.

)مکارم (: احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج نماید ولی اگر همسر 

مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست . ]پایان مسأله [ 

)زنجانی (: مسأله پدر یا جدّ پدری می توانند دختری را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده 

ا تشخیص می دهد، در صورتی که باکره باشد شوهر دهند و است یعنی مصحلت خود ر

مستحب ّ و مطابق احتیاط استحبابی آن است که رضایت دختر را در این مورد جلب کنند 

و اجازه مادر و برادر الزم نیست . و اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج 

مانعت ایشان بدون رعایت مصلحت کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمی دهند، چنانچه م

دختر می باشد، اجازه آنان الزم نیست ، ولی اگر آنها ازدواج را به صالح دختر ندانسته 

 ، لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است .

 [2177]مسأله 

د از آنان اذن گرفت و اگر پدر و جدّ پدری غایب باشند، به طوری که نشو 2399مسأله 

دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد الزم نیست از پدر و جدّ پدری اجازه بگیرد 

( در صورتی که بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین 2( و نیز اگر دختر باکره نباشد )6)

  بین( ولی اگر بواسطه وطی به شُبهه یا زنا از 3رفته باشد، اجازه پدر و جد الزم نیست )

 911ص: 
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( )فاضل (: و همچنین اگر 6رفته باشد، احتیاط مستحب ّ آن است که اجازه بگیرند. )

همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و بخواهد با پسری که شرعاً و عرفاً هم کفو او می 

باشد ازدواج کند و پدر و جد پدری بدون جهت مانع می شوند و سخت گیری می کنند 

جازه آنان الزم نیست و همین طور اگر دختر باکره نباشد اجازه پدر در این صورت نیز ا

و جدّ الزم نیست و در صورتی که بدون شوهر رفتن به او نزدیکی شده ، احتیاط رعایت 

 شود.

)نوری (: و همچنین اگر از ازدواج با کسی که با دختر، کفو است ، شرعاً و عرفاً؛ او را 

( )اراکی (: اجازه پدر و جدّ 2کردن داشته باشد .. ) منع کنند و دختر احتیاج به شوهر

 ( )نوری (: بقیّه مسأله ذکر نشده .3الزم نیست . ]پایان مسأله [ )

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر پدر و جد پدری غائب باشند و اجازه گرفتن از آنان 

 نیست . و جد الزمممکن نباشد و حاجت به تزویج باشد یا دختر باکره نباشد، اجازه پدر 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر دختر باکره نباشد یا این که باکره باشد ولی اجازه گرفتن 

از پدر یا جد پدری به جهت غائب بودن یا غیر آن ممکن نباشد، و دختر حاجت به شوهر 

 کردن داشته باشد اجازه پدر و جدّ الزم نیست .

غایب باشند، به طوری که نشود از آنان اذن گرفت )بهجت (: مسأله اگر پدر و جدّ پدری 

و ازدواج برای دختر الزم باشد یا در ازدواج نکردن ، ضرر یا حرج )یعنی مشقّت شدیدی 

( باشد و همچنین اگر پدر یا جدّ پدری از ازدواج او با کسی که هم کفو اوست ، با وجود 

زدواج دارد و ازدواج هم به تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و او نیز تمایل به ا

 مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرایط می تواند ازدواج نماید.
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)مکارم (: مسأله اگر به پدر یا جدّ پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر 

کردن داشته باشد، یا اینکه دختر قبلًا شوهر کرده باشد، در این دو صورت نیز اجازه پدر 

 اج جدید الزم نیست .و جدّ در ازدو

)سیستانی (: مسأله اگر دختر باکره نباشد یا این که باکره باشد ولی پدر یا جدّ پدری اجازه 

ندهند، که با مردی که همتای او شرعاً و عرفاً می باشد ازدواج کند یا این که حاضر 

از  دننباشند در امر ازدواج دختر به هیچ وجه مشارکت کنند یا آن که اهلیت اجازه دا

جهت دیوانگی یا مانند آن را نداشته باشند، در این موارد اجازه آنان الزم نیست و 

همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غائب بودن یا غیر آن ممکن نباشد، و دختر 

 حاجت زیادی در همان وقت به ازدواج داشته باشد اجازه پدر و جدّ الزم نیست .

یا جدّ پدری غایب باشند، به طوری که نتوان از آنها اذن گرفت  )زنجانی (: مسأله اگر پدر

و دختر احتیاج به تزویج داشته باشد، یا دختر باکره نباشد، اجازه پدر و جدّ الزم نیست ، 

ولی اگر بکارت دختر به سببی غیر از شوهر از بین رفته باشد، مثل آنکه در اثر پرش یا 

وی از روی اشتباه ، از بین رفته باشد، اجازه پدر یا جدّ نعوذ باللّه زنای وی یا نزدیکی با 

 پدری الزم است .

 [2178]مسأله 

اگر پدر، یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد پسر بعد از رسیدن به  2393مسأله 

سن ّ قابل برای تمتّع گرفتن باید خرج زن را در صورتی که از او تمکین داشته باشد بدهد 

( )گلپایگانی (، 6( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )6)

 (، )فاضل (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (: پسر باید بعد از بالغ شدن  )اراکی (، )خوئی

 919ص: 
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خرج آن زن را بدهد ) )گلپایگانی (، )صافی (: و همچنین پیش از بلوغ با قابلیت پسر 

 برای استمتاع از او و تمکین زوجه ، باید از مال پسر نفقه او داده شود(.

دن خرج آن زن را بدهد، بلکه قبل از بلوغ هم در )سیستانی (: پسر باید بعد از بالغ ش

صورتی که به سنی رسیده باشد که قابلیت تلّذذ را داشته باشد و زن هم به حدی کوچک 

نباشد که قابلیت آن که شوهر از او تلذذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذمه پسر ثابت 

 است و در غیر این صورت نفقه واجب نیست .

سأله اگر پدر یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن دائمی بگیرند، پسر باید )زنجانی (: م

بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، و قبل از بلوغ ، اگر پسر می توانسته از وی بهره 

گیری جنسی نموده و دختر هم برای این کار خود را تسلیم نموده باشد، دختر استحقاق 

خرجی دختر را از مال پسر بپردازد و یا از مال دیگر، پسر  خرجی داشته و ولی ّ پسر باید

را بری ء الذّمّه کند و اگر نپرداخت ، بعد از بلوغ بر خود پسر واجب است که آن را 

 بپردازد.

 [2179]مسأله 

 اشاره

( چنانچه پسر در 6اگر پدر یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود، زن بگیرد ) 2397مسأله 

( پدر یا 2شته ، مدیون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالی نداشته )موقع عقد مالی دا

جدّ او باید مهر زن را بدهند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( 

( )سیستانی (: چنانچه پسر در موقع عقد مالی نداشته ، پدر یا جد او باید مهر زن 6نیست )

شته باشد ولی پدر یا جد ضامن مهر شوند و در غیر این را بدهد و همچنین اگر مالی دا

دو صورت اگر مهر بیش از مهر المثل نباشد، یا آن که مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش 

از مهر المثل باشد، پدر یا جد می توانند مهر را از مال پسر بپردازند، و اال نمی توانند بیش 
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( 2ن که او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند. )از مهر المثل را از مال پسر بپردازند مگر آ

 )فاضل (: و در ضمن عقد شرط نشده که مهر بر عهده پدر یا جدّ پدری نیست ..

 مسأله اختصاصی 

اگر پدر و جدّ پدری مسلمان نباشند ولی دختر باکره رشیده مسلمان  2144)فاضل (: مسأله 

 باشد، اجازه آنها در ازدواج او الزم نیست .

 بهایی که بواسطه آنها می شود عقد را بهم زدعی

 [2181]مسأله 

( 2( دارد )6اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را ) 2334مسأله 

(: اوّل : دیوانگی . دوم : مرض خوره . سوم : مرض بَرَص 3می تواند عقد را به هم بزند )

( ششم : آن که افضا شده 9معلوم باشد ) . چهارم : کوری . پنجم : شل بودن به طوری که

( ولی اگر راه حیض و 1یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غایط او یکی شده باشد )

( هفتم : 9( و باید احتیاط شود )1غایط او یکی شده باشد، به هم زدن عقد اشکال دارد )

( 6دیکی شود. )( در فرج او باشد که مانع نز3آن که گوشت ، یا استخوانی یا غده ای )

( )اراکی (، )زنجانی (: اگر مرد بعد از عقد 2)خوئی (، )تبریزی (: که ذکر می شود .. )

 بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را قبل از عقد

 913ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (: به شرط آنکه معلوم شود که عیب 3داشته است .. )

)گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )فاضل (: پنجم :  ( )خوئی (،9پیش از عقد بوده .. )

زمین گیر بودن ) )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: و در حکم آن است شلی که شل بودن 

 آن واضح باشد( ..
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( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی 1)زنجانی (: پنجم : شَل بودن .. )

( )اراکی (: ششم : 9هجت (: به هم زدن عقد مشکل است . )( )ب1(: ]پایان مورد ششم [ )

 آن که افضا شده یعنی راه بول و حیض او یکی شده باشد ..

)مکارم ( ششم : افضا شدن یعنی راه بول و حیض او، یا راه حیض و غائط او، یکی شده 

( 3) .باشد و به طور کلّی پارگی طوری باشد که قابل استفاده برای آمیزش جنسی نباشد .

 )اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: گوشت ، یا استخوانی ..

)زنجانی (: هفتم : آن که گوشت یا استخوان یا چیز دیگری در فرج او باشد که مانع 

نزدیکی کامل شود یا باعث تنفّر از نزدیکی گردد. اگر شوهر قبل از عقد بفهمد که زن 

ارا است یا در آن شک کرده و با این حال به ازدواج با زن راضی یکی از این عیبها را د

 بوده ، پس از عقد نمی تواند آن را بهم بزند.

)سیستانی (: مسأله اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از شش عیب را که ذکر می 

گی نشود در حال عقد داشته است می تواند بواسطه آن عیب عقد را به هم بزند. اوّل : دیوا

هر چند گاه گاهی باشد. دوم : مرض خوره ، سوم : مرض برص ، چهارم : کوری ، پنجم 

: شل بودن هر چند به حد زمین گیری نباشد. ششم : آن که گوشت یا استخوانی در رحم 

او باشد خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن او شود یا نه . و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که 

شده بوده است یعنی راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط او یا  زن در حال عقد افضا

هر سه یکی شده است ، در این که بتواند عقد را به هم بزند اشکال است و احتیاط الزم 

 آن است که چنانچه عقد را به هم بزند طالق نیز بدهد.

 [2183]مسأله 

اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است یا آلت مردی ندارد یا  2336مسأله 

عِنّین است و نمی تواند وطی و نزدیکی نماید یا تخمهای او را کشیده اند می تواند عقد 
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ضبط شده  «تحریر الوسیله»( و تفصیل این مسأله و مسأله سابق در کتاب 6را به هم بزند )

 (: بقیّه مسأله ذکر نشده .( )بهجت 6است . )

)اراکی (: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه بوده یا بعد از عقد دیوانه 

شده ، می تواند عقد را به هم بزند و همچنین است اگر بفهمد قبل از عقد عِنّیِن بوده یعنی 

زدیکی تی که با او نقادر به نزدیکی بازن نیست . و اگر بعد از عقد عنین شده ، در صور

نکرده باشد )حتّی یک مرتبه ( می تواند عقد را به هم بزند و نیز اگر معلوم شود که قبل 

از عقد تخمهای او را کشیده اند، می تواند عقد را به هم بزند امّا در صورتی که معلوم 

 شود که آلت مردی نداشته یا 

 917ص: 

 . ندارد، جایز بودن فسخ عقد محل ّ اشکال است

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه بوده است یا 

بعد از عقد دیوانه شود یا بفهمد که آلت مردی ندارد یا مرضی دارد که نمی تواند وطی 

و نزدیکی نماید، یا این دو عیب بعد از عقد و پیش از وطی پیدا شود یا بفهمد تخمهای 

د کشیده اند ) )صافی (: و امر را بر او مشتبه کرده باشند( می تواند عقد او را پیش از عق

را به هم بزند. ) )صافی (: ولی در صورتی که مرد نمی تواند نزدیکی نماید زن اگر 

بخواهد فسخ نماید باید به حاکم شرع رجوع نماید تا حاکم شرع تا یک سال به مرد 

نی دیگر نزدیکی کند پس از آن می تواند عقد مهلت دهد چنانچه نتوانست با آن زن یا ز

 را به هم بزند(.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او پیش از عقد دیوانه 

بوده است یا آن که بعد از عقد چه پیش از نزدیکی یا بعد از آن دیوانه شود یا آلت مردی 
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ریده شود یا مرضی دارد که نمی تواند وطی و نداشته ، یا بعد از عقد پیش از نزدیکی ب

نزدیکی نماید هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی عارض شده باشد در تمام 

این صور بی طالق می تواند عقد را به هم بزند. ولی در صورتی که شوهر نمی تواند 

ر را حاکم شوهنزدیکی نماید الزم است که زن رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید و 

یک سال مهلت می دهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زنی دیگر نزدیکی کند 

پس از آن ، زن می تواند عقد را به هم بزند و اگر آلت مردی بعد از نزدیکی بریده شود 

و زن عقد ازدواج را فسخ کند فسخ اثری ندارد ) )خوئی (: اگر چه )تبریزی (: و( احتیاط 

 ین است که شوهر، او را طالق دهد.مستحب ّ ا

دیوانه بودن شوهر  6)مکارم (: مسأله زن نیز می تواند در چند صورت عقد را به هم زند: 

بیضه های او را کشیده باشند )تفصیل  9ناتوانی از نزدیکی جنسی  3نداشتن آلت مردی  2

 این مسأله و مسأله سابق در کتابهای مفصل فقهی آمده است (.

مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او قبل از عقد دیوانه بوده یا بعدًا  )نوری (:

دیوانه شده است ، یا قبل از عقد آلت مردی نداشته یا قبل از عقد عنّین بوده است و نمی 

تواند وطی و نزدیکی نماید یا بعد از عقد بدون آن که نزدیکی کرده باشد عنّین شده یا 

 عقد کشیده اند می تواند عقد را به هم بزند. تخم های او را قبل از

)فاضل (: مسأله زن نیز می تواند در چهار صورت عقد را به هم بزند: اوّل : دیوانه بودن 

شوهر، اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده یا آن که بعد از 

عقد را به هم بزند. دوم :  عقد چه پیش از نزدیکی یا بعد از آن دیوانه شود می تواند

نداشتن آلت مردی ، چنانچه زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد آلت مردی 

نداشته یا بعد از عقد پیش از نزدیکی آلت او بریده شده می تواند عقد را به هم بزند. سوم 

می ن : ناتوانی از نزدیکی جنسی ، اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش مرضی دارد که
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تواند وطی و نزدیکی نماید هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی عارض شده 

باشد می تواند عقد را به هم بزند. چهارم : بیضه های او را کشیده باشند، چنانچه زن بعد 

 از عقد بفهمد که بیضه های شوهرش را قبل از عقد

 914ص: 

تمام چهار صورتی که ذکر شد زن می تواند کشیده اند می تواند عقد را به هم بزند. در 

بدون طالق عقد را به هم بزند. ولی در صورت سوم که ناتوانی جنسی دارد الزم است 

که زن به مجتهد جامع الشّرائط یا به وکیل او مراجعه نماید و مجتهد جامع الشّرائط شوهر 

 ی دیگر نزدیکیرا تا یک سال مهلت می دهد، چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زن

کند، پس از آن زن می تواند عقد را بهم بزند و اگر آلت مردی بعد از نزدیکی بریده 

شود و زن عقد ازدواج را فسخ کند فسخ اثری ندارد اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است 

 که شوهر او را طالق دهد.

عد از ته ، یا ب)سیستانی (: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداش

عقد پیش از نزدیکی یا پس از آن آلت او بریده شود یا مرضی دارد که نمی تواند نزدیکی 

نماید، هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی یا پس از آن عارض شده باشد؛ 

در تمام این موارد، بی طالق می تواند عقد را به هم بزند، و اگر زن بعد از عقد بفهمد 

هرش پیش از عقد دیوانه بوده است یا این که پس از عقد خواه بعد از نزدیکی یا که شو

قبل از آن دیوانه شود، یا این که بفهمد که او در هنگام عقد تخمهایش کشیده یا کوبیده 

شده بوده است یا این که در آن هنگام مرض خوره یا برص یا کوری داشته است ، در 

ن است که زن عقد را بهم نزند و اگر چنین کرد احتیاط تمام این موارد احتیاط واجب آ

واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشوئی ادامه دهند دوباره عقد کنند و اگر 

بخواهند جدا شوند طالق داده شود و در صورتی که شوهر نمی تواند نزدیکی نماید و 
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حاکم شرع یا وکیل او نماید زن بخواهد عقد را به هم بزند، الزم است که اوّل رجوع به 

و حاکم ، شوهر را یک سال مهلت می دهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن یا زنی 

 دیگر نزدیکی کند پس از آن ، زن می تواند عقد را به هم بزند.

)زنجانی (: مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه بوده است یا بعد از عقد 

پیش از نزدیکی کردن با او باشد یا بعد از آن ( یا بعد از عقد بفهمد  دیوانه شود )خواه

که آلت مردی ندارد یا بعد از عقد و پیش از نزدیکی کردن ، آلت مردی وی بریده شود 

یا بعد از عقد بفهمد که مرضی دارد که نمی تواند وطی و نزدیکی نماید یا تخمهای او 

زند و اگر بعد از عقد و پیش از نزدیکی کردن بفهمد را کشیده اند، می تواند عقد را بهم ب

که مرد عنّین است و نمی تواند نزدیکی کند، اگر به حاکم شرع مراجعه کند و با دستور 

او یک سال بعد از آن صبر کند و در این مدّت شوهر نتواند با زن خود یا با زن دیگری 

ود، بعد از نزدیکی کردن عنّین ش نزدیکی کند، زن می تواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر

زن نمی تواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر را قبل از نزدیکی ، سِحر کرده باشند که نتواند 

 نزدیکی کند، زن می تواند عقد را بهم بزند.

در تمامی عیبها اگر مرد یا زن به ازدواج راضی شوند، پس از آن نمی توانند عقد را بهم 

 بزنند.

 [2182]مسأله 

 اشاره

اگر مرد یا زن ، بواسطه یکی از عیبهایی که در دو مسأله پیش گفته شد عقد  2332مسأله 

( )بهجت (: از هم جدا می شوند 6( )6را به هم بزند، باید بدون طالق از هم جدا شوند )

 و طالق الزم نیست .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 916ص: 

 اختصاصی مسائل 

اگر زن بعد از عقد بفهمد که تخمهای شوهرش  2376)خوئی (، )تبریزی (: مسأله  2336

را کشیده اند در صورتی که امر را بر آن زن مشتبه کرده باشند می تواند عقد را به هم 

 بزند و در غیر فرض اشتباه کاری ، احتیاط ترک نشود.

از آنچه هست به دیگری معرفی شود تا به اگر زن یا مرد بهتر  2393)سیستانی (: مسأله 

ازدواج با او رغبت نماید چه در ضمن عقد باشد یا پیش از آن در صورتی که عقد بر 

اساس آن واقع شود چنانچه پس از عقد این امر برطرف دیگر معلوم شود، او می تواند 

ده است بیان ش «منهاج الصالحین »عقد را به هم بزند و تفصیل احکام این مسأله در رساله 

. 

 [2181]مسأله 

( وطی و نزدیکی کند، 6اگر بواسطه آن که مرد عنّین است و نمی تواند ) 2333مسأله 

زن عقد را به هم بزند شوهر باید نصف مهر را بدهد. ولی اگر بواسطه یکی از عیبهای 

ه باشد ددیگری که گفته شد، مرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزدیکی نکر

( )خوئی (، 6( تمام مهر را بدهد. )2چیزی بر او نیست و اگر نزدیکی کرده ، باید )

)گلپایگانی (، )اراکی (، )تبریزی (، )صافی (، )سیستانی (، )زنجانی (: اگر بواسطه آن که 

 ( )مکارم (: بنا بر احتیاط واجب باید ..2مرد نمی تواند .. )

 عده ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است 

 [2184]مسأله 
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ازدواج با زنهایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام  2339مسأله 

است . )خوئی (، )سیستانی (، )مکارم (، )صافی (: مسأله ازدواج با زنهایی که با انسان 

عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر  محرم هستند مثل مادر و خواهر و دختر و

 زن ، ) )مکارم (: و زن ِ پدر و دخترِ زن ( حرام است .

 [2185]مسأله 

اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکی نکند، مادر و  2331مسأله 

( )مکارم 6( )6ی شوند )مادرِ مادر آن زن و مادرِ پدرِ او هر چه باال روند به آن مرد مَحرَم م

(: ولی دختر زن و نوه دختری و پسری آن زن در صورتی به آن مرد حرام می شوند که 

 با آن زن نزدیکی کرده باشد.

 [2186]مسأله 

اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن  2331مسأله 

یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد مَحرَم می  زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند

 شوند. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2187]مسأله 

اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد، تا وقتی  2339مسأله 2331

( )زنجانی (: با 6( )2( ازدواج کند )6که آن زن در عقد اوست نمی تواند با دختر او )

( )خوئی (، )تبریزی (، 2ختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند .. )د

 )سیستانی (: بنا بر احتیاط واجب با دختر او ازدواج نکند.

 )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله
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 912ص: 

 [2188]مسأله 

عمه  ( و عمه و خاله پدرِ پدر و عمه و خاله مادر و6عمه و خاله پدر ) 2333مسأله 2331

( )صافی (: عمه و خاله خود 6و خاله مادرِ مادر هر چه باال روند، به انسان محرمند. )

 شخص و عمه و خاله پدر ..

)خوئی (، )سیستانی (: مسأله عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدرِ پدر 

مادر، هر چه باال روند، به یا مادرِ پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر، یا پدرِ 

 انسان محرمند.

)زنجانی (: مسأله عمه و خاله پدر یا مادر و عمه و خاله پدر بزرگ پدری یا مادری و عمه 

 و خاله مادر بزرگ پدری یا مادری ، هر چه باال روند به انسان محرمند.

 [2189]مسأله 

پسری و دختری او هر چه پدر و جدّ شوهر، هر چه باال روند و پسر و نوه  2337مسأله 

( 6( چه در موقع عقد باشند، یا بعدًا به دنیا بیایند به زن او محرم هستند. )6پایین آیند )

)زنجانی (: خواه در موقع عقد یا وقتی که زن او بوده ، باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به زن 

 او محرم هستند.

 [2191]مسأله 

عقد کند، دائمه باشد یا صیغه ، تا وقتی که آن زن در  اگر زنی را برای خود 2374مسأله 

 عقد اوست نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

 [2193]مسأله 
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( گفته می شود طالق رجعی 6اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طالق ) 2376مسأله 

( بلکه در عدّه طالق بائن هم که 2دهد، در بین عدّه نمی تواند خواهر او را عقد نماید )

بعداً بیان می شود، احتیاط مستحب ّ آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید 

( 2[ .. )2122( )زنجانی (: مسأله ]6ر رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )( این مسأله ، د3)

)اراکی (: و اگر عقد انقطاعی باشد و مدّت تمام شود، احتیاط مستحب ّ آن است که قبل 

از انقضاء عدّه نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی (، )صافی (: 

اشد و مدّت او را بخشیده یا تمام شده باشد در عدّه او بنا بر و اگر زنی را متعه کرده ب

 احتیاط الزم نباید خواهر او را بگیرد ..

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: ولی در عدّه طالق بائن می تواند با خواهر او ازدواج 

 نماید و در عدّه متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند.

ه طالق بائن ) که بعداً بیان می شود( می تواند عقد کند، ولی )زنجانی (: ولی در عدّ

( 3احتیاط مستحب ّ آن است که در عدّه متعه از ازدواج با خواهر او خودداری نماید. )

)نوری (: و اگر زنی را متعه کرده باشد و مدّت او را بخشیده یا تمام شده باشد، بنا بر 

 بطور دوام یا موقّت ازدواج کند. أقوی در عدّه او می تواند با خواهر او

)فاضل (: و احتیاط واجب این است که در عدّه متعه با خواهر آن زن که او را متعه کرده 

 بوده است ، ازدواج نکند.

)مکارم (: مسأله بعد از طالق ، ما دام که ]زن [ در عدّه است ، در صورتی که عده رجعی 

باشد ) که شرح آن در کتاب طالق خواهد آمد(، نمی تواند خواهر او را بگیرد و احتیاط 

 مستحب ّ آن 

 913ص: 
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 هاست که در عدّه طالق بائن که شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نکند، همچنین در عدّ 

 متعه خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و یا بخشیدن مدّت .

 [2192]مسأله 

انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج  2372مسأله 

کند ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد راضی 

ایگانی (، )صافی (: لکن احتیاط مستحب ّ مؤکّد آن است ( )گلپ6( )6هستم اشکال ندارد )

 که دوباره او را عقد نماید.

)اراکی (: هر چند بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم ، کفایت نمی کند و نیاز به 

 عقد مجدّد دارد. )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: بعداً زن اجازه نماید اشکال ندارد.

 رب اشکال ندارد. )نوری (: آن عقد صحیح و نافذ می شود.)بهجت (: بنا بر أق

 [2191]مسأله 

( و حرفی 6اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده ) 2373مسأله 

( بلکه اگر از حرف نزدنش معلوم 2نزند، چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است )

واجب آن است که شوهرش از برادر زاده او جدا شود باشد که باطناً راضی بوده احتیاط 

مگر آن که اجازه دهد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست 

( )اراکی (: و حرفی نزد، اکتفا به آن عقد اشکال دارد. و همچنین است سکوت قبل از 6)

ی (، )صافی (، )نوری (، )زنجانی ( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریز2عقد. ]پایان مسأله [ )

 (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

)سیستانی (: چنانچه بعداً رضایت بدهد عقد صحیح است ، و اگر رضایت ندهد عقد آنان 

 باطل است . ]پایان مسأله [
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 [2194]مسأله 

اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادر آنان  2379مسأله 

( با آنان ازدواج نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم 6نا کند، دیگر نمی تواند )ز

 ( )بهجت (: بنا بر أحوط ..6( نیست )

)اراکی (: مسأله اگر انسان پیش از آن که دختر خاله خود را بگیرد با مادر او زنا کند، 

و اگر پیش از آن که دختر عمه  دیگر نمی تواند با او ازدواج نماید و حرام ابدی می شود

 خود را عقد کند با مادر او زنا کند بنا بر احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج نماید.

 )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: و بنا بر احتیاط واجب دختر عمه نیز این حکم را دارد.

ر بنا بر و زنا کند، دیگ)سیستانی (: مسأله اگر انسان با خاله یا عمه خود قبل از عقد دختر ا

 احتیاط واجب نمی تواند با دختر او ازدواج نماید.

)زنجانی (: مسأله اگر انسان پیش از آنکه زنی را بگیرد، با مادر وی زنا کند، دیگر نمی 

تواند با آن زن ازدواج کند، این حکم اختصاص به ازدواج با دختر خاله ، در صورت زنا 

 غیر این صورت هم می آید.با مادر وی ندارد بلکه در 

 [2195]مسأله 

 ( و پیش از آن که با6اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید ) 2371مسأله 

 919ص: 

( این مسأله ، در رساله 2آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد )

و پس از نزدیکی با آنان با مادرشان ( )خوئی (: 6آیات عظام : )اراکی ( و )مکارم ( نیست )

زنا کند موجب جدایی آنها نمی شود و همچنین است حکم اگر پیش از آن که با آنان 
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نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که در این صورت 

 از ایشان به طالق دادن جدا شود.

آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آنها )سیستانی (: سپس بعد از نزدیکی یا قبل از 

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: احتیاط واجب آن است که از ایشان ) 2نمی شود. )

 )صافی (: به طالق دادن ( جدا شود.

)تبریزی (: احتیاط مستحب ّ آن است که از ایشان به طالق دادن جدا شود. و امّا اگر زنا 

 کی با خودشان باشد موجب جدایی آنها نمی شود.کردن با مادرشان پس از نزدی

)زنجانی (: مسأله اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند، بعد با مادر او زنا کند، آن 

زن بر او حرام نمی شود و اگر زنی را عقد نماید و پیش از نزدیکی با وی ، با مادر او زنا 

استحبابی در آن است که باطالق و  کند، آن زن به او حرام نمی شود، هر چند احتیاط

 مانند آن ، از آن زن جدا شود.

 [2196]مسأله 

 اشاره

اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با  2371مسأله 

( ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او 6دختر او ازدواج نکند )

( و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی 2زنا کند، آن زن بر او حرام نمی شود )

( ولی در این صورت احتیاط مستحب ّ آن است که از آن زن 3زنا نماید ) کند با مادر او

( )گلپایگانی (: بلکه حرمت آن خالی از قوّت نیست .. این مسأله ، در رساله 6جدا شود. )

آیت اللّه )مکارم ( نیست )اراکی (: احتیاط مستحب ّ آن است که با دختر و مادر او 

 ازدواج نکند ..
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ظهر می تواند با دختر او ازدواج نماید، ولی احتیاط در عدم ازدواج )بهجت (: بنا بر أ

( )گلپایگانی (، )صافی (: و امّا اگر بعد از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی 2است .. )

کند با مادر او زنا نماید احتیاط واجب آن است که آن زن را طالق دهد و دیگر هم او 

 را نگیرد.

ا طالق بدهد و بعداً دوباره بخواهد با او ازدواج کند اشکال دارد )فاضل (: ولی اگر او ر

و نیز اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید احتیاط واجب آن است 

( )اراکی (، )بهجت (: بقیه مسأله ذکر نشده . )زنجانی (: رجوع 3که از آن زن جدا شود. )

)تبریزی (: مسأله اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود )خوئی (،  2371کنید به ذیل مسأله 

زنا کند، أحوط و اولی آن است ) )تبریزی (: اولی آن است ( که با دختر او ازدواج نکند، 

بلکه اگر زنی را عقد نماید و پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا کند بهتر آن 

زدیکی کند و بعد با مادر او زنا نماید، بی است که از آن زن جدا شود ولی اگر با او ن

 شبهه ) )تبریزی (: بال شک ( الزم نیست از آن زن جدا شود.

)سیستانی (: مسأله اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحب ّ آن است 

 که با دختر او ازدواج نکند.

 911ص: 

 مسأله اختصاصی 

با زنی که با وی ازدواج نکرده ، از روی اشتباه یا عمد  اگر کسی 2941)زنجانی (: مسأله 

نزدیکی کند، آن زن بر پدر و پسر او حرام خواهد شد. ولی اگر کسی با زن پدر یا زن 

پسر بعد از نزدیکی کردن شوهر نزدیکی کند آن زن بر شوهرش حرام نخواهد شد، و 

د، و بر پدر حرام خواهد ش اگر پسر قبل از نزدیکی کردن پدر با زن او نزدیکی کند، زن
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بنا بر احتیاط واجب اگر پدر با زن پسر قبل از نزدیکی کردن پسر نزدیکی کند، آن زن 

 بر پسر حرام خواهد شد.

 [2197]مسأله 

 اشاره

( در آید، مرد مسلمان هم نمی تواند با 6زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر ) 2379مسأله 

( ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج دائم با 2دائم )زنهای کافره غیر کتابیه به طور 

زنهای کافره اهل کتاب نیز جایز نیست ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و 

( )اراکی (: یا موقّت 2( )اراکی (: چه مشرک و چه اهل کتاب .. )6نصاری مانعی ندارد. )

.. 

م تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان ه)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله زن مسلمان نمی 

نمی تواند با زن کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید ولی متعه کردن زن اهل کتاب مانند 

یهود و نصاری مانعی ندارد بلکه جواز ازدواج آنان به طور دوام نیز خالی از قوت نیست 

 در این صورت احتیاطولی در صورت تمکّن از ازدواج مسلمه کراهت شدیده دارد. بلکه 

 ترک نشود.

)خوئی (، )تبریزی (: و بنا بر احتیاط استحبابی عقد دائمی با آنها ننماید و بعضی از فِرَق 

از قبیل خوارج و غاُلت و نواصب که خود را مسلمان می دانند در حکم کفّارند، و مرد 

 یند.و زن مسلمان نمی توانند با آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نما

)نوری (: بلکه ازدواج آنها بطور دوام نیز بنا بر أقوی جایز است ولی این احتیاط ترک 

نشود که در صورتی اقدام به ازدواج بطور دوام با آنها بکند که متمکن از ازدواج با زن 

 مسلمان نباشد.
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)فاضل (: مسأله زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی تواند با 

زنهای کافره به طور دائم ازدواج کند، حتّی اگر یهودیّه یا نصرانیّه باشند بنا بر احتیاط 

 واجب ؛ ولی صیغه کردن زنهای یهودی و نصرانی مانعی ندارد.

به عقد کافر در آید، همچنین مرد مسلمان نمی  )مکارم (: مسأله زن مسلمان نمی تواند

تواند بنا بر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب مانند 

 یهود و نصاری مانعی ندارد.

)بهجت (: مسأله زن مسلمان ، نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان 

ن کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی هم نمی تواند با زنا

 و یا نصرانی باشند، موقّتاً به صورت صیغه می تواند ازدواج نماید.

)زنجانی (: مسأله زن مسلمان نمی تواند به عقد مرد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی 

دواج دائم و نه به صورت تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به صورت از

 ازدواج موقّت و

 911ص: 

ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودی و نصرانی باطل نیست بلکه مکروه و مخالف 

احتیاط استحبابی است بویژه ازدواج دائم . ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحیح 

که  و در صورتینیست و به صورت موقّت ، مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است 

مرد و زن کافر با یکدیگر ازدواج کنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وی بر دین 

مسیحّیت یا یهودیّت یا مجوسیّت باقی بماند ازدواج باطل نمی گردد. در مورد احکام زن 

 یا شوهر احکام چندی وجود دارد که در کتب مفصّل فقهی آمده است .
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نمی تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقّت ، )سیستانی (: مسأله زن مسلمان 

چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی ؛ مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره غیر اهل 

کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زنهایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، و 

 و امّا زن مجوسیه ، بنا بر احتیاط واجب حتی بنا بر احتیاط الزم عقد دائمی با آنها ننماید؛

بطور موقّت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود 

را مسلمان می دانند و در حکم کفارند، مرد و زن مسلمان نمی توانند با آنها بطور دائم یا 

 موقّت ازدواج نمایند؛ و همچنین مرتد.

 اصی مسأله اختص

کسی که زن مسلمان دارد، نباید زن یهودی و نصرانی را صیغه  2161)فاضل (: مسأله 

 نماید، مگر آنقدر مدّت آن کم باشد که عرفاً به او نگویند زن گرفته است .

 [2198]مسأله 

( بر او حرام می 6اگر با زنی که در عدّه طالق رجعی است زنا کند آن زن ) 2373مسأله 

با زنی که در عده متعه ، یا طالق بائن ، یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً ( و اگر 2شود )

می تواند او را عقد نماید، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که با او ازدواج نکند و 

معنای طالق رجعی و طالق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات در احکام طالق گفته خواهد 

( )تبریزی (: آن زن 2.. )صافی (: بنا بر احتیاط واجب .. ) ( )خوئی (: بنا بر احتیاط6شد. )

 بنا بر أظهر بر او حرام نمی شود ..

)بهجت (: و اگر با زنی که در عدّه طالق بائن ، یا عده وفات است زنا کند، بعداً می تواند 

او را عقد نماید. ]پایان مسأله [ )اراکی (: مسأله اگر با زن شوهردار یا زنی که در عدّه 

طالق رجعی است زنا کند بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می شود و اگر با 
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ر عدّه متعه )عقد غیر دائم ( یا طالق بائن یا عدّه وفات است زنا کند، این احتیاط زنی که د

 الزم نیست .

)فاضل (: مسأله اگر با زنی که در عدّه طالق است زنا کند باعث حرمت ابدی نمی شود، 

لذا می تواند بعد از گذشت عدّه با او ازدواج کند هر چند احتیاط در ترک این ازدواج 

این زن را عقد کند )چه موقّت ، چه دائم ( هر چند این عقد باطل است ولی  است و اگر

باعث حرمت ابدی می شود. و اگر این عقد از جهت دیگری غیر از در عدّه بودن زن 

 باطل باشد، حکم زنا را دارد و موجب حرمت ابدی نمی شود.

احتیاط  آن زن بنا بر )سیستانی (: مسأله اگر با زنی که در عده طالق رجعی است زنا کند،

واجب بر او حرام می شود، و اگر در عده متعه یا طالق بائن ، یا عده وفات یا عده وطی 

 شبهه 

 919ص: 

باشد بعداً می تواند او را عقد نماید؛ و معنای طالق رجعی و طالق بائن و عده متعه و عده 

 وفات و عده وطی شبهه در احکام طالق گفته خواهد شد.

مسأله اگر با زنی که در عده دیگری است زنا کند آن زن بر او حرام می شود،  )مکارم (:

 خواه طالق رجعی باشد یا غیر رجعی بنا بر احتیاط واجب .

 [2199]مسأله 

اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست زنا کند، بعداً می تواند آن زن را  2377مسأله 

( آن است که صبر کند تا آن زن حیض 2) ( ولی احتیاط مستحب 6ّبرای خود عقد نماید )

( بلکه احتیاط مزبور حتی االمکان نباید ترک شود و همچنین 3ببیند بعد او را عقد نماید )

( )بهجت (: بنا بر أظهر مکروه است که 6است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند. )
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ست که با او ازدواج بعداً آن زن را برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط مستحب ّ آن ا

( )خوئی (، )تبریزی (: احتیاط 2ننماید، مگر این که زن از کار خود توبه نموده باشد. )

 ( )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده .3واجب .. )

)اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن 

 را عقد کند.

اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند این احتیاط، مستحبّ   )خوئی (، )تبریزی (: و

 است .

)سیستانی (: مسأله اگر بازن بی شوهری که در عده نیست زنا کند بنا بر احتیاط واجب 

نمی تواند پیش از آن که او توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد 

اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن  با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند

مشهور به زنا باشد که بنا بر احتیاط واجب ازدواج با او قبل از توبه اش جایز نیست و 

همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آن که توبه کند و احتیاط مستحب ّ آن 

یند آن زن حیض بباست که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند صبر نماید تا 

 بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری .

)فاضل (: مسأله اگر با زنی زنا کند، بعداً می تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی 

احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند، بعد او را عقد کند و همچنین 

 ری بخواهد آن زن را عقد نماید.است اگر دیگ

 [2411]مسأله 

اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن  2944مسأله 

، یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حر ام است 
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( 2آن زن نزدیکی نکرده باشد ) ( اگر چه مرد بعد از عقد با6آن زن بر او حرام می شود )

( )سیستانی (: و اگر هر 2( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: حرام ابدی می شود .. )6)

دو جاهل باشند به اصل عدّه یا به حرمت ازدواج در آن ، عقد باطل است ، پس اگر 

عده  ننزدیکی کرده باشند حرام ابدی است و گر نه حرام نیست و می توانند پس از پایا

 دوباره عقد کنند.

 )مکارم (: آن زن بر او حرام ابدی می شود، خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه .

 913ص: 

 [2413]مسأله 

( چنانچه 6اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده ) 2946مسأله 

اند که عقد کردن زن در  ( نمی دانسته2هیچ کدام نمی دانسته اند زن در عدّه است و )

( نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می 3عدّه حرام است ، در صورتی که مرد با او )

( )گلپایگانی (، )صافی (: در صورتی که با او نزدیکی کرده باشد، آن زن بر 6( )9شود )

ند سته ااو حرام می شود اگر چه هیچ کدام نمی دانسته اند که زن در عدّه است و نمی دان

( )بهجت (: در زمان 3( )بهجت (: و یا اینکه .. )2عقد کردن زن در عدّه حرام است . )

 ( )نوری (: حرام ابدی می شود.9عدّه .. )

)بهجت (: و اگر نزدیکی کردن بعد از زمان عدّه بوده ، عقد باطل است ، ولی زن بر او 

 حرام نمی شود، بلکه می تواند بعداً زن را عقد نماید.

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود 

عقد کند و با او نزدیکی کند، آن زن بر او حرام ابدی می شود اگر چه نمی دانسته که 

 آن زن در عدّه است یا نمی دانسته که عقد زن در عدّه حرام است .
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دیگری است برای خود عقد کند چنانچه مرد  )مکارم (: مسأله هرگاه زنی را که در عده

و زن یا یکی از آنان بداند زن در عده است و نیز بداند عقد کردن زن در عده حرام است 

آن زن بر او حرام ابدی می شود، خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه ، ولی اگر هیچ کدام 

کردن زن در عدّه حرام است ، نمی دانسته اند زن در عدّه است ، یا نمی دانسته اند عقد 

اگر با هم نزدیکی کرده باشند زن بر او حرام می شود و اگر نزدیکی نکرده باشند حرام 

 نمی شود.

 [2412]مسأله 

 اشاره

( باید از او جدا 2( و با او ازدواج کند )6اگر انسان بداند زنی شوهر دارد ) 2942مسأله 

( )خوئی (، )تبریزی (: و ازدواج 6( )3عقد کند ) شود و بعداً هم نمی تواند او را برای خود

( )فاضل (: این عقد باطل است و باید از او جدا شود و بعدًا هم او را 2با او حرام است .. )

برای خود عقد نکند و اگر نداند که زن شوهر دارد و با او ازدواج کند، عقد باطل است 

( )اراکی (: و اگر نداند 3نمی شود. )و اگر با او همبستر نشده باشد، موجب حرمت ابدی 

چنین عقدی باطل است ، چنانچه با او نزدیکی کرده است احتیاط واجب آن است که 

 دیگر با او ازدواج نکند.

ن که نداند زن شوهر دارد و با او هم نزدیکی نکرده باشد، که در این )بهجت (: مگر ای

صورت فقط عقد باطل است ، ولی بعد از طالق او و تمام شدن ایام عده ، ازدواج با آن 

 زن ، بنا بر أظهر مانعی ندارد.

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند، و 

چنین است ) )سیستانی (: بنا بر احتیاط واجب ( اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولی هم

 بعد از ازدواج با

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 917ص: 

 او نزدیکی کرده باشد.

)مکارم (: بعداً هم بنا بر احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج کند هر چند با او نزدیکی 

 نکرده باشد.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، چه با 

او نزدیکی کرده باشد یا نه ، واجب است فوراً از او جدا شود و بعداً هم او را برای خود 

عقد نکند و چنانچه نداند که شوهر دارد و با او ازدواج کند پس اگر دخول واقع شود 

حرام ابدی می شود و اگر پیش از دخول متوجه شد واجب است از او جدا  آن زن بر او

 شود ولی بعداً می تواند او را برای خود عقد کند.

 مسائل اختصاصی 

اگر با زن شوهر داری )نعوذ باللّه ( زنا کند آن زن برای همیشه بر  2497)مکارم (: مسأله 

 ی تواند با او ازدواج نماید.او حرام می شود یعنی اگر از شوهرش طالق بگیرد نم

هر گاه کسی با زن شوهر داری )نعوذ باللّه ( زنا کند، برای توبه  2411)مکارم (: مسأله 

 کردن الزم نیست به آن مرد بگوید، بلکه باید در پیشگاه خدا توبه حقیقی کند.

بل ق احتیاط واجب آن است که با زنی که مشهوره به زانیه بوده ، 2126)فاضل (: مسأله 

 از اینکه توبه اش معلوم بشود، ازدواج نکند.

 [2411]مسأله 

( و چنانچه 2( بر شوهر خود حرام نمی شود )6زن شوهر دار اگر زنا بدهد ) 2943مسأله 

توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طالق دهد ولی باید مهرش 
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)نوری (: بر مرد زنا کننده ) )خوئی (: بنا بر احتیاط ( )خوئی (، )سیستانی (، 6( )3را بدهد )

)سیستانی (: بنا بر احتیاط واجب ( حرام ابدی می شود ولی .. )بهجت (: اگر زن شوهردار 

( )اراکی (: اگر چه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد. ]پایان 2نعوذ باللّه زنا کند .. )

بر أظهر حرام ابدی نمی شود و نیز بر شوهر خود  مسأله [ )تبریزی (: بر مرد زنا کننده بنا

 حرام نمی شود ..

)فاضل (: و اگر مشهوره به زانیه بودن شود، احتیاط واجب آن است که شوهر، او را طالق 

( )مکارم 3دهد ولی باید مهرش را بدهد و اگر توبه کرد، می تواند مجدّداً او را عقد کند. )

 اط واجب طالق دادن اوست .(: و اگر مشهور به زنا شود احتی

)گلپایگانی (، )صافی (: اگر مشهوره به زانیه بودن شود احتیاط الزم آن است که شوهر، 

 او را طالق دهد و تا توبه نکند او را نگیرد ولی باید مهرش را بدهد.

 [2414]مسأله 

ده بخشیزنی را که طالق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدّت او را  2949مسأله 

یا مدتش تمام شده ، چنانچه بعد از مدّتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهرِ 

( به شک خود اعتنا نکند. این مسأله ، در 2( باید )6دوم عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده یا نه )

( )اراکی (: و یقین نداشته باشد که 6رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )

 عقد، غافل از تمام شدن عدّه بوده است ..هنگام 

)گلپایگانی (، )صافی (: شک کند که موقع عقدِ شوهرِ دوم ، عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده 

 یا از 

 994ص: 
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در رساله آیات عظام : « باید»( ]کلمه 2راه غفلت یا معصیت در عدّه شوهر کرده .. )

 )خوئی (، )سیستانی ( و )تبریزی ( نیست [

 [2415 ]مسأله

( بر لواط کننده حرام است 6مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده ) 2941مسأله 

( ولی اگر گمان کند که دخول شده 3( اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند )2)

( )اراکی (: مادر و مادر 6، یا شک کند که دخول شده یا نه ، بر او حرام نمی شوند. )

( )مکارم (: خواه لواط دهنده بالغ 2دختر و نوه پسری که لواط داده .. ) بزرگ و خواهر و

باشد یا نابالغ ، ولی اگر لواط کننده نابالغ باشد حرام نمی شود، همچنین اگر شک داشته 

( )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: ) )تبریزی (: بنا بر 3باشد که دخول حاصل شده یا نه . )

 ر صورتی که بالغ بوده حرام است ..احتیاط( بر لواط کننده د

)فاضل (: مسأله اگر شخص بالغی با پسر نابالغی لواط کند، با احراز تحقّق دخول ؛ مادر، 

خواهر و دختر پسر بر او حرام می شود ولی اگر فاعل نابالغ باشد یا شک کند که بالغ 

 ود.ط بر او حرام می شبوده بر او حرام نمی شود و چنانچه هر دو بالغ باشند، بنا بر احتیا

)سیستانی (: مسأله مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده ، بر لواط کننده در صورتی 

که بالغ بوده حرام می شود، هر چند کمتر از ختنه گاه داخل شود؛ و همچنین است بنا بر 

گر گمان ااحتیاط الزم اگر لواط دهنده مرد باشد و یا آن که لواط کننده بالغ نباشد، ولی 

کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه ، بر او حرام نمی شود؛ و همچنین 

 مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست .

 [2416]مسأله 
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( با آن 6اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج ) 2941مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: و دخول به 6( )2کس لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند )

( )گلپایگانی (، )صافی (: و اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند بنا بر 2زوجه .. )

 ن زن بر او حرام می شود.احتیاط واجب آ

)تبریزی (: مگر اینکه آن ازدواج به طالق یا مانند آن در زمان لواط به هم بخورد و لواط 

کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند و در این صورت احتیاط واجب آن است که با 

 آنها ازدواج ننماید.

ه أحوط باطل کردن عقد است به )بهجت (: بنا بر أظهر آنان بر او حرام نمی شوند، گر چ

 سبب طالق .

 )نوری (: هر چند بعد از ازدواج دخول به زوجه صورت نگرفته باشد.

)خوئی (: مسأله اگر بامادر یا خواهر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن پسر لواط 

ورد ه هم بخکند آنها بر او حرام نمی شوند، مگر این که آن ازدواج به طالق یا مانند آن ب

و لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند، در این صورت احتیاط واجب آن است 

 که با آنها ازدواج ننماید.

)فاضل (: مسأله اگر با مادر یا خواهر یا دختر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج و 

 دخول به 

 996ص: 

شوند ولی اگر آنها را طالق داد، بنا بر زوجه با آن پسر لواط کند، آنان بر او حرام نمی 

احتیاط واجب دو مرتبه آنها را عقد نکند و نیز اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند 

 بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.
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)سیستانی (: مسأله اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط 

 د، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.کن

 [2417]مسأله 

( است ، با زنی ازدواج 6اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج ّ ) 2949مسأله 

( و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است ، دیگر 2نماید عقد او باطل است )

( )مکارم (، )فاضل (، )تبریزی (: یا عمره .. 6)( 1( عقد کند )9( نمی تواند آن زن را )3)

( 9( )سیستانی (: تا ابد .. )3( )سیستانی (: هر چند آن زن در حال ِ احرام نباشد .. )2)

( )اراکی (: و حرام ابدی می شود. و همچنین اگر 1)گلپایگانی (، )صافی (: برای خود .. )

 زن بر او حرام ابدی می شود. نمی دانسته ولی بعد از عقد با او نزدیکی کند، آن

 )مکارم (: خواه نزدیکی کرده باشد یا نه .

 [2718]مسأله 

اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج  2943مسأله 

( و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام 6کند عقد او باطل است )

( بلکه خالی از قوّت 2ه بعداً با آن مرد ازدواج نکند )است احتیاط واجب آن است ک

( )اراکی (: و اگر می دانسته که 6نیست . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

ازدواج کردن در حال احرام حرام است و یا نمی دانسته ولی با او نزدیکی کرده است ، 

 می شود.بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی 

)سیستانی (: اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند عقد او باطل است هر 

 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .2چند مرد در حال احرام نباشد .. )

 )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (: باید بعداً با آن مرد ازدواج نکند.
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 که بعداً با آن مرد ازدواج نکند.)فاضل (: واجب است 

 )سیستانی (: تا ابد ازدواج نکند.

 [2419]مسأله 

اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج ّ است بجا نیاورد، زنش که  2947مسأله 

( و نیز اگر زن طواف نساء 6بواسطه مُحرِم شدن بر او حرام شده بود حالل نمی شود )

( ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به 2ی شود )نکند، شوهرش بر او حالل نم

 ( )اراکی (: تا طواف نساء را انجام دهد. ]پایان مسأله [6یکدیگر حالل می شوند. )

 992ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (: شوهرش که بواسطه احرام بر او حرام شده بود حالل نمی 2)

 شود ..

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج ّ است بجا 

نیاورد، زنش و زنان دیگر بر او حرام می شوند ) )تبریزی (: ولی نکاح با زنش باطل نمی 

شود( و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش و مردان دیگر بر او حرام می شوند ولی 

 انجام دهند حالل می شوند.اگر بعداً طواف نساء را 

)سیستانی (: مسأله اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج ّ و عمره مفرده 

است ، بجا نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حالل نمی شود تا طواف نساء را انجام دهد، 

جش ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، ازدوا

 صحیح است ، هر چند طواف نساء انجام نداده باشد.

 [2431]مسأله 
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اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال دختر  2964مسأله 

( چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید با 2( با او نزدیکی و دخول کند )6تمام شود )

با او نزدیکی کند، أظهر آن است که بعد از بلوغ  ( )تبریزی (:6( )3او نزدیکی کند )

( )گلپایگانی 2دختر، نزدیکی با او حرام نیست ولی أحوط آن است که او را طالق دهد. )

( 3(، )اراکی (: احتیاط واجب آن است که تا آخر عمر از دخول به او خودداری نماید. )

جیّت او نزدیکی کند. ولی از زو)بهجت (: بنا بر احتیاط واجب ، دیگر هیچ وقت نباید با 

او بدون طالق بیرون نمی رود، در هر صورت تا وقتی هر دو زنده هستند نفقه زن بر مرد 

است و غیر از مهر، دیه هم بر مرد واجب می شود، و چنانچه افضا نکرده باشد، هر چند 

 مرتکب حرام شده ، ولی بنا بر أظهر آن زن بر او حرام نمی شود.

)خوئی (: مسأله نزدیکی با دختری که بالغ نشده حرام است ولی اگر کسی دختر نابالغی 

را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی کند، أظهر 

آن است که بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگر چه افضاء نموده باشد )معنای 

 [ گذشت ( ولی أحوط این است که او را طالق دهد.2334افضا در مسأله ]

)مکارم (: مسأله هرگاه کسی دختر نابالغی را با اجازه ولی ّ او برای خود عقد کند پیش 

از آنکه نه سال دختر تمام شود نزدیکی کردن با او حرام است و بعد از نُه سال نیز اگر 

اگر نزدیکی کند و او را افضا نماید استعداد جسمانی ندارد اشکال دارد ولی در هر حال 

آن زن بر او حرام نمی شود مخصوصاً اگر از طریق جراحی یا درمان خوب شود و به 

حال اصلی باز گردد، بنا بر این در مسأله نزدیکی با زن عالوه بر تمام شدن سن نُه سال 

شدن زن  صالزم است رُشد جسمانی برای نزدیکی نیز داشته باشد و اگر بیم افضا و ناق

 باشد نزدیکی با او اشکال دارد هر چند به سن بلوغ رسیده باشد.

 993ص: 
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)سیستانی (: مسأله اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند؛ حرام است پیش از آن 

که نُه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی کند، ولی اگر نزدیکی بکند، بعد از بلوغ دختر 

[ 2334ست اگر چه افضاء نموده باشد )معنای افضاء در مسأله ]نزدیکی با او حرام نی

گذشت ( ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد که دیه کشتن یک انسان است ، و 

همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طالق بلکه بنا بر احتیاط واجب حتی 

 اگر آن دختر پس از طالق با دیگری ازدواج نماید.

فی (: مسأله اگر کسی دختر نا بالغی را برای خود عقد کند، نباید پیش از آنکه نُه )صا

سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند، و اگر پیش از آنکه نُه سالش تمام شود 

با او نزدیکی کرد ظاهر این است که موجب حرمت نزدیکی با او بعد از نُه سال نمی شود 

ت که تا آخر عمر خصوصاً اگر افضا نموده باشد از دخول به او با اگر چه احتیاط این اس

 رضایت او خودداری نماید و الّا او را طالق دهد.

 [2433]مسأله 

 اشاره

( بر شوهرش حرام می شود، ولی اگر 6زنی را که سه مرتبه طالق داده اند ) 2966مسأله 

( شوهر اّول 2دواج کند )با شرایطی که در کتاب طالق گفته می شود با مرد دیگری از

( )سیستانی (: که در میان آنها دوبار رجوع 6می تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. )

 یا عقد شده است ..

( )گلپایگانی (، 2)گلپایگانی (، )صافی (: زنی که شوهرش او را سه مرتبه طالق داده .. )

 مرگ یا طالق شوهر دوم و گذشتن)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: بعد از 

 مقدار عدّه او ..
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 )بهجت (: آنگاه آن مرد او را طالق دهد ..

 مسأله اختصاصی 

ازدواج دائم با زن پنجم برای کسی که چهار زن دائم دارد، جایز  6734)بهجت (: مسأله 

نیست مگر آن که بعضی از آنها را طالق دهد که اگر طالق رجعی است باید عدّه به 

آید و اگر طالق بائن است سرآمدن عدّه الزم نیست ، اگر چه در زمان عدّه مکروه سر

 است و بلکه خالف احتیاط است .

 احکام عقد دائم 

 [2432]مسأله 

زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید  2962مسأله 

م نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی ( که او می خواهد، تسلی6خود را برای هر لذّتی )

کردن او جلوگیری نکند. و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و منزل 

( و اگر تهیّه نکند، چه 2او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است )

ی هر کامیابی جنسی ( )نوری (: برا6توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است . )

( )اراکی (: تهیه غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر 2.. )فاضل (: برای هر لذّت متعارفی .. )

او بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند به تفصیلی که در کتب مفصل ذکر شده مدیون 

 زن است .

 .)گلپایگانی (، )صافی (: تهیه غذا و لباس و منزل او بر شوهر واجب است .

 999ص: 
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)خوئی (، )تبریزی (: مسأله زنی که عقد دائمی شده احتیاط در آن است که بدون اجازه 

شوهر برای کارهای جزئی نیز از خانه بیرون نرود هر چند با حق ّ شوهر منافات نداشته 

باشد و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از 

او جلوگیری نکند و تهیه غذا و لباس و منزل زن ) )خوئی (: ما دامی که  نزدیکی کردن

بدون عذر از منزل او بیرون نرفته ( بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند چه توانایی 

 داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است .

ن نه بیرو)سیستانی (: مسأله زنی که عقد دائم شده حرام است بدون اجازه شوهر از خا

برود هر چند با حق ّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا 

ماندن در خانه برای او حرجی باشد یا مسکن مناسب او نباشد و باید خود را برای لذّتهای 

جنسی که حق ّ همسر است هر وقت که او می خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی 

او جلوگیری نکند و تهیه غذا و لباس و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر  از نزدیکی کردن

شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن 

است . و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و با او 

 بدون وجه شرعی ، تندی و خشونت نکند.

)مکارم (: مسأله زنی که عقد دائم شده بنا بر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون 

رود، یا کاری در خارج خانه انتخاب کند )خواه اجازه لفظی باشد و یا از قرائن معلوم 

شود که او راضی است ( و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند؛ بر 

ه غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر را مطابق معمول برای او تهیّه شوهر نیز واجب است ک

کند ) حتی هزینه طبیب و دارو و مانند آن ( و اگر تهیّه نکند بنا بر احتیاط بدهکار او 

 خواهد بود، خواه توانایی داشته باشد یا نه .
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خانه  هر از)زنجانی (: مسأله زنی که عقد دائمی شده نباید بی عذر شرعی بدون اجازه شو

بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی که او می خواهد و عذر شرعی برای زن در 

اجتناب آن نیست ، تسلیم نماید و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و 

منزل و سایر لوازم منزل او )با در نظر گرفتن شؤون زن ( بر شوهر واجب است ، و اگر 

 چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است . تهیّه نکند؛

 [2431]مسأله 

( 6اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند ) 2963مسأله 

( و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمی 2گناه کار است و حق ّ غذا و لباس و منزل )

( )خوئی (، )تبریزی (: حق ّ همخوابی ندارد و گناه کار است و مشهور فرموده 6رود. )

و منزل نیز ندارد. ولی این حکم مادامی که زن نزد شوهر است  اند که حق ّ غذا و لباس

 محل ّ اشکال است . و امّا مهر او، بدون اشکال از بین نمی رود.

 ( )زنجانی (: و سایر لوازم ..2)زنجانی (: بدون عذر شرعی اطاعت شوهر نکند .. )

ند، حق ّ عمل نک)سیستانی (: مسأله اگر زن به وظائف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ 

غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هر چند نزد او بماند و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواسته 

های جنسی مشروع او سرباز زند بنا بر احتیاط واجب نفقه اش ساقط نمی شود، و امّا مهر 

 او با عدم 

 991ص: 

 تمکین ، به هیچ وجه ساقط نمی شود.

 [2434]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )تبریزی (: 6( )6مرد حق ّ ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند ) 2969مسأله 

مگر آن که در عقد نکاح شرط کند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

)مکارم (: مسأله زن وظیفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهیّه کند و نظافت و 

خود و اگر مرد او را مجبور بر این کارها نماید زن می مانند آن را انجام دهد مگر به میل 

 تواند حق ّ الزحمه خود را در برابر این کارها از او بگیرد.

 [2435]مسأله 

( اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست ، ولی اگر 6مخارج سفر زن ) 2961مسأله 

 . این مسأله ، در رسالهشوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد

( )اراکی (: مخارج سفر غیر ضروری و غیر 6آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )

 متعارف زن ..

)سیستانی (: مسأله مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه با 

د اینها و ا و مانناذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است ولی پول ماشین و یا هواپیم

بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست ، بر خودش می باشد، ولی اگر شوهر 

مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را هم بدهد، و همچنین اگر سفر ضروری 

 از نظر شؤون زندگی باشد مانند سفر برای معالجه .

نچه سفر مانند سفر حج ّ و نذر واجب باشد، )زنجانی (: مسأله اگر زن سفر رود، چنا

مخارج سفر زن که بیشتر از مخارج وطن است ، با شوهر نیست ، ولی اگر زن بطور 

متعارف نیازمند به سفر است تمام مخارج سفر وی با شوهر است هر چند بیشتر از مخارج 

مخارج  ه ازوطن باشد، ولی اگر نیازمندی زن به سفر متعارف نباشد، مخارج سفر افزود

وطن با شوهر نیست ، و اگر سفر برای زن ضروری نباشد و با اجازه شوهر سفر کند لزوم 

پرداخت مخارج سفر زن بستگی به نحوه توافق وی با شوهر خود دارد، و اگر شوهر مایل 
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باشد که زن را سفر ببرد، بر زن الزم است که همراه وی برود و خرج سفر زن بر عهده 

 شوهر است .

 [2436]مسأله 

زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد )می  2961مسأله 

( و اگر ممکن نباشد به عدول 6تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع )

مؤمنین و اگر آن هم ممکن نباشد به فُسّاق مؤمنین مراجعه نماید و چنانچه الزام شوهر بر 

(( می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از 2ه ممکن نباشد )دادن نفق

مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند، در 

( )فاضل (: به 6موقعی که مشغول تهّیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست . )

( ]قسمت داخل 2، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست ) مجتهد جامع الشرائط .. این مسأله

 پرانتز در رساله آیت اللّه )نوری ( نیست [

 991ص: 

)اراکی (: مسأله زنی که از شوهر اطاعت می کند و شوهر خرج او را نمی دهد می تواند 

جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع مراجعه نماید و چنانچه الزام شوهر بر 

دن نفقه به هیچ وجه ممکن نشد، می تواند با اجازه گرفتن از حاکم شرع در هر روز به دا

اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست ، چنانچه نتواند 

معاش خود را تهیّه کند، مگر آن که بی اجازه او از منزل خارج شود، اطاعت شوهر بر او 

 واجب نیست .

انی (، )صافی (: مسأله زنی که از شوهر اطاعت می کند و شوهر خرج او را نمی )گلپایگ

دهد اگر ممکن است می تواند خرج خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن 

نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند اگر نمی تواند با اطاعت شوهر تهیه 
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هّیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست . ) معاش کند در موقعی که مشغول ت

 )گلپایگانی (: ولی احتیاط آن است که از حاکم شرعی هم اذن بگیرد(.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی 

نانچه دهد می تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چ

ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت 

 شوهر بر او واجب نیست .

)سیستانی (: چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد و با کار کردن بخواهد 

 مخارج خود را تهیّه کند ..

هر ندهد می تواند هر روز به اندازه )مکارم (: مسأله هرگاه زن مطالبه خرجی کند و شو

خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با 

اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهّیه کند در موقعی 

 که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست .

شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد  )زنجانی (: مسأله زنی که از

می تواند برای وادار کردن شوهر به پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به 

مؤمنان عادل و اگر آن هم ممکن نباشد به مؤمنان فاسق مراجعه نماید، و چنانچه نتواند 

ز به اندازه خرجی آن روز را بدون شوهر را به دادن خرجی وادار کند می تواند در هر رو

اجازه شوهر از مال او بردارد. همچنین می تواند خرجی روزهای قبلی را که شوهر 

نپرداخته بدین ترتیب از وی بگیرد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود 

ول غرا تهیّه کند و با اطاعت شوهر تهیه معاش برای وی ممکن نباشد، در موقعی که مش

 تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست .

 [2437]مسأله 
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مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن شوهردار  2969مسأله 

( 6باشد نه مثل زن بی شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند )

( )مکارم (: ولی اگر همسرهای متعّدد 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

دارد باید در میان آنها از این جهات با عدالت رفتار نماید که شرح آن در کتابهای مفصل 

 فقهی آمده است .

 )اراکی (: مسأله مرد باید هر چهار شب یک شب ، نزد زن دائمی خود بماند.

شب  د در هر چهار شب یک)گلپایگانی (: مسأله اگر مرد بیش از یک زن داشته باشد بای

 نزد

 999ص: 

 زن دائمی خود بماند بلکه اگر یک زن داشته باشد نیز بنا بر احتیاط.

)خوئی (، )فاضل (، )سیستانی (، )تبریزی (: مسأله مرد اگر دو زن داشته باشد و نزد یکی 

از آنها یک شب بماند واجب است نزد دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند 

و در غیر این صورت ماندن نزد زن واجب نیست بلی الزم است او را به طور کلّی متارکه 

است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود ننماید و اولی و أحوط این 

 بماند.

 )فاضل (: اگر چند زن داشته باشد ..

 )تبریزی (: مگر آن که زن از حق ّ خود صرفنظر کند ..

 )فاضل (: مردی که یک زن دارد ..

 )زنجانی (: مسأله مرد باید در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند.
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گر مرد بیش از یک زن دائمی داشته باشد، و نزدیکی از آنها یک شب )صافی (: مسأله ا

بماند باید نزد دیگران نیز در چهار شب یک شب بماند بلکه اگر یک زن داشته باشد نیز 

 بنا بر احتیاط مستحب ّ.

 [2438]مسأله 

شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه ، نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند  2963مسأله 

( )مکارم (: بلکه اگر زن جوان باشد 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6)

و در این مدّت بیم آن می رود که به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که طوری رفتار 

 کند که او به گناه نیفتد.

ر غیر سف)فاضل (: مگر با رضایت وی . و بنا بر احتیاط واجب این حکم در مسافر، در 

 ضروری هم ثابت است .

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه با عیال دائمی جوان خود 

 نزدیکی را ترک کند ) )تبریزی (: مگر آن که زن راضی باشد(.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه ، نزدیکی با عیال جوان 

کند بلکه بنا بر احتیاط بیش از این مدّت نزدیکی با عیال پیر خود را نیز  خود را ترک

 ترک نکند.

)سیستانی (: مسأله شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک 

کند، مگر آن که نزدیکی برای او ضرر یا مشقّت زیاد داشته باشد، یا آن که زن خود 

یا آن که در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده  راضی به ترک آن باشد، و

باشد؛ و در این حکم ، بنا بر احتیاط واجب فرقی نیست میان این که شوهر، حاضر باشد 
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یا مسافر؛ پس بنا بر احتیاط جایز نیست سفر غیر الزم را بدون عذر و بدون رضایت همسر 

 بیش از چهار ماه ادامه دهد.

وهر نمی تواند بیش از چهار ماه قمری نزدیکی با عیال دائمی خود را )زنجانی (: مسأله ش

 بدون رضایت وی ترک کند.

 [2439]مسأله 

اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن  2967مسأله 

(، ( )خوئی 6( )6نزدیکی کند، باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد )

)زنجانی (، )سیستانی (: و امّا در متعه چنانچه مهر را معین نکنند ) )سیستانی (: هر چند از 

 روی جهل یا غفلت یا فراموشی باشد( عقد باطل می شود.

 993ص: 

)مکارم (: مسأله تعیین مهر در عقد دائم واجب نیست و بدون آن عقد صحیح است ، ولی 

ید مهر او را مطابق معمول زنهایی که مثل او هستند بعداً چنانچه با زن نزدیکی کند با

 بدهد.

 [2421]مسأله 

 اشاره

اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدّتی معین نکرده باشند، زن  2924مسأله 

می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی 

ته باشد. ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی دادن مهر را داشته باشد چه نداش
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( از نزدیکی شوهر 6شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی )

 ( )فاضل (: نمی تواند برای دریافت مهریه ..6جلوگیری نماید. )

حق ّ  زن)مکارم (: مسأله در صورتی که مدّتی برای دادن مهر در عقد تعیین نشده باشد 

دارد مهر خود را فوراً مطالبه کند، بلکه می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن 

شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی بر دادن مهر را داشته باشد یا نه ، مگر این که 

 عدم توانایی او قرینه بر این باشد که مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه به صورت نقدی .

 اصی مسأله اختص

در صورت فوت زن یا مرد قبل از دخول ، بنا بر أقوی مهر نصف  6746)بهجت (: مسأله 

 می شود.

 مُتعه یا صیغه 

 [2423]مسأله 

( 6( )6صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است . ) 2926مسأله 

 )سیستانی (: ولی نمی شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد.

)مکارم (: مسأله در ازدواج موقّت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون 

آن باطل است . ازدواج موّقت هر چند برای لذت بردن هم نباشد بلکه به قصد محرم 

شدن نزدیکان آن دختر باشد جایز است مشروط بر این که دختری را که به ازدواج موقّت 

د که قابل لذت جنسی باشد، مثلًا اگر کوچک است باید وقت درمی آورند در حدّی باش

را به اندازه ای زیاد کنند که دوران آمادگی دختر را شامل شود، هر چند بعد از عقد 

 مدّت را ببخشند.
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)زنجانی (: مسأله ازدواج موقّت هر چند برای لذّت بردن هم نباشد، صحیح است . همسر 

 می گویند. نیز« صیغه »یا « متعه »موقّت را 

 [2422]مسأله 

( این مسأله 6شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی بامتعه خود را ترک کند ) 2922مسأله 

( )فاضل (: مگر با رضایت وی . و بنا بر احتیاط 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 این حکم ، در مسافر در سفر غیر ضروری هم ثابت است .

(: مسأله واجب است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکی با متعه )گلپایگانی (، )صافی 

خود را اگر جوان باشد ترک نکند و بنا بر احتیاط بیش از این مدّت نزدیکی با متعه پیر 

 خود را نیز ترک نکند.

 997ص: 

)خوئی (، )اراکی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )مکارم (: مسأله احتیاط واجب آن است که 

 ز چهار ماه با متعه خود ) )سیستانی (: اگر جوان باشد( نزدیکی را ترک نکند.شوهر بیش ا

)زنجانی (: مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که شوهر بی رضایت زن بیش از چهار ماه 

 نزدیکی با همسر موقّت خود را ترک نکند.

 [2421]مسأله 

ند، ا او نزدیکی نکزنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر ب 2923مسأله 

عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند لذتهای دیگر از او ببرد، ولی اگر 

( )سیستانی (: و 6( )6بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می تواند با او نزدیکی نماید )

 همچنین است حکم در عقد دائم .
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شوهر با او نزدیکی نکند و  )مکارم (: مسأله زن می تواند در ازدواج موّقت شرط کند که

 تنها لذتهای دیگر ببرد، ولی اگر بعداً به این امر راضی شود مانعی ندارد.

 [2424]مسأله 

( این مسأله ، در 6زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد ) 2929مسأله 

رط کرده ( )زنجانی (: مگر حق ّ خرجی را برای وی ش6رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 باشند.

 [2425]مسأله 

زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی برد و شوهر هم  2921مسأله 

( )اراکی (: مگر 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6از او ارث نمی برد )

 در صورتی که ارث بردن را شرط کنند.

ه ارث بردن را شرط کرده باشند که در این )خوئی (، )تبریزی (: مگر در صورتی ک

 صورت هر که شرط کرده ارث می برد.

)سیستانی (: و چنانچه ارث بردن را از یک طرف یا از هر دو طرف شرط کرده باشند 

 صحت این شرط محل ّ اشکال است ولی مراعات احتیاط ترک نشود.

ن ند، و نیز اگر ارث برد)زنجانی (: مگر در صورتی که حق ّ همخوابی را شرط کرده باش

 را شرط کرده باشند، هر کس ارث بردن وی شرط شده ، ارث می برد.

)مکارم (: مسأله ]همسر ازدواج موقّت [ از شوهر ارث نمی برد و شوهر هم از او ارث 

 نمی برد و حق ّ واجب همخوابی نیز ندارد.

 [2426]مسأله 
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جی و همخوابی ندارد عقد او صحیح زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خر 2921مسأله 

است و برای آن که نمی دانسته ، حقی به شوهر پیدا نمی کند. این مسأله ، در رساله آیات 

 عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست 

 [2427]مسأله 

( ولی 6زنی که صیغه شده ، می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود ) 2929مسأله 

( این 2اگر بواسطه بیرون رفتن ، حق شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام است )

 مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 934ص: 

کند، مگر این که به خاطر بیرون  ( )مکارم (: یا کاری در خارج خانه برای خود انتخاب6)

( )سیستانی (: و بنا بر احتیاط مستحب ّ در صورتی که 2رفتنش حق ّ شوهر از بین برود. )

 حق ّ شوهر از بین نرود، بدون اجازه او از خانه بیرون نرود.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله زنی که صیغه شده چنانچه بدون اجازه شوهر از خانه بیرون 

واسطه بیرون رفتن ، حق ّ شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام است ، و بنا برود و ب

 بر احتیاط در صورتی که حق ّ شوهر از بین نرود بدون اجازه او از خانه بیرون نرود.

 [2428]مسأله 

اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدّت و مبلغ معیّن او را برای خود صیغه  2923مسأله 

چه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدّت یا مبلغی که معیّن نماید، چنان

( عقد صحیح و 2( وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی هستم )6شده او را صیغه کند )

( 6گر نه باطل است . این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( نیست )

تی آن زن فهمید می تواند به آن عقد رضایت دهد )اراکی (: آن عقد فضولی است و وق
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( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: 2و چنانچه اجازه دهد، عقد نافذ و صحیح است . )

 اگر اجازه نماید ..

)زنجانی (: وقتی آن زن فهمید، اگر پیش از آن که عقد انجام شده را رد کند، رضایت 

 خود را به آن ابراز کند ..

 [2429]مسأله 

پدر و جد پدری می توانند برای محرم شدن ، یک ساعت یا دو ساعت زنی  2927مسأله 

را به عقد پسر نابالغ خود درآورند و نیز می توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن به 

( این مسأله ، در 6عقد کسی درآورند ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته باشد )

( )فاضل (: باید آن عقد برای دختر مصلحت داشته 6بهجت ( نیست )رساله آیت اللّه )

 باشد، حتّی اگر به مقدار مهریه ای باشد که برای دختر قرار می دهند.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر پدر یا جدّ پدری برای محرم شدن ، یک ساعت یا دو 

خود  یز می تواند دختر نابالغساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود درآورد کافی است و ن

را برای محرم شدن به عقد کسی درآورد ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته 

 باشد.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله برای محرم شدن ، می تواند پدر یا جد پدری ، دختر نابالغ 

فعی نخود را یک ساعت یا بیشتر به عقد کسی درآورد ولی باید آن عقد برای دختر 

داشته باشد، و امّا اگر برای پسر نابالغ جهت مَحرَم شدن در زمانی که به طور کلّی قابلیت 

 استمتاع نداشته باشد زنی را عقد نمایند محل ّ اشکال است .

)سیستانی (: مسأله اگر برای محرم شدن مثلًا پدر یا جد پدری دختر یا پسر نابالغ خود را 

درآورد، در صورتی که بر آن مفسده ای بار نشود عقد  برای مدّت کوتاهی به عقد کسی
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صحیح است ، ولی اگر در مدّت ازدواج پسر به طور کلّی قابلیت تلذذ نداشته باشد، یا 

 دختر به طور کلّی 

 936ص: 

 قابل تلذذ از او نباشد صحّت عقد محل ّ اشکال است .

با زنی او را به عقد موّقت )مکارم (: مسأله پدر یا جدّ پدری می تواند برای محرم شدن 

پسر نابالغ خود درآورد ) به شرط این که مدّت عقد به اندازه ای باشد که پسر به حدّ بهره 

گیری جنسی برسد( و نیز می تواند دختر نابالغی را برای محرم شدن بستگان به عقد کسی 

ط احتیا درآورد ) به همان شرط که در مورد پسر گفته شد( و در هر دو صورت بنا بر

 واجب باید عقد فایده ای برای آن دو داشته باشد و خالی از مفسده باشد.

)زنجانی (: مسأله پدر یا جدّ پدری برای مَحرَم شدن می تواند زنی را به عقد پسر نابالغ 

خود درآورد و نیز می تواند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن به عقد کسی درآورد 

د پسر یا دختر نابالغ صالحیّت استمتاع داشته باشند یا مدّت عقد ولی در هر دو صورت بای

 را به اندازه ای قرار دهند که صالحیّت پیدا کنند.

 [2411]مسأله 

اگر پدر یا جدّ پدری ، طفل خود را که در محل ّ دیگری است و نمی داند  2934مسأله 

بر حسب ظاهر، محرم  (6زنده است یا مرده ، برای مَحرَم شدن به عقد کسی در آورد )

بودن حاصل می شود و چنانچه بعدًا معلوم شود که در موقع عقد آن دختر زنده نبوده 

عقد باطل است و کسانی که بواسطه عقد ظاهراً مَحرَم شده بودند نامحرمند. این مسأله ، 

 ( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (:6در رساله آیات عظام : )مکارم ( و )بهجت ( نیست )

 در صورتی که مدّت زوجیّت قابل باشد که از معقوده استمتاع شود ..
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 [2413]مسأله 

اگر مرد مدّت صیغه را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده ، باید تمام چیزی  2936مسأله 

( این مسأله 6را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد )

( )خوئی (، )تبریزی (: واجب است نصف مهر را 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 ستحب ّ آن است که تمام مهر را بدهد.بدهد و احتیاط م

)مکارم (: مسأله مرد می تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پایان دهد، در این 

صورت اگر با آن زن نزدیکی کرده ، باید تمام مهر و اگر نزدیکی نکرده ، باید نصف 

 آن را بدهد.

ید چنانچه با او نزدیکی کرده ، با)سیستانی (: مسأله اگر مرد مدّت ازدواج زن را ببخشد، 

تمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر نزدیکی نکرده واجب است نصف 

 مهر را بدهد.

)زنجانی (: مسأله اگر مرد مدّت صیغه زن را ببخشد چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام 

تمام  حتیاط اگر نزدیکی هم نکردهمَهری را که قرار گذاشته اند به او بدهد، بلکه بنا بر ا

 آن را بدهد.

 [2412]مسأله 

 اشاره

( به عقد 6مرد می تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عدّه اش تمام نشده ) 2932مسأله 

( )بهجت (: بعد از تمام شدن مدّت ازدواج یا بخشیدن آن 6( )3( خود درآورد )2دائم )

( )خوئی (، )سیستانی (: یا این که دوباره صیغه نماید 3( )اراکی (: یا موّقت .. )2مدّت .. )

 نی (: ولی اگر هنوز مدّت ازدواج ) )سیستا
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 932ص: 

موقّت تمام نشده است و عقد دائم کند، عقد باطل است مگر اینکه مدّت باقیمانده را به 

 او ببخشد سپس عقد کند(.

)تبریزی (: یا این که دوباره صیغه نماید ولی این کار قبل از تمام شدن مدّت صیغه جایز 

 ن قبلًا ببخشد.نیست مگر آن که باقی مدّت را بر ز

)نوری (: یا اینکه دوباره صیغه نماید، ولی در موقعی که هنوز صیغه او است و مدّت تمام 

نشده است اگر بخواهد او را به عقد دائم خود دربیاورد باید اوّل مّدت او را ببخشد و 

 سپس او را به عقد دائم خود دربیاورد.

زنی که در عقد او است ازدواج کند، لذا اگر )فاضل (: مسأله انسان نمی تواند دو مرتبه با 

زنی در عقد موقّت اوست ، مادامی که مدّت عقد موقّت تمام نشده یا مرد آن را نبخشیده 

است ، نمی تواند او را عقد دائم یا عقد موقّت دیگر کند و اگر عقد کند عقد دوم لغو 

شوند و می توانند مجدّدًا است و بعد از تمام شدن مدّت عقد اوّل به یکدیگر نامحرم می 

 با یکدیگر ازدواج کنند.

)مکارم (: مسأله مرد می تواند زنی را که صیغه اوست به عقد دائمی درآورد، ولی باید 

 نخست باقیمانده مدّت را ببخشد، سپس او را عقد کند.

 مسأله اختصاصی 

دارد به شرحی که ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت آن ، عدّه  2497)مکارم (: مسأله 

در کتاب طالق خواهد آمد و فرزندانی که از آن متولّد می شوند تمام حقوق فرزندی را 

دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث می برند هر چند آن زن و شوهر از هم ارث 

 نمی برند.
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 احکام نگاه کردن 

 [2411]مسأله 

 اشاره

( چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام 6رم )نگاه کردن مرد به بدن زن نامح 2933مسأله 

است . و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است ، ولی اگر 

( حرام 3( و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم )2بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد )

اشد قصد لذّت نب ( و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به9می باشد )

( و بواسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط 1)

( )اراکی (: و موی 6باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولًا می پوشاند نگاه نکند. )

 او ..

)فاضل (: اگر ( 2)خوئی (، )تبریزی (، )نوری (: و همچنین نگاه کردن به موی آنان .. )

 چه أحوط، اجتناب است ..

)خوئی (: احتیاط واجب ) )تبریزی (: احتیاط( آن است که بدون قصد لذت هم به آنها 

( )اراکی (: چه با قصد لذت چه بدون آن .. )نوری (: به جز صورت و 3نگاه نکند .. )

 دستها ..

ئی (: بنا بر احتیاط در غیر ( )خو9)تبریزی (: با قصد لذت حرام می باشد. ]پایان مسأله [ )

صورت و دستها و سر و گردن و پا؛ و امّا نظر زن به این مواضع از مرد، ظاهر آن است 

 که جایز است بدون قصد لذت ، اگر چه أحوط نیز ترک است .

 933ص: 
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)فاضل (: نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذّت و به غیر صورت و دستها بدون 

( )اراکی (، )فاضل (: و موجب تحریک شهوت نگردد و بواسطه 1اشد .. )آن حرام می ب

 نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد مانعی ندارد.

)گلپایگانی (: مسأله نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و دختری که نُه سالش تمام نشده 

 ییج و تحریک شهوت داردولی خوب و بد را می فهمد و نگاه کردن به او عادتاً امکان ته

و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه 

کردن به صورت و دست آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است ، بلکه حرام بودن نگاه 

به آنها بدون قصد لذت هم خالی از قوّت نیست و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم 

 ی باشد.حرام م

)صافی (: اگر به قصد لذت باشد حرام است و بدون قصد لذت هم بنا بر احتیاط، ترک 

 آن الزم است ..

)سیستانی (: مسأله نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان 

 ، چه با شهوت باشد چه بدون آن چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن ، حرام است

و نگاه کردن به صورت آنان و دستهایشان تا مچ ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در 

حرام باشد حرام است . بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع 

در حرام هم به آنها نگاه نکند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس 

می باشد، بلکه به احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر  از وقوع در حرام ، حرام

به جاهایی از بدن که معمولًا مردها نمی پوشانند مثل سر و دستها و ساق پاها که نگاه 

 کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد اشکال ندارد.

)بهجت (: مسأله نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان 

چه با قصد لذت و چه بدون آن ، حرام است و نگاه کردن به صورت و دستهای آنها اگر 
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به قصد لذت باشد حرام است و امّا بدون قصد لذت نگاه به آنها بنا بر أظهر، جایز است . 

نگاه کردن مردم به بدن و موی دختری که نه سالش تمام نشده ولی بنا بر احتیاط واجب 

خوب و بد را می فهمد جایز نیست ، اگر چه بدون قصد لذت هم باشد. نگاه کردن زن 

به بدن مرد نامحرم بنا بر احتیاط واجب حرام است و همچنین نگاه کردن زن به بدن پسری 

 یست و امّا جواز نگاه کردن زن به قسمتیکه بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد جایز ن

از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است ، مثل سر، خالی از وجه نیست ، مگر اینکه این نگاه 

 کردن کمک به معصیت باشد.

)زنجانی (: مسأله نگاه کردن مرد به بدن زن نامَحرَم که نُه سالش تمام شده و به موی آن 

حرام است و نگاه کردن به صورت و دستها تا مچ اگر با  چه با قصد لذّت و چه بدون آن

لذّت باشد حرام است ، و احتیاط مستحب ّ آن است که بدون لذّت هم به آنها نگاه نکند 

و نگاه کردن زن بدون لذّت به مواضعی از بدن مرد که معمولًا پوشیده است بنا بر احتیاط 

 اضع مرد حرام است .واجب حرام است و نگاه کردن با لذّت به تمام مو

الزم به توضیح است که مراد از لذّت در مسائل این فصل ، لذّت شهوانی و جنسی است 

 ، که 

 939ص: 

مرتبه شدید آن معمولًا در مقدّمات نزدیکی برای انسان پدید می آید، نه لذّتی است که 

ن به بناهای کرد مثل پدر و مادر از نگاه کردن به فرزند می برند یا لذّتی است که با نگاه

 زیبا یا سبزه زار و گلستان و مانند آن برای انسان حاصل می شود.

)مکارم (: مسأله نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم ، خواه با قصد لذّت باشد یا بدون آن 

، حرام است و همچنین نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم ، ولی نگاه کردن به صورت و 
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مچ اگر به قصد لذت نباشد و مایه فساد و گناه نگردد اشکال ندارد، دستهای زن نامحرم تا 

همچنین نگاه کردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار که معمولًا آن را نمی پوشانند مانند 

سر و صورت و گردن و مقداری از پا و دست . نگاه کردن به دختر نا بالغ اگر به قصد 

از افتادن در حرام نداشته باشد جایز است ، ولی لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن ترس 

 بنا بر احتیاط واجب باید به جاهایی مثل ران و شکم که معمولًا می پوشانند نگاه نکند.

 مسأله اختصاصی 

دست زدن مرد به بدن زن نامحرم یا دست زدن زن به بدن مرد  6739)بهجت (: مسأله 

رد به صورت و دستهای زن نامحرم و نامحرم مثل نگاه کردن حرام است و دست زدن م

 بالعکس نیز بنا بر أظهر، جایز نیست .

 [2414]مسأله 

 اشاره

( و دستهای زنهای اهل کتاب مثل 6اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت ) 2939مسأله 

( اشکال 9( در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد )3( نگاه کند )2زنهای یهود و نصارا )

( )اراکی (: به مو و سر و 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )1ندارد )

( )نوری (: اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت 3(: و کفّار .. ) ( )اراکی2صورت .. )

( )گلپایگانی (: و سیر نگاه نکند 9از بدن زنهای کافر که معمولًا نمی پوشانند نگاه کند .. )

 ( )گلپایگانی (: و احتیاط واجب آن است که به غیر صورت و دست او نگاه نکند.1.. )

 ت که به غیر آنچه که ذکر شد نگاه نکند.)اراکی (: و احتیاط واجب آن اس
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)خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: مسأله اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای 

زنهای کفّار و جاهایی از بدن که عادت آنها به پوشانیدنش نیست نگاه کند، ) )خوئی (، 

 )صافی (: در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد( اشکال ندارد.

نی (: مسأله اگر انسان بدون لذّت به صورت و دستها و موی زنان اهل کتاب مثل )زنجا

یهود و نصاری بلکه هر زن کافری نگاه کند، در صورتی که نترسد به حرام بیفتد اشکال 

 ندارد و احتیاط واجب آن است که به دیگر اعضای آن نگاه نکند.

ت از بدن زنهای کافر که معموًلا )فاضل (: مسأله اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسم

 نمی پوشانند نگاه کند در صورتی که نترسد به حرام بیفتد اشکال ندارد.

 )سیستانی (: مسأله نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب 

 931ص: 

رام حنماید اعتنا نمی کنند اشکال ندارد مشروط به آن که بدون شهوت و ترس وقوع در 

باشد، و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست 

 میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولًا آنها را نمی پوشانند.

)بهجت (: مسأله نگاه کردن به زنان اهل ذمّه بلکه به زنان کافری که از هنگام تولّد محکوم 

بدن آنها که عادتاً پوشانیده نمی شود، بدون قصد لذّت و در  به کفر هستند به جاهایی از

صورتی که خوف واقع شدن در حرام نباشد، جایز است ، و بنا بر أظهر نگاه کردن به 

زنان بادیه نشین و غیر آنها که عادت به پوشاندن ندارند، بدون قصد لذّت ، جایز است 

نها در داد و ستد و سایر نیازها مگر در صورت خوف وقوع در حرام ، پس معاشرت با آ

 جایز است .

 مسأله اختصاصی 
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 شنیدن صدای زن نامحرم بدون قصد لذّت ، جایز است . 6731)بهجت (: مسأله 

 [2415]مسأله 

( بلکه احتیاط واجب 6زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند ) 2931مسأله 

هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می ( آن است که بدن و موی خود را از پسری 2)

( )اراکی (: 6( )1( بپوشاند )9( )و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوانی است )3فهمد )

( )اراکی (: و احتیاط 2ولی پوشاندن صورت و دستها از مچ به پایین واجب نیست .. )

 واجب .. )خوئی (، )تبریزی (: و بهتر ..

( )گلپایگانی (، )صافی (: و از نگاه کردن ، تحریک و 3. ))مکارم (: و احتیاط مستحب ّ .

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 9تهییج شهوت او عادتاً ممکن باشد بپوشاند. )

( )مکارم (: ولی پوشانیدن صورت و دستها تا مچ واجب 1: )خوئی ( و )تبریزی ( نیست [ )

 نیست .

)بهجت (: مسأله زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه کمک به 

حرام و قصد لذّتی در بین نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که از پسر غیر بالغ ، که 

خوب و بد را می فهمد نیز خود را بپوشاند، و همچنین احتیاط واجب آن است که مرد 

بپوشاند اگر چه کمک بر حرام نباشد، و اگر کمک بر  هم بدن خود را از زن نامحرم

حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است ، همان طور که پوشاندن عورت از زن نامحرم 

واجب است ، و نیز احتیاط واجب آن است که مرد بدن خود را از دختر نامحرمی که نُه 

 اشد.قصد لذّتی در بین نب سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می فهمد بپوشاند، اگر چه

)سیستانی (: مسأله زن باید موی سر و بدن ، غیر از صورت و دستهای خود را از مرد 

نامحرم بپوشاند، و احتیاط الزم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ 

نشده ولی خوب و بد را می فهمد و احتمال می رود که نگاهش به بدن زن موجب 
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ش شود بپوشاند، ولی زن می تواند صورت و دستهایش را تا مچ از مرد تحریک شهوت

نامحرم نپوشاند مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتال کردن مرد به نگاه 

 حرام باشد که پوشانیدن در این دو صورت واجب است .

 931ص: 

م بپوشاند و احتیاط مستحبّ  )زنجانی (: مسأله زن باید بدن و موی خود را از مرد نامَحرَ

آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد 

 بپوشاند.

 لخت شدن زن مسلمان در نزد اهل کتاب جایز نیست .

 [2416]مسأله 

نگاه کردن به عورت دیگری حرام است ، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه  2931مسأله 

( و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم 6ف و مانند اینها باشد )یا آب صا

( )فاضل (: 6( ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. )2نگاه نکنند )

و نگاه کردن به عورت بچه غیر ممیّز جایز است و زن و شوهر می توانند به تمام بدن 

 یکدیگر نگاه کنند.

نگاه کردن به عورت دیگران حرام است هر چند در آئینه یا آب صاف و مانند )مکارم (: 

( )اراکی (: نگاه کردن به 2آن باشد، خواه محرم باشد یا نامحرم ، مرد باشد یا زن .. )

عورت دیگری حتی به عورت بچه ممیزی که خوب و بد را می فهمد حرام است اگر 

است که به عورت دیگران در آینه و آب چه از پشت شیشه باشد. و احتیاط واجب آن 

 صاف هم نگاه نکنند ..
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)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله نگاه کردن به عورت دیگری ، حتّی به عورت بچه ممیزی 

که خوب و بد را می فهمد حرام است ، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف 

 مام بدن یکدیگر نگاه کنند.و مانند اینها باشد ولی زن و شوهر می توانند به ت

 )خوئی (، )تبریزی (: و کنیز و موالیش ..

 )زنجانی (: و کسانی که در حکم آنها هستند ..

)سیستانی (: مسأله نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است ، اگر چه از پشت شیشه 

گاه کردن زم نیا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است بنا بر احتیاط ال

به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می فهمد، ولی زن و شوهر می توانند به 

 تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

)بهجت (: مسأله نگاه کردن به عورت دیگری ، حتی به عورت بچه ممیزی که خوب و 

ر گر، چه ظاهبد را می فهمد، حرام است ، ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدی

 و چه باطن نگاه کنند.

 [2417]مسأله 

( می توانند 6مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند ) 2939مسأله 

( )سیستانی (: و خوف وقوع در حرام 6( )2غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند )

 اف و زانوهای آنها علی االحوط.( )خوئی (: و در حکم عورت است ما بین ن2نباشد .. )

 )صافی (: اگر چه احتیاط این است که به ما بین ناف و زانوها نگاه نکنند.

)زنجانی (: مسأله مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، بدون لذّت می توانند غیر از عورت 

 به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
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د خواهر و برادر( می توانند به بدن )مکارم (: مسأله مرد و زنی که با هم محرمند )مانن

 یکدیگر

 939ص: 

به آن مقدار که در میان محارم معمول است نگاه کنند و در غیر آن ، احتیاط آن است 

 که نگاه نکنند.

 [2418]مسأله 

( و نگاه کردن زن هم 6مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند ) 2933مسأله 

( )تبریزی (: و زن هم به بدن زن دیگر با 6( )2ذّت حرام است )به بدن زن دیگر با قصد ل

 ( )بهجت (: ولی بدون قصد لذت جایز است .2قصد لذّت نباید نگاه کند. )

 )سیستانی (: و همچنین است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.

م به بدن کردن زن ه )زنجانی (: مسأله مرد نباید با لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه

 زن دیگر با لذّت حرام است .

 [2419]مسأله 

عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ولی اگر برای عکس برداشتن  2937مسأله 

مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلًا دست به بدن او بزند ) یا نظرش به صورت 

د عکس او را بردارد و اگر زن نامحرمی را (، نبای6زینت شده او یا به سایر بدن او بیفتد )

بشناسد در صورتی که آن زن متهتّک نباشد نباید به عکس او نگاه کند. این مسأله ، در 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت 6رساله آیات عظام : )فاضل ( و )بهجت ( نیست )

اه حرم اگر همراه با نگاللّه )نوری ( نیست [ )اراکی (: مسأله عکس برداشتن مرد از زن نام
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کردن به جاهایی که نگاه کردن به آنجا حرام است نباشد، مانعی ندارد ولی اگر برای 

عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلًا دست به بدن او بزند حرام 

است ؛ امّا نگاه کردن به عکس زن نامحرم و یا فیلم آن که به وسیله تلویزیون و غیره 

ش می شود، اگر به قصد لذّت نباشد و خوف فساد و به حرام افتادن نباشد مانعی ندارد، پخ

 هر چند صاحب عکس را بشناسد.

)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: مسأله مرد نباید عکس زن 

نامحرم را بیندازد و اگر زن نامحرمی را بشناسد ) )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط 

)زنجانی (: بنا بر احتیاط واجب ( نباید به عکس او ) )گلپایگانی (، )صافی (: خصوص 

 ک و فساد باشد( نگاه کند.در مواردی که معرض هت

)سیستانی (: مسأله اگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زنهای مبتذله نباشد، بنا بر 

احتیاط واجب نباید به عکس او نگاه کند بجز صورت و دستها که نگاه بدون لذت و 

 خوف وقوع در حرام جایز است .

حرام نیست ، مگر این که ناچار باشد )مکارم (: مسأله عکس برداشتن مرد از زن نامحرم 

که به بدن او غیر از صورت و دستها نگاه کند. در صورتی که زنی مقیّد به حفظ حجاب 

شرعی است ، نگاه کردن به عکس بدون حجاب او اشکال دارد، مگر این که او را نشناسد 

 و مفسده دیگری از نگاه کردن حاصل نشود.

 [2441]مسأله 

( یا مردی غیر از شوهر خود 6حال ناچاری ، زن بخواهد زن دیگر ) اگر در 2994مسأله 

 را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دست او به عورت 

 933ص: 
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( یا زنی غیر زن خود را تنقیه 3( مرد دیگر )2نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد )

له ، در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )بهجت ( کند، یا عورت او را آب بکشد. این مسأ

( )خوئی (، )تبریزی (: اگر زن بخواهد زن دیگر .. )سیستانی (: اگر الزم شود 6نیست )

 که زنی زن دیگر ..

( )گلپایگانی (، )صافی (: 2)زنجانی (: اگر زن بخواهد در صورت ضرورت زن دیگر .. )

( )سیستانی (: اگر الزم شود مردی 3ورت .. )در حال ناچاری .. )زنجانی (: در صورت ضر

 مرد دیگر ..

)مکارم (: مسأله هرگاه پرستار یا طبیب ناچار باشد دست به عورت بیمار بزند باید 

دستکش یا مانند آن در دست داشته باشد، همچنین اگر طبیب و پرستار مرد ناچار باشد 

 رد بزند، ولی در صورتدست به بدن زن بزندیا طبیب و پرستار زن دست به بدن م

 ضرورت و ناچاری اشکالی ندارد.

 ]مسأله [

( و 2( ناچار باشد که او را نگاه کند )6اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ) 2996مسأله 

دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست 

( )اراکی 6( )3ند معالجه کند، نباید او را نگاه کند )به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتوا

 (: با فرض ِ نبودن زنی که در کیفیت معالجه و تحمّل درد با مرد مساوی باشد ..

 )بهجت (: و یا زن برای معالجه مرد نامحرم ..

)زنجانی (: اگر زنی برای معالجه ناچار باشد به مرد نامحرم مراجعه کند و مرد برای معالجه 

( )سیستانی (: اگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای 2نامحرم .. )زن 

معالجه نمودن او بهتر باشد می تواند به مرد نامحرم مراجعه نماید و چنانچه آن مرد، ناچار 
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( )زنجانی (: همچنین اگر معالجه منحصر به 3باشد، که برای معالجه او را نگاه کند .. )

م نباشد ولی زن در اثر بی اطالعی از پزشک معالج زن یا محرم ، ناچار پزشک نامحر

باشد که به مرد نامحرم مراجعه کند در صورتی که معالجه مرد بدون دست زدن یا نگاه 

کردن به قسمتهای محرّم از اعضای زن امکان پذیر نباشد و مرد بداند که معالجه به مثل 

 ند.او منحصر نیست ، جایز نیست معالجه ک

)مکارم (: مسأله نگاه کردن طبیب مرد به زن نامحرم برای معالجه در صورتی که ضرورت 

 داشته باشد جایز است .

 [2442]مسأله 

( بنا بر 6اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند ) 2992مسأله 

( ولی اگر چاره 3کند ) ( باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه2احتیاط واجب )

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم 9ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )بهجت (: اشکال ندارد. ]پایان مسأله [ )تبریزی (: 6( نیست )

 اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. ]پایان مسأله [

 937: ص

( )نوری (: 3در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست [ )« بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2)

چنانچه ضرورت با نگاه کردن در آئینه مرتفع می شود آئینه را در مقابل گذاشته و در آن 

( )سیستانی (: و همچنین است اگر مدّت نگاه کردن به عورت کوتاهتر از 9نگاه کند .. )

 کردن در آیینه باشد.مدّت نگاه 
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)زنجانی (: مسأله اگر انسان برای معالجه غیر همسر خود ناچار باشد که به عورت او نگاه 

کند، بنا بر احتیاط مستحب ّ آینه ای را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر 

 چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد بدون تردید اشکال ندارد.

 مسائل اختصاصی 

نگاه کردن و دست زدن به بدن پیر زن و بچه غیر ممیّز که خوب  6793)بهجت (: مسأله 

 و بد را نمی فهمد، بدون قصد لذّت ، جایز است .

نگاه کردن مرد به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج کند  6799)بهجت (: مسأله 

 ست و احتمال هم بدهدجایز است به شرط آن که بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نی

که زن ازدواج را قبول می کند، و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطاّلع تازه ای پیدا 

می کند و با این شرائط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است ، اگر چه چند مرتبه 

 و باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد، مستحب ّ نیز هست

اجازه زن هم در آن الزم نیست ، و بنا بر أظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن 

هم با همین شرایط جایز است و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می خواهد با 

 او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد نگاه کند.

زن بدن خود را جز  در مورد حجاب واجب ، کافی است که 2474)مکارم (: مسأله 

صورت و دست تا مچ به هر وسیله ای که می تواند بپوشاند و لباس خاصی شرط نیست 

 ولی پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان و همچنین لباسهای زینتی اشکال دارد.

نگاه کردن مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند به منظور  2476)مکارم (: مسأله 

عیب او جایز است حتی اگر با یک بار نگاه کردن ، این منظور آگاه شدن از حُسن و 

 حاصل نشود، می تواند چند بار در چند مجلس نگاه کند.
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شنیدن صدای زن نامحرم در صورتی که به قصد لذت نباشد و  2472)مکارم (: مسأله 

سبب افتادن در گناه نشود اشکالی ندارد، ولی زن نباید لحن صدای خود را طوری کند 

 ه هوس انگیز باشد.ک

نگاه کردن به زن نامحرم برای شناختن او به منظور شهادت دادن  2473)مکارم (: مسأله 

 در دادگاه و امور مهم و الزمی از این قبیل جایز است .

چنانچه پزشک زن وجود داشته باشد، پزشک مرد حق ّ ندارد بیمار  2112)فاضل (: مسأله 

زن را معاینه کند، کما اینکه بیمار زن حق ّ ندارد با وجود پزشک زن اجازه دهد پزشک 

مرد او را معاینه کند. و چنانچه پزشک زن نباشد یا بیماری خاصی باشد که پزشک زن 

، زن بیمار می تواند به پزشک مرد مراجعه کند؛ در این صورت نتواند آن را معالجه کند

 پزشک باید برای معاینه به حد اقل اکتفا کند.

 974ص: 

 مسائل متفرقه زناشویی 

 [2441]مسأله 

( 2( واجب است زن بگیرد )6کسی که بواسطه نداشتن زن به حرام می افتد ) 2993مسأله 

( )اراکی (: یا موجب خوف به حرام 6نیست ) این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت (

 افتادن می باشد و یا نداشتن زن برای او ضرر بدنی دارد ..

( )فاضل (: این وجوب به خاطر جلوگیری از 2)زنجانی (: بی اختیار به حرام می افتد .. )

 حرام است یعنی اگر مطمئن شود که به حرام می افتد واجب است زن بگیرد.
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نین زنی که بواسطه نداشتن شوهر به حرام می افتد، واجب است اقدام به )نوری (: و همچ

شوهر کردن نماید. )مکارم (: رجوع کنید به احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی قبل از 

 مسأله

 [2444]مسأله 

اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم  2999مسأله 2313

( )فاضل (: و همچنین است اگر 6( )6، می تواند عقد را به هم بزند )شود که باکره نبوده 

 لفظاً شرط بکارت نشده باشد لیکن مبنای عقد عرفاً بربکارت زوجه باشد.

)سیستانی (: ولی اگر به هم نزند یا شرط نکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده 

ه ثل باکره و غیر باکره از مهری کباشد می تواند با مالحظه نسبت تفاوت بین مهر الم

باشد و مهر زنی  644قرارداده اند کم کند، و اگر داده است پس بگیرد، مثلًا اگر مهر او 

که  644باشد، از  69باشد، که تفاوت  14و اگر باکره نباشد  34مانند او اگر باکره باشد 

 مهر اوست کم می شود.

مهر او کم می شود ولی نمی تواند عقد را به  )اراکی (: تفاوت بین باکره و غیر باکره از

 هم بزند.

)خوئی (، )تبریزی (: ]اگر[ بکارتش به نزدیکی مردی با او از بین رفته بنا بر احتیاط نمی 

تواند عقد را به هم بزند ولی می تواند ) )خوئی (: با مالحظه نسبت ( تفاوت بین مهر باکره 

 قرار داده اند( بگیرد. و غیر باکره را ) )خوئی (: از مهری که

)بهجت (: بنا بر أظهر، می تواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به گمان باکره بودن با زنی 

ازدواج کرد و بعداً معلوم شود که باکره نیست ، اختیار فسخ ندارد، مگر در صورتی که 

 تدلیسی در کار باشد.
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بنا بر  ر باکره از مهر کم نماید و)صافی (: می تواند به نسبت تفاوت بین مهر باکره و غی

 احتیاط اگر می خواهد از او جدا شود او را طالق دهد.

 [2445]مسأله 

اگر مرد و زن نامحرم در محل ّ خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و  2991مسأله 

(، چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون 6دیگری هم نمی تواند وارد شود )

( )اراکی (، )گلپایگانی (، 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2بروند )

ست ، چه به ذکر خدا مشغول باشند یا به صحبت دیگر، خواب باشند یا )صافی (: حرام ا

بیدار ) )گلپایگانی (، )صافی (: و نمازشان هم در آنجا صحیح نیست ( ولی اگر طوری 

باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود، یا بچه ای که خوب و بد را می فهمد در آنجا باشد 

ر آنجا صحیح نیست ، ولی اگر طوری باشد که ( )نوری (: و نمازشان د2اشکال ندارد. )

 کسی دیگر بتواند

 976ص: 

 وارد شود، یا بچه ای که خوب و بد را می فهمد در آنجا باشد اشکال ندارد.

)خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (: مسأله ماندن مرد و زن نامحرم در محل ّ خلوتی که کسی 

صورتی که احتمال فساد برود جایز  در آنجا نیست و دیگری هم نمی تواند وارد شود در

نیست ، ولی اگر طوری باشد که کس دیگر بتواند وارد شود، یا بچه ای که خوب و بد 

 را می فهمد، در آنجا باشد یا احتمال فساد نرود اشکال ندارد.

)زنجانی (: مسأله ماندن مرد و زن نامحرم در محل ّ خلوتی که خطر ارتکاب حرام باشد 

 حرام است .
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کارم (: مسأله احتیاط واجب آن است که مرد و زن نامحرم در محل ّ خلوتی که کسی )م

در آنجا نیست و دیگری هم نمی تواند وارد شود، نمانند حتی اگر در آنجا نماز بخوانند 

 نماز آنها اشکال دارد.

)سیستانی (: مسأله ماندن مرد و زن نامحرم در محل ّ خلوتی که کسی در آنجا نیست در 

رتی که احتمال فساد برود حرام است ، هر چند طوری باشد که کس دیگر بتواند صو

 وارد شود، ولی اگر احتمال فساد نرود اشکال ندارد.

 [2446]مسأله 

اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قصدش این باشد که آن را ندهد،  2991مسأله 

ر رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد. این مسأله ، د

)اراکی (: مسأله اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قبول دارد که مهریه را بدهکار 

است و هنگام عقد با قصد جدّی صیغه عقد را خوانده است ولی قصدش این باشد که 

 آن را ندهد، عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.

)مکارم (: مسأله هرگاه مرد از اوّل قصدش این باشد که مهر زن را نپردازد، عقد صحیح 

 است و پرداختن مهر بر او واجب است .

 [2447]مسأله 

( یا 2( یا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم شود )6مسلمانی که منکر خدا ) 2999مسأله 

( مثل واجب 3اسالم می دانند )حکم ضروری دین یعنی حکمی را که مسلمانان جزء دین 

( یا 9بودن نماز و روزه انکار کند، در صورتی که منکر شدن آن حکم ، به انکار خدا )

( 2( )نوری (: یا معاد .. )6( )1پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بر گردد مرتدّ است )

لم یا معاد له و س)خوئی (، )تبریزی (: مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر صلی اهلل علیه و آ
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( )اراکی (: یعنی حکمی 3[ گفته شد و .. )2379یا از فرقه هایی بوده باشد که در مسأله ]

( )فاضل 1( )بهجت (: به تکذیب خدا .. )9را که هر مسلمانی جزء دین اسالم می داند .. )

 (: و همچنین است اگر از خوارج و نواصب و غلّات گردد.

ند آن حکم ضروری دین است و منکر شدن آن حکم ، به )اراکی (: در صورتی که بدا

 انکار خدا یا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم برگردد مرتد است .

)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: در صورتی که بداند آن حکم ضروری 

 دین است 

 972ص: 

آینده ذکر می شود بر او مرتد می شود ) )خوئی (، )تبریزی (: و احکامی که در مسائل 

 مترتب است (.

)نوری (: در صورتی که بداند آن حکم ضروری دین است و انکار آن ، انکار نبوت 

 پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم است مرتدّ است .

)سیستانی (: مسأله مسلمانی که از اسالم خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده می 

و قسم است : مرتد فطری و مرتد ملّی . و مرتد فطری کسی است که شود، و مرتد بر د

پدر و مادر او یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند و خود او نیز پس از 

 تمیز، مسلمان باشد و سپس کافر شود؛ و مرتد ملی مقابل آن است .

مرتد شود، یعنی منکر خدا یا )مکارم (: مسأله مرد مسلمانی که مسلمان زاده است اگر 

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم گردد، یا یکی از احکام مسلّم اسالم مانند واجب بودن 

نماز و روزه را انکار کند به طوری که انکار کردن آن ، معنایش انکار خدا یا پیغمبر صلی 

 از او کناره گیریاهلل علیه و آله و سلم باشد، ازدواج او باطل می شود و همسرش باید 
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کند و عدّه وفات یعنی عدّه زنی که شوهرش مرده است بگیرد و بعد می تواند ازدواج 

 کند و اگر زن یائسه باشد، یا هنوز نزدیکی نکرده باشند، عدّه الزم نیست .

)زنجانی (: مسأله مسلمانی که منکر خدا یا یگانگی خداوند یا رسالت پیامبر صلی اهلل علیه 

، مرتدّ می شود و انکار حکم ضروری دین )یعنی حکمی که مسلمانان جزء و آله شود

دین اسالم می دانند مثل واجب بودن نماز و روزه ( با اعتراف به توحید و رسالت ، سبب 

ارتداد نیست هر چند ضروری بودن آن را بداند، ولی کسی که یکی از ضروریات دین 

توحید و رسالت ایمان قلبی دارد، شرعاً  را انکار می کند و شک داریم که به دو اصل

 کافر به شمار می آید، هر چند ضروری بودن آن حکم را نداند.

 [2448]مسأله 

اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در مسأله  2993مسأله 

تدّ ( بعد از نزدیکی مر2( ولی اگر )6پیش گفته شد مرتدّ شود، عقد او باطل می گردد )

(؛ پس 9( باید به دستوری که در احکام طالق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد )3شود )

( مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند، عقد باطل است 1اگر در بین عدّه )

( )فاضل (: و همچنین زنی که یائسه یا غیر بالغه است ، اگر بعد از نزدیکی با شوهر 6(. )1)

، عقد آنها باطل می شود و اگر بعد از نزدیکی با زنی که چنانچه او را طالق مرتدّ شود

دهند باید عدّه نگه دارد، آن زن مرتد شود، اگر تا قبل از پایان عدّه توبه کند، عقد آنها 

باقی است و الّا عقد آنها باطل است و همچنین اگر زن مرتد توبه کند؛ در فرض اوّل اگر 

کنند، باید عقد بخوانند و در فرض دوم بهتر است عقد را تجدید  بخواهند با هم زندگی

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )بهجت (، )نوری (: و همچنین است اگر .. 2کنند. )

( )گلپایگانی (، )اراکی (، )صافی (: ولی یائسه باشد یعنی اگر سیّده است شصت سال 3)

 ه باشد، امّا اگر یائسه نباشد ..و اگر سیّده نیست پنجاه سال او تمام شد
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( )صافی (: و اگر تا آخر 9)بهجت (، )نوری (: ولی یائسه باشد، امّا اگر یائسه نباشد .. )

عدّه مرتد بماند عقد باطل است و اگر در بین عدّه مسلمان شود بنا بر مشهور عقد باقی 

 است و مراعات احتیاط الزم است .

 973ص: 

[ گذشت 931( )نوری (: و معنای یائسه در مسأله ]1ز اتمام عدّه .. )( )بهجت (: اگر قبل ا1)

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر زن پس از  2999. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ازدواج بطوری که در مسأله پیش گفته شد مرتد شود، عقد او باطل می گردد و چنانچه 

رد، و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عدّه ندا

شود ولی یائسه باشد، امّا اگر یائسه نباشد، باید به دستوری که در احکام طالق گفته 

خواهد شد، عدّه نگهدارد و مشهور آن است که اگر در بین عدّه مسلمان شود عقد او به 

 حتیاط ترک نشود وحال خود باقی می ماند ولی این حکم محل ّ اشکال است و البتّه ا

 [ گذشت .931معنای یائسه در مسأله ]

)سیستانی (: مسأله اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری ، عقد او باطل 

می گردد، و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عده ندارد، و همچنین است اگر 

د که ا اگر زن در سن ّ زنهایی باشبعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه یا صغیره باشد، امّ

حیض می بینند باید به دستوری که در احکام طالق گفته خواهد شد عدّه نگه دارد، و 

اگر در بین عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می ماند، هر چند بهتر آن است 

وند دا شکه اگر می خواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند و اگر می خواهند ج

طالق داده شود و یائسه در مسأله ، زنی است که پنجاه سال سن داشته باشد، و از جهت 

 باال رفتن سنّش خون حیض نبیند و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد.
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)زنجانی (: مسأله اگر زن پیش از آنکه شوهرش با او نزدیکی کند یا در زمان یائسگی 

در موارد دیگر که باید به دستوری که در احکام طالق  مرتد شود عقد او باطل است ولی

گفته خواهد شد عدّه نگه دارد، اگر در بین عدّه به اسالم باز گردد عقد باقی و اگر تا 

 آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است .

 [2449]مسأله 

ه چکسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنان 2997مسأله 

(( مرتد شود زنش بر او حرام می شود و باید 6) بعد از بالغ شدن اظهار اسالم کند، اگر )

( ]قسمت داخل 6( )2به مقداری که در احکام طالق گفته می شود عدّه وفات نگه دارد )

( )فاضل (: و در اصطالح فقهاء به چنین 2پرانتز در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست [ )

 ی می گویند.شخصی مرتّد فطر

 .2999)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

)اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )نوری (: مسأله مردی که مسلمان 

زاده است اگر مرتد شود زنش بر او حرام می شود و باید به مقداری که در احکام طالق 

 ، )صافی (، )نوری (: و در اصطالح بهگفته می شود عدّه وفات نگهدارد ) )گلپایگانی (

 چنین شخصی مرتدّ فطری می گویند(.

 )نوری (: کسی که مسلمان زاده است ، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسالم کند ..

)سیستانی (: مسأله اگر مرد پس از عقد مرتد فطری شود، زنش بر او حرام می شود، و 

نیست باید به مقدار عده وفات که در احکام اگر نزد یکی کرده اند و یائسه و صغیره 

طالق گفته می شود عدّه نگه دارد، بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر نزدیکی نکرده اند یا 

 یائسه یا صغیره است 
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 979ص: 

باز هم عده وفات نگه دارد، و اگر در بین عدّه ، مرد توبه کند، به احتیاط واجب اگر می 

اره عقد بخوانند و اگر می خواهند جدا شوند، طالق داده خواهند با هم زندگی کنند دوب

 شود.

)زنجانی (: مسأله مردی که مسلمان زاده است اگر مرتد شود عقد زن مسلمانش باطل می 

 شود و باید زن وی مقداری که در احکام طالق گفته می شود عدّه وفات نگه دارد.

 [2451]مسأله 

مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر پیش از  2914مسأله 

( 3( و اگر بعد از نزدیکی )2( عقد او باطل می گردد )6نزدیکی با عیالش مرتد شود )

( باید به مقداری که در احکام طالق گفته می شود عدّه نگه دارد، 9مرتد شود، زن او )

( 1شدن عدّه ، شوهر او مسلمان شود عقد باقی و گرنه باطل است )پس اگر پیش از تمام 

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: و 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

 یا زنش یائسه باشد ..

( )خوئی (، 2)زنجانی (: اگر قبل از نزدیکی یا در زمان یائسگی زن ، مرتدّ شود .. )

بعد از ازدواج مرتد شود، عقد او باطل می گردد و چنانچه با زنش نزدیکی )تبریزی (: اگر 

نکرده یا اینکه زن یائسه باشد عدّه ندارد، و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و زن او در 

سن ّ زنهایی باشد که حیض می بینند باید آن زن به مقدار عدّه طالق که در احکام طالق 

شهور آن است که اگر پیش از تمام شدن ِ عدّه ، شوهر گفته می شود عدّه نگهدارد و م

او مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می ماند ولی این حُکم نیز محل ّ اشکال است و 

( )اراکی (، )گلپایگانی 9( )زنجانی (: و قبل از یائسگی زن .. )3البتّه احتیاط ترک نشود. )

ر بعد از نزدیکی مرتد شود، چنانچه زن او (، )فاضل (، )صافی (، )بهجت (، )نوری (: اگ
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( )گلپایگانی (: و در اصطالح به چنین 1در سن ّ زنهایی باشد که حیض می بینند .. )

 گویند.« مرتدّ ملّی »شخصی 

)فاضل (: ولی در صورت اوّل نیز بهتر است عقد او تجدید شود و در اصطالح فقهاء به 

تدّ ملّی توبه کند، در صورت اوّل ، یعنی اگر گویند. اگر مر« مرتدّ ملّی »چنین شخصی 

قبل از نزدیکی با عیالش مرتدّ شده باشد اگر بخواهند با هم زندگی کنند باید دو مرتبه 

 عقد بخوانند و در صورت دوم بهتر است عقد را تجدید کنند.

)صافی (: بنا بر مشهور عقد او باقی است لکن مراعات احتیاط الزم است و در اصطالح 

 می گویند.« مرتدّ ملّی »ه چنین شخصی ب

)سیستانی (: مسأله اگر مرد پس از عقد مرتدّ ملّی شود، چنانچه با زنش نزدیکی نکرده یا 

اینکه زن یائسه یا صغیره باشد، عقد او باطل می شود و عدّه ندارد و اگر بعد از نزدیکی 

ید آن زن به مقدار عدّه مرتدّ شود و زن او در سن ّ زنهایی باشد که حیض می بینند با

طالق که در احکام طالق گفته می شود عدّه نگه دارد، و اگر پیش از تمام شدن عده 

 شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می ماند.

 [2453]مسأله 

( و مرد هم 6اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد ) 2916مسأله 

 ( از آن شهر بیرون ببرد.2ید زن را )قبول کند، نبا

 971ص: 

( )خوئی 2( )مکارم (: مرد نمی تواند او را از آن شهر بیرون ببرد، مگر با رضایت او. )6)

(، )گلپایگانی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (، )زنجانی (: بدون رضایتش 

.. 
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 [2452]مسأله 

اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد، انسان می تواند آن دختر  2912مسأله 

( و نیز اگر دختری را برای پسر خود 6را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند )

عقد کند می تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید. این مسأله در رساله آیت اللّه )مکارم ( 

(: و همچنین اگر زن انسان از شوهر سابقش پسری داشته باشد انسان ( )نوری 6نیست )

 می تواند دختر خود را که از آن زن نیست به ازدواج آن پسر درآورد ..

 [2451]مسأله 

اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه اش را سقط کند. )خوئی (،  2913مسأله 

ود زنی از زنا آبستن شود در صورتی که خ )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر

آن زن یا مردی که با او زنا کرده ، یا هر دوی آنان مسلمان باشند، برای آن زن جایز 

 نیست بچه را سقط کند.

)مکارم (: مسأله زنی که از راه نامشروع باردار شده جایز نیست بچه اش را سقط کند و 

 برد.فرزند او حساب می شود فقط ارث از او نمی 

)سیستانی (: مسأله سقط کردن بچه جایز نیست ، هر چند از زنا باشد، مگر اینکه باقی 

ماندن آن برای زن ضرر غیر قابل تحملی داشته باشد یا مشقّت زیاد داشته باشد که در این 

صورت قبل از جان یافتن بچه سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، و امّا بعد از جان 

 هیچ وجه اسقاط جایز نیست . یافتن بچه به

 [2454]مسأله 

( 6اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّه کسی هم نیست زنا کند، ) 2919مسأله 

( و بچه ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه 2چنانچه بعد او را عقد کند )
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ساله آیت اللّه )بهجت ( حالل است یا حرام ، آن بچه حالل زاده است . این مسأله ، در ر

( )مکارم (: جایز است او را بعداً به عقد خود درآورد و اگر بچه ای از آنان 6نیست )

( )خوئی 2متولد شود و ندانند از نطفه حالل است یا حرام ، آن بچه حالل زاده است . )

أله س(، )تبریزی (: اگر کسی با زنی زنا کند، چنانچه بعد از استبراء به نحوی که در م

 [ گفته شد او را عقد کند ..2377]

 [2455]مسأله 

( و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم 6اگر مرد نداند که زن در عدّه است ) 2911مسأله 

( 3( حالل زاده است و شرعاً فرزند هر دو می باشد )2نداند و بچه ای از آنان به دنیا آید )

رعاً بچه ، فرزند پدر است ، و در هر دو ( ش9ولی اگر زن می دانسته که در عدّه است )

( این مسأله ، در رساله آیات 1صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می باشند )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (: یا نداند که 6عظام : )بهجت ( و )مکارم ( نیست )

حاق نسبت را ) که در ( )اراکی (: در صورتی که شرایط ال2عقد در عدّه حرام است .. )

( )زنجانی (: ولی اگر یکی از زن و مرد می دانسته 3جای خود مذکوراست ( دارا باشد .. )

که زن در عدّه است و عقد در حال عدّه باطل است شرعاً فرزند وی به شمار نمی آید، 

ولی فرزند دیگری که نمی دانسته ، می باشد، و در هر در دو صورت عقد آنان باطل 

 و به یکدیگر حرام ابدی می باشند.است 

 971ص: 

 ( )اراکی (: و نکاح در عدّه هم حرام است ..9)

 )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: و می دانسته که عقد در عدّه حرام است ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )اراکی (، )سیستانی 1)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و تزویج در عدّه جایز نیست .. )

 ستانی (: همانطور که گذشت ( حرام ابدی می باشند.(: به یکدیگر ) )سی

)فاضل (: مسأله اگر مرد نداند که زن در عدّه است یا نداند که عقد در عدّه حرام است 

و با او ازدواج کند، چنانچه بچه ای از او متولّد شود، وَلَد شبهه می باشد و احکام بچه 

ف او همین گونه است . و اگر زن می حالل زاده را دارد و اگر زن نیز نمی داند، از طر

دانسته ، از طرف او زنا محسوب می شود و بچه از جانب او وَلَدُ الزّنا می باشد و احکام 

 ولد الزّنا را دارد، یعنی از زن ارث نمی برد.

 [2456]مسأله 

( نباید حرف 6گذشت . ) 931اگر زن بگوید یائسه ام معنای یائسه در مسأله  2911مسأله 

( این مسأله ، 3( حرف او قبول می شود )2او را قبول کرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارم )

( )زنجانی (: و از گفتار او اطمینان حاصل نشود .. 6در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )فاضل (: به 3(، )صافی (، )نوری (، )زنجانی (: یا در عدّه نیستم .. )( )گلپایگانی 2)

شرط آن که متّهم نباشد و اگر متّهم باشد چنانچه سابقاً شوهر داشته ، بنا بر احتیاط واجب 

 باید تحقیق کند.

)سیستانی (: مگر آن که مورد اتهام باشد که در این صورت احتیاط واجب آن است که 

 تجو شود.از حال او جس

)مکارم (: مسأله هرگاه زن بگوید شوهر ندارم می توان حرف او را قبول کرد به شرط 

 آن که متهم نباشد، امّا اگر بگوید یائسه ام ، قبول ادعای او اشکال دارد.

 [2457]مسأله 
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اگر بعد از آن که انسان با زنی ازدواج کرد، کسی بگوید آن زن شوهر داشته  2919مسأله 

( که زن شوهر داشته ، باید حرف زن 6ید نداشتم ، چنانچه شرعاً ثابت نشود )و زن بگو

( )مکارم (: باید حرف 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )2را قبول کرد )

زن را قبول کرد، ولی اگر فردِ موردِ اعتمادی تصدیق کند که شوهر داشته احتیاط واجب 

( )فاضل (: ولی اگر آن کس مورد وثوق باشد بنا بر 2. )آن است که او را طالق دهد

 احتیاط واجب آن مرد باید با طالق از آن زن جدا شود.

)تبریزی (: ولی اگر آن شخص ثقه باشد و بگوید من او را عقد کرده ام و راهی بر اثبات 

 ندارم بنا بر احتیاط الزم نمی تواند زن مزبور را عقد کند.

 آن کس را قبول کرد.)صافی (: نباید حرف 

)خوئی (: مسأله اگر بعد از آن که انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد، و بعدًا 

 کسی 

 979ص: 

بگوید آن زن شوهر داشته چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته ، نباید حرف آن 

 کس را قبول کرد.

ه آن چه شرعاً ثابت نشود که گفت)سیستانی (: کسی ادعا کند که آن زن زن اوست ، چنان

 کس صحیح است ، نباید حرف او را قبول کرد.

 [2458]مسأله 

اگر زنی که آزاد و مسلمان و عاقل است دختری داشته باشد، تا هفت سال  2913مسأله 

دختر تمام نشده پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 
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)اراکی (: مسأله پدر نمی تواند تا دو سال دختر یا پسر تمام نشده او را از  )مکارم ( نیست

مادرش جدا کند، بلکه بنا بر احتیاط واجب دختر بچه را تا هفت سالگی نمی تواند از 

 مادرش جدا کند.

)گلپایگانی (: مسأله تا هفت سال ِ دختر تمام نشده پدر نمی تواند او را از مادرش جدا 

 کند.

(، )تبریزی (: مسأله تا دو سال ِ پسر یا دختر تمام نشده ، پدر نمی تواند او را از )خوئی 

 مادرش جدا کند و أحوط و اولی آن است که دختر را تا هفت سال از مادرش جدا نکند.

)سیستانی (: زیرا نگهداری بچه حق ّ مشترک پدر و مادر است و أحوط و أولی آن است 

 ادرش جدا نکند.که بچه را تا هفت سال از م

)صافی (: و سزاوار و بلکه احتیاط این است که تا هفت سال آنها تمام نشده آنها را از 

 مادر جدا نکند و رعایت این احتیاط در مورد دختر مؤکد است .

)فاضل (: مسأله حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق ّ مادر 

و مسلمان و آزاد باشد و به دیگری شوهر نکرده باشد و الّا است به شرط این که عاقل 

پدر مقدّم است ولی اگر پدر مرده باشد، مادر، هر چند شوهر کرده باشد بر جدّ و دیگران 

 مقدّم است و این ترتیب بنا بر احتیاط واجب رعایت شود.

ا از ند او ر)زنجانی (: مسأله تا هفت سال قمری پسر یا دختر تمام نشده ، پدر نمی توا

مادرش جدا کند ولی مادر باید در نحوه تربیت و اداره فرزند نظر پدر را رعایت کند، در 

دوران شیردهی ، زن حق ّ دارد فرزند خود را شیر بدهد مگر آن که کس دیگری یافت 

شود که حاضر باشد مجّانی یا با مزد کمتری بچه را شیر دهد، در این صورت پدر می 

ز مادر جدا سازد، هر چند مستحب ّ است که چنین کاری را نکند و فرزند تواند بچه را ا
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را در نزد مادر خود باقی بگذارد. در این زمان هم رعایت نظر پدر در تربیت و اداره فرزند 

 بر مادر وی الزم است .

 [2459]مسأله 

( 6مستحب ّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است یعنی مکلّف شده ) 2917مسأله 

یکی از سعادتهای مرد آن است (: »2عجله کنند، حضرت صادق علیه السالم فرمودند )

( 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )«. که دخترش در خانه او حیض نبیند

( )خوئی (، )تبریزی 2)زنجانی (: و به سنّی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است .. )

 ادق علیه السالم روایت شده که ..(، )زنجانی (: از حضرت ص

)مکارم (: مسأله مستحب ّ است در شوهر دادن دختری که به حدّ بلوغ رسیده تعجیل 

 کنند،

 973ص: 

 همچنین در مورد زن دادن به پسرانی که نیاز به همسر دارند.

)سیستانی (: مسأله اگر دیانت و اخالق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که 

نشود؛ از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم روایت شده که هر گاه خواستگاری ردّ 

برای دختر شما آمد که اخالق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او 

 درآورید، اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد.

 [2461]مسأله 

( احتیاط واجب 6اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد ) 2914مسأله 

( )فاضل (: و 6( که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند. )2آن است )
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شوهر هم قبول نماید .. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( نیست 

تیاط آن است .. )خوئی (، )تبریزی (، )فاضل (، )سیستانی (: واجب ( )گلپایگانی (: اح2)

 است ..

 )صافی (: باید ..

 [2463]مسأله 

کسی که از زنا به دنیا آمده اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه حالل  2916مسأله 

 زاده است .

 [2462]مسأله 

هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند  2912مسأله 

 معصیت کرده ، ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا آید حالل زاده است .

 [2461]مسأله 

زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّه وفات که مقدار  2913مسأله 

، شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد باید از آن در احکام طالق گفته خواهد شد

شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حالل است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده 

( و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او 6باشد، زن باید عدّه نگه دارد )

ساله آیت اللّه )بهجت ( نیست ( این مسأله ، در ر3( ولی خرج عدّه ندارد )2هستند بدهد )

( )سیستانی (: زن باید عده وطی شبهه که همان مقدار عدّه طالق است نگهدارد، و در 6)

دوران عده ، شوهر اوّل نباید با او نزدیکی کند ولی سایر استمتاعات جایز است و نفقه او 

 بر شوهر اوّل است ..
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هر دوم باید مهر المثل او را بدهد، )فاضل (: زن باید عدّه وطی به شبهه نگهدارد و شو

ولی خرج عدّه ندارد و بنا بر احتیاط به شوهر دوم نیز حرام ابدی می شود و در مدّت عدّه 

( )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر 2وطی به شبهه ، شوهر اوّل نمی تواند با او همبستر شود. )

 نشده .

دهد و اگر مهر المسمّای او با مهر المثل )گلپایگانی (، )صافی (: شوهر دوم باید مهر او را ب

 تفاوت دارد در تفاوت آن بنا بر احتیاط با هم مصالحه نمایند ولی خرج عدّه ندارد.

)مکارم (: احتیاط واجب آن است که شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده 

: و نیز حق ّ مطالبه نفقه ( )تبریزی (3بپردازد و اگر مهر المثل بیشتر است آن را بپردازد. )

 سابق را ندارد.

)زنجانی (: مسأله زنی که یقین دارد شوهرش مرده ، اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن 

در احکام طالق گفته خواهد شد، شوهر کند و بعد معلوم شود که شوهرش نمرده ، باید 

 از شوهر

 977ص: 

شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد،  دوم جدا شود و به شوهر اوّل حالل است ، ولی اگر

زن باید عدّه وطی شبهه که مقدار آن همچون مقدار عدّه طالق است ، نگهدارد؛ در 

دوران عدّه ، شوهر اوّل نباید با او نزدیکی کند ولی دیگر بهره گیریهای جنسی جایز 

 شوهر دوماست و نفقه او بر شوهر اوّل است . آغاز عدّه وطی شبهه ، از آخرین نزدیکی 

با زن می باشد. شوهر دوم به جهت نزدیکی با وی باید مهر او را بدهد و اگر مهر المسمّی 

)مهری که در عقد تعیین شده ( با مهر المثل )مهر زنانی که همچون وی می باشند( تفاوت 

 دارد، در تفاوت آن بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند.
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 مسائل اختصاصی 

زنی که شوهرش به مسافرت رفته ، یا در جبهه جنگ یا در سفر  2131)فاضل (: مسأله 

دریایی یا به جهت دیگری مفقود األثر شده ، چنانچه یقین کند شوهرش مرده است ، باید 

عدّه وفات نگه دارد و بعد از آن می تواند ازدواج کند و چنانچه یقین دارد شوهرش زنده 

ال شوهر یا از صدقات و بیت المال در است ، نمی تواند شوهر کند و مخارج او از م

صورت نیاز باید پرداخت شود. و در صورت نداشتن مال شوهر و نداشتن نفقه یا مشکالت 

دیگر، اگر وضع موجود برای او قابل تحمّل نباشد، می تواند به حاکم شرع مراجعه کند 

 تا او را طالق دهد.

زن نمی داند شوهرش زنده است  در فرض مسأله گذشته ، چنانچه 2139)فاضل (: مسأله 

یا مرده ، اگر شوهر مالی دارد یا پدر یا جدّ پدری ِ او از مال خودشان مخارج زن را مطابق 

شأن او تأمین می کنند، زن باید صبر کند و حق ّ شوهر کردن ندارد. و اگر به هیچ وجه 

 ه کند و پس ازمخارج او را تأمین نمی کنند، می تواند به مجتهد جامع الشرایط مراجع

مراجعه ، مجتهد جامع الشرایط دستور می دهد زن تا چهار سال صبر کند و در طول این 

مدّت به وسیله نامه نوشتن به مناطقی که احتمال می دهند شوهر زن در آنجاها باشد یا به 

وسایل دیگر، تحقیق می کنند؛ اگر زنده بودن او ثابت شد، زن باید صبر کند و اگر ثابت 

، مجتهد جامع الشرایط به پدر یا جدّ پدری مرد دستور می دهد زن را طالق دهد و نشد

اگر ممکن نشد خود مجتهد جامع الشرایط او را طالق می دهد و زن بعد از طالق ، به 

مقدار عدّه وفات ، یعنی چهار ماه و ده روز عدّه نگه می دارد و بعد از عدّه آزاد می شود 

 لی چنانچه شوهرش در بین عدّه پیدا شد، حق ّ دارد رجوع کند.و می تواند شوهر کند، و

در مسأله قبل ، مبدأ تفحّص ، حین رجوع به حاکم شرع است ؛  2133)فاضل (: مسأله 

بلی ، اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع ، خودشان به مقدار مذکور تفحّص کرده اند و 
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ن شدند که او پیدا نمی شود، بعد از مراجعه به حاکم هم مقداری تفحّص شد و مطمئ

 حاکم می تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحّص آنها، زن را طالق دهد.

در فرض قبل ، اگر بدانند که با تفحّص ، اثری از او پیدا نمی شود،  2137)فاضل (: مسأله 

ن ز تفحّص ساقط است ولی حتماً باید چهار سال صبر کنند و بعد از آن ، حاکم می تواند

 را طالق دهد.

آنچه در برخی از موارد در مسأله سابق گفته شد که باید زن صبر  2174)فاضل (: مسأله 

کند، در صورتی است که در حرج شدید واقع نشود و گر نه می تواند از حاکم شرع 

 بخواهد که او را طالق دهد.

 144ص: 

 احکام شیر دادن 

 [2464]مسأله 

گفته خواهد شد، شیر  2999اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسأله  2919مسأله 

(: اّول : خود زن و آن را مادر رضاعی می 6دهد، آن بچه به این عدّه محرم می شود )

گویند. دوم : شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می گویند. سوم : پدر و 

اگر چه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم : بچه هایی که  مادر آن زن هر چه باال روند،

(. پنجم : بچه های اوالد آن زن هر چه 2از آن زن به دنیا آمده اند، یا به دنیا می آیند )

(. 3پایین روند، چه از اوالد او به دنیا آمده ، یا اوالد او آن بچه ها را شیر داده باشند )

(، یعنی بواسطه شیر خوردن ، با 9چه رضاعی باشند )ششم : خواهر و برادر آن زن اگر 

آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم : عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعی باشند. هشتم 

: دایی و خاله آن زن اگر چه رضاعی باشند. نهم : اوالد شوهر آن زن که شیر مال آن 
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(. دهم : پدر و مادر 1باشند ) ( اگر چه اوالد رضاعی او1شوهر است ، هر چه پایین روند )

(. یازدهم : خواهر و برادر 9شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است ، هر چه باال روند )

(. دوازدهم : عمو 3شوهری که شیر مال اوست اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند )

رضاعی ( هر چه باال روند، اگر چه 7و عمه و دایی و خاله شوهری که شیر مال اوست )

باشند. و نیز عدّه دیگری هم که در مسائل بعد گفته می شود، بواسطه شیر دادن محرم می 

( )اراکی (: آن بچه و فرزندها و نوه های او، حتّی اگر رضاعی باشند به این عدّه 6شوند. )

 محرم می شوند ..

ن عده از ای)سیستانی (: آن بچه اگر پسر باشد به این عده از زنها و اگر دختر باشد به 

 مردها محرم می شود ..

 )بهجت (: آن بچه بواسطه شیر خوردن به افراد ذیل محرم می شود ..

)مکارم (: هرگاه زنی کودکی را با شرایطی که در مسائل آینده گفته می شود شیر دهد، 

آن زن به حکم مادر او است و آن مرد که شیر مربوط به اوست ، به حکم پدر او، پدر 

حکم جدّ و مادرش به حکم جدّه و برادرش عمو و خواهرش عمه و فرزندانش  آن مرد به

برادر و خواهر او محسوب می شوند، همچنین پدر آن زن به حکم جدّ مادری و مادرش 

جدّه مادری و برادرش دایی و خواهرش خاله ، همچنین دختری را که زن شیر داده بر 

نزدیکی کرده باشد( و نیز انسان نمی تواند  شوهر او حرام است ) به شرط این که با آن زن

با مادر رضاعی زن خود ازدواج کند زیرا به حکم مادر زن او است . و به عبارت دیگر 

هنگامی که بچه ای را با شرایطی که می آید شیر دهد آن بچه به این عده محرم می شود 

ین شوهر به آنها شیر ( )اراکی (: و همچنین فرزندان رضاعی او در صورتی که از هم2.. )

( )سیستانی (: پنجم : بچه های اوالد نسبی آن زن هر چه پائین روند، چه 3داده باشد .. )

( )گلپایگانی (، )صافی (، )مکارم 9بچه های نسبی آنها باشند و چه بچه های رضاعی .. )
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عی آنها ( )اراکی (: و مادر رضا1( )بهجت (: ]پایان شرط نهم [ )1(: ]پایان شرط ششم [ )

 یکی نباشد ..

 146ص: 

 ( )اراکی (: اگر چه رضاعی باشند ..9)

( )سیستانی (: یازدهم : خواهر 3)سیستانی (: دهم : پدر و مادر آن مرد هر چه باال روند .. )

( )فاضل (: خاله مادر و 7و برادر آن مرد، اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند .. )

 شوهری که شیر مال اوست ..

 سیستانی (: دوازدهم : عمو و عمه و دایی و خاله آن مرد ..)

 [2465]مسأله 

گفته می شود شیر دهد  2999اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسأله  2911مسأله 

( و 2( پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند )6)

( 1( برای خود عقد نماید )9ری را که شیر مال اوست )( دخترهای شوه3نیز نمی تواند )

( 1)بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید )

( اگر چه احتیاط مستحب ّ آن 9ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند )

هی که انسان می تواند به ( و نگاه محرمانه ، یعنی نگا3است که با آنان ازدواج نکند )

( )فاضل (: بچه های زنی که بچه ای را با شرایطی 6محرم های خود کند به آنان ننماید. )

[ گفته می شود شیر دهد، فرزندان پدر بچه شیرخوار محسوب می 2999که در مسأله ]

از آن  ( )اراکی (: پدر آن بچه نمی تواند با دخترها و نوه هایی که2شوند، بنا بر این .. )

به دنیا آمده اند ازدواج کند، بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی آن زن 
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و شوهر را هم برای خود عقد ننماید و نگاه محرمانه ، یعنی نگاهی که انسان می تواند به 

 محرمهای خود کند به آنان ننماید.

او باطل  ا زن او باشد، عقد)خوئی (، )سیستانی (: ) )سیستانی (: و چنانچه یکی از آنها فعلً

می شود( ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند اگر چه احتیاط 

( )مکارم (، )سیستانی (: بنا بر احتیاط 3مستحب ّ آن است که با آنان ازدواج نکند .. )

ی ا( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (: اگر چه دختره9واجب .. )

( )خوئی (: و در هر دو صورت چنانچه یکی از آنها فعلًا زن او باشد 1رضاعی او باشند .. )

عقد او باطل می شود. ]پایان مسأله [ )سیستانی (: و چنانچه یکی از آنها فعلًا زن او باشند 

عقد او بنا بر احتیاط واجب باطل می شود. ]پایان مسأله [ )بهجت (: پدر آن بچه بنا بر 

ر و أحوط نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند. همچنین أظه

( ]قسمت داخل پرانتز 1نمی تواند با دخترهای شوهر که شیر مال اوست ازدواج نماید .. )

( )مکارم (: بقیّه 9در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )صافی ( و )تبریزی ( نیست [ )

 ( )صافی (، )بهجت (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .3. )مسأله ذکر نشده 

 )گلپایگانی (: و نگاه محرمانه هم به آنان ننماید.

 [2466]مسأله 

 گفته می شود شیر 2999اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسأله  2911مسأله 

 142ص: 

( )ولی 6ی شود )دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نم

( و نیز خویشان ِ شوهر به خواهر و 2احتیاط مستحب ّ آن است که با آنان ازدواج ننماید )
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( ]قسمت داخل 2( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )6برادر آن بچه محرم نمی شوند. )

 پرانتز در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست [

 [2467]مسأله 

ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی شود. و نیز اگر زنی بچه  2919مسأله 

 خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی شوند.

 [2468]مسأله 

اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن  2913مسأله 

ت عقد کند. این مسأله در رساله آی نزدیکی نماید، دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود

 اللّه )مکارم ( نیست 

 [2469]مسأله 

( با زنی که آن دختر 6اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی تواند ) 2917مسأله 

( 6را شیر کامل داده ازدواج نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

 )بهجت (: بنا بر احتیاط واجب ..

 [2471]مسأله 

انسان نمی تواند با دختری که مادر ما مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده  2994مسأله 

ازدواج کند. و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد، انسان نمی 

 بعد ( و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند6تواند با آن دختر ازدواج نماید )

(، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل 2مادر یا مادر بزرگ یا زن پدر او ) از شیر همان پدر )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات 2( )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )6می شود. )

 عظام : )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )سیستانی ( و )صافی ( نیست [
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 [2473]مسأله 

( او را شیر کامل 6با دختری که خواهر، یا زن برادر انسان ) از شیر برادرش ) 2996 مسأله

داده نمی شود ازدواج کرد و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده ، یا نوه خواهر یا 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 6نوه برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد. )

 تبریزی ( نیست [: )خوئی ( و )

 [2472]مسأله 

اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود.  2992مسأله 

و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر 

بچه پسر خود را شیر دهد، زن ِ پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود 

 حرام نمی شود.

 [2471]مسأله 

( از شیر آن پدرشیر دهد، 6اگر زن پدرِ دختری ، بچه شوهر آن دختر را ) 2993 مسأله

( چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او 2آن دختر به شوهر خود حرام می شود )

( )سیستانی (: بنا بر احتیاط ]مذکور[ در مسأله 2( )اراکی (: بچه آن دختر را .. )6باشد. )

ر خود حرام می شود؛ چه بچه از همان دختر، چه از زن دیگر [ آن دختر به شوه2911]

 باشد.

 143ص: 

 شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است 

 [2474]مسأله 
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(: بچه 2(: اوّل )6شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد ) 2999مسأله 

خورد فایده ( از پستان زنی که مرده است شیر ب9( پس اگر )3شیر زن زنده را بخورد )

( شیر بچه ای را که از زنا به دنیا 1(: شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر )1ندارد. دوم )

آمده به بچه دیگر بدهند، بواسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی شود. سوم : بچه شیر 

( چهارم : شیر، 9را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد )

( پس اگر 64(: شیر از یک شوهر باشد )7( پنجم )3و با چیز دیگر مخلوط نباشد ) خالص

زن شیردهی را طالق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن 

، شیری که از شوهر اوّل داشته باقی باشد و مثلًا هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر 

زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد، آن بچه به کسی محرم اوّل و هفت دفعه بعد از 

( بنا بر 63(: بچه بواسطه مرض ، شیر راقی نکند و اگر قی کند )62( ششم )66نمی شود )

احتیاط واجب کسانی که بواسطه شیر خوردن به آن بچه محرم می شوند، باید با او ازدواج 

(: پانزده مرتبه ، یا یک شبانه روز به 61( هفتم )69نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند )

( یا مقداری شیر به او بدهند 61طوری که در مسأله بعد گفته می شود شیر سیر بخورد )

که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است ، بلکه 

کسانی که بواسطه شیر  (69اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، احتیاط مستحب ّ آن است )

( و نگاه محرمانه هم به او ننمایند 63خوردن او به او محرم می شوند، با او ازدواج نکنند )

(: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال ، او را شیر 24( هشتم )67)

رتبه هارده مدهند به کسی محرم نمی شود، بلکه اگر مثلًا پیش از تمام شدن دو سال ، چ

( شیر بخورد، به کسی محرم نمی شود، ولی چنانچه از موقع 26و بعد از آن ، یک مرتبه )

زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه ای را شیر دهد 

( )مکارم (: نُه شرط دارد: 6( )23( آن بچه به کسانی که گفته شد، محرم می شود )22)

: شیر، از والدت باشد، بنا بر این اگر پستان بدون تولد فرزندی شیر پیدا کند و اوّل 

( )اراکی 3( )مکارم (: دوم : .. )2کودکی از آن شیر بخورد سبب محرمیت نمی شود .. )
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(: اوّل : بچه از زنی که زایمان کرده و شیر در پستانش بخاطر زایمان جمع شده و زنده 

( )مکارم (: 1یستانی (: بعضی از مقدار معتبر در رضاع را .. )( )س9است شیر بخورد .. )

( )سیستانی (: دوم : شیر آن زن از زائیدن شرعی بوجود آمده باشد هر چند 1سوم : .. )

( )مکارم (: چهارم 9وطی شبهه باشد، پس اگر فرضاً شیر بدون زائیدن بوجود بیاید یا . )

ا ب آن است اگر شیر را در گلوی بچه بریزند ب: شیر را از پستان بمکد، ولی احتیاط واج

 آن زن و محارم او ازدواج نکند ..

)نوری (: اگر شیر را در گلوی او بریزند، الزم است کسانی که بواسطه شیر خوردن به 

 آن بچه محرم می شوند، با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند ..

 149ص: 

باشیر مخلوط شده به قدری کم باشد که چیزی به حساب نیاید ( )اراکی (: مگر آنچه 3)

 )مستهلک شود( ..

 )مکارم (: پنجم : شیر را با چیز دیگر مخلوط نکنند ..

)فاضل (: ]چهارم :[ شیر، از والدت باشد، بنا بر این اگر پستان بدون تولّد فرزندی شیر 

( )مکارم (: ششم : .. 7. )پیدا کند و بچه از آن شیر بخورد، سبب محرمیّت نمی شود .

( )بهجت (: ]پایان شرط پنجم [ )سیستانی (: پنجم : مقدار شیری که موجب حرمت 64)

( )مکارم (: همچنین اگر زنی از شیر مربوط 66است ، همه مربوط به یک شوهر باشد .. )

به شوهر اوّل ، کودکی را بطور کامل شیر دهد و بعد ، از شیر مربوط به شوهر دوم ، 

( )مکارم (: هفتم 62ودک دیگری را شیر دهد آن دو به یکدیگر محرم نمی شوند .. )ک

( )سیستانی (: ششم : بچه شیر را قی 69( )بهجت (: ولی اگر قی کند باز هم .. )63: .. )

( )بهجت (: به طوری که 61( )مکارم (: هشتم : .. )61نکند و اگر قی کند اثری ندارد .. )
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( )خوئی (، )تبریزی (: اگر ده 69ه می شود، شیر کامل بخورد .. )[ گفت2991در مسأله ]

مرتبه هم به او شیر دهند، در صورتی که بین آن ده مرتبه هیچ فاصله حتی به طعام دادن 

 نباشد احتیاط واجب آن است ..

)فاضل (: اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، در صورتی که بین آن ده مرتبه هیچ فاصله ای 

 یعنی کودک شیر فرد دیگر یا طعام نخورده باشد احتیاط واجب آن است ..نباشد 

)بهجت (: اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، بنا بر أظهر کافی است ، ولی أحوط این است 

( 63که اگر بخواهند محرمیّت بوجود آید پانزده مرتبه شیر بدهند ]پایان شرط هفتم [ )

)سیستانی (: هفتم : شیر دادن بچه به مقداری باشد که  (67)صافی (: ]پایان شرط هفتم [ )

استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت بدنش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به 

این حد رسیده یا نه ، چنانچه یک شبانه روز یا پانزده مرتبه بطوری که در مسأله آینده 

یر در گر معلوم باشد که آن شگفته می شود شیر سیر بخورد باز هم کافی است ؛ ولی ا

محکم شدن استخوان بچه و روئیدن گوشت بدنش مؤثر نبوده ، در حالی که بچه یک 

شبانه روز یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات احتیاط واجب در چنین مورد ترک 

( )مکارم (: 24نشود؛ پس در موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه محرمانه نیز نکند .. )

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )فاضل (: پیش از تمام شدن دو سال ، 26هم : .. )ن

 هشت مرتبه و بعد از آن ، هفت مرتبه ..

( )مکارم 22)بهجت (: پیش از تمام شدن دو سال ، نُه مرتبه و بعد از آن ، شش مرتبه .. )

واج و محرم می شوند ازد(: احتیاط واجب آن است که با زنانی که بواسطه شیر خوردن با ا

 نکند و نگاه محرمانه هم ننماید.

 141ص: 
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( 23)فاضل (: احتیاط واجب در ترک ازدواج و ترک معامله محرمّیت است . )

)گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط الزم محرم می شود، ولی احتیاط، به ترک نظر 

 )بهجت (: بنا بر أظهر.کسانی که به این رضاع به او محرم شده اند، ترک نشود. 

 [2475]مسأله 

 اشاره

باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد ولی اگر  2991مسأله 

( غذا خورده اشکال ندارد و نیز باید پانزده مرتبه 6کمی غذا بخورد که نگویند در بین )

( و 9دیگر را نخورد ) ( شیر کس3( را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه )2)

( شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا 1در هر دفعه بدون فاصله )

کمی صبر کند، که از اولی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می شود، یک دفعه 

 ( )فاضل (: در بین شیر دادن ..6حساب شود اشکال ندارد. )

( )اراکی (: 9( )تبریزی (: ده مرتبه .. )3( و )2)بهجت (: در بین دفعات شیر خوردن .. )

 ولی خوردن غذا مانع ندارد ..

( )اراکی (: و به طور 1)فاضل (: حتّی اگر به طور ناقص باشد بنا بر احتیاط واجب .. )

 کامل ..

وز شیر ی یک شبانه ر)مکارم (: مسأله همان طور که در مسأله سابق گفته شد اگر کودک

زنی را بخورد باعث محرمیّت می شود، ولی باید در بین یک شبانه روز غذا یا شیر زن 

دیگری را نخورد، مگر این که غذا به قدری کم باشد که به حساب نیاید، همچنین در 

بین پانزده مرتبه شیر خوردن باید شیر زن دیگری را نخورد، و در هر مرتبه باید به قدری 
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رد که سیر شود و بنا بر احتیاط دو دفعه به طور ناقص ، نه دو دفعه حساب می شود و بخو

 نه یک دفعه .

)سیستانی (: مسأله از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است سه 

اینکه به حدی باشد که عرفاً موجب روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان  6معیار دارد: 

این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد ولی غذای کم  باشد، و شرط آن

که مؤثر نیست ضرر ندارد؛ و اگر از دو زن شیر بخورد، اگر طوری باشد که مقداری از 

روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان مستند به این و مقداری مستند به آن باشد، هر 

هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد  دو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با

محاسبه زمانی ، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر  2شد. 

کس دیگر را نخورد، ولی اگر آب یا دارو یا غذا بخورد که نگویند در بین ، غذا خورده 

ه باشد خورداشکال ندارد و باید در طول شبانه روز مرتب در موقع احتیاج یا تمایل شیر 

و از او دریغ نشده باشد، بلکه به احتیاط واجب باید اوّل شبانه روز را وقتی حساب کنند 

محاسبه عددی ، و شرط آن این  3که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد. 

 است که پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه ، شیر

 141ص: 

خورد، ولی خوردن غذا در میان آنها ضرر ندارد و فاصله زمانی میان پانزده کس دیگر را ن

بار نیز ضرری ندارد و باید در هر دفعه شیر کامل بخورد به این معنی که گرسنه باشد و 

تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند 

اب ان در دهان گرفتن تا زمان سیر شدن ، یک دفعه حسیا کمی صبر کند که از ابتدای پست

 شود، اشکال ندارد.

 مسأله اختصاصی 
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اگر زنی بچه ّای را شیر داد که شیر از شوهر اوّلش بود ولی هنوز  6713)بهجت (: مسأله 

ده مرتبه نشده ، مثلًا بعد از طالق از شوهر اوّل و تمام شدن عدّه با کسی ازدواج نمود و 

ن و دارای شیر شد، اگر بقیه شیر را از این شیر دوم به بچه بدهد، موجب محرم از او آبست

 شدن نمی شود.

 [2476]مسأله 

اگر زن از شیر شوهر خود بچه ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند و از  2991مسأله 

( اگر 6شیر آن شوهر هم بچه دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی شوند )

( و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند. این مسأله ، در 2تر است با هم ازدواج نکنند )چه به

( 2( )بهجت (، )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )6رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

 )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 [2477]مسأله 

هر چندین بچه را شیر دهد، همه آنان به یکدیگر و اگر زن از شیر یک شو 2999مسأله 

 به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می شوند.

 [2478]مسأله 

اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفتیم ، بچه  2993مسأله 

( شیر دهد، همه آن بچه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم می 6ای را )

 ( )گلپایگانی (، )صافی (: بچه هایی را ..6شوند. )

 [2479]مسأله 
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اشد و یکی از آنان بچه ای را مثلًا هشت مرتبه اگر کسی دو زن شیرده داشته ب 2997مسأله 

و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی شود. این مسأله ، در رساله 

 آیت اللّه )مکارم ( نیست 

 ]مسأله [

( خواهر و 6اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد ) 2934مسأله 

( )فاضل (: آنها با هم 6( )2ادر آن پسر محرم نمی شوند )برادر آن دختر به خواهر و بر

 محرم می شوند ولی ..

)مکارم (: آنها به هم محرم می شوند، ولی خواهر و برادر آنها به یکدیگر محرم نمی 

( )گلپایگانی (، )صافی (: ولی احتیاط مستحب ّ آن است که با یکدیگر ازدواج 2شوند. )

 نکنند.

 [2483]مسأله 

انسان نمی تواند بدون اذن زن خود، با زنهایی که بواسطه شیر خوردن ،  2936مسأله 

( لواط کند، 2( و نیز اگر با پسری )6خواهرزاده یا برادرزاده زن او شده اند ازدواج کند )

(( آن پسر که رضاعی هستند یعنی 3نمی تواند با دختر و خواهر و مادر )و مادر بزرگ )

 (9خواهر و مادر او شده اند ازدواج نماید ) بواسطه شیر خوردن ، دختر و

 149ص: 

( )مکارم (: و نیز احتیاط واجب آن 6این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

است که اگر با پسری )العیاذ باللّه ( لواط کرده ، با دختر و خواهر و مادر رضاعی آن پسر 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 3)( )سیستانی (: پسر نابالغی .. 2ازدواج نکند. )
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( )اراکی (: و احتیاط واجب آن است که با نوه های دختری و پسری 9)اراکی ( نیست [ )

 و مادر بزرگ آن پسر که رضاعی هستند ازدواج نکند.

)سیستانی (: و این حکم بنا بر احتیاط واجب در موردی که لواط کننده بالغ نباشد و یا 

 بالغ باشد نیز جاری است . لواط دهنده

)گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: اگر با پسری لواط کند، احتیاط واجب آن است که 

دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر را که رضاعی هستند، یعنی بواسطه شیر 

 خوردن ، دختر و خواهر و مادر او شده اند، برای خود عقد نکند.

 )فاضل (: به همان نحو که سابقاً در دختر و خواهر و مادر نسبی گفته شد.

 [2482]مسأله 

( اگر چه احتیاط 6زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی شود ) 2932مسأله 

( )بهجت (، )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده 6مستحب ّ آن است که با او ازدواج نکند. )

. 

 [2481]مسأله 

انسان نمی تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعی باشند یعنی بواسطه شیر  2933مسأله 

خوردن ، خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد 

( 6بفهمد خواهر بوده اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده هر دو باطل است )

( )اراکی (، 6قد اولی صحیح و عقد دوّمی باطل می باشد. )و اگر در یک وقت نبوده ، ع

)خوئی (، )تبریزی (: در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده شوهر مخیّر است هر 

 کدام را بخواهد اختیار کند ..
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)صافی (: در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده در اختیار هر یک از آنها مخیّر 

 ه طالق هر دو و عقد جدید به یکی از آنها ..است ولی احتیاط ترک نشود ب

 [2484]مسأله 

اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می شود شیر دهد،  2939مسأله 

(: اوّل : برادر و 6شوهرش بر او حرام نمی شود، اگر چه بهتر آن است که احتیاط کنند )

( سوم : اوالد عمو و اوالد 2را ) خواهر خود را . دوم : عمو و عمه و دایی و خاله خود

دایی خود را . چهارم : برادرزاده خود را . پنجم : برادر شوهر، یا خواهر شوهر خود را . 

ششم : خواهرزاده خود، یا خواهرزاده شوهرش را . هفتم : عمو و عمه و دایی و خاله 

آیت اللّه )بهجت شوهرش را . هشتم : نوه زن دیگر شوهر خود را . این مسأله ، در رساله 

( )سیستانی 2( )فاضل (، )مکارم (: اگر چه بهتر آن است که این کار را نکند .. )6( نیست )

(: و اوالد آنها. سوم : نوه های خود اگر چه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن 

 دخترش بر شوهر خود می شود. چهارم : برادرزاده یا خواهر زاده خود. پنجم : برادر یا 

 143 ص:

خواهر شوهر. ششم : خواهرزاده یا برادرزاده شوهر. هفتم : عمو و عمه و دایی و خاله 

 شوهر. هشتم : نوه شوهر از زن دیگر.

 [2485]مسأله 

اگر کسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به انسان محرم نمی شود  2931مسأله 

( )بهجت (، 6او خودداری نماید. )( ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از ازدواج با 6)

 )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 [2486]مسأله 
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مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن ، فرزند عموی زن دیگر را  2931مسأله 

شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده ، به شوهر خود حرام نمی شود. این مسأله 

 نوری ( و )بهجت ( نیست ، در رساله آیات عظام : )

 آداب شیر دادن 

 [2487]مسأله 

برای شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر اوست و سزاوار است که مادر برای  2939مسأله 

(. و اگر مادر 6شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد )

. این از او گرفته و به دایه بدهد بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد، شوهر می تواند بچه را

( )فاضل (: و مادر می تواند برای شیر دادن 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

بچه خود از شوهر طلب مزد کند و اگر زن دیگری که راضی باشد به کمتر از آن مبلغ 

 هد.شیر بد به کودک شیر بدهد نباشد، شوهر باید مزد مادر را بدهد تا کودک خود را

)مکارم (: هیچ کس برای شیر دادن فرزند، بهتر از مادر و سزاوارتر از او نیست و بهتر 

 است در برابر شیر دادن مزدی از شوهر خود نگیرد، ولی حق ّ دارد بگیرد ..

)سیستانی (: مسأله شیر دادن بچه ابتداءً حق ّ مادر اوست ، و پدر حق ّ ندارد به دیگری 

اینکه مادر مزد بخواهد و پدر دایه ای پیدا کند که مجّانی است یا مزد  واگذار کند مگر

کمتر می گیرد، که در این صورت پدر می تواند به دایه بسپارد و پس از آن ، اگر مادر 

 نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حق ّ مطالبه مزد ندارد.

 [2488]مسأله 

( دارای 6ی گیرند، )دوازده امامی و )مستحب ّ است دایه ای که برای طفل م 2933مسأله 

( یا 2عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل ) یا غیر دوازده امامی )
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بد صورت ، یا بد خلق ، یا زنازاده باشد و نیز مکروه است دایه ای بگیرند که بچه ای که 

در رساله آیت اللّه  ( ]قسمتهای داخل پرانتز2( و )6( )3دارد از زنا به دنیا آمده باشد )

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: مکروه است دایه ای 3)نوری ( نیست [ )

 بگیرند که شیرش از بچه ای است که از زنا به دنیا آمده باشد.

 )فاضل (: مکروه است دایه ای بگیرند که از زنا بچه دار شده و شیر او از زنا است .

 وایات آمده است دایه ای را باید برای طفل انتخاب کرد که دارای )مکارم (: مسأله در ر

 147ص: 

عقل و ایمان و عفت و صورت نیکو باشد و از گرفتن دایه کم عقل یا غیر مؤمنه یا بد 

صورت و کج خلق یا زنازاده خودداری شود و همچنین از انتخاب دایه ای که بچه او از 

 زنا به دنیا آمده و شیرش شیر زنازاده است پرهیز شود.

ارای ی گیرند، مسلمان عاقل و د)سیستانی (: مسأله مستحب ّ است دایه ای که برای طفل م

صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخالقی باشد و سزاوار نیست دایه ای بگیرند 

که کافر یا کم عقل یا بزرگسال یا زشت رو باشد، و مکروه است دایه ای بگیرند که 

 زنازاده است یا شیرش از بچه ای است که از زنا به دنیا آمده است .

 شیر دادن مسائل متفرقه 

 [2489]مسأله 

( 2( که هر بچه ای را شیر ندهند )6مستحب ّ است از زنها جلوگیری کنند ) 2937مسأله 

زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده اند و بعدًا دو نفر محرم با 

(: ( )فاضل 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )3یکدیگر ازدواج نمایند )
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( )سیستانی (: بهتر آن است که از شیر دادن ِ زنها 2مستحب ّ است زنها مواظب باشند .. )

 به هر بچه ای جلوگیری شود ..

( )مکارم (: مخصوصاً در این 3)مکارم (: خوب است زنها هر بچه ای را شیر ندهند .. )

یر دادن برای شایّام که با وجود امکان استفاده از شیر خشک و امثال آن کمتر ضرورتی 

 به بچه های دیگر وجود دارد.

 [2491]مسأله 

کسانی که بواسطه شیر خوردن ، خویشی پیدا می کنند مستحب ّ است  2974مسأله 

یکدیگر را احترام نمایند، ولی از یکدیگر ارث نمی برند و حقهای خویشی که انسان با 

خویشان خود دارد برای آنان نیست . این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و 

 )سیستانی ( نیست 

 [2493]مسأله 

در صورتی که ممکن باشد، مستحب ّ است بچه را دو سال تمام شیر بدهند  2976أله مس

( )اراکی (: ولی بنا بر مشهور از 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6)

 بیست و یک ماه کمتر نباشد.

 )سیستانی (: مسأله مستحب ّ است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته

 نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.

 [2492]مسأله 

اگر بواسطه شیر دادن ، حق شوهر از بین نرود، زن می تواند بدون اجازه  2972مسأله 

شوهر، بچه کس دیگر را شیر دهد، ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که بواسطه شیر 
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او دختر شیرخواری را برای  ( مثلًا اگر شوهر6دادن به آن بچه ، به شوهر خود حرام شود )

خود عقد کرده باشد زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد 

خودش مادر زن شوهر می شود و بر او حرام می گردد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 

 ( )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده .6)بهجت ( نیست )

 164ص: 

بواسطه شیر دادن به بچه کسی دیگر، حق ّ شوهر از بین برود، زن  )سیستانی (: مسأله اگر

نمی تواند بدون اجازه او شیر دهد. اگر شوهر زنی دختر شیرخواری را برای خود عقد 

کرده باشد، چنانچه زن آن دختر شیرخوار را شیر دهد، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او 

طالق دهد، و هرگز با او ازدواج نکند، و اگر حرام ابدی می شود، و احتیاطاً باید او را 

شیر مربوط به خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی می شود، و اگر شیر از 

 شوهر سابق باشد، بنا بر احتیاط عقد او باطل می شود.

 [2491]مسأله 

ری را ( باید دختر شیرخوا6اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود ) 2973مسأله 

 2999( با شرایطی که در مسأله 3( برای خود صیغه کند و در آن دو روز )2مثلًا دو روزه )

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( 9گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد )

( )تبریزی 3( )تبریزی (: مثلًا مّدتی .. )2( )سیستانی (: بعضی فرموده اند که .. )6نیست )

( )فاضل (: که در این صورت عقد دختر باطل و برای او محرم و 9در آن مدّت .. )(: 

 حرام ابدی می گردد و زن برادرش به او محرم می شود.

)سیستانی (: تا مادر زنش شود، ولی این حکم در صورتی که زن برادر از شیر مربوط به 

 آن برادر به آن دختر شیر دهد محل ّ اشکال است .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مسأله هرگاه مردی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، می تواند دختر )مکارم (: 

شیرخواری را با اجازه ولی ّ او به عقد موّقت خود درآورد و در همان حال زن برادرش 

آن دختر را شیر کامل دهد و بنا بر احتیاط واجب باید مدّت عقد موقّت به قدری باشد 

یز برسد و چنین عقدی موافق مصلحت دختر ن که دختر به حدّ قابلیت بهره گیری جنسی

 باشد.

 [2494]مسأله 

اگر مرد پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند بگوید بواسطه شیر  2979مسأله 

خوردن ، آن زن بر او حرام شده ، مثلًا بگوید شیر مادر او را خورده ، )چنانچه تصدیق او 

ند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن (، نمی تواند با آن زن ازدواج ک6ممکن باشد )

هم حرف او را قبول نماید عقد باطل است ، پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا 

نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن ، زن بداند بر آن مرد حرام است ، مهر 

بق د مهر او را مطاندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده ، شوهر بای

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )2زنهایی که مثل او هستند بدهد )

 )اراکی (: چنانچه معلوم نباشد که دروغ می گوید ..

( )اراکی (: شوهر باید مهر 2]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست [ )

اجب اگر مهر قرار داده شده با مهر زنهایی که مثل او هستند او را بدهد. و بنا بر احتیاط و

 تفاوت دارد، مقدار تفاوت آن را با یکدیگر مصالحه کنند.

 166ص: 

)گلپایگانی (، )صافی (: شوهر باید مهر او را بدهد و اگر مهر المثل او با مهر المسمّی 

 تفاوت دارد، در مقدار تفاوت با هم مصالحه نمایند.
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)فاضل (: مسأله اگر مرد بداند که با زنی خواهر و برادر رضاعی می باشند، حق ّ ازدواج 

با او را ندارد و اگر ازدواج کند، باطل است و اگر بعد از ازدواج بگوید که با زن خود 

خواهر و برادر رضاعی می باشند، اگر زن نیز قبول کند، عقد آنها باطل است و باید بال 

ر جدا شوند و در فرض سابق اگر با هم همبستر نشده باشند، زن استحقاق فاصله از یکدیگ

مهریه را ندارد و اگر همبستر شده باشند، چنانچه زن نمی دانسته یا فراموش کرده ، 

استحقاق گرفتن مهر المثل را دارد. و اگر بعد از ازدواج ، مرد بگوید با زن خود خواهر 

مرد باید ادّعای خود را در دادگاه ثابت کند و  و برادر رضاعی است و زن قبول نکند،

حتّی اگر نتواند ثابت کند، اگر می داند که واقعاً همسرش خواهر رضاعی اوست ، باید 

 زن را طالق دهد و دیگر با او زندگی نکند.

 [2495]مسأله 

اگر زن پیش از عقد بگوید بواسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده ، )چنانچه  2971مسأله 

( نمی تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید، 6صدیق او ممکن باشد )ت

مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مسأله 

( )اراکی (: چنانچه معلوم 6پیش گفته شد. این مسأله در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

 ید ..نباشد که دروغ می گو

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست [ )فاضل (: مسأله اگر زن بداند 

مردی برادر رضاعی اوست ، نمی تواند با او ازدواج کند و اگر ازدواج کند، باطل است 

و اگر زن بعد از ازدواج بگوید مرد برادر رضاعی او است و مرد نیز آن را قبول کند، باید 

از یکدیگر جدا شوند و در این فرض اگر همبستر نشده باشند، زن استحقاق  بال فاصله

مهریه را ندارد ولی اگر همبستر شده باشند، چنانچه زن نمی دانسته ازدواج با برادر 

رضاعی باطل است یا فراموش کرده ، استحقاق مهر المثل را دارد و الّا خیر. اگر زن بعد 

ادر رضاعی اوست و شوهر انکار کند، زن باید ادّعای خود از ازدواج ادّعا کند که مرد، بر
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را ثابت کند و اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، همسر او باقی می ماند، ولی در این 

 فرض هم اگر می تواند، باید همسر خود را به طالق خلع راضی کند که او را طالق دهد.

 [2496]مسأله 

م شدن است به دو چیز ثابت می شود: اوّل : خبر شیر دادنی که علت محر 2971مسأله 

( 2( دوم : شهادت دو مرد عادل )6دادن عدّه ای که انسان از گفته آنان یقین پیدا کند )

(، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلًا بگویند ما 3یا چهار زن که عادل باشند )

فالن زن شیر خورده و چیزی هم دیده ایم که فالن بچه بیست و چهار ساعت از پستان 

گفته شد شرح دهند  2999( و همچنین سایر شرطها را که در مسأله 9در بین نخورده )

( ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می دانند و در عقیده با هم مخالف نیستند و با مرد 1)

 و زن هم 

 162ص: 

( )گلپایگانی (، )صافی (، 6در عقیده مخالفت ندارند الزم نیست شرایط را شرح دهند. )

 )فاضل (، )بهجت (: یقین یا اطمینان پیدا کند ..

 )اراکی (: اوّل : یقین یا اطمینان پیدا کند ..

)سیستانی (: اوّل : خبر دادن کس یا کسانی که انسان از گفته او یا آنها، یقین یا اطمینان 

( 3ا یک مرد و دو زن .. )( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )صافی (: ی2پیدا کند .. )

)مکارم (: بلکه احتیاط واجب آن است که به شهادت یک مرد با یک زن هم اکتفا کند، 

ولی شاهدها باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلًا بگویند ما دیده ایم که فالن بچه 

خورده  [ گفته شده2999پانزده بار از پستان فالن زن شیر کامل با شرایطی که در مسأله ]
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است و اگر بدانیم همه آنها شرایط را می دانند و در آن توافق دارند، شرح دادن آن الزم 

 نیست .

( )بهجت (: و همچنین سایر شرطها را که 9)سیستانی (: دوم : شهادت دو مرد عادل .. )

قبلًا گفته شد شرح دهند، ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می دانند و در مورد این 

ط، هم عقیده هستند و همچنین با مرد و زنی که هم شیر بوده اند در اعتقاد به محرمیت شرای

موافق باشند الزم نیست ، شرایط را شرح دهند و اگر کمتر از این تعداد شهادت دهند در 

( )اراکی (، 1قبول کردن حرف آنها تأمل است ، اگر چه موافق احتیاط است . )

 ی (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .)گلپایگانی (، )خوئی (، )صاف

)سیستانی (: و امّا ثابت شدن شیر دادن به شهادت یک مرد و دو زن ، یا چهار زن که 

 عادل باشند، محل ّ اشکال است ؛ پس باید احتیاط شود.

 [2497]مسأله 

( شیر خورده یا 6اگر شک کنند بچه به مقداری که علت محرم شدن است ) 2979مسأله 

، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده بچه به کسی محرم نمی شود ولی نه 

( )بهجت (: و با سایر شرایط شیر خورده یا نه ، بچه به 6بهتر آن است که احتیاط کنند. )

کسی محرم نمی شود و همچنین است اگر گمان داشته باشند ولی گمان به حدّ اطمینان 

 نرسد.

گاه ندانند آیا کودک به مقداری که سبب محرم شدن است شیر )مکارم (: مسأله هر

 خورده یا نه ، محرم بودن ثابت نمی شود و باید یقین حاصل شود.

 مسائل اختصاصی احکام اوالد، حضانت و نفقه 
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فرزندی که از زن متولد می شود ملحق به شوهر می شود، به شرط  6732)بهجت (: مسأله 

، حدّ اقل شش ماه هاللی که کمترین مدّت حمل است  آن که بین نزدیکی و زایمان

فاصله شده باشد و نیز بیشتر از نه ماه فاصله نشود، اگر چه رعایت احتیاط متناسب با یکسال 

 است .

 اگر زن شوهردار زنا کند، در صورتی که امکان داشته باشد بچه  6733)بهجت (: مسأله 

 163ص: 

 به شوهر می شود و متولّد از زنا حساب نمی شود. متولّد از او و از شوهرش باشد ملحق

حق ّ سرپرستی طفل ، پسر باشد یا دختر، بنا بر أظهر تا دو سال  6739)بهجت (: مسأله 

برای مادر است ، امّا بعد از دو سال تا هفت سال پدر هم حق ّ سرپرستی دارد، و در این 

عد از ختر با مادر است ، ولی بپنج سال أحوط آن است که حق ّ سرپرستی پسر با پدر و د

 هفت سال حق ّ سرپرستی ، فقط از آن ِ پدر است .

در ایّام سرپرستی هر کدام از پدر و مادر، اگر دیگری خواست  6731)بهجت (: مسأله 

بچه اش را ببیند یا این که به او چیزی برساند یا مشکل و ضرری از او برطرف کند و یا 

 شند، دیگری نباید مانع شود.این که مدّتی در کنار هم با

هر یک از پدر و مادر اگر چه مثل پدر قبل از رسیدن نوبت سر  6739)بهجت (: مسأله 

پرستیش از دنیا برود، حق ّ سرپرستی مخصوص دیگری می شود، نه وصی ّ یا نزدیکان 

متوفی ّ، و در صورت وفات پدر، اگر مادر ازدواج کند در حق ّ سرپرستی او تأمّل است 

 و أحوط رعایت رضایت کسی است که شرعاً بعد از پدر و مادر صاحب حق ّ است . ،

اگر پدر و مادر مفقود شوند، بنا بر أظهر حق ّ سرپرستی برای جدّ  6733)بهجت (: مسأله 

پدری به جای پدر و جدّه مادری به جای مادر به همان صورتی که در پدر و مادر گفته 
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شد ثابت است ، و احتیاط در رعایت رضایت جدّ پدری است ، و اگر اینها هم مفقود 

کسی که از نظر ارث به بچه نزدیکتر است ، یعنی اگر بچه شوند، حق ّ سرپرستی برای 

 بمیرد از او ارث می برد، خالی از وجه نیست .

انفاق و تأمین مخارج زندگی پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر  6737)بهجت (: مسأله 

بزرگ هر چه باال روند بر فرزند واجب است و همچنین تأمین مخارج فرزندان و اوالد 

آنها هر چه پایین آیند؛ و این دو حکم ، در صورتی است که آنها فقیر باشند. و انفاق بر 

خواهران و عموها و دائی ها واجب نیست ، اگر چه مستحب ّ مؤّکد  غیر اینها، از برادران و

 است .

 169ص: 

 احکام طالق 

 ]مسائلی در احکام طالق [

 [2498]مسأله 

مردی که زن خود را طالق می دهد، باید عاقل و بنا بر احتیاط واجب بالغ  2973مسأله 

د که زنش را طالق دهد، ( و به اختیار خود طالق دهد. و اگر او را مجبور کنن6باشد )

طالق باطل است ؛ و نیز باید قصد طالق داشته باشد، پس اگر صیغه طالق را به شوخی 

( )اراکی (: کسی که زن خود را طالق می دهد، باید عاقل 6( بگوید صحیح نیست . )2)

و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد )ولی اگر بچه ده ساله ممیّز، زن خود را طالق دهد، 

 یاط باید مراعات شود( ..احت

)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (، )سیستانی (: مردی که زن خود 

را طالق می دهد، باید بالغ و عاقل باشد ) )سیستانی (: ولی اگر بچه ده ساله زن خود را 
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انی (، ( )خوئی (، )سیست2طالق دهد، باید مراعات احتیاط در مورد آن ترک نشود( .. )

 )تبریزی (: مثلًا به شوخی ) )سیستانی (: یا در حال مستی ( ..

عاقل  2بالغ باشد.  6)بهجت (: مسأله مرد با شرایط ذیل می تواند زن خود را طالق دهد: 

قصد طالق داشته باشد. پس اگر صیغه طالق را به شوخی بگوید  9مجبور نباشد.  3باشد. 

ممیّزی که ده سال او تمام شده بنا بر أظهر صحیح طالق صحیح نیست . طالق دادن بچه 

است ولی خالف احتیاط می باشد و بهتر است او طالق ندهد. اگر مرد را مجبور کنند 

که زنش را طالق دهد، طالق باطل است و بنا بر أظهر در تحقّق اجبار همین مقدار کافی 

اگر از او بگیرند به حالش  است که اگر مثلًا طالق ندهد، مالی را که به آن نیاز دارد و

ضرر دارد به ناحق ّ از او بگیرند، ولی اگر می تواند توریه کند و با توجّه و التفات در 

 حین طالق توریه نکرد بنا بر أظهر طالق صحیح است .

)زنجانی (: مسأله کسی که زن خود را طالق می دهد باید عاقل بوده و کمتر از ده سال 

ه نابالغ ممیّز که کمتر از ده سال نداشته باشد صحیح است و نیز نداشته باشد و طالق بچ

باید واقعاً طالق شرعی و مرد جدا شدن زن از زوجیّت خود را قصد کرده باشد و مجرد 

مجبور بودن طالق دهنده سبب باطل شدن طالق نمی گردد. البّته در غالب موارد اجبار، 

قصد نمی کند بلکه تنها اجراء صیغه شخص اجبار شده ، وقوع طالق شرعی را واقعاً 

طالق را قصد می کند که در این صورت طالق واقع نمی گردد، ولی اگر به سبب اجبار، 

 مرد واقعاً قصد طالق شرعی زنش را داشته باشد طالق صحیح خواهد بود.

 161ص: 

 [2499]مسأله 

 اشاره
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و شوهرش در آن  زن باید در وقت طالق از خون حیض و نفاس پاک باشد 2977مسأله 

(( با او نزدیکی نکرده 6پاکی ) یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده )

( ]قسمت داخل پرانتز 6( و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته می شود. )2باشد )

در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی ( و )صافی ( نیست 

)مکارم (: و اگر در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده با او نزدیکی  (2[ )

نموده باشد بنا بر احتیاط طالق کافی نیست ، بلکه باید دوباره عادت شود و پاک گردد 

.. 

زن باید هنگام طالق ، از خون  6)فاضل (: مسأله شرایط صحّت طالق عبارت است از : 

هنگام حیض شدن قبل ، تا زمان طالق گرفتن ، در حال  از 2حیض و نفاس پاک باشد. 

 طالق در حضور دو مرد عادل جاری شود. 3پاکی با شوهر خود همبستر نشده باشد. 

 مسأله اختصاصی 

اگر زن دروغ بگوید یا اشتباه کند و در حالی که حیض است  2123)فاضل (: مسأله 

توجّه شود که هنگام طالق حائض طالق بگیرد، طالق او باطل است ؛ حتّی اگر بعداً م

بوده است ، طالق مذکور باطل است . و اگر خیال کند که حائض است ، امّا بگوید پاک 

 هستم و طالق بگیرد و بعد معلوم شود که حیض نبوده ، طالقش صحیح است .

 [2511]مسأله 

 طالق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است : اوّل : 2144مسأله 

( و 2( با او نزدیکی نکرده باشد. دوم : آبستن باشد )6آن که شوهرش بعد از ازدواج )

اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض طالقش بدهد، بعد بفهمد آبستن 

(، اشکال ندارد. سوم : مرد بواسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که 3بوده )

( )مکارم (: 2( )تبریزی (: قُبُلًا و دُبُراً ] از جلو و عقب [ .. )6( )9پاک بودن زن را بفهمد )
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]پایان صورت دوم [ )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی 

( )اراکی (، )خوئی (، )زنجانی (: احتیاط واجب آن 3(: دوم : معلوم باشد آبستن است .. )

دهد ) )زنجانی (: و تا او را طالق مجدّد نداده ، معامله زن و  است که دوباره او را طالق

شوهری ننماید(. ]پایان صورت دوم [ )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: احتیاط 

مستحب ّ آن است که دوباره او را طالق دهد ) )گلپایگانی (، )صافی (: ولی قبل از طالق 

ایان صورت دوم [ )سیستانی (: آن طالق باطل دوم ، با او معامله زن و شوهری ننماید(. ]پ

است ، هر چند بهتر است رعایت احتیاط شود، گرچه با تجدید طالق باشد. ]پایان صورت 

( )بهجت (: ولی احتیاط مستحب ّ در این است که در این صورت یک ماه صبر 9دوم [ )

 کند و بعد طالق بدهد.

)اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: سوم : مرد بواسطه غائب بودن ) 

)خوئی (، )تبریزی (: یا حبس بودن ( نتواند بفهمد که زن از خون حیض یا نفاس پاک 

 است یا نه .

 )فاضل (: سوم : مرد بواسطه غایب بودن و مانند آن نتواند پاک بودن زن را بفهمد.

 161ص: 

ارم (: سوم : زن غائب باشد و مرد نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را )مک

 بفهمد.

)نوری (: سوم : مرد بواسطه غائب بودن یا مشقّت داشتن تحقیق نتواند یا برایش مشکل 

 باشد که پاک بودن زن را بفهمد.

د نتواند زن باش)سیستانی (: سوم : مرد بواسطه غائب بودن یا هر سببی ، هر چند کتمان 

بفهمد که زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه ، ولی در این صورت بنا بر احتیاط 
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واجب باید مرد صبر کند تا حد اقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد و بعد او را 

 طالق دهد.

)زنجانی (: سوم : مرد به واسطه غایب بودن یا جهتی دیگر همچون محبوس بودن نتواند 

 برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.یا 

 [2513]مسأله 

( بعد معلوم شود 2( و طالقش دهد )6اگر زن را از خون حیض پاک بداند ) 2146مسأله 

( و اگر او را در حیض بداند 3که موقع طالق در حال حیض بوده ، طالق او باطل است )

( )زنجانی (: در 6صحیح است . )( بعد معلوم شود پاک بوده ، طالق او 9و طالقش دهد )

جایی که پاک بودن زن از خون حیض شرط است اگر زن را از خون حیض پاک بداند 

( 3( )بهجت (: اگر با اعتقاد به اینکه زن از خون حیض پاک است طالقش دهد .. )2.. )

( )بهجت (: اگر با اعتقاد به اینکه در حال حیض 9)سیستانی (: مگر در فرض مذکور .. )

 است طالقش دهد، ..

 [2512]مسأله 

( 6کسی که می داند زنش در حال حیض یا نفاس است ، اگر غایب شود ) 2142مسأله 

( باید تا مدّتی که معمولًا زنها از حیض یا 2مثلًا مسافرت کند و بخواهد او را طالق دهد )

( )فاضل (، 2( )سیستانی (: اگر از او جدا شود .. )6( )3نفاس پاک می شوند صبر کند )

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی 3)مکارم (: و نتواند از حالش با خبر شود .. )

 (: و بعد طالق دهد.

 )بهجت (: تا یقین کند که او پاک شده است .
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)سیستانی (: باید تا مّدتی که یقین یا اطمینان پیدا کند که زن از آن حیض یا نفاس پاک 

داً چنانچه بداند که او در حالت پاکی است ، می تواند او را طالق شده صبر نماید و بع

دهد و همچنین است اگر شک داشته باشد، در صورتی که آنچه را در کیفیت طالق 

 [ گذشت مراعات کند.2144غائب در مسأله ]

)زنجانی (: باید تا مدتی که شرعاً زن محکوم به حیض یا نفاس است صبر کند و بعداً او 

 ق دهد.را طال

 [2511]مسأله 

( بخواهد زن خود را طالق دهد چنانچه بتواند 6اگر مردی که غائب است ) 2143مسأله 

( اطالع او از 3( اگر چه )2اطاّلع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه )

( باید تا 9روی عادت حیض زن ، یا نشانه های دیگری باشد که در شرع معین شده )

که معمولًا زنها از حیض یا نفاس پاک می شوند صبر کند. این مسأله ، در رساله مدّتی 

 آیت اللّه )مکارم ( نیست 

 169ص: 

 ( )بهجت (: باید تحقیق کند ..2( )سیستانی (: اگر مردی که از زن خود جدا شده .. )6)

)اراکی (: باید صبر کند و چنانچه نتواند اطالع پیدا کند، می تواند زن خود را طالق دهد 

و در هر صورت اگر بعداً معلوم شود که طالق در حال حیض یا نفاس بوده و یا در پاکی 

( 9( )بهجت (: ولی اگر .. )3که با او نزدیکی کرده است انجام گرفته ، صحیح است . )

او را استعالم کند و اگر نتواند باید تا مدتی که معمولًا زنها از حیض  )فاضل (: باید حال

 یا نفاس پاک می شوند صبر کند و احتیاط مستحب ّ آن است که تا یک ماه صبر کند.
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)سیستانی (: اگر او را طالق دهد و بعداً معلوم شود که در حال حیض یا نفاس بوده ، 

 طالق او صحیح نیست .

اگر مردی که غایب است بدون مشقّت بتواند اطاّلع پیدا کند که زن او  )زنجانی (: مسأله

در حال حیض یا نفاس است یا نه ، چنانچه بخواهد بدون اطالع گرفتن از وضعیت زن ، 

او را طالق دهد، باید تا زمانی صبر کند که اطمینان پیدا شود که زن از حیض یا نفاس 

رع معیّن کرده همچون عادت زن ، حکم به پاک شده است یا بخاطر نشانه هایی که ش

 پاکی زن از حیض و نفاس گردد.

 [2514]مسأله 

اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و بخواهد  2149مسأله 

( ولی زنی را که نُه 6طالقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود )

( اگر بعد از نزدیکی طالق دهند، اشکال ندارد و 2) سالش تمام نشده ، یا آبستن است

( و اگر 9( یعنی اگر سیّده است بیشتر از شصت سال )3همچنین است اگر یائسه باشد )

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: و 6( داشته باشد. )1سیدّه نیست بیشتر از پنجاه سال )

نمی تواند در پاکی بعد از آن همچنین اگر در حال حیض یا نفاس با او نزدیکی کند، 

 حیض یا نفاس او را طالق دهد اگر چه در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد ..

)زنجانی (: ولی زنی را که ُنه سالش تمام نشده یا آبستن بودن او معلوم باشد، اگر بعد از 

 تنزدیکی طالق دهند، صحیح است و همچنین است اگر یائسه باشد یعنی اگر قرشیه اس

)زن سیّده یکی از اقسام زن قرشیه است ( بیشتر از شصت سال قمری و اگر قرشیه نیست 

( )گلپایگانی (، )صافی (: یا اینکه یائسه شده ، 2بیشتر از پنجاه سال قمری داشته باشد. )

اگر بعد از نزدیکی طالق دهند، اشکال ندارد. ]پایان مسأله [ )اراکی (: زنی را که نُه 

 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .3ده یا آبستن بودن او معلوم باشد .. )سالش تمام نش
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( )فاضل (: 9[ گذشت (. )931)خوئی (، )نوری (، )تبریزی (: )معنای یائسه در مسأله ]

 )فاضل (: پنجاه سال قمری .. 1شصت سال قمری .. 

 ض باشدال حی)سیستانی (: مسأله اگر با همسرش نزدیکی کند چه پاک باشد و چه در ح

 163ص: 

و بخواهد طالقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولی زنی را که 

نه سالش تمام نشده ، یا معلوم است که آبستن است ، اگر بعد از نزدیکی طالق دهند 

 [ گذشت (.2993اشکال ندارد، و همچنین است اگر یائسه باشد )معنای یائسه در مسأله ]

)مکارم (: مسأله هر گاه با همسرش نزدیکی کرده و بخواهد طالقش دهد باید صبر کند 

حیض ببیند و پاک شود، ولی اگر باردار باشد می تواند بعد از نزدیکی کردن بال فاصله 

 او را طالق دهد، همچنین اگر یائسه باشد، یعنی بیشتر از پنجاه سال داشته باشد.

 [2515]مسأله 

گاه با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و در همان هر 2141مسأله 

( این 6پاکی طالقش دهد اگر بعد معلوم شود که موقع طالق آبستن بوده اشکال ندارد )

( )اراکی (، )خوئی (، )زنجانی (: اگر بعد 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست )

بنا بر احتیاط واجب باید دوباره او را طالق دهد  معلوم شود که موقع طالق آبستن بوده ،

 ) )زنجانی (: و تا او را دوباره طالق نداده ، معامله زن و شوهری نکنند(.

)گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: چنانچه بعد معلوم شود که موقع طالق آبستن بوده ، 

 بنا بر احتیاط مستحب ّ دوباره او را طالق دهد.
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نانچه بعد معلوم شود که موقع طالق آبستن بوده ، آن طالق باطل است )سیستانی (: چ

ولی رعایت احتیاط، بهتر است هر چند با تجدید طالق باشد. )بهجت (: بنا بر أظهر طالق 

 صحیح است .

 [2516]مسأله 

( و مسافرت 6اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند ) 2141مسأله 

( باید به قدری که زن معمولًا بعد از 3چه بخواهد در سفر طالقش دهد )( چنان2نماید )

( )سیستانی (: و سپس 6( )9آن پاکی ، خون می بیند و دوباره پاک می شود صبر کند )

از او جدا شود مثلًا مسافرت نماید چنانچه بخواهد در سفر طالقش دهد و نتواند از حالش 

بعد از آن پاکی خون می بیند و دوباره پاک می  اطالق پیدا کند، باید به قدری که زن

شود، صبر کند و احتیاط واجب آن است که آن مدّت کمتر از یک ماه نباشد، و اگر با 

رعایت آنچه گفته شد طالق دهد و سپس معلوم شود طالق در همان پاکی اوّل واقع شده 

( )فاضل 3نباشد .. ) ( )مکارم (: و راهی برای تحقیق از حال زن2است ، اشکال ندارد. )

( )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: و احتیاط 9(: و نتواند حال او را در سفر استعالم کند .. )

 واجب آن است که آن مدّت کمتر از یک ماه نباشد.

 )فاضل (: و احتیاط مستحب ّ آن است که آن مدت کمتر از یک ماه نباشد.

 ک ماه صبر کند و بعد طالق دهد.)مکارم (: احتیاط واجب آن است که حد اقل ی

)زنجانی (: مسأله اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و غایب 

شود مثلًا مسافرت نماید، چنانچه احتمال دهد که هنوز از پاکی بیرون نرفته و بخواهد در 

صبر  هسفر طالقش دهد باید یک ماه صبر کند و بعد طالقش دهد، و اگر بعد از یک ما

کردن طالقش دهد، طالق وی صحیح است هر چند بعداً معلوم شود که هنوز از آن پاکی 

 بیرون نرفته یا در 
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 167ص: 

هنگام طالق ، در حال حیض یا نفاس بوده است ، و اگر شخص غایب یقین داشته باشد 

که زنش از خون حیض و نفاس پاک است و در آن پاکی با وی نزدیکی نکرده است ، 

ه حکم شرع ، زن وی در این حال به شمار آید چنانچه زنش را طالق دهد طالق او یا ب

صحیح است ، هر چند بعداً معلوم باشد که واقعاً در حال حیض یا نفاس بوده یا هنوز از 

 پاکی زمان نزدیکی بیرون نرفته است .

 [2517]مسأله 

( طالق 6می بیند )اگر مرد بخواهد زن خود را که بواسطه مرضی حیض ن 2149مسأله 

دهد، باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او خودداری نماید و بعد 

 ( )اراکی (: بواسطه مرضی یا نقص در خلقت حیض نمی بیند ..6او را طالق دهد. )

 )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: بواسطه اصل خلقت یا مرضی حیض نمی بیند ..

 طه بیماری یا غیر آن حیض نمی بیند ..)مکارم (: بواس

)فاضل (: بواسطه اصل خلقتش یا مرض یا بواسطه خوردن قرص که زنان برای جلوگیری 

 از خون حیض می خورند حیض نمی بیند ..

)سیستانی (: مسأله اگر مرد بخواهد زن خود را که بواسطه اصل خلقت یا مرضی یا شیر 

حیض نمی بیند و زنهای در سن ّ او حیض می  دادن یا مصرف دارو یا هر سببی دیگر

بینند طالق دهد، باید از وقتی که با او نزدیکی کرده سه ماه بگذرد که نزدیکی نکرده 

 باشد سپس او را طالق دهد.
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)زنجانی (: مسأله اگر مرد بخواهد زن خود را که نُه سالش تمام گشته و به سن یائسگی 

 طالق دهد، باید از وقتی که با او نزدیکی کرده نرسیده ولی طبق معمول حیض نمی بیند

 تا سه ماه قمری از جماع با او خودداری نماید و بعد او را طالق دهد.

 [2518]مسأله 

 اشاره

( خوانده شود و دو مرد عادل آن را 6طالق باید به صیغه عربی صحیح ) 2143مسأله 

و اسم زن او مثلًا فاطمه باشد ( و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند 2بشنوند )

زن من فاطمه رها است و اگر دیگری را وکیل کند، « زَوجَتِی فاطِمَهُ طالِق ٌ»باید بگوید: 

( )خوئی (، )تبریزی (، )صافی 6( )3« )زَوجَهُ مُوکِلی فاطِمَهُ طالِق ٌ»آن وکیل باید بگوید: 

ا بر احتیاط واجب باید صیغه طالق به ( )مکارم (: بن2« .. )طالِق »(، )سیستانی (: و به کلمه 

 عربی صحیح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند ..

)بهجت (: طالق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود و اگر خواندن به عربی صحیح 

ممکن نبود، با سایر زبانها به صورت صحیح باید خوانده شود، و اگر به عربی می تواند 

بخواند ولی عربی صحیح را نمی داند، احتیاط در این است که هم به عربی غیر صحیح 

طالق را می خواند خوانده شود، و باید دو مرد عادل  و هم به لغت صحیح کسی که صیغه

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و در صورتی که زن معیّن 3صیغه طالق را بشنوند .. )

هذِهِ  »باشد ذکر نام او الزم نیست . ) )سیستانی (: و اگر حاضر باشد کافی است بگوید 

 انت ِ»و به او اشاره کند یا بگوید « طالِق ٌ

 124: ص
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و او را مخاطب قرار دهد و چنانچه مرد نتواند طالق را به صیغه عربی بیاورد و « طالِق ٌ

نتواند وکیل بگیرد، به هر لفظی که مرادف صیغه عربی آن است از هر لغتی باشد می 

 تواند طالق دهد(.

 )مکارم (: یعنی : همسر موکّل من رها است .

ی صحیح و باکلمه طالق و بنا بر مشهور به صیغه عرب)زنجانی (: مسأله طالق باید به صیغه 

خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و در صورتی که زن معیّن نباشد به گونه ای او 

را معین کند، بنا بر این اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند و اسم زن او مثًلا 

و اگر دیگری را وکیل کند آن وکیل « زوجَتی ِ فاطِمَهُ طالِق ٌ»فاطمه است ، می گوید: 

 «.زَوجَهُ مُوَک لی فاطِمَهُ طالِق ٌ»می گوید: 

 مسائل اختصاصی 

کسی که قدرت خواندن صیغه طالق ندارد، مثل گنگ و الل ،  2442)بهجت (: مسأله 

همین که اشاره او یقیناً به طالق باشد کافی است ، و همچنین است نوشته ای که مقصود 

 شاءِ طالق باشد.از آن ان

طالق دادن مکروه است ، و طالق دادن زنی که در حال بیماری  2443)بهجت (: مسأله 

 است ، کراهتش شدیدتر است .

 [2519]مسأله 

زنی که صیغه شده ، مثلًا یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده اند، طالق  2147مسأله 

ندارد و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، به این 

( و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض 6ترتیب که بگوید: مدّت را به تو بخشیدم )
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جانی (: یا مرد مدّت او را به او ببخشد، یا عقد او به واسطه شیر ( )زن6الزم نیست . )

 خوردن و مانند آن منفسخ شود ..

)مکارم (: مسأله ازدواج موقّت طالق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود یا مرد مدّت را به 

او ببخشد از قید همسری او رها می شود و پاک بودن از عادت ماهانه و همچنین شاهد 

 الزم نیست .گرفتن 

)سیستانی (: مسأله ازدواج موقّت طالق ندارد، و رها شدن زن به این است که مدتش تمام 

شود یا مرد مدّت را به او ببخشد، مثلًا بگوید: مدّت را به تو بخشیدم ، و شاهد گرفتن و 

 پاک بودن زن از حیض الزم نیست .

بنا بر این شاهد گرفتن و پاک  )بهجت (: مسأله متعه یعنی عقد غیر دائم ، طالق ندارد

بودن زن از حیض الزم نیست و جدایی آن بدین صورت است که مدّت عقد تمام شود 

 یا مرد بگوید باقی مدّت عقد را بخشیدم .

 عِدّه طالق 

 [2531]مسأله 

عدّه ندارد، یعنی اگر چه « 6»( أن 3زنی که نُه سالش تمام نشده و زن یائسه  2164مسأله 

 و نزدیکی کرده باشد، بعد از طالق می تواند فوراً شوهر کند.شوهرش با ا

 126ص: 

)مکارم (: مسأله زنی که از شوهرش طالق گرفته باید عدّه نگه دارد، مگر این که شوهر 

با او اصلًا نزدیکی نکرده باشد، یا قبل از نُه سال طالقش دهد، یا زن یائسه باشد، یعنی 
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، در این سه صورت بعد از طالق می تواند بال فاصله پنجاه سال از عمر او گذشته باشد

 شوهر کند.

 [2533]مسأله 

زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و  2166مسأله 

( یعنی بعد از آن که در پاکی طالقش 6طالقش دهد، بعد از طالق باید عدّه نگه دارد )

وبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را (، به قدری صبر کند که د2داد )

دید عدّه او تمام می شود و می تواند شوهر کند. ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او 

( 6(. )1(، یعنی می تواند بعد از طالق فوراً شوهر کند )9( عدّه ندارد )3طالقش بدهد )

ال تواند شوهر کند، و اگر در ح)زنجانی (: یعنی بعد از طالق سه پاکی ببیند و بعد می 

پاکی زن را طالق داده و پس از آن مقداری هر چند کم ، پاک باشد؛ یک پاکی به 

حساب می آید، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طالقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می 

 هر ( )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (: و مقداری2تواند بعد از طالق فوراً شوهر کند. )

 چند کم باشد بعد از طالق پاک بود ..

)خوئی (، )تبریزی (: زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست و شوهرش با او نزدیکی 

کند ) )تبریزی (: و شوهرش با او نزدیکی کرده ( اگر طالقش دهد، بعد از طالق باید 

اکی طالقش داد عده نگه دارد و عدّه زن آزاد آن است که بعد از آن که شوهرش در پ

.. 

)سیستانی (: زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست و شوهرش با او نزدیکی 

کرده اگر طالقش دهد، بعد از طالق باید عدّه نگهدارد، و عده زنی که فاصله بین دو 

حیض او کمتر از سه ماه است آن است که بعد از آن که شوهرش در پاکی طالقش داد 

گر بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد و طالقش بدهد ( )گلپایگانی (، )صافی (: ا3.. )
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( )سیستانی (: مگر آن که منی شوهر داخل فرج 1( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )9.. )

 او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگهدارد.

 ه)مکارم (: مسأله مقدار عدّه در مورد زنانی که عادت می شوند احتیاط آن است که ب

قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود؛ هنگامی که حیض سوم را دید عدّه 

 او تمام است .

 [2532]مسأله 

( 6زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زنهایی باشد که حیض می بینند ) 2162مسأله 

( باید بعد از طالق تا سه ماه 2چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طالق دهد )

( )سیستانی (: یا حیض می بیند ولی فاصله بین دو حیض او سه 6( )9عدّه نگه دارد ) (3)

( )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (: چنانچه شوهرش او را طالق 2ماه یا بیشتر است .. )

( )مکارم (: و منظور از سه ماه آن 9( )اراکی (، )سیستانی (: سه ماه قمری .. )3دهد .. )

ماه است ، سه ماه تمام هاللی و اگر روز دیگری از ماه است مانند پنجم  است که اگر اوّل

 یا دهم ، هنگامی که پنجم یا دهم ماه چهارم شود عده او تمام 

 122ص: 

 است ، مثلًا اگر پنجم ماه رجب او را طالق گفته ، پنجم ماه شوّال عده او تمام است .

ا حیض می بینند اگر حیض نمی بیند ی)زنجانی (: مسأله زنی که در سن زنهایی است که 

حیض می بیند ولی فاصله دو حیض او سه ماه یا بیشتر است ، چنانچه شوهرش بعد از 

 نزدیکی کردن ، او را طالق دهد، باید بعد از طالق تا سه ماه قمری عدّه نگهدارد.

 [2531]مسأله 
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هند باید سه ماه هاللی زنی که عدّه او سه ماه است ، اگر اّول ماه طالقش بد 2163مسأله 

( و اگر در بین ماه 6، یعنی از موقعی که ماه دیده می شود تا سه ماه عدّه نگه دارد )

طالقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه چهارم 

( و آن 2بدهند ) عدّه نگه دارد تا سه ماه تمام شود، مثلًا اگر غروب روز بیستم ماه طالقش

ماه بیست و نُه روز باشد باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه 

( آن است که از ماه چهارم ، بیست و یک 3چهارم عدّه نگه دارد، و احتیاط مستحب ّ )

( )سیستانی 6روز عدّه نگه دارد تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته ، سی روز شود. )

(: زنی که عدّه او سه ماه است ، اگر اوّل ماه قمری طالقش بدهند باید سه ماه تمام عدّه 

( )سیستانی (: و آن ماه سی روز باشد، پایان عده او غروب روز بیستم از ماه 2نگهدارد .. )

رم اچهارم است ؛ و اگر ماه اوّل بیست و نُه روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه چه

بیست و یک روز عده نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته ، سی روز 

)زنجانی  2162( )اراکی (: احتیاط واجب .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 3شود. )

(: مسأله زنی را که عدّه او سه ماه است هر روز از ماه طالق دهند، در همان روز از ماه 

روز  74او تمام می شود، و احتیاط مستحب ّ آن است که زن قبل از گذشتن چهارم عدّه 

از زمان طالق ازدواج نکند و از کارهایی که در عدّه حرام است همچون زینت کردن 

 خودداری کند.

 [2534]مسأله 

( عدّه اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه 6اگر زن آبستن را طالق دهند ) 2169مسأله 

بر این اگر مثلًا یک ساعت بعد از طالق ، بچه او به دنیا آید، عدّه اش تمام ( بنا 2اوست )

( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر زن آبستن را که حملش از شوهرش باشد 6( )3می شود )

( )اراکی (: عدّه اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن حمل او است اگر چه به 2طالق دهند .. )

 صورت نطفه باشد ..
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( )مکارم (: و می تواند 3اید تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه عده نگهدارد .. ))فاضل (: ب

 شوهر کند.

)گلپایگانی (، )صافی (: و اگر حمل از شوهرش نباشد خواه از زنا باشد یا از شبهه به وضع 

حمل عدّه طالق تمام نمی شود، بلی عدّه وطی به شبهه به وضع حمل تمام می شود و زنا 

 عدّه ندارد.

سیستانی (: ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنا بر این اگر )

زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طالق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه اش 

 تمام نمی شود.

 123ص: 

)زنجانی (: البتّه این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، خواه در هنگام 

وی نزدیکی کرده است ، یا پیش از عقد از روی شبهه نزدیکی کرده باشد، و اگر  عقد با

زن از زنا آبستن شده باشد یا از غیر شوهرش آبستن شده باشد و شوهرش او را طالق 

 دهد، عدّه طالق با دنیا آمدن یا سقط بچه تمام نمی شود.

 [2535]مسأله 

نیست اگر صیغه شود مثلًا یک ماهه یا  زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه 2161مسأله 

یک ساله ، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت 

( در صورتی که حیض می بیند باید به مقدار دو حیض و اگر حیض 6را به او ببخشد )

در رساله نمی بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خودداری نماید. این مسأله ، 

( )اراکی (: باید عدّه نگه دارد پس اگر حیض می بیند باید 6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 به مقدار دو حیض و اگر نمی بیند، چهل و پنج روز از شوهر کردن خود داری نماید.
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)گلپایگانی (، )صافی (: باید عدّه نگه دارد، پس اگر حیض می بیند، واجب است به مقدار 

نگهدارد، و اگر حیض نمی بیند، باید چهل و پنج روز از شوهر کردن  دو حیض عدّه

خودداری نماید ) )صافی (: و اگر آبستن باشد بنا بر احتیاط الزم هر کدام از زائیدن و 

 چهل و پنج روز را که بیشتر است عدّه قرار دهد(.

دو حیض  قدار)خوئی (، )تبریزی (: باید عدّه نگه دارد پس اگر حیض می بیند باید به م

عده نگه دارد و شوهر نکند و اگر حیض نمی بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن 

خودداری نماید و در صورتی که آبستن باشد احتیاط واجب آن است که به هر کدام از 

 زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عدّه نگه دارد.

یند، باید به مقدار دو حیض عدّه )سیستانی (: باید عدّه نگهدارد، پس اگر حیض می ب

نگهدارد و شوهر نکند و یک بار حیض دیدن بنا بر احتیاط واجب کافی نیست . و اگر 

حیض نمی بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن 

ه کباشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است 

 به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عدّه نگه دارد.

)فاضل (: در صورتی که حیض می بیند بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض کامل 

عدّه نگه دارد و شوهر نکند و اگر حیض نمی بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن 

ستن باشد، با وضع حمل یا سقط جنین ، عدّه او تمام خودداری نماید. و در صورتی که آب

می شود هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز، 

 یا دو حیض کامل که بیشتر است ، عدّه نگهدارد.

)مکارم (: مسأله عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت ، در صورتی که عادت ماهانه 

ند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمی بیند چهل و پنج روز تمام است می بی

. 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

)زنجانی (: مسأله زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر به ازدواج موقّت کسی 

درآید، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدّت ازدواج تمام شود یا به جهتی همچون 

ن ، ازدواج وی فسخ گردد باید عدّه نگهدارد، پس اگر بخشیدن شوهر، یا شیر خورد

حیض می بیند باید به مقدار یک حیض کامل عدّه نگهدارد، و مستحب ّ بلکه مطابق 

احتیاط استحبابی آن است که دو حیض کامل صبر کند و شوهر نکند، و اگر حیض نمی 

 بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید و در هر حال اگر

 129ص: 

زن آبستن است با بدنیا آمدن بچه یا سقط بچه عدّه اش تمام می گردد چنانچه در مسأله 

 قبل گذشت .

 [2536]مسأله 

ابتدای عدّه طالق از موقعی است که خواندن صیغه طالق تمام می شود، چه  2161مسأله 

زن بداند طالقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طالق 

( )زنجانی (: و همچنین اگر وکیل 6(. )6داده اند، الزم نیست دوباره عدّه نگه دارد )

هد و شوهر از آن اطاّلع نداشته باشد، و بعد از تمام شدن عدّه بفهمد شوهر، زن را طالق د

 که وکیل او زنش را طالق داده ، الزم نیست زن دوباره عدّه نگهدارد.

 عِدّه زنی که شوهرش مرده 

 [2537]مسأله 

( و ده 3( باید تا چهار ماه )2( اگر آبستن نباشد )6زنی که شوهرش مرده ) 2169مسأله 

( 9گه دارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد )روز عدّه ن

(، و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه 1یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد )
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نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار 

( 6می گویند. )« عدّه وفات »هرش صبر کند و این عدّه را ماه و ده روز از مرگ شو

در « اگر آبستن نباشد»( ]عبارت 2)خوئی (، )تبریزی (: در صورتی که آزاد است .. )

( )بهجت (: یا نُه 9( )سیستانی (: چهار ماه قمری .. )3رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست [ )

 ه یا صغیره باشد ..سالش تمام نشده باشد .. )خوئی (: اگر چه یائس

 )اراکی (، )فاضل (: اگر چه صغیره و یا یائسه یا صیغه باشد ..

)سیستانی (: اگر چه صغیره یا یائسه یا مُتعه یا کافره یا مطلّقه رجعیه در حال عدّه باشد .. 

 ( )سیستانی (: حتی اگر شوهر، طفل یا دیوانه باشد ..1)

 یی باشد که عدّه ندارند ..)زنجانی (: اگر چه صیغه باشد یا از زنها

)مکارم (: زنی که همسرش از دنیا رفته ، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه 

ازدواج دائم باشد یا موقّت ، شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه ، حتی زن یائسه نیز 

 باید عدّه وفات نگه دارد ..

 [2538]مسأله 

بپوشد « 6»( أن 9فات می باشد، حرام است لباس الوان مازنی که در عدّه و 2163مسأله 

( و سرمه بکشد و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد 6)

( )سیستانی (: ولی 2( )فاضل (، )سیستانی (: حرام است لباسهای زینتی بپوشد .. )6( )2)

 بیرون رفتن از خانه حرام نیست .

در مدّت عدّه وفات باید از پوشیدن لباسهای زینتی و کشیدن سرمه )مکارم (: مسأله زن 

 در چشم و کارهای دیگری که زینت حساب می شود خودداری کند.
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)زنجانی (: مسأله زن در مدّت عدّه وفات باید از زینت کردن یا پوشیدن لباسهای زینتی 

 یا کشیدن سرمه در چشم یا کارهای دیگر خودداری کند.

 121ص: 

 [2539ه ]مسأل

اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات ، شوهر  2167مسأله 

( باید از شوهر دوم جدا شود و 2( چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است )6کند )

( برای شوهر 9( به مقداری که در عدّه طالق گفته شد )3در صورتی که آبستن باشد )

( نگهدارد و اگر آبستن نباشد، 1بعد برای شوهر اوّل عدّه وفات ) ( و1دوم عده طالق )

( این مسأله ، در 9برای شوهر اوّل عدّه وفات و بعد برای شوهر دوم عدّه طالق نگه دارد )

( )زنجانی (: چنانچه معلوم شود شوهر او در موقع یقین 6رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست )

و بعداً مرده است ، باید از شوهر دوم جدا شود و برای زن به مرگ وی ، هنوز زنده بوده 

شوهر اوّل عده وفات نگهدارد که ابتدای آن زمانی است که خبر درست مرگ وی به او 

می رسد و برای شوهر دوم اگر با وی نزدیکی کرده باشد عده وطی شبهه که مانند عده 

یکدیگر تداخل نموده و طالق است ، نگهدارد. ظاهراً عده وفات و عده وطی شبهه در 

الزم نیست دو عده مستقل بگیرد، بلکه با هر کدام از آنها که دیرتر به پایان می رسد عده 

( )اراکی (: و عقد ازدواج با شوهر دوم در ایام عده 2زن بطور کامل سپری می گردد. )

 واقع شده ..

 او بوده است ، باید )سیستانی (: و عقد دوم در زمان حیات شوهر اوّل یا عده وفات واقعی

از شوهر دوم جدا شود و بنا بر احتیاط واجب دو عدّه نگهدارد، پس در صورتی که از 

شوهر دوم آبستن باشد تا مقدار زائیدن برای شوهر دوم عده وطی شبهه ) که مانند عده 

طالق است ( و بعد برای شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد یا عده سابق را تکمیل نماید؛ و 
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ر آبستن نباشد، اگر مرگ شوهر اوّل قبل از نزدیکی شوهر دوم بوده است ابتداء عده اگ

وفات نگهدارد و سپس عده وطی شبهه ، و اگر نزدیکی قبل از وفات بوده است عده آن 

( )مکارم (: باید از شوهر دوم جدا شود و احتیاط واجب آن است که در 3مقدّم است . )

( )اراکی 1)گلپایگانی (، )صافی (: یعنی تا موقع زاییدن .. )( 9صورتی که آبستن باشد .. )

(: در صورتی که از شوهر دوم آبستن باشد، باید تا وضع حمل برای شوهر دوم عده نگه 

 دارد ..

)خوئی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط در صورتی که آبستن باشد تا مقدار زاییدن برای شوهر 

( )گلپایگانی (، )صافی 9چهار ماه و ده روز عدّه وفات . )( )مکارم (: 1دوم عدّه طالق .. )

 (: و ابتدای عدّه وفات را از موقعی که خبر صحیح وفات شوهر به او رسیده قرار دهد.

 [2521]مسأله 

( 2( از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود )6ابتدای عده وفات ) 2124مسأله 

ستانی (: در صورتی که شوهر زن ، غائب یا در ( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سی6)

 حُکم غائب باشد ..

( )سیستانی (: نه از زمان 2)مکارم (: در صورتی که شوهر غائب باشد و فوت کند .. )

مرگ شوهر؛ ولی این حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده و یا دیوانه می باشد محل ّ 

 اشکال است و رعایت احتیاط، واجب است .

 121ص: 

 [2523]مسأله 

 اشاره
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اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده ، با دو شرط از او قبول می شود: اوّل : آن  2126مسأله 

( دوم : از طالق یا مردن شوهرش به قدری گذشته باشد که در 6که مورد تهمت نباشد )

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط 6آن مدّت ، تمام شدن عدّه ممکن باشد. )

.. 

له هرگاه زن بگوید عدّه من تمام شده ، از او قبول می شود به شرط آن که )مکارم (: مسأ

 مورد اتهام نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که مورد وثوق باشد.

)زنجانی (: مسأله اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده ، چنانچه اطمینان بر خالف گفته وی 

 نباشد، قول او پذیرفته می شود.

اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده ، از او قبول می شود مگر آن که مورد  )سیستانی (: مسأله

تهمت باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب قبول نمی شود، مثلًا اگر ادعا کند که 

در یک ماه سه مرتبه خون دیده ادّعای او تصدیق نمی شود، مگر آن که نزدیکانش از 

 ن چنین بوده است .زنان تصدیق کنند که عادت زنانه او ای

 مسأله اختصاصی 

اگر زنی را که حامله نیست طالق رجعی داد و قبل از اتمام عدّه  2461)بهجت (: مسأله 

 طالق ، شوهر وفات کرد، زن باید از زمان مرگ شوهر، عدّه وفات نگه دارد.

 طالق بائن و طالق رِجعی 

 [2522]مسأله 

الق ، مرد حق ّ ندارد به زن خود رجوع طالق بائن آن است که بعد از ط 2122مسأله 

(: اوّل : طالق 2( و آن بر پنج قسم است )6کند، یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( یعنی اگر سیّده 9( تمام نشده باشد. دوم : طالق زنی که یائسه باشد )3زنی که نُه سالش )

( داشته باشد. سوم : 1سال ) است بیشتر از شصت سال و اگر سیّده نیست بیشتر از پنجاه

( چهارم : طالق سوّم ِ 1طالق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد )

( و احکام اینها 3( پنجم : طالق خلع و مبارات )9زنی که او را سه دفعه طالق داده اند )

ن در ی زاست که بعد از طالق تا وقت« طالق رجعی »بعداً گفته خواهد شد و غیر اینها 

( )زنجانی (: یعنی بدون عقد دوباره 6(. )7عدّه است ، مرد می تواند به او رجوع نماید )

 ( )زنجانی (: بر شش قسم است ..2ازدواج را برقرار سازد .. )

طالق بائن آن است «. طالق رجعی »و « طالق بائن »)مکارم (: طالق بر دو قسم است : 

را ندارد )منظور از رجوع آن است که مرد بدون  که مرد در آن حق ّ رجوع به زن خود

 عقد با زن آشتی کند و او را مجدّداً به همسری بپذیرد(. طالق بائن بر پنج قسم است : ..

)فاضل (: طالق از جهت این که زوج حق ّ رجوع داشته باشد یا خیر، به دو قسم تقسیم 

از پایان عدّه حق ّ دارد  ( طالق رجعی : که در این نوع طالق ، زوج قبل6می شود: )

 رجوع کند و

 129ص: 

( طالق بائن : که در این نوع 2طالق را به هم بزند و به زندگی با زن خود ادامه دهد. )

 طالق ، مرد حق ّ رجوع ندارد. در شش مورد، طالق ، بائن می باشد: ..

ت : .. سم اس)سیستانی (: یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش ق

( )مکارم (: دوم : طالق زن یائسه ، یعنی زنی که 9( )زنجانی (: نُه سال قمری اش .. )3)

بیشتر از پنجاه سال دارد. ]پایان قِسم دوم [ )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )بهجت (، 

أله در مس)سیستانی (، )صافی (، )زنجانی (: ]پایان ِ قسم دوم [ )نوری (: و مراد از یائسه 
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( )فاضل (: که در 1( )فاضل (: پنجاه سال قمری .. )1[ گذشت ]پایان قسم دوم [ )931]

( )سیستانی (: چهارم 9این سه مورد، زن اصلًا عدّه ندارد تا مرد بتواند در آن رجوع کند. )

( )سیستانی (، )زنجانی (: 3[ خواهد آمد .. )2129: طالق ِ سوم که شرح آن در مسأله ]

شم : طالق حاکم شرع ، زن شخصی را که نه حاضر است که مخارج زندگی او را ]و[ ش

 بدهد و نه حاضر است او را طالق دهد ..

)فاضل (: پنجم : طالق خلع . ششم : طالق مبارات . که در این سه مورد، هر چند زن عدّه 

)بهجت (: و  (7دارد، امّا مرد حق ّ رجوع ندارد. و احکام اینها بعداً گفته خواهد شد. )

 عقد مجدّد الزم نیست .

 [2521]مسأله 

کسی که زنش را طالق رِجعی داده ، حرام است او را از خانه ای که موقع  2123مسأله 

طالق در آن خانه بوده بیرون کند، ولی در بعضی از مواقع که در کتابهای مفصّل گفته 

( از 2( بیرون کردن او اشکال ندارد. و نیز حرام است زن برای کارهای غیر الزم )6شده )

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (، )نوری (: و از جمله آنها 6( )3آن خانه بیرون رود )

 فحّاشی و رفت و آمد با اجانب است ..

)خوئی (، )تبریزی (: در بعضی از مواقع که از جمله آنها فحّاشی یا رفت و آمد نمودن با 

اراکی ( )2اجانب است .. )سیستانی (: در بعضی از موارد از جمله آن که زن زنا نماید .. )

 (، )سیستانی (، )زنجانی (: بدون اذن شوهر ..

( )سیستانی (: و بر مرد واجب است 3)فاضل (: حرام است زن بدون اجازه شوهرش .. )

 مخارج زندگی او را در دوران عدّه بدهد.
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)مکارم (: مسأله هرگاه مرد همسرش را طالق رجعی دهد، نمی تواند او را از خانه ای که 

ن بوده بیرون کند )مگر در بعضی از موارد خاص ّ(، همچنین بر خود زن موقع طالق در آ

 نیز حرام است که برای کارهای غیر الزم از آن خانه بیرون رود.

 احکام رجوع کردن 

 [2524]مسأله 

(: اوّل : 6در طالق رجعی مرد به دو قِسم می تواند به زن خود رجوع کند ) 2129مسأله 

 ( دوم 2حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است )

 123ص: 

( )مکارم (: بدون آن که صیغه عقد 6( )3کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است )

( )زنجانی (: اوّل : حرفی بزند که از آن فهمیده شود که او را دوباره 2)تازه ای بخواند .. 

زن خود قرار داده است ، یا کاری کند که از آن این مطلب فهمیده شد مثلًا همسر خود 

( )اراکی (: مانند جماع و بوسیدن و لمس کردن و سایر کارهایی که بین 3را ببوسد .. )

 زن و شوهر انجام می گیرد.

(: بنا بر این با هر لفظ و عبارت یا عملی که بفهماند او را مجدّداً زن خود قرار )فاضل 

داده است ، رجوع محقّق می شود و ظاهر این است که به نزدیکی کردن ، رجوع محقّق 

 خواهد شد، اگر چه قصد رجوع نداشته باشد.

و )  وع کند)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: دوم : کاری کند و به آن کار قصد رج

)خوئی (، )تبریزی (: ظاهر این است که ( به نزدیکی کردن ، رجوع محقق می شود اگر 

چه قصد رجوع نداشته باشد. ) )سیستانی (: و امّا بوسیدن و دست زدن با شهوت محل ّ 

 اشکال است ، و بنا بر احتیاط واجب اگر نخواهد رجوع کند باید دوباره طالق بدهد(.
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 کاری کند که زن از آن بفهمد رجوع کرده است .)بهجت (: دوم : 

)زنجانی (: دوم : با همسر خود نزدیکی کند، که اگر بدون قصد رجوع هم چنین کاری 

 را انجام دهد، رجوع به حساب می آید.

 [2525]مسأله 

( شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه 6برای رجوع کردن الزم نیست مرد ) 2121مسأله 

( 6( )3( به زنم رجوع کردم صحیح است )2ن که کسی بفهمد، بگوید )اگر بدون ای

( )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل 3( )اراکی (: پیش خود بگوید .. )2)بهجت (: دو مرد .. )

(، )نوری (: ولی ) )فاضل (: مستحب ّ است برای رجوع کردن شاهد بگیرند امّا( اگر بعد 

 ر عدّه رجوع نموده ام الزم است اثبات نماید.از تمام شدن عدّه ، مرد بگوید که د

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: اگر بدون این که کسی بفهمد خودش 

رجوع کند، رجوعش صحیح است . ولی اگر بعد از تمامی عدّه ، مرد بگوید که در عدّه 

(،  ت ) )سیستانیرجوع نموده ام ) )سیستانی (، )زنجانی (: و زن تصدیق نکند( الزم اس

 )زنجانی (: مرد ادّعای خود را ( اثبات نماید.

 [2526]مسأله 

مردی که زن خود را طالق رجعی داده ، اگر مالی از او بگیرد و با او صلح  2121مسأله 

( )اراکی (: 6( )2(، حق ّ رجوع از بین نمی رود )6کند که دیگر به او رجوع نکند )

له ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )خوئی (، )تبریزی مصالحه باطل است و .. این مسأ

(: این مصالحه اگرچه صحیح است و الزم است که رجوع ننماید، ولی حق ّ رجوع او از 

 بین نمی رود و در صورتی که رجوع کند، طالقی که داده موجب جدایی نمی شود.
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اید، است که رجوع ننم )سیستانی (، )زنجانی (: این مصالحه اگر چه صحیح است و واجب

ولی حق ّ رجوع او از بین نمی رود و در صورتی که رجوع کند، ازدواج دوباره برقرار 

 خواهد شد.

 )مکارم (: یا حق ّ رجوع نداشته باشد ..

 )صافی (: اگر چه باید رجوع ننماید ولی حق ّ رجوع او از بین نمی رود و اگر رجوع کرد

 127ص: 

گلپایگانی (: و مالی که در مقابل آن گرفته ، مالک نمی ( )2رجوع محقق می شود. )

 شود.

)فاضل (: مسأله مردی که زن خود را طالق رجعی داده ، اگر بعد از طالق ، زن با مرد 

مصالحه کند که حق ّ رجوع نداشته باشد، مصالحه باطل و مالی را که در مقابل آن گرفته 

 مالک نمی شود.

 [2527]مسأله 

زنی را دو بار طالق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طالق دهد و  اگر 2129مسأله 

(، بعد از طالق ِ سوم ، آن زن بر او حرام است ، ولی اگر 6بعد از هر طالق عقدش کند )

( به شوهر اّول حالل می شود، 2بعد از طالق سوم به دیگری شوهر کند، با چهار شرط )

د نماید: اّول : آن که عقد شوهر دوم همیشگی باشد، یعنی می تواند آن زن را دوباره عق

و اگر مثلًا یک ماهه یا یک ساله او را صیغه کند، بعد از آن که از او جدا شد، شوهر اوّل 

نمی تواند او را عقد کند. دوم : شوهر دوم بالغ باشد و با او نزدیکی و دخول کند. و بنا 

( چهارم : 9وهر دوم طالقش دهد یا بمیرد )( سوم : ش3بر احتیاط واجب باید انزال شود )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: 6( )1عده طالق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود )

 یا بعد از یک طالق رجوع و بعد از طالق ِ دیگر عقد کند ..

)فاضل (: بعد از هر طالق و گذشتن عدّه عقدش کند، یا بعد از یک طالق ، رجوع و بعد 

( )خوئی (، )صافی (، )سیستانی (، )تبریزی 2ق دیگر و گذشتن عدّه ، عقد کند .. )از طال

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: دوم : شوهر دوم با او نزدیکی و 3(: با پنج شرط .. )

 دخول کند و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از جلو زن باشد ..

 وم با او نزدیکی و دخول کند و بنا بر احتیاط)گلپایگانی (، )صافی (: دوم آن که شوهر د

 واجب ) )صافی (: نزدیکی از جلو باشد و( انزال هم بنماید ..

)فاضل (: دوم : بنا بر احتیاط، شوهر دوم بالغ باشد و باید با او نزدیکی و دخول کند و بنا 

 بر احتیاط واجب باید انزال شود و نزدیکی از جلوی زن باشد ..

)نوری (: دوم : شوهر دوم بالغ و با او نزدیکی و دخول کند و بنا بر أقوی باید نزدیکی از 

 جلوی زن صورت بگیرد ولی انزال ، الزم نیست ..

( )زنجانی (: سوم : شوهر 9)زنجانی (: دوم : شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند .. )

لّتی همچون شیر دادن فسخ دوم طالقش دهد یا عقد وی را فسخ کند یا عقد زن به ع

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: ]و[ پنجم : بنا بر احتیاط 1گردد یا شوهر دوم بمیرد. )

واجب شوهر دوم ) )سیستانی (: در زمان نزدیکی ( بالغ باشد. )صافی (: ]و[ پنجم : آنکه 

 بنا بر احتیاط شوهر دوم بالغ باشد.

طالق دهد و بعد از هر طالق به او رجوع کند، یا دوبار  )اراکی (: مسأله اگر زنی را دوبار

او را طالق رجعی دهد و بعد از هر طالق و تمام شدن عدّه عقدش کند، بعد از طالق 
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سوم آن زن بر او حرام است ، ولی اگر بعد از طالق سوم به دیگری شوهر کند، با چند 

 شرط به شوهر اوّل حالل 

 134ص: 

آن زن را دوباره عقد نماید: اوّل : شوهرِ دوم بالغ باشد. دوم : آن می شود، یعنی می تواند 

که عقد شوهر دوم همیشگی باشد و اگر مثلًا یک ماهه یا یک ساله او را صیغه کند، بعد 

از آن که از او جدا شد، شوهر اوّل نمی تواند او را عقد کند سوم : شوهر دوم از جلو با 

حوی که هر دو لذّت برده باشند. چهارم : شوهر دوم او نزدیکی و دخول کرده باشد به ن

 طالقش دهد یا بمیرد. پنجم : عده طالق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

)بهجت (: مسأله اگر زنی را دوبار طالق داد و بعد از طالق دوباره رجوع کرد یا عقد 

کرد، در هر  مجدّد نمود و یا بعد از یک طالق رجوع و بعد از طالق دیگر او را عقد

صورت بعد از طالق سوم ، آن زن بر او حرام می شود؛ ولی اگر زن بعد از طالق سوم به 

مرد دیگری شوهر کند، با شرایط ذیل به شوهر اوّل حالل می شود یعنی شوهر اوّل می 

شوهر دوم از جلو با او  2شوهر دوم باید بالغ باشد. ) 6تواند دوباره او را عقد نماید: )

عقد شوهر دوم  3کند که موجب غسل باشد، و بنا بر أحوط باید انزال شود. )نزدیکی 

عدّه طالق یا وفات شوهر دوم تمام  1شوهر دوم طالقش بدهد یا بمیرد. ) 9دائمی باشد. 

 شود.

)مکارم (: مسأله هرگاه همسرش را دوبار طالق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع 

هر بار نزدیکی نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن کند )و بنا بر احتیاط واجب در 

او را طالق دهد( در مرتبه سوم که او را طالق داد آن زن بر او حرام می شود و تنها در 

صورتی بر او حالل خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم شوهر دیگری درآید 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

شوهرِ اوّل ، می تواند با او ازدواج  و با او نزدیکی کند، سپس او را طالق دهد، بعد از عدّه

 کند.

 طالق خُلع 

 [2528]مسأله 

( و مهر یا مال دیگر خود را به او 6طالق زنی را که به شوهرش مایل نیست ) 2123مسأله 

( )سیستانی (: و از او کراهت دارد 6( )2گویند )« طالق خلع »می بخشد که طالقش دهد 

.. 

بسیار بدش می آید به نحوی که ترس از ارتکاب  )اراکی (: طالق زنی که از شوهرش

( )سیستانی (: ]و[ در طالق خلع معتبر است که کراهت 2گناه و نافرمانی خداوند دارد .. )

 زن از شوهرش به حدّی باشد که او را به مراعات ننمودن حقوق زناشویی تهدید نماید.

)مکارم (: مسأله زنی که مایل نیست با شوهرش زندگی کند و بیم آن می رود که ادامه 

همسری آنها باعث گناه شود می تواند مهر خود، یا مال دیگری را به او ببخشد که طالقش 

 گویند.« طالق خلع »دهد، این را 

ی زندگ)فاضل (: مسأله طالق خلع آن است که زن به هر علّتی نخواهد با شوهرش به 

ادامه دهد و شوهر هم مایل به طالق دادن او نباشد، ولی زن برای راضی کردن او به طالق 

مقداری مال به او بدهد تا راضی شود او را طالق دهد. آنچه زن به شوهر می دهد تا او 

 را راضی به طالق کند،

 136ص: 
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شتر زن یا کمتر یا بیمی گویند و بذل در این نوع طالق می تواند به مقدار مهریه « بذل »

 از آن باشد، ولی باید با توافق دو طرف باشد.

 [2529]مسأله 

اگر شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند چنانچه اسم زن مثلًا فاطمه باشد می  2127مسأله 

( یعنی زنم فاطمه را طالق 2« )زَوجَتِی فاطِمَهُ خالَعتُها عَلی ما بَذَلَت هِی َ طالِق ٌ(: »6گوید )

( )نوری (: پس از آن که مهر خود را به شوهر بخشید بدون 6لع دادم ، او رها است . )خُ

و  «زَوجتی فاطِمهُ خَلَعتُها عَلی ما بَذَلَت »( )اراکی (: بگوید: 2فاصله شوهر می گوید: .. )

ی فرا هم اضافه کند. ]پایان مسأله [ )گلپایگانی (، )صا« هِی َ طالِق ٌ»بنا بر احتیاط می تواند 

اطمه ، یعنی زنم ف«زَوجَتِی فاطِمَهُ خالَعتُها عَلی ما بَذََلت هِی طالِق ٌ»(: پس از بذل می گوید: 

 را در مقابل چیزی که بذل نموده طالق خلع دادم او رها است .

زَوجَتِی فاطِمَهُ خالَعتُها ) »)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: پس از بذل می گوید: 

و بنا بر احتیاط مستحب ّ نیز بگوید: هِی َ طالِق ٌ ) « ها( عَلی ما بَذَلَت )سیستانی (: خَلَعتُ

)سیستانی (: فَهِی َ طالِق ٌ( یعنی زنم فاطمه را در مقابل چیزی که بذل نموده طالق خلع 

دادم ، او رهاست . و در صورتی که زن معین باشد، بردن نامش در اینجا و در طالق 

 مبارات نیز الزم نیست .

فاضل (: مسأله در طالق خلع ، زن و مرد اگر بخواهند خودشان صیغه طالق را بخوانند، )

هم یعنی این مقدار را به تو می د« بَذَلت ُ لَک َ کَذا عَلی أن تَطلقَنی »اوّل باید زن بگوید: 

تو را  یعنی« أنت ِ مُختَلِعَه عَلی کَذا فَأَنت ِ طالِق ٌ»تا مرا طالق دهی . و بعد ، مرد بگوید: 

در مقابل چیزی که داده ای طالق دادم . در این طالق ، تمام شرایطی که در طالق رجعی 

 گفته شده ، الزم است رعایت شود.

 )مکارم (: مسأله احتیاط واجب آن است که صیغه طالق ِ خلع به صورت زیر باشد:
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: ست می گویدا« فاطمه »اگر خود شوهر می خواهد صیغه طالق را بخواند و اسم زن مثلًا 

، یعنی )زنم فاطمه را در برابر چیزی که «زَوجَتِی فاطِمَهُ خَلَعتُها عَلی ما بَذَلَت هِی َ طالِق »

بخشیده است طالق دادم ، او رهاست (. و اگر وکیل او بخواهد صیغه را بخواند احتیاط 

ا لً واجب آن است که یک نفر از طرف زن وکیل شود و دیگری از طرف مرد، چنانچه مث

عَن مُوَک لَتی فاطِمََه »است ، وکیل زن می گوید: « فاطمه »و اسم زن « محمّد » اسم شوهر 

، پس از آن وکیل مرد بدون فاصله می «بَذَلت ُ مَهرَها لِمُوَک لِک َ مُحَمَّد لِیَخلََعها عَلَیه 

ر زن چیز دیگری غیر از مهر )و اگ« زَوجَهُ مُوَک لی خَلَعتُها عَلی ما بَذَلَت هِی َ طالِق ٌ»گوید: 

 را به شوهر ببخشد باید نام همان را در موقع خواندن صیغه ببرد(.

)زنجانی (: مسأله اگر شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند، باید زن را به گونه ای مشخّص 

 تزَوجَتی فاطِمَه خَلَعتُها عَلی ما بَذَلَ»کند، چنانچه اسم زن مثلًا فاطمه باشد، می گوید: 

یعنی زنم فاطمه را در مقابل چیزی که بذل نموده طالق خلع دادم ، او رهاست « هِی َ طالِق ٌ

. 

 [2511]مسأله 

اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان  2134مسأله 

 کس را وکیل کند که زن را طالق دهد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمّد و اسم زن 

 132ص: 

عَن مُوَکّلَتِی فاطِمَهَ بَذَلت ُ مَهرَهَا »فاطمه باشد، وکیل صیغه طالق را این طور می خواند: 

ها زَوجَهُ مُوَکّلی خالَعتُ»پس از آن بدون فاصله می گوید: « لِمُوَکّلِی مُحَمَّدٍ لِیَخلَعَها عَلَیه ِ

ند که غیر از مهر، چیز ( و اگر زنی کسی را وکیل ک2« )( عَلی ما بَذَلَت هِی َ طالِق 6ٌ)

آن  «مَهرَها»دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طالق دهد، وکیل باید به جای کلمه 

( )اراکی 6( )3« )بَذَلت ُ مِأئَهَ تُومان »چیز را بگوید، مثلًا اگر صد تومان داده باید بگوید: 
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(: بدون فاصله ( می گوید: ( )سیستانی (، )زنجانی (: پس از آن ) )زنجانی 2(: خَلَعتُها .. )

( )نوری (: و در صورتی که زن 3« .. )زَوجهُ مُوک لی خَلَعتُها علی ما بَذلَت فَهِی َ طالِق ٌ»

معین باشد بردن نامش در اینجا و در طالق مبارات الزم نیست و همین قدر که او را در 

 نظر بگیرد، کافی است .

 د بگوید: بَذَلت ُ االرض َ.)زنجانی (: مثلًا اگر یک زمین داده ، بای

 .2127)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 طالق مبارات 

 [2513]مسأله 

( که او 2( و زن مالی به مرد بدهد )6اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند ) 2136مسأله 

( )اراکی (: یعنی عالوه بر کراهت زن ، 6گویند. )« مبارات »را طالق دهد، آن طالق را 

 م کراهت داشته باشد ..مرد ه

 )سیستانی (: و از هم کراهت داشته باشند ..

( )فاضل (، )مکارم (: زن ، مهر خود 2)زنجانی (: اگر زن و شوهر از هم بدشان بیاید .. )

 یا مال دیگری را به مرد ببخشد ..

 [2512]مسأله 

اسم زن فاطمه ( چنانچه مثًلا 6اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند ) 2132مسأله 

ردم زنم یعنی مبارات ک« بارَأت ُ زَوجَتِی فاطِمَهَ عَلی مَهرِها فَهِی َ طالِق ٌ»باشد، باید بگوید: 

فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل باید 

( و در هر دو صورت اگر 2« )بارَأت ُ زَوجَهَ مُوَکّلی فاطِمَهَ عَلی مَهرِها فَهِی َ طالِق ٌ»بگوید: 
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( )اراکی (: اگر زن تمام مهر 6بگوید اشکال ندارد. )« بِمَهرِها« »عَلی مَهرِها»به جای کلمه 

 را بخشید و شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند ..

)فاضل (: در صیغه طالق مبارات نیز مثل خُلع ، باید اوّل زن مهریه خودش را به شوهر 

ه تو مهریه خودم را ب»و را طالق دهد و حتّی می تواند به فارسی بگوید: ببخشد تا شوهر ا

( )بهجت (: 2اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند .. )«. بخشیدم تا مرا طالق دهی 

 بقیّه مسأله ذکر نشده .

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند چنانچه مثلًا اسم 

عنی من و ی« بارَأت ُ زَوجَتِی فاطِمَهَ عَلی ما بَذَلَت فَهِی َ طالِق ٌ»طمه باشد باید بگوید: زن فا

 زنم 

 133ص: 

فاطمه در مقابل بذل کرده او از هم جدا شدیم پس او رها است . و اگر دیگری را وکیل 

« هِی َ طالِق ٌعَلی ما َبذَلَت فَعَن قِبَل ِ مُوَک لی باَرأت ُ زَوجَتَه ُ فاطِمَهَ »کند، وکیل باید بگوید: 

 .بگوید اشکال ندارد« بِما بَذَلَت « »عَلی ما بَذَلَت »و در هر دو صورت اگر به جای کلمه 

ا بارَأت ُ زَوجَتی فاطِمَهَ عَلی م»)سیستانی (: چنانچه مثلًا اسم زن فاطمه باشد می گوید: 

 « ..هِی َ طالِق ٌفَ»و بنا بر احتیاط الزم نیز باید بگوید: « بَذَلَت 

)زنجانی (: اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند، باید بگونه ای مشخّص کند؛ مثلًا 

 «بارَأت ُ زَوجَتی فاطِمَهَ عَلی ما بَذَلَت فَهِی َ طالِق ٌ»چنانچه اسم زن فاطمه باشد، می گوید: 

پس او رها است .  یعنی من از زنم فاطمه در مقابل مالی که او بذل کرده جدا می شوم ،

 و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل می گوید: ..
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)صافی (: مسأله اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند چنانچه مثًلا اسم زن فاطمه 

کردم  یعنی مبارات« بارَأت ُ زَوجَتِی فاطِمَهَ عَلی ما بذَلَت َفهِی َ طالِق ٌ»باشد باید بگوید: 

چه بذل کرده او، پس او رها است . و اگر دیگری را وکیل کند، زنم فاطمه را در مقابل آن

ر دو و در ه« بارَأت ُ زَوجَهَ مُوَک لی فاطِمَهَ عَلی ما بَذَلَت فَهِی َ طاِلق ٌ»وکیل باید بگوید: 

 بگوید اشکال ندارد.« بِما بَذَلَت « »عَلی ما بَذَلَت »صورت اگر بجای کلمه 

آن است که صیغه طالق مبارات را به طریق زیر بخوانند: )مکارم (: مسأله احتیاط واجب 

ی بارَأت ُ زَوجَت»اگر خود شوهر صیغه را می خواند و مثلًا اسم زن فاطمه است ، می گوید: 

مبارات کردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس »یعنی : « فاطِمَهَ عَلی ما بَذَلَت فَهِی َ طالِق ٌ

یر مهر را می دهد باید آن را نام ببرد( و در صورتی که )و اگر چیزی غ« او رها است 

بارَأت ُ زَوجَهَ مُوَک لی فاطِمَهَ عَلی ما بَذَلَت »وکیل مرد بخواهد صیغه را بخواند می گوید: 

، البتّه قبلًا باید زن مهر خود بلکه چیزی کمتر از آن را به شوهر در برابر طالق «فَهِی َ طالِق ٌ

 .مبارات بخشیده باشد

 [2511]مسأله 

( ولی 2( به عربی صحیح خوانده شود )6صیغه طالق خلع و مبارات باید ) 2133مسأله 

اگر زن برای آن که مال خود را به شوهر ببخشد مثلًا به فارسی بگوید برای طالق ، فالن 

( )مکارم (: احتیاط واجب آن است که صیغه طالق 6مال را به تو بخشیدم اشکال ندارد. )

( )سیستانی (: صیغه طالق خلع و مبارات در صورت امکان باید به 2مبارات .. )خلع و 

عربی صحیح خوانده شود و چنانچه ممکن نباشد، حکم آن حکم طالق است که در 

 [ گذشت ..2143مسأله ]

)زنجانی (: صیغه طالق خلع و مبارات باید بطور صحیح و بنا بر مشهور به عربی خوانده 

 شود ..
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 [2514]مسأله 

اگر زن در بین عدّه طالق خلع یا مبارات ، از بخشش خود برگردد، شوهر  2139مسأله 

می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. )مکارم (: مسأله زن می 

 تواند در بین عده طالق خلع یا مبارات ، از بخشش خود برگردد و اگر

 139ص: 

 برگردد شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.

 [2515]مسأله 

 اشاره

( 6مالی را که شوهر برای طالق مبارات می گیرد، باید بیشتر از مَهر نباشد ) 2131مسأله 

( )فاضل (، )مکارم (: بلکه احتیاط 6( اشکال ندارد. )2ولی در طالق خلع اگر بیشتر باشد )

 واجب آن است که کمتر باشد ..

کارم (: هر مقدار باشد ( )م2)سیستانی (: بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از مهر باشد .. )

.. 

 مسأله اختصاصی 

شرایطی که در طالق خلع نسبت به زن و شوهر معتبر است و در  2434)بهجت (: مسأله 

کتب مفصّل آمده ، در طالق مبارات نیز معتبر است و شرایطی که در اصل طالق معتبر 

 بود، در هر یک از طالق خلع و مبارات نیز معتبر است .

 الق احکام متفرقه ط

 [2516]مسأله 
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( به گمان این که عیال خود اوست نزدیکی کند چه 6اگر با زن نامحرمی ) 2131مسأله 

( 2زن بداند که او شوهرش نیست ، یا گمان کند شوهرش می باشد، باید عدّه نگه دارد )

( )مکارم (: زن باید عدّه نگه دارد ) 2( )سیستانی (: اگر با زنی که همسرش نیست .. )6)

مقدار عدّه طالق (، خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه . و اگر مرد می داند که  به

آن زن همسرش نیست ولی زن او را شوهر خود می داند در این صورت نیز بنا بر احتیاط 

 واجب باید عدّه نگهدارد.

 [2517]مسأله 

د نداند که آن مر اگر با زنی که می داند عیالش نیست زنا کند، چنانچه زن 2139مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت 6شوهر او نیست ، بنا بر احتیاط واجب باید عدّه نگه دارد )

( )اراکی (: چنانچه زن بداند که آن مرد شوهر او نیست ، عدّه 6اللّه )بهجت ( نیست )

 بندارد ولی چنانچه گمان کند آن مرد شوهر اوست و یا احتمال بدهد، بنا بر احتیاط واج

 باید عدّه نگه دارد.

)گلپایگانی (، )صافی (: چنانچه زن بداند که آن مرد شوهر او نیست ، الزم نیست عده 

نگه دارد و در صورتی که زن گمان کند شوهرش می باشد احتیاط الزم ) )صافی (: 

 احتیاط مستحب ّ( نگه داشتن عدّه است .

او نیست ، یا گمان کند شوهرش )خوئی (، )تبریزی (: چه زن بداند که آن مرد شوهر 

 می باشد، الزم نیست عدّه نگه دارد.

)زنجانی (: چه زن بداند که آن مرد شوهر اوست یا گمان کند شوهرش می باشد، الزم 

 نیست عدّه نگهدارد.
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)سیستانی (: ]چنانچه [ زن بداند که آن مرد شوهر او نیست ، الزم نیست عده نگهدارد؛ 

 وهرش می باشد، احتیاط واجب آن است که عده نگهدارد.ولی اگر گمان کرد که ش

 )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2518]مسأله 

اگر مرد، زنی را گول بزند که از شوهرش طالق بگیرد و زن او شود  2133مسأله 2131

(6) 

 131ص: 

( این مسأله ، 2طالق و عقد آن زن صحیح است ، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده اند )

( )سیستانی (: اگر مرد، زنی را گول بزند که رعایت 6در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( 2حقوق زناشویی شوهرش را نکند تا او وادار شود طالقش دهد و زن آن مرد شود .. )

ر صورتی است که قبلًا زنا با آن زن نکرده باشد و الّا بر او حرام )مکارم (: )البّته این د

 ابدی است (.

 [2519]مسأله 

( که اگر شوهر مسافرت نماید 6هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند ) 2137مسأله 

( 3( یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طالق با او باشد، این شرط باطل است )2)

شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلًا تا شش ماه خرجی ندهد، از ولی چنانچه 

( چنانچه پس از مسافرت ِ مرد، یا خرجی ندادنِ  9طرف او برای طالق خود وکیل باشد )

شش ماه ، خود را طالق دهد صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( 

( )مکارم (: یا معتاد به مواد 2رط کند .. )( )زنجانی (: هر گاه زن با شوهر ش6نیست )

مخدر گردد، یا خرجی او را ندهد اختیار طالق با او باشد، این شرط باطل است ، ولی 
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هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هر گاه این کارها را انجام دهد 

 د خود را طالقخود را مطلّقه کند، این وکالت صحیح است و در چنین صورتی حق ّ دار

( )اراکی (: ولی چنانچه در ضمن عقد نکاح یا عقد الزم دیگری به زن خود 3دهد. )

وکالت دهد که اگر شوهر او مثلًا معتاد شود یا محکوم به حبس طوالنی گردد، از طرف 

 شوهر صیغه طالق جاری نماید اشکال ندارد و عقد و طالق صحیح است .

انچه شرط کند وکالت فعلی خود را از طرف شوهر به )گلپایگانی (، )صافی (: ولی چن

این که در ضمن عقد شرط شود که مثلًا زن از حین عقد وکیل باشد که اگر شوهر 

مسافرت کند یا مثلًا تا شش ماه خرجی ندهد، طالق خود را بدهد این شرط صحیح است 

خود را طالق دهد  و تا شوهر او را عزل نکرده و یا عزلش از وکالت به او نرسیده چنانچه

صحیح است ولی چنانچه وکالت ، معلّق بر خرجی ندادن یا مسافرت شوهر باشد صحیح 

( )خوئی (: صحیح است و در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طالق 9نیست . )

 دهد طالق صحیح است .

)تبریزی (: در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طالق دهد صحیح است . و 

ر در ضمن عقد نکاح یا عقد الزم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت همچنین اگ

خواست از طرف شوهرش خود را طالق دهد عیبی ندارد و در هر صورت ، شوهر خود 

نیز حق ّ طالق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند، وکالت شرط شده 

 باطل نمی شود.

وکالت برکنار نکرده باشد یا از وکالت برکنار کرده )زنجانی (: چنانچه شوهر او را از 

 ولی خبر برکناری وی به زن نرسیده باشد، و زن خود را طالق دهد، صحیح است .
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گفتنی است که اگر شرط به این شکل باشد که شوهر زن را وکیل در طالق نموده و 

م د و خبر عزل هحق ّ عزل وکالت را هم نداشته باشد ) به گونه ای که اگر زن را عزل کن

 به او برسد، باز

 131ص: 

وکالت برقرار باشد( چنین شرطی صحیح نیست ، ولی اگر شرط به این شکل باشد که 

زن وکیل در طالق باشد و مرد موظف باشد که وکالت را عزل نکند، در این صورت 

شرط صحیح است و عزل کردن زن از وکالت بر مرد حرام است ، ولی اگر چنین امر 

ی را مرتکب شده عزل وی مؤثر بوده و با آگاه شدن زن از عزل ، دیگر وکیل در حرام

طالق نخواهد بود. در این مسأله فرقی نیست که شرط در ضمن عقد نکاح باشد یا در 

 ضمن عقد دیگر، یا به عنوان قراردادی مستقل بین زن و شوهر بسته شده باشد.

شوهر شرط کند که در شرایط خاصی مثلًا  )سیستانی (: مسأله هر گاه زن در ضمن عقد با

اگر شوهر مسافرت طوالنی نماید، یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد یا به زندان طوالنی 

محکوم شود و مانند آن ، اختیار طالق با او باشد، این شرط باطل است ؛ ولی اگر چنین 

بتواند  ید و شرطشرط کند که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی یا بدون ق

خود را طالق دهد، شرط صحیح است و شوهر نمی تواند بعداً او را از وکالت عزل کند 

 و اگر خود را طالق داد طالق صحیح است .

 [2541]مسأله 

( اگر بخواهد به دیگری شوهر کند، باید نزد 6زنی که شوهرش گم شده ) 2194مسأله 

( )بهجت (: زنی که به عقد دائم 6( )3ماید )( و به دستور او عمل ن2مجتهد عادل برود )

 منهاج»( )سیستانی (: و در شرائط خاصی که در کتاب 2درآمده و شوهرش گم شده .. )
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( )زنجانی (: باید نزد حاکم شرع 3آمده است می تواند او را طالق دهد. )« الصالحین 

 رفته و به دستور او عمل نماید.

 .142، صفحه 2139و  2131اصی )فاضل (: رجوع کنید به مسائل اختص

)مکارم (: مسأله زنی که شوهرش مفقود األثر شده و نمی داند زنده است یا نه ، اگر 

بخواهد طالق بگیرد و شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصی 

 که در شرع وارد شده عمل نماید.

 [2543]مسأله 

اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طالق بدهند.  پدر و جدّ پدری دیوانه ، 2196مسأله 

)اراکی (: مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه می توانند زن او را طالق بدهند ولی بنا بر احتیاط 

واجب باید طالق ، با اجازه حاکم و به مصلحت دیوانه باشد و دیوانگی او متّصل به زمان 

 قبل از بلوغ وی باشد.

زنجانی (: مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه می توانند زن او را طالق )خوئی (، )تبریزی (، )

 بدهند ) )زنجانی (: مگر آن که طالق زن برای دیوانه مفسده داشته باشد(.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله پدر و جد پدری دیوانه که دیوانگی او متصل به زمان 

ست گر متّصل نباشد با حاکم شرع اصغیر بودنش باشد می توانند زن او را طالق بدهند و ا

 و احتیاط الزم آن است که حاکم هم از آنان اذن بگیرد.

)فاضل (: اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طالق بدهند. و اگر متصل نباشد، با 

مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط آن است که مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن 

 بگیرد.
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 139ص: 

)بهجت (: مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه در صورتی که مفسده و ضرری در کار نباشد، 

 می توانند زن او را طالق بدهند.

)سیستانی (: مسأله پدر و جدّ پدری دیوانه دائمی می توانند زن او را در صورتی که به 

 صالح او باشد طالق بدهند.

 [2542]مسأله 

برای طفل خود زنی را صیغه کند، اگر چه مقداری از اگر پدر یا جدّ پدری  2192مسأله 

زمان تکلیف بچه جزء مدّت صیغه باشد مثلًا برای پسر چهارده ساله خودش زنی را دو 

ساله صیغه کند، چنانچه صالح بچه باشد، می تواند مدّت آن زن را ببخشد ولی زن دائمی 

ه )بهجت ( نیست )مکارم (: او را نمی تواند طالق دهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّ

مسأله ولی   صغیر اگر همسر دائمی برای او عقد کرده است ، بنا بر احتیاط واجب نمی 

تواند او را طالق دهد، امّا اگر همسر موقّت برای او عقد کرده می تواند باقیمانده مدّت 

 را در صورت مصلحت ببخشد.

 [2541]مسأله 

( 6ه در شرع معیّن شده ، مرد دو نفر را عادل بداند )اگر از روی عالماتی ک 2193مسأله 

و زن خود را پیش آنان طالق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنا بر احتیاط 

( )مکارم (: هر گاه 6( )2واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند )

در عدالت آنان داشته باشد، ( )فاضل (: ولی اگر شک 2کسی دو نفر را عادل بداند .. )

می تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند. 

 )مکارم (: ولی اگر شک در عدالت آنها داشته ، مانعی ندارد.
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)اراکی (: دیگری که علم به عدالت آنان ندارد ولی احتمال می دهد عادل باشند، می 

تواند آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند ولی اگر می داند یکی از آنان 

عادل نمی باشد، بنا بر احتیاط واجب باید از ازدواج با او خودداری نماید و برای دیگری 

 هم او را عقد نکند.

پایگانی (، )صافی (: دیگری که شک در عدالت آن دو داشته باشد می تواند آن زن )گل

را بعد از تمام شدن عده اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند ولی برای کسی که 

آن دو را فاسق بداند، اکتفا به آن طالق اشکال دارد و احتیاط واجب آن است که از 

 ی دیگری هم او را عقد نکند.ازدواج با او خودداری نماید و برا

)بهجت (: دیگری که آن دو را فاسق می داند بنا بر أظهر نباید آن زن را برای خود یا 

برای شخص دیگر عقد کند و در صورت جهل اگر احتمال بدهد آن دو نفر پیش کسی 

 که طالق می دهد عادل هستند، بنا بر أظهر کافی است .

از روی عالماتی که در شرع معین شده ، مرد دو نفر را )خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر 

عادل بداند و زن خود را پیش آنان طالق دهد، دیگری که عدالت آنان نزدش ثابت نشده 

می تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند، 

ری نماید و برای دیگری هم اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که از ازدواج با او خوددا

 او را عقد نکند.

 133ص: 

)زنجانی (: دیگری که می داند آنان عادل نیستند، نباید آن را برای خود یا کسی دیگر 

 عقد کند، ولی اگر در عدالت آن دو نفر شک داشته باشد ..
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 ا)سیستانی (: مسأله اگر بر اساس حجت شرعی ، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود ر

پیش آنان طالق دهد، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که عدالت 

آنان نزد طالق دهنده ثابت بوده است ، می تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش 

برای خود یا دیگری عقد کند ولی اگر یقین به عدم ِ عدالت ِ آنان داشته باشد نمی تواند 

 آن زن را عقد کند.

 [2544سأله ]م

 اشاره

اگر کسی زن خود را بدون اینکه او بفهمد طالق دهد چنانچه مخارج او را  2199مسأله 

مثل وقتی که زنش بوده بدهد و مثلًا بعد از یک سال بگوید یک سال پیش تو را طالق 

( چیزهایی را که در آن مدّت برای زن تهیّه نموده 6دادم و شرعاً هم ثابت کند، می تواند )

او مصرف نکرده است از او پس بگیرد، ولی چیزهایی را که مصرف کرده نمی تواند و 

از او مطالبه نماید. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت (، )سیستانی (، )فاضل ( و 

( )اراکی (: می تواند در غیر مخارج واجب او در زمان عدّه طالق 6)مکارم ( نیست )

 رجعی ..

 مسأله اختصاصی 

زنی که طالق رجعی داده شده است در حکم همسر شرعی  2143سیستانی (: مسأله )

است تا زمانی که عدّه اش تمام شود، پس باید از هر گونه استمتاعی که حق ّ شوهر است 

ممانعت نکند و جایز است بلکه مستحب ّ است خود را برای او آرایش کند و جایز نیست 

ش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد و کفن و فطره بدون اجازه او خارج شود و نفقه ا

او نیز بر عهده شوهر است ، و در صورت مرگ هر کدام ، دیگری از او ارث می برد، و 

 مرد نمی تواند در دوران عدّه او با خواهرش ازدواج کند.
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 137ص: 

 احکام غصب 

 ]احکام غصب از رساله امام خمینی [

 اشاره

وی ظلم ، بر مال یا حق ّ کسی مسلّط شود و این یکی از غصب آن است که انسان از ر

( که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می 6گناهان بزرگ است )

هر ( »2شود. از حضرت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم روایت شده است که )

هفت طبقه آن کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از 

( 2( )زنجانی (: یکی از گناهان کبیره است .. )6«. )مثل طوق به گردن او می اندازند

)سیستانی (: غصب آن است که انسان از روی ظلم ، بر مال یا حق ّ کسی مسلّط شود و 

این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است ، و از حضرت پیغمبر 

 و آله و سلم روایت شده است که ..اکرم صلی اهلل علیه 

)مکارم (: غصب آن است که انسان بر مال یا حق ّ کسی از روی ظلم مسلّط شود، غصب 

یکی از گناهان کبیره است که در قیامت مجازات سخت دارد و در دنیا عواقب دردناک 

 . در روایتی از حضرت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم آمده است که ..

عنی : ی« مَن غَصِب َ شِبراً مِن َ االرض ِ طَوَّقَه ُ اللّه ُ مِن سَبع ِ أَرَضین یَوم َ القیامهِ»بهجت (: )

هر کسی یک وجب از زمین دیگری غصب کند، خداوند در قیامت آن زمین را از هفت »

  ُمَن خان َ جارَه»و همچنین روایت شده است : «. طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازد

شِبراً مِن َ األرض ِ جَعَلَه ُ اللّه ُ طَوقاً فی عُنُقه ِ مِن تُخُوم ِ االرض ِ السابَِعهِ حَتّی یَلقَی اللّه َ 

 اگر کسی به همسایه اش به اندازه یک»، یعنی : «یَوم َ القِیامهِ مُطَوَّقاً الّا ان یَتُوب َ او یَرجَع َ 
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ین هفتم به گردن او می اندازد تا خدا را وجب زمین خیانت کند خداوند آن را از قعر زم

از فرموده و ب«. در چنین حالتی مالقات کند، مگر این که از گناهش توبه کند یا برگردد

ی اگر کس»یعنی : « مَن أَخَذَ أَرضاً بِغَیرِ حَق  ، کُل ف َ ان یَحمِل َ تُرابَها الَی المَحشَر»اند: 

ار می کنند که خاک آن زمین را تا محشر حمل بدون حق ّ، زمینی را بگیرد، او را واد

 «.نماید

 [2545]مسأله 

 اشاره

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای  2191مسأله 

( و همچنین است بنا بر 6عموم ساخته شده استفاده کنند، حق ّ آنان را غَصب نموده ، )

احتمال موافق با احتیاط، اگر جایی را در مسجد که قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است 

گانی (، )اراکی (، )خوئی (، )بهجت (، )تبریزی (، )صافی (، ( )گلپای6تصرّف کند. )

)مکارم (، )نوری (: و همچنین است اگر کسی در مسجد ) )مکارم (: و مانند آن ( جایی 

 برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از آنجا استفاده کند.

 194ص: 

نگذارد  فته ،)زنجانی (: و همچنین است اگر کسی جایی را که دیگری بدان پیشی گر

 استفاده کند.

)فاضل (: و همچنین است اگر جایی را در مسجد که قبلًا دیگری به آن پیشی گرفته است 

 تصرّف کند.

)سیستانی (: و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا 

 بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است .
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 مسأله اختصاصی 

مسلط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است  2699)مکارم (: مسأله 

 و تمام احکام غصب را دارد و مسئولیتش از جهاتی بیشتر است .

 [2546]مسأله 

( باید پیش او بماند که 6چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد ) 2191مسأله 

اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر پیش از آن که طلب او 

( حق ّ او را غصب کرده است . این مسأله ، در رساله 2را بدهد آن چیز را از او بگیرد )

( )بهجت (: اگر 2می گذارد .. )« وثیقه »( )فاضل (: رهن یا 6ت )آیت اللّه )مکارم ( نیس

 چه غصب نیست ، امّا کار حرامی انجام داده است .

 )گلپایگانی (، )صافی (: به زور از او بگیرد .. )فاضل (: بدون رضایت از او بگیرد ..

و گذاشته ر)سیستانی (: مسأله اگر گرو دهنده و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیزی که گ

شده به دست گرو گیرنده یا به دست شخص ِ سومی باشد، گرو دهنده نمی تواند آن چیز 

 را پیش از آن که طلب او را بدهد پس بگیرد و چنانچه بگیرد باید فوراً برگرداند.

 [2547]مسأله 

( اگر دیگری غصب کند، صاحب 6مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند ) 2199مسأله 

( و چنانچه آن 2بکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند )مال و طل

( و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را 3چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است )

( )فاضل (: مالی را که نزد 6(. )9بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد )

( )مکارم (: و اگر از بین برود و عوض آن را 2اند .. ) گذاشته« یا وثیقه » کسی رهن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر 3بگیرند، آن عوض به جای آن مال ، رهن خواهد بود. )

 ( )فاضل (: رهن می باشد.9نشده . )فاضل (: باز هم رهن است .. )

 [2548]مسأله 

( و اگر آن چیز 6رگرداند )اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش ب 2193مسأله 

( )مکارم (: واجب است شخص غاصب 6( باید عوض آن را به او بدهد. )2از بین برود )

، مالی را که غصب کرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند و هر قدر تأخیر کند گناه 

 ( )سیستانی (: و قیمت داشته باشد، باید عوض آن را2بیشتری برای او نوشته می شود .. )

 [ خواهد آمد به او بدهد.2113و  2117به شرحی که در مسأله ]

)زنجانی (: مسأله اگر انسان چیزی را غصب کند، باید هر چه زودتر به صاحبش یا ولی ّ 

 او

 196ص: 

برگرداند و اگر به وکیل هم بازگرداند به منزله این است که به خود صاحب بازگردانده 

 است .

 [2549]مسأله 

گر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی که ا 2197مسأله 

( مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلًا خانه ای را 6غصب کرده ، برّه ای پیدا شود )

( )مکارم (: یا میوه ای 6( )2غصب کرده ، اگر چه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد )

لک صاحب مال است ، هر چند غاصب هم زحمت از باغ غصبی بدست آید، تمام آن ، م

کشیده باشد و اگر کسی خانه ای را غصب کند باید مال االجاره آن را در مدّتی که 

دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نکرده باشد و همچنین اموال 
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غصب نکردن هم  ( )زنجانی (: مگر آن که بر فرض2دیگر مانند اتومبیل و غیر آن . )

اجاره دادن آن خانه و استفاده در آن برای مالک مقدور نباشد که در صورتی که غاصب 

 در آن ننشیند، الزم نیست اجاره آن را بدهد.

 [2551]مسأله 

( غصب کند، باید آن را به ولی ّ او بدهد 2( یا دیوانه چیزی را )6اگر از بچه ) 2114مسأله 

( 2( )فاضل (: اگر از دست بچه .. )6( )9اید عوض آن را بدهد )( و اگر از بین رفته ، ب3)

( )مکارم (: و اگر به 3)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (: که مال آنها است .. )

( )فاضل (: و اگر به دست آن 9دست آن بچه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن است . )

 من است .بچه یا دیوانه بدهد و از بین برود، ضا

)زنجانی (: مسأله اگر از بچه نا بالغ یا دیوانه یا سفیه چیزی را که مال او است غصب کند، 

باید آن را به ولی ّ او بدهد و اگر آن را به ولی ّ ندهد یا به دست آن بچه یا دیوانه یا سفیه 

 بدهد و از بین برود، ضامن است .

 [2553]مسأله 

هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می  2116مسأله 

توانسته اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیالیی که پیدا کرده ضامن آن 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )بهجت (، )تبریزی (، )نوری (: هر کدام 6( )6است )

 ت .آنان ضامن نصف آن اس

)فاضل (: ولی چنانچه هر کدام از آنان ، استیالی کامل بر آن چیز داشته باشد به طوری 

که هر گونه تصرّفی بتواند در آن انجام دهد، در این صورت بعید نیست هر کدام ضامن 

 همه آن چیز باشند.
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 ن)سیستانی (: مسأله هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند چنانچه هر دو بر تمام آ

چیز تسلّط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن آن چیز است اگر چه هر یک به تنهایی 

 نمی توانسته آن را غصب نماید.

 )زنجانی (: هر کدام آنان به نسبت استیالیی که پیدا کرده ضامن آن است و ..

ن ا)مکارم (: مسأله هرگاه دو یا چند نفر به اتفاق هم مالی را غصب کنند، هر کدام آن

ضامن قسمتی از آن مال است )اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر 

 کدام ثلث آن را ضامن است ( خواه به تنهایی می توانسته آن را غصب کند یا نه .

 [2552]مسأله 

( مثلًا گندمی 6اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند ) 2112مسأله 

 با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است را که غصب کرده 

 192ص: 

( )مکارم (: 6( )2اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند )

چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند، هر چند 

ام مخارج رساندن آن مال به زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را قرار داده تم

( )زنجانی (: مگر بداند که صاحب آن به گونه 2دست صاحبش بر عهده غاصب است . )

 دیگری راضی است .

 [2551]مسأله 

( 6اگر ظرف طال و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش جایز است ) 2113مسأله 

صاحب آن بدهد )و در ( باید آن را با مزد ساختنش به 2غصب کند و خراب نماید )
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صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید 

( و چنانچه برای این که مزد ندهد، بگوید آن را مثل اوّلش می سازم مالک 3بدهد )

مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش 

( 2( )نوری (: چیز دیگری را که ساختنش حرام و نگاه داشتنش جایز است .. )6بسازد. )

)گلپایگانی (: اگر ظرف طال و نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام است غصب 

کند و خراب نماید، الزم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلًا 

 گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید ..

وئی (، )تبریزی (، )صافی (: اگر شخصی مثلًا گوشواره ای را که غصب کرده خراب )خ

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی 3نماید .. )

، صفحه 2499(، )نوری ( و )صافی ( نیست [ )بهجت (: رجوع کنید به مسأله اختصاصی 

191. 

چیزی را که ساختن و استعمال و نگهداری آن حرام است غصب )اراکی (: مسأله اگر 

کند و خراب نماید، الزم نیست تفاوت قیمت آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلًا 

گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید، باید تفاوت قیمت آن را به صاحبش بدهد 

می سازم مالک مجبور  و چنانچه برای این که تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش

 نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

)زنجانی (: مسأله اگر چیزی را که ساختن آن حرام است ولی نگاهداشتن آن حرام نیست 

غصب کند و آن را خراب کند باید آن را به همراه تفاوت قیمتش به صاحبش باز گرداند؛ 

مچنین اگر مثلًا گوشواره را که غصب کرده خراب نماید چنانچه برای این که تفاوت ه

قیمت ندهد، بگوید آن را مثل اوّلش می سازم ، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز 
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مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد، مگر درست کردن آن 

 مالک می تواند غاصب را مجبور کند.مشقتی برای غاصب نداشته باشد که 

)مکارم (: مسأله اگر ظرف یا چیز دیگری را که غصب کرده خراب نماید باید آن را با 

تفاوت قیمتی که حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای این که تفاوت را ندهد بگوید: 

اصب غآن را مثل اولش می سازم مالک مجبور نیست قبول کند و نیز مالک نمی تواند 

 را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد، فقط می تواند تفاوت قیمت را بگیرد.

 193ص: 

)سیستانی (: مسأله اگر شخصی قطعه طالی ساخته شده ای مانند گوشواره را غصب کند 

و آن را آب نماید باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب کردن و پس از آن به صاحبش 

این که تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می سازم  بدهد؛ و چنانچه برای

مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل 

 اوّلش بسازد.

)فاضل (: مسأله اگر گوشواره یا چیز دیگری را غصب کند و خراب نماید، باید تفاوت 

انچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد، بگوید: آن قیمت ساخته و نساخته را بدهد و چن

را مثل اوّلش می سازم ، مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را 

 مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد.

 [2554]مسأله 

 اشاره

 اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلًا 2119مسأله 

( بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین 6طالیی را که غصب کرده گوشواره )
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( بلکه 2صورت بده ، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد )

( و اگر بدون اجازه 9( بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد )3)

( و در 1د، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد )او آن چیز را مثل اولش کن

صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید 

( )سیستانی (: و همچنین بدون اجازه مالک حق ّ 2( )مکارم (: و گردنبند .. )6بدهد. )

او آن چیز را مثل اوّلش یا به ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد ولی اگر بدون اجازه 

 شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد.

)مکارم (: حتی نمی تواند بدون اجازه مالک ، آن را به صورت اوّل باز گرداند و اگر 

بدون اجازه او آن را بصورت اوّل باز گرداند احتیاط واجب این است که تفاوت قیمت 

( 1( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )9)خوئی (، )تبریزی (: و همچنین .. ) (3را بدهد. )

 )خوئی (، )تبریزی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

)اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (، )زنجانی (: باید تفاوت قیمت ساخته و 

 نساخته را هم به صاحبش بدهد.

 مسأله اختصاصی 

اگر چیزی را غصب کند که باقی ماندن آن چیز با آن شکل حرام  2499)بهجت (: مسأله 

است ، مثل بُت و صلیب و آالت لهو، که شکستن آنها واجب است ؛ پس اگر غاصب 

آن را خراب کند، باید اصل موادّ آنها را به صاحبش بدهد و مزد ساخت آن به عهده او 

ی هم داشته ، مثل ظروف طال و نقره )بنا بر جواز نیست ، ولی اگر آن چیز منفعت حالل

 نگاه داشتن آنها( پس بی وجه نیست که مزد ساخت آن را هم ضامن باشد.

 [2555]مسأله 
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اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و  2111مسأله 

ست آن را به صورت ( باید آن را به صورت اوّل درآوری ، واجب ا6صاحب مال بگوید )

( و چنانچه قیمت آن بواسطه تغییر دادن ، از اولش کمتر شود، باید 2اولش درآورد )

( پس طالیی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد 3تفاوت آن را به صاحبش بدهد )

و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش در آوری ، در صورتی که بعد از آب کردن 

، 

 199ص: 

( )مکارم 6( )9قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد )

( 2(: برای منظور خاصی بگوید .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست )

)گلپایگانی (: واجب نیست آن را به صورت اولش درآورد. ]پایان مسأله [ )سیستانی (: 

درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش  اگر برای او هدفی در این

( )زنجانی (: البتّه اگر کم 9( )مکارم (، )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده . )3درآورد .. )

شدن قیمت به جهت اختالف قیمت بازار باشد )نه بخاطر پدید آمدن نقصی در خود آن 

 نیست .گوشواره یا ویژگی های آن ( پرداخت تفاوت قیمت الزم 

 [2556]مسأله 

( یا درخت بنشاند، زراعت 6اگر در زمینی که غصب کرده ، زراعت کند ) 2111مسأله 

و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و 

درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر 

ن بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در چه ضرر نماید از زمی

آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده ، درست کند مثلًا 

جای درختها را پُر نماید و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت 
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مین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، ( و نمی تواند صاحب ز2آن را هم بدهد )

یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به 

( )مکارم (: هرگاه در زمینی 2( )فاضل (: با بذر و نهال خود زراعت کند .. )6او بفروشد. )

میوه آن مال غاصب  که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و

است ، ولی باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب 

زمین بدهد و چنانچه در اثناء کار صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در آن 

زمین بماند غاصب باید فوراً آن را بکند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصی در 

 د باید تفاوت قیمت را بدهد ..زمین پیدا شو

 [2557]مسأله 

 اشاره

اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی  2119مسأله 

که آن را غصب کرده ، الزم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین 

در  مسأله ، را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد. این

 رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست 

 مسأله اختصاصی 

اگر در زمینی که غصب کرده بدون اذن مالک چاهی حفر نماید،  2493)بهجت (: مسأله 

پس اگر مالک به باقی بودن آن چاه راضی باشد، غاصب ضامن پر کردن آن نیست ، و 

 ف در پر کردن باید به اذناگر راضی نباشد غاصب باید آن چاه را پر کند، ولی تصرّ

 مالک باشد، و اگر مالک بخواهد خود، چاه را پر کند می تواند اجرت آن را از او بگیرد.

 [2558]مسأله 
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اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند  2113مسأله 

یمت و پوست آن ( که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلًا گوشت آن یک ق6باشد )

 ( باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد،2قیمت دیگر دارد )

 191ص: 

( )خوئی (، )تبریزی (: که از جهت 6( )3باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد )

خصوصیات شخصی ، قیمت آن در نظر عقال با قیمت فرد دیگری فرق دارد باید قیمت 

چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده  آن را بدهد و

بدهد ) )خوئی (: و احتیاط مستحب ّ آن است که باالترین قیمتی را که از زمان غصب تا 

 زمان تلف داشته بدهد(.

)نوری (: که از جهت خصوصیات شخصی ، قیمت آن در نظر عقال و اهل عرف با قیمت 

د، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، فرد دیگری فرق دار

باید قیمت روزی را که ادا می کند و غرامت می پردازد بدهد و احتیاط مستحب ّ آن 

است که باالترین قیمت را از روز غصب تا روزی که می پردازد حساب کند و رضایت 

 همدیگر را بدست آورند.

واخت و مثل هم نیستند بلکه بواسطه خصوصیات مختلف )فاضل (: که افراد آن یکن

معمولًا قیمت آنها تفاوت دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق 

کرده باشد، باید قیمت روزی را که می خواهد بپردازد بدهد و احتیاط مستحب ّ آن است 

( )اراکی (: اگر چیزی را 2که باالترین قیمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد. )

که غصب کرده از بین برود، در صورتی که خصوصیات شخصی یک فردی با فرد دیگر 

 از جهت رغبت عقالء فرق داشته باشد ..
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)مکارم (: هر گاه مالی را که غصب کرده از بین برود در صورتی که از چیزهایی باشد 

از حیوانات و بسیاری از فرشهای که مثل و مانند آن معمولًا کمیاب است مانند بسیاری 

 دست بافت ..

( )اراکی (: و 3)صافی (: که قیمت افراد آن بواسطه خصوصیاتی که دارند فرق دارد .. )

أحوط آن است که در تفاوت قیمت آن از زمان غصب تا زمان پرداخت ، با یکدیگر 

 مصالحه کنند.

حب ّ آن بدهد و احتیاط مست )گلپایگانی (، )صافی (: باید قیمت وقتی را که تلف شده

 است که باالترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان پرداخت قیمت داشته بدهد.

ه تهیه چیزی است ک« قیمی »)زنجانی (: مسأله اشیاء بر دو گونه اند: قیمی و مثلی ، مراد از 

 که چیزی است« مثلی »مثل آن از هر جهت ، برای معمول افراد آسان نیست و مراد از 

تهیه مثل آن از هر جهت ، برای معمول افراد آسان است . اگر کسی یکی از اشیاء قیمی 

همچون گاو و گوسفند را غصب کند و آن چیز از بین برود، باید قیمت آن را بدهد ولی 

اگر غاصب ، مثل چیزی را که تلف شده ، از هر جهت ، مالک باشد، مثلًا گوسفندی با 

ه را از کسی طلب داشته باشد، یا تهیّه مثل چیز تلف شده مشخّصات گوسفند تلف شد

برای شخص غاصب آسان باشد، مالک می تواند غاصب را مجبور کند که مثل را به وی 

تحویل دهد، ولی اگر تهیه مثل برای غاصب دشوار باشد یا باید برای تهیه آن بیش از 

ک تواند قیمت آن را به مالقیمت آن بپردازد، الزم نیست مثل را تحویل دهد، بلکه می 

بپردازد، و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید بنا بر احتیاط، باالترین قیمتی را 

که از زمان غصب کردن تا زمان تلف شدن مال پیدا کرده بدهد و چنانچه قیمت بازار 

 آن فرق 

 191ص: 
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نکرده ، ولی در مدّتی که پیش او بوده به جهتی همچون چاق شدن یا بهبود گوشت آن 

 ، مرغوبتر شده باشد، باید باالترین قیمت وقتی را که نزد او بوده بدهد.

)بهجت (: مسأله اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که از نظر اسم یا 

رد باید قیمت آن را بدهد. و منظور از قیمت ، صفت یا رغبت مردم به آن ، امثالی ندا

قیمت زمان مطالبه است ، بلکه خالی از وجه نیست که باالترین قیمت از زمان غصب تا 

زمان پرداخت را بدهد، اگر چه احتیاط در این است که روی یکی از قیمتهایی که آن 

 چیز در این فاصله پیدا کرده یا متوسّط آنها با هم صلح نمایند.

سیستانی (: مسأله اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که قیمی باشد )

مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد )و قیمی ، به چیزی می گویند که مثل آن از 

جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست ( و چنانچه قیمت بازار 

ا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که تلف شده آن بواسطه اختالف عرضه و تقاض

 بدهد.

 [2559]مسأله 

اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت  2117مسأله 

(، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی 6اجزایش با هم فرق ندارد )

باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته را که می دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی 

( )فاضل (: مانند فرشهای ماشینی ، ظروف و کتاب و مانند اینها که معمولًا مثل 6است . )

 آن فراوان است باشد ..

 )بهجت (: از نظر اسم یا صفت و یا رغبت مردم به آن امثالی دارد، مانند گندم و برنج ..
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ده از بین برود، اگر از چیزهایی است مانند گندم )مکارم (: هرگاه مالی را که غصب کر

و جو و بسیاری از فرشهای ماشینی و انواع پارچه ها و ظرفهایی که با کارخانه ها درست 

 می شود که معمولًا مثل آن فراوان است ..

)اراکی (: مسأله اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که 

فردی با خصوصیّات فرد دیگر از آن نوع از جهت رغبت عقالء  خصوصیّات شخصی

 فرق نداشته باشد، باید مثل آن چیزی را که غصب کرده بدهد.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو 

همان  لباشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیّه با هم فرق ندارد، باید مث

چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می دهد باید خصوصیات نوعی و 

سنخیش مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است ؛ مثلًا اگر از قسم 

 اعالی برنج غصب کرده نمی تواند از قِسم پست تر بدهد.

 )صافی (: در جهت خصوصیات فردی ..

 ش ..)نوری (: باید خصوصیات

 )صافی (: اگر از نوع اعالی برنج غصب کرده ، باید از همان نوع بدهد.

)سیستانی (: مسأله اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد مانند گندم و 

جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد )و مثلی ، به چیزی می گویند که مثل 

 و مانند آن از 

 199ص: 
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اتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است ( ولی چیزی را که می دهد جهت خصوصی

باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد مانند چیزی باشد که آن را 

غصب کرده و از بین رفته است ، مثلًا اگر از قسم اعالی برنج غصب کرده ، نمی تواند 

 از قِسم پست تر بدهد.

باشد همچون گندم و جو، و از « مثلی »گر چیزی را که غصب کرده )زنجانی (: مسأله ا

بین رفته باشد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد و چیزی را که می دهد 

 باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است .

 [2561]مسأله 

( با هم فرق دارد غصب 6ای آن )اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجز 2114مسأله 

( و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدّتی که پیش 2نماید )

( )فاضل 6( )9( باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد )3او بوده مثلًا چاق شده باشد )

صیات شخصی ِ ( )اراکی (: اگر چیزی را که مثل گوسفند خصو2(: قیمت افراد آن .. )

 فردی از آن با فرد دیگر از جهت رغبت عقالء فرق می کند غصب نماید ..

)خوئی (، )تبریزی (، )نوری (، )صافی (: اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب 

( )بهجت (: و حتّی اگر چاقی به سبب رسیدگی غاصب به آن حیوان بوده ، 3نماید .. )

دهد، اگر چه بعد از آن ، حیوان خود به خود الغر شده باید قیمت وقتی را که چاق بوده ب

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )فاضل (: باید قیمت وقتی را که 9باشد. )

 چاق بوده بدهد.

)مکارم (: مسأله هر گاه حیوانی مانند گوسفند را غصب کند و از بین برود چنانچه در 

پس از بین رفته است ، باید افزایش قیمت آن را که به مدّتی که نزد او بوده چاق شده س

 خاطر چاقی بوده نیز بدهد.
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)سیستانی (: مسأله اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر در مدّتی 

که پیش او بوده صفتی پیدا کرده که قیمتش باال رفته است مثلًا چاق شده ، سپس تلف 

شده است ، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد باید قیمت وقتی را که چاق 

 اثر رسیدگی او باشد الزم نیست این افزایش قیمت را بپردازد. بوده بدهد؛ ولی اگر در

 باشد همچون گوسفند، و از بین« قیمی »)زنجانی (: مسأله اگر چیزی را که غصب کرده 

رفته باشد، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد، ولی در مدّتی که پیش او بوده به 

تر شده باشد، باید باالترین قیمت جهتی ، همچون چاق شدن یا بهبود گوشت آن گران

 وقتی را که در نزد وی بوده بدهد.

 [2563]مسأله 

 اشاره

( 6اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود ) 2116مسأله 

( و اگر از اوّلی بگیرد، می 2صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد )

( ولی اگر دومی به اوّلی برگردانده و پیش او تلف شده 3تواند اوّلی از دومی مطالبه کند )

 ( )اراکی (: نزد او از بین برود ..6( )9البه کند )نمی تواند از او مط

( 2)مکارم (: احتیاط آن است صاحب مال ، عوض آن را از هر کدام مطالبه کند، بدهد. )

)خوئی (، )اراکی (، )گلپایگانی (، )فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (، )نوری (: 

 یا از هر کدام آنان 

 193ص: 

مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد، اوّلی می  مقداری از عوض آن را

تواند آنچه را داده از دومی بگیرد ولی اگر از دومی ) )تبریزی (: که آن چیز پیش او 
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تلف شده ( بگیرد، او نمی تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه کند. ) )نوری (: و استقرار 

 دست او تلف شده است (.ضمان بر عهده کسی است که مال در 

)زنجانی (: یا عوض مال خود را از هر دو ) از هر کدام آنان مقداری از عوض ( بگیرد و 

چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد، اوّلی می تواند آنچه را داده از دومی بگیرد ولی اگر 

یرد. وّلی بگاز دومی که آن چیز پیش او تلف شده بگیرد، او نمی تواند آنچه را داده از ا

( )بهجت (: اگر از اوّلی بگیرد، چنانچه مال نزد دومی تلف شده باشد، او می تواند از 3)

( )بهجت (: و اگر صاحب مال عوض را از دومی که مال پیش او 9دومی مطالبه کند .. )

 تلف شده بگیرد، او نمی تواند آنچه را داده از اوّلی مطالبه نماید.

 مسأله اختصاصی 

اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک ، آن معامله  2413: مسأله )بهجت (

را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ، ضامن آن مال و منافع آن است و مالک می 

تواند عوض آن مال و منافع آن را ، حتّی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اوّل 

کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر 

مشتری گرفت ، در صورتی که مشتری از غصب اطاّلع داشته و مال در دست او تلف 

شده ، نمی تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد و اگر صاحب مال از غاصب گرفت ، او 

ی جاهل مشترمی تواند آنچه را داده ، از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد امّا اگر 

به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از 

او می گیرد حتّی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر أظهر زیادی را هم 

 از فروشنده می گیرد.

 [2562]مسأله 
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( مثًلا 6های معامله در آن نباشد )اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط 2112مسأله 

چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است 

( راضی باشند که در مال یکدیگر 2و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله )

ل غصبی ل ماتصرّف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مث

( و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری 3است )

( )زنجانی 6( )9تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد )

( )مکارم (: هرگاه معامله باطلی انجام 2(: یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، .. )

مثلًا جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار گیرد، 

مالک جنس می شود و نه فروشنده مالک قیمت ، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله .. 

( )بهجت (: و هر کدام باید آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتی که هر یک از 3)

معامله باطل است و مال او در دست دیگری از بین برود، بنا  مشتری یا فروشنده بدانند که

 بر أظهر نمی تواند عوض آن را بگیرد.

 197ص: 

 ( )صافی (: چه بداند و چه نداند، معامله باطل است و باید عوض آن را بدهد.9)

 [2561]مسأله 

گه دارد ود نهر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خ 2113مسأله 

تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش 

 ( )سیستانی (: بنا بر مشهور باید عوض آن را به صاحبش بدهد.6(. )6بدهد )

 )زنجانی (: بنا بر احتیاط با یکدیگر مصالحه کنند.
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الزم  لف شود، بنا بر أقرب)بهجت (: اگر با اجازه فروشنده باشد در صورتی که آن مال ت

 نیست عوض آن را به صاحبش بدهد.

)مکارم (: مسأله اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر پسندید بخرد، 

 اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را به صاحبش بدهد.

 احکام غصب )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

خصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن : ش6397س 

فروشنده فالن شخص است و خریدار »را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است : 

و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را « هم فالن فرزندش می باشد

دّعا که آن را از پدرشان به ارث برده به شخص دیگری فروخت ، ولی ورثه پدر با این ا

اند، با آنکه اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز 

 است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟

ج : مجرّد ذکر نام فرزند صغیر در قرار داد معامله به عنوان مشتری ، مالک مالکیت او 

، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینی را که با پول خودش خریده ، به فرزندش نیست 

هبه کرده و یا به او صلح نموده ، زمین متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سن ّ 

بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق ّ مزاحمت ِ و گرفتن 

: قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده 6334س زمین از دست او را ندارد. 

و فروخته اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر 

شخصی ادعا می کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم بطور رسمی قبل از انقالب 

ه یه من و تعدادی از همسایگانم باسالمی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر عل

دادگاه شکایت نموده است ، آیا تصرّفات من در این زمین با توجّه به ادّعای او غصب 

 محسوب می شود؟
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ج : خرید زمین از ذو الید قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحت است و زمین ملک 

الکیّت مین است ، مخریدار است ، در نتیجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکیّت قبلی ز

شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق ّ مزاحمت متصرف و ذو الید فعلی را ندارد. س 

: زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدّتی سند رسمی آن به نام 6336

فرزند صغیرش صادر می شود، ولی هنوز زمین در اختیار پدر است و اکنون که فرزند به 

غ رسیده ، ادعا می کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت سن بلو

شده است ، ولی پدر او می گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و 

 فقط برای تخفیف مالیات ، آن را به نام فرزندش 

 114ص: 

نموده است . آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب 

 می شود؟

ج : اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده ، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن 

بوده است ، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و 

منتقل نموده ، حق ّ ندارد به مجرّد اینکه سند رسمی آن به نام اوست  مالکیّت آن را به او

: شخصی 6332در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط بر آن ، مزاحم پدرش شود. س 

قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در 

ذکر شده ، ادعای مالکیت میلیونها متر سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور 

از زمینهای عمومی و دهها خانه قدیمی را می کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری 

شده و آن کوه ساخته شده اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه ها 

تصرفی  ذشته هیچو زمین های مزبور بر اثر غصب باطل است ، قابل ذکر است که او در گ

در آن زمین ها و خانه های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دالئلی هم که 
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وضعیت آن زمین ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجّه به این 

 مطالب مسأله چه حکمی دارد؟

د ده آن در سنج : اگر زمینهای واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدو

ذکر شده ، از زمین های بایری باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از 

زمین هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرفان کنونی منتقل شده 

است ، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین ها یا خانه ها که در اختیار 

در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می شود و تا زمانی که مدّعی  اوست و

مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع قضایی ثابت نکرده ، تصرّفات آنان در 

: آیا جایز است در زمینی که حاکم 6333آن ملک محکوم به اباحه و حلیّت است . س 

ن رضایت مالک قبلی آن ، مسجد ساخته شود؟ و آیا ، حکم به مصادره آن کرده ، بدو

 خواندن نماز و بر پایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است ؟

ج : اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسالمی از 

ت نشود، بمالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثا

تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه ساخت 

: زمینی نسل 6339مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد. س 

به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و بر پایی حکومت ، اقدام به پس خود در آورده است و 

گرفتن آن از غاصب نموده اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می رسد یا آنکه فقط در 

 خرید آن از دولت حق ّ تقدم دارند؟

ج : مجرّد سابقه تصرفات از طریق ارث ، مستلزم مالکیت و حق ّ تقدم در خرید نیست ، 

انی که خالف آن ثابت نشده ، اماره ای شرعی بر ملکیت است ، بنا بر این اگر ولی تا زم
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ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. 

ورثه حق ّ مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و در غیر این صورت حق ّ دارند به مقتضای 

 یا عوض آن را مطالبه کنند. ذو الید بودن ، عین زمین

 116ص: 

 احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند

 [2564]مسأله 

( اگر نشانه ای نداشته باشد که بواسطه آن 6مالی که انسان پیدا می کند ) 2119مسأله 

( 3( احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد )2صاحبش معلوم شود )

( )مکارم (: 2( )گلپایگانی (: مالی را که انسان پیدا می کند و از ِقسم حیوان نیست .. )6)

 انی یا یک سکّه طال( ..)مانند یک اسکناس صد توم

نخود نقره سکّه دار  62/ 1)بهجت (: و حیوان هم نباشد و ارزش آن از یک درهم ، یعنی 

 ( )گلپایگانی (: بنا بر احتیاط الزم ، باید از طرف صاحبش صدقه بدهد.3کمتر نباشد .. )

 )مکارم (: احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او

مستحق ّ است می تواند بردارد و اگر مال مهمی باشد احتیاط آن است که از حاکم شرع 

 اجازه بگیرد.

 )بهجت (: می تواند از طرف صاحبش صدقه دهد و یا به حاکم شرع بدهد.

)زنجانی (: بنا بر احتیاط واجب باید با اذن حاکم شرع صدقه دهد و آن را تملک نکند 

نقره سکه دار بوده و در  62/ 1درهم ) که بنا بر مشهور مگر آن که قیمت آن از یک 

 [ درباره آن توضیح داده شد( کمتر باشد که می تواند آن را تملک کند.6319مسأله ]
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)خوئی (: مسأله مال گم شده که از قِسم حیوان نیست چنانچه انسان پیدا کند و نشانه ای 

 62/ 1»آن کمتر از یک درهم  نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت

نباشد احتیاط مستحب ّ آن است که آن را از طرف صاحبش به فقرا « نخود نقره سکه دار

 صدقه بدهد و تملک نکند.

 )فاضل (: احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

 )تبریزی (: احتیاط آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و بعید نیست جایز

 باشد آن را ملک خود قرار دهد.

 )صافی (: بنا بر احتیاط الزم باید از طرف صاحبش صدقه بدهد.

)سیستانی (: مسأله مال گم شده اگر حیوان نباشد و انسان آن را پیدا کند و نشانه ای نداشته 

نخود  62/ 1باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم )

دار( باشد یا نباشد، می تواند آن را برای خود بر دارد، ولی احتیاط مستحبّ  نقره سکه 

آن است که آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد. و از این قبیل است پول که 

عالمت ندارد ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان ، عالمتی برای پول باشد باید 

 [ خواهد آمد.2111آن را اعالن کند همچنانکه در مسأله ]

 112ص: 

 [2565]مسأله 

 اشاره

نخود نقره سکه  62/ 1( که نشانه دارد و قیمت آن از 6اگر مالی پیدا کند ) 2111مسأله 

دار کمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه ، نمی 
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تواند بدون اجازه او بر دارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که 

( و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، 2ملک خودش شود بر دارد )

بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب 

( )اراکی (: و احتیاط 2( )اراکی (: اگر مالی را در غیر حرم مکه پیدا کند .. )6نیست . )

 به او بدهد.واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، عوض آن را 

)گلپایگانی (، )صافی (: و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر عین 

مال باقی است ، آن را به صاحبش رد کند و اگر عین از بین رفته ، دادن عوض الزم 

 نیست .

)فاضل (، )نوری (: و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر تلف 

را و در صورتی که تلف شده ، عوض آن را به او بدهد ) )فاضل (: و نشده ، خود مال 

احتیاط واجب آن است که لقطه منطقه حرم مکّه معظّمه را هم برندارد(. )سیستانی (: 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر مالی را پیدا کند که  2111رجوع کنید به ذیل مسأله 

آن معلوم باشد، و انسان نداند راضی قیمت آن از یک درهم کمتر است چنانچه صاحب 

است یا نه ، نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد می تواند به 

قصد این که ملک خودش است ، بردارد و واجب است ) )تبریزی (: احتیاط واجب است 

در  و ( که هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتی که تلف نشده خود مال را ) )خوئی (:

 صورتی که تلف شده عوض آن را ( به او بدهد.

)مکارم (: مسأله هر گاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد ولی قیمت آن کمتر از یک 

نخود نقره سکه دار( چنانچه صاحب آن معلوم  62/ 1درهم است )درهم عبارت است از 

علوم نباشد می تواند باشد نمی تواند بدون رضایت او آن را بردارد و اگر صاحب آن م

بردارد و تملک کند و از آن استفاده نماید و در صورت تلف شدن الزم نیست عوض 
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آن را بدهد، بلکه اگر قصد تملّک هم نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود، دادن 

 عوض آن واجب نیست .

هم باشد در )بهجت (: مسأله اگر مالی را پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن کمتر از یک

و صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد ولی اگر 

صاحب آن پیدا شد و آن را مطالبه کرد، در صورتی که برای او مشقّت ندارد، بنا بر 

احتیاط واجب باید عین مال او را برگرداند و اگر تلف شده باشد بنا بر أظهر ضامن مثل 

 . یا قیمت آن نیست

)زنجانی (: مسأله اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است 

چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه ، نمی تواند بدون اجازه او 

بردارد، مگر برداشتن آن مال ، احسان به مالک به شمار آید، مثلًا در جایی که مال در 

فتن است ، می تواند آن را به قصد نگاهداری برای مالک بردارد، و اگر معرض از بین ر

 صاحب آن معلوم نباشد می تواند به قصد این که ملک خودش باشد بردارد.

 113ص: 

 مسأله اختصاصی 

هر گاه در حرم ) که محدوده ای مشخّص از مکّه و اطراف آن  2191)زنجانی (: مسأله 

ند، بنا بر احتیاط واجب آن را برنداشته و به حال خود رها می باشد( مال گمشده ای را ببی

کند، چه قیمت آن به اندازه یک درهم برسد یا نرسد، مگر این که کسی که برای اعالم 

کردن در جستجوی مالک ، آن را بردارد، و پس از اعالم کردن و نیافتن مالک آن نیز 

ل دارد، صاحب آن پیدا شود، آن را صدقه دهد، یا برای صاحب آن تا وقتی که احتما

 نگهدارد.
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 [2566]مسأله 

هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه ای دارد که بواسطه آن می تواند صاحبش  2111مسأله 

( در امان مسلمانان است ، در 2( اگر چه صاحب آن کافری باشد که )6را پیدا کند )

( و 3د اعالن کند )نخود نقره سکه دار برسد بای 62/ 1صورتی که قیمت آن چیز به 

چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته ، هر روزی و بعد تا یک سال ، هفته 

( )بهجت (: در صورتی 6ای یک مرتبه در محل ّ اجتماع مردم اعالن کند کافی است . )

که قیمت آن در زمان برداشتن آن کمتر از یک درهم نباشد، واجب است از همان وقت 

یعنی تا یک سال در محل ّ اجتماع مردم بگوید یا بنویسد و در محل ّ مناسب اعالم کند 

( )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: اگر چه بداند صاحب آن کافری است 2نصب کند. )

( )نوری (: و الزم نیست که هر روز اعالن کند بلکه اگر تا یک سال طوری 3که .. )

 رده ، کافی است .اعالن کند که گفته شود یک سال اعالن ک

)گلپایگانی (، )صافی (: باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در جاهایی که 

مردم اجتماع می کنند، اعالن کند و الزم نیست که هر روز اعالن کند بلکه اگر تا یک 

 سال طوری بگوید و اعالن کند که مردم بگویند اعالن می کند، کافی است .

(، )سیستانی (: اگر چه بداند صاحب آن ) )خوئی (، )تبریزی (: سنّی  )خوئی (، )تبریزی

یا ( کافری است که اموالش محترم است ، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک 

درهم برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل ّ اجتماع مردم اعالن 

ک درهم کمتر باشد، احتیاط واجب آن است کند. ) )سیستانی (: و اگر قیمت آن ، از ی

که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و هر وقت صاحبش پیدا شد، چنانچه به صدقه 

 دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد(.
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)فاضل (: باید تا یک سال در محل ّ اجتماعات مردم و جایی که احتمال می دهد صاحب 

عرف مردم بگویند در مدّت یک سال مرتباً اعالن  آن آنجا باشد اعالن کند به نحوی که

 کرده است ..

)زنجانی (: مسأله هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند 

صاحبش را پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن کافری است که اموالش محترم است ، 

، باید از روزی که آن را پیدا در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد

 کرده تا یک سال در محل ّ اجتماع مردم اعالن کند.

)مکارم (: مسأله هر گاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد و قیمتش به اندازه یک درهم یا 

بیشتر است ، باید آن را تا یک سال اعالم کند )چنانچه از روزی که پیدا کرده تا یک 

 هفته هر روز

 119ص: 

اعالم کند، بعد هفته ای یک بار تا آخر سال در محل ّ اجتماع مردم کافی است ( چه آن 

مال متعلّق به مسلمانی باشد یا کافری که در امان مسلمانان است ، اعالم کردن واجب 

 است .

 [2567]مسأله 

 اشاره

د راگر انسان خودش نخواهد اعالن کند، می تواند به کسی که اطمینان دا 2119مسأله 

بگوید از طرف او اعالن نماید. )مکارم (: مسأله هرگاه به جای اعالم کردن لفظی ، اعالن 

کتبی در محلّی که مرکز رفت و آمد مردم است ، نصب کند و مردم آنجا غالباً با سواد 
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باشند یا افراد با سواد، اعالن را برای بیسوادان بخوانند و تا یک سال اعالن در آنجا بماند 

 ست .کافی ا

)زنجانی (: مسأله الزم نیست پیدا کننده خودش اعالن کند، بلکه می تواند به کسی که 

 اطمینان دارد بگوید که اعالن نماید.

 مسأله اختصاصی 

هرگاه در یکی از حرمهای مقدّس ، یا مساجد، محلّی برای گمشده  2677)مکارم (: مسأله 

 شده خود باید به آن محل ّ مراجعه کنندها تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا کردن گم

و متصدّیان آن محل ّ مورد اعتماد باشند، کافی است که گمشده را به محل ّ آن تحویل 

دهد و آنها تا یک سال باید آن را نگهداری کنند و اگر صاحب آن پیدا نشد، طبق مسأله 

ته ها در نظر گرف [ عمل نماید. و اگر در بعضی از شهرها چنین محلّی برای گمشده2113]

شود و مردم از آن با خبر باشند، وظیفه اعالن کردن ، با سپردن گمشده به آن محل ّ، از 

 دوش مردم برداشته می شود.

 [2568]مسأله 

( می تواند آن را برای 6اگر تا یک سال اعالن کند و صاحب مال پیدا نشود ) 2113مسأله 

( به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا 2خود بردارد )

( ولی احتیاط مستحب ّ آن است 3برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد )

( )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: در 6( )9دهد )که از طرف صاحبش صدقه ب

 صورتی که آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد ..

)نوری (: اگر در محدوده حرم پیدا کرده می تواند آن را صدقه دهد و اگر صاحبش پیدا 

رم غیر حشد ضامن او خواهد بود و یا آن را حفظ کند تا صاحبش پیدا شود امّا اگر در 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( )خوئی (، )تبریزی (: یا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا 2پیدا کرده .. )

شد به او بدهد یا از طرف صاحبش ) )خوئی (: به فقرا( صدقه بدهد و اگر آن مال را در 

حرم پیدا کرده باشد، احتیاط واجب آن است که تصدّق کند. ) )تبریزی (: یا برای 

 ه احتمال دارد صاحب آن پیدا شود نگهدارد(.صاحب آن تا وقتی ک

)زنجانی (: یا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد یا آن را صدقه 

( )صافی (: و اگر آن مال را 9( )فاضل (: یا از طرف صاحبش صدقه بدهد .. )3بدهد. )

 در حرم پیدا کرده باشد بنا بر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد.

)اراکی (: مسأله اگر مالی را در غیر حرم مکّه پیدا کند و تا یک سال اعالن کند و صاحب 

 مال 

 111ص: 

پیدا نشود، می تواند آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد، 

به او بدهد. ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از طرف صاحبش به فقیر غیر سیّد صدقه 

اگر در حرم پیدا شده ، می تواند برای او نگهداری کند که هر وقت صاحبش بدهد. و 

 پیدا شد به او بدهد و یا از طرف صاحبش به فقیر غیر سیّد صدقه بدهد.

)سیستانی (: مسأله اگر تا یک سال اعالن کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتی که 

د آن را برای صاحبش نگهداری کند آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد می توان

که هر وقت پیدا شد به او بدهد و در این مدّت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال 

ندارد و می تواند آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است 

ن اجب آکه آن را برای خود برندارد؛ و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط و

 است که آن را به فقرا صدقه بدهد.
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)بهجت (: مسأله اگر تا یک سال اعالن کرد و صاحب مال پیدا نشد چنانچه در غیر حرم 

مکّه پیدا کرده ، می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد یا به عنوان امانت برای صاحبش 

ر قصد کند که اگنزد خود نگهداری کند، یا به حاکم شرع بدهد یا برای خود بردارد و 

صاحبش پیدا شد، عوض آن را به او بدهد و اگر در حرم مکّه پیدا کرد، چنانچه قصد 

 ندارد که به عنوان امانت نگه دارد، ظاهر این است که صدقه می دهد.

)مکارم (: مسأله هر گاه تا یک سال اعالن کند و یا در محل ّ اعالن شده نگهداری شود 

( آن 6دا کننده مخیّر است یکی از چهار کار را انجام دهد: )و صاحب مال پیدا نشود، پی

را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر آن مال موجود نیست 

( از طرف 3( به صورت امانت برای او نگهداری کند. )2عوض آن را به او بدهد. )

سپارد و احتیاط مستحبّ  ( آن را به حاکم شرع ب9صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. )

صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است . احتیاط واجب آن است که اگر در حرم مکّه 

 مالی که قیمت آن به اندازه یک درهم یا بیشتر است پیدا کند، آن را برندارد.

 [2569]مسأله 

ی رااگر بعد از آن که یک سال اعالن کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را ب 2117مسأله 

صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعّدی 

( ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده 6، یعنی زیاده روی هم ننموده ، ضامن نیست )

( )خوئی (، 6( )9( در هر صورت ضامن است )3( یا برای خود برداشته باشد )2باشد )

گر ) )خوئی (، )تبریزی (: برای خود برداشته باشد ضامن )تبریزی (، )سیستانی (: ولی ا

است و اگر( از طرف صاحبش صدقه داده باشد صاحبش مخیّر است بین آن که به صدقه 

 راضی شده یا عوض مالش را مطالبه کند و ثواب صدقه برای تصدّق کننده باشد.
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 ی اگر برای خود)زنجانی (: چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده ، ضامن نیست ، ول

برداشته باشد ضامن است و اگر صدقه داده باشد صاحبش می تواند به صدقه دادن راضی 

شده یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه برای صدقه دهنده باشد. در سایر مسائل این 

فصل هم که از صدقه دادن سخن گفته شده ، اگر صاحب مال به صدقه راضی نشود، 

( )مکارم (: اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه دادن راضی 2ت . )صدقه دهنده ضامن اس

 نشد، باید عوض آن را به او بدهد.

 111ص: 

( )اراکی (: و همچنین در مالی که در حرم 9( )گلپایگانی (، )صافی (: ضامن است . )3)

 پیدا کرده اگر صدقه داده باشد، ضامن است .

 اضی شود، ضامن نیست .)فاضل (: امّا اگر صاحب مال به صدقه دادن ر

)بهجت (: مسأله اگر صاحب ِ مال بعد از یک سال اعالن پیدا شد، چنانچه مال را صدقه 

یا به حاکم شرع داده ، بنا بر أقرب ضامن نیست و همچنین اگر بدون افراط و تفریط تلف 

د وشده نیز ضامن نیست و اگر به عنوان امانت نگاه داشته ، تحویل می دهد و اگر برای خ

 برداشته عوض آن را باید بدهد.

 [2571]مسأله 

کسی که مالی را پیدا کرده ، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعالن نکند،  2194مسأله 

( )سیستانی (: 6( )2( باز هم واجب است اعالن کند )6گذشته از این که معصیت کرده )

ل ه آیت اللّه )مکارم ( نیست )فاضچنانچه احتمال دهد که مفید باشد .. این مسأله ، در رسال

(: اگر برای خودش بردارد، ضامن است و هر وقت صاحب آن پیدا شد، باید به او بدهد 

و اگر به نّیت صاحب آن صدقه بدهد، چنانچه بعداً صاحب آن پیدا شد و صدقه را قبول 
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یمت ا قکرد، وظیفه ای ندارد. امّا اگر صاحب آن به صدقه دادن راضی نشد، باید مثل ی

( 2آن را به او بدهد و صدقه ای که پرداخته است ، برای خودش محسوب می شود. )

)بهجت (: و در سالی که اعالن نکرده ، نمی تواند کارهایی را که در مسایل قبل گفته 

 شد، انجام دهد.

 [2573]مسأله 

( )اراکی (: 6) (6اگر بچه نا بالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او باید اعالن نماید ) 2196مسأله 

 بنا بر احتیاط واجب .

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او می تواند 

 اعالن نماید. و پس از آن برای او تملّک و یا از طرف صاحبش تصدّق کند.

اید و پس اعالن نم)فاضل (: مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او باید 

از آن ، برای او تملّک و یا از طرف صاحبش صدقه بدهد امّا اگر برای صغیر مصلحت 

 دارد بهتر است تملّک نماید.

)زنجانی (: مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند، ولی ّ او باید اعالن کند و پس 

ه دهد یا برای مالک آن از آن با رعایت مصلحت وی آن را برایش تملک کند یا صدق

 نگهدارد.

)بهجت (: مسأله اگر بچه نابالغ یا دیوانه چیزی را پیدا کند، ولی ّ او باید وظایفی را که 

 گفته شد، انجام دهد.

)مکارم (: مسأله هر کودک نابالغی مالی را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که ولی ّ او 

پیدا نشد، مطابق یکی از دستورهای اعالن نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن 

 [ آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل می نماید.2113چهارگانه گذشته ] در مسأله 
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)سیستانی (: مسأله اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانه دار باشد و قیمت 

 آن 

 119ص: 

به مقدار یک درهم برسد ولی ّ او می تواند اعالن نماید، بلکه واجب است که اعالن 

نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوانه گرفته باشد؛ و اگر یک سال اعالن کرد و صاحب 

 [ گفته شد عمل نماید.2113مال پیدا نشد، باید به آنچه در مسأله ]

 [2572]مسأله 

ن سالی که اعالن می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید اگر انسان در بی 2192مسأله 

( )مکارم (: و یا از اّول 6( )2( احتیاط واجب آن است که آن را صدقه بدهد )6شود )

 مأیوس باشد که صاحب آن را پیدا کند ..

 )فاضل (: به نحوی که اعالن کردن ، لغو شمرده شود ..

ل و می تواند به وظایفی که گفته شد عم )بهجت (: بنا بر أظهر دیگر اعالن واجب نیست

 ( )نوری (: یا نگهداری کند تا صاحبش پیدا شود.2نماید. )

 )خوئی (: ]اگر[ بخواهد آن را صدقه بدهد یا تملّک نماید اشکال دارد.

)اراکی (: تملک آن و همچنین صدقه دادن آن اشکال دارد و باید به عنوان امانت آن را 

 نگهداری کند.

 نی (، )تبریزی (، )صافی (: ]اگر[ بخواهد آن را صدقه بدهد، اشکال ندارد.)گلپایگا

 )مکارم (: احتیاط واجب آن است که آن مال را از طرف صاحب اصلیش به فقیر بدهد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 )سیستانی (: باید به اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد.

واجب در صورت امکان با اجازه حاکم )زنجانی (: باید آن را صدقه دهد که به احتیاط 

 شرع باشد.

 [2571]مسأله 

( چنانچه در نگهداری 6اگر در بین سالی که اعالن می کند مال از بین برود، ) 2193مسأله 

( یا تعدّی ، یعنی زیاده روی کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش 2آن کوتاهی کرده )

( 6هم ننموده ، چیزی بر او واجب نیست . ) ( و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی3بدهد )

)مکارم (: ضامن نیست ، مگر این که در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد. 

( )سیستانی (: یا در آن تصرّف کرده است ، عوض آن را برای صاحبش ضامن است 2)

، چیزی بر او  و باید اعالن را ادامه دهد و اگر کوتاهی نکرده و تصرّف هم ننموده است

 واجب نیست .

)زنجانی (: باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده ، چیزی بر او واجب 

( )بهجت (: و گرنه چیزی بر عهده او نخواهد بود، ولی اگر قبل از تمام شدن 3نیست . )

 سال برای خودش بردارد و تلف شود، ضامن است .

 [2574]مسأله 

نخود نقره سکه دار می رسد  62/ 1ی را که نشانه دارد و قیمت آن به اگر مال 2199مسأله 

( در جایی پیدا کند که معلوم است بواسطه اعالن ، صاحب آن پیدا نمی شود می تواند 6)

( و چنانچه صاحبش پیدا شود و به 2در روز اوّل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد )

بدهد و ثواب صدقه ای که داده مال خود  صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او

( 2( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: قیمت آن به یک درهم می رسد .. )6اوست . )
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)خوئی (، )تبریزی (: از طرف صاحبش ) )خوئی (: به فقرا( صدقه بدهد و الزم نیست 

ا سال تمام ت صبر کند تا سال تمام شود. ]پایان مسأله [ )فاضل (: و الزم نیست صبر کند

 شود ..

 113ص: 

)اراکی (: بنا بر احتیاط واجب باید در روز اوّل با اجازه حاکم شرع آن را از طرف 

 صاحبش به غیر سیّد صدقه بدهد ..

)سیستانی (: باید از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقرا با اذن حاکم شرع بنا بر 

 ا سال تمام شود.احتیاط واجب صدقه بدهد، و نباید صبر نماید ت

)بهجت (: مسأله اگر مال نشانه داری را که  2192)مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

ارزش آن به یک درهم می رسد در جایی پیدا کند که معلوم است بوسیله اعالن صاحب 

آن پیدا نمی شود، مثل بیابانها یا خرابه ها و مانند آن ، اگر مالک آن و لو اجمالًا معلوم 

اشد حکم کمتر از یک درهم را دارد؛ و اگر مالک آن و لو اجمالًا معلوم باشد باید به نب

 وظایفی که برای بعد از اعالن گفته شد عمل نماید.

)زنجانی (: مسأله اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می رسد، در جایی 

پیدا کند که معلوم است به واسطه اعالن ، صاحب آن پیدا نمی شود، می تواند از روز 

اوّل ، آن را صدقه بدهد و الزم نیست صبر نماید تا سال تمام شود و به احتیاط واجب 

 م شرع اجازه بگیرد.برای صدقه دادن از حاک

 [2575]مسأله 

اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود اوست بر دارد بعد بفهمد  2191مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه 2( باید تا یک سال اعالن نماید )6مال خودش نبوده )
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جاری  بر آن( )سیستانی (: احکامی که در مسائل گذشته گفته شد، 6)بهجت ( نیست )

 است .

)مکارم (: نمی تواند آن را در همانجا بیندازد، بلکه باید مطابق دستوری که گذشت تا 

یک سال اعالن نماید و اگر با پای خود آن را تکان دهد این حکم را ندارد، هر چند 

 خود این کار اشکال دارد.

( )گلپایگانی (، )صافی (: و همچنین است اگر 2)زنجانی (: باید به احکام آن عمل کند. )

 مثلًا پای خود را به گمشده ای بزند و آن را از جای خودش حرکت دهد.

)فاضل (: و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر آن را با پای خود حرکت داده و 

 جابجا کند.

 [2576]مسأله 

زم نیست موقع اعالن ، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید، بلکه همین ال 2191مسأله 

قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است . )گلپایگانی (، )فاضل (: مسأله باید موقع 

اعالن ، جنس چیزی را که پیدا کرده معیّن نماید به نحوی که در نظر عرف ، صدق ِ 

گوید: دا کرده ام یا لباسی ؛ و اگر همین قدر بتعریف کند، مثل این که بگوید: کتابی پی

 چیزی پیدا کرده ام ، کافی نیست .

)صافی (: مسأله الزم نیست موقع اعالن ، جنس چیزی را که پیدا کرده معین نماید، بلکه 

به نحوی که در نظر عرف صدق ِ تعریف کند، که کسی که مال را گم کرده است ملتفت 

 کرده ام کافی است . شود اگر چه بگوید چیزی پیدا

 117ص: 
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)بهجت (: مسأله در موقع اعالن بعضی از اوصاف مال پیدا شده را می گوید که تا حدودی 

 آن را بشناساند و بعضی دیگر را نمی گوید تا مالک حقیقی را بشناسد.

)مکارم (: مسأله باید در موقع اعالن کردن ، طوری بگوید که نشانه های آن روشن نشود 

سی آمد و نشانه های آن را داد به طوری که اطمینان حاصل شد مال او است باید و اگر ک

به او بدهد، ولی الزم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات ، صاحب مال هم ملتفت آن 

 نیست ، بگوید.

)سیستانی (: مسأله چیزی را که پیدا کرده باید بطوری اعالن کند که اگر صاحب آن 

که آن چیز مال اوست . و این امر به حسب اختالف موارد فرق می بشنود احتمال دهد 

کند مثلًا گاهی همین قدر کافی است که بگوید: چیزی پیدا کرده ام ، ولی در بعضی 

موارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثلًا بگوید: قطعه ای طال پیدا کرده ام ، و در بعضی 

ه د، مثلًا بگوید: گوشواره ای طال پیدا کردموارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کن

ام ؛ ولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعیّن نشود. و باید در جایی 

 اعالن کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می رسد.

)زنجانی (: مسأله در هنگام اعالن باید عبارتی را برگزیند که بیش از همه شنونده را متوّجه 

یا مالی  چیزی»مشده و صفات آن بنماید؛ بنا بر این معمولًا نمی تواند بگوید که مال گ

البّته  «طال یا نقره یا ظرف یا پیراهنی پیدا شده است »؛ بلکه مثلًا باید بگوید: «پیدا شده 

نباید تمام ویژگی های آن را هم ذکر کند، بلکه باید هنوز چیز پیدا شده در بوته ابهام 

الصه باید بهترین راهی را که مال را به صاحبش می رساند برگزیند؛ عبارت باقی باشد، خ

 اعالن نه کاملًا مبهم باشد و نه کاملًا مشخّص ، بلکه ما بین این دو حالت باشد.

 [2577]مسأله 
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( در صورتی 6اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است ) 2199مسأله 

( ولی 3( و یقین پیدا کند که مال او است )2های آن را بگوید )باید به او بدهد که نشانه 

اگر ذکر نشانه ها فقط موجب گمان مالک بودنش باشد مخیر است که به او بدهد یا از 

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: و نشانه های آن را 6دادن به او خودداری نماید. )

انه داشته باشد مال اوست و الزم نیست نش بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان

 هایی را که بیشتر اوقات ، صاحب مال هم ملتفت آنها نیست ، بگوید.

)زنجانی (: و نشانه های آن را بگوید، اگر اطمینان نباشد مال اوست نمی تواند به او بدهد 

قات صاحب وو اگر اطمینان باشد باید به او بدهد و الزم نیست نشانه هایی را که بیشتر ا

 مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.

)بهجت (: اگر یقین یا اطمینان پیدا کند که راست می گوید یا دو شاهد عادل شهادت 

دهند و یا ادّعا کننده قسم بخورد که مال اوست ، واجب است به او داده شود، ولی اگر 

ت دهد، مخیّر از نشانه دادن او فقط گمان برایش حاصل شود یا یک شاهد عادل شهاد

است به او بدهد یا ندهد و در صورتی که گمان قوی پیدا کند، وجوب تحویل به او خالی 

( )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: ولی الزم نیست نشانه هایی را که 2از وجه نیست . )

 بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست ، بگوید.

 114ص: 

و بدهد که برای او از نشانه هایی که می گوید، یقین یا )اراکی (: در صورتی باید به ا

اطمینان حاصل شود که آن چیز مال اوست ولی الزم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات 

( )فاضل (: یقین یا اطمینان پیدا کند که 3صاحب مال هم متوجّه آنها نیست ، بگوید. )

 (2191به ذیل مسأله  مال اواست . ]پایان مسأله [ )مکارم (: رجوع کنید

 [2578]مسأله 
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( چنانچه 6نخود نقره سکه دار برسد ) 62/ 1اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به  2193مسأله 

اعالن نکند و در مسجد، یا جای دیگری که محل ّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز 

سأله ت . این ماز بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن اس

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 اگر قیمت چیزی که پیدا کرده ) )تبریزی (: و نشانه دارد(، به یک درهم برسد ..

 )مکارم (: مالی که پیدا کرده ، اگر قیمت آن یک درهم یا بیشتر باشد ..

 [2579]مسأله 

هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید تا مقداری که ممکن  2197مسأله 

( و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگه دارد 6است آن را نگه دارد بعد قیمت کند )

( آن است که در فروش آن به خودش یا به دیگری ، از حاکم 2)و احتیاط مستحب ّ )

در هر صورت باید تعریف تا یک سال را ادامه شرع در صورت امکان اجازه بگیرد و 

(. و اگر صاحب آن پیدا نشد 3دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول را به او تسلیم کند )

( آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع 9از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب )

 عیّن کند ..( )اراکی (: بعد با اجازه حاکم شرع قیمت آن را م6اجازه بگیرد. )

)فاضل (: بعد با اجازه مجتهد جامع الشرائط یا وکیل او قیمت آن را معیّن کند و بفروشد 

و پولش را نگه دارد و تا یک سال تعریف و اعالن کند؛ چنانچه صاحب آن پیدا نشد، از 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 3( )اراکی (: احتیاط واجب .. )2طرف او صدقه بدهد. )

 ( )نوری (: احتیاط مستحب ّ ..9لّه )نوری ( نیست [ )آیت ال

)خوئی (: مسأله هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید با اجازه حاکم 

شرع یا وکیل او قیمت آن را معیّن کند و بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن 

 پیدا نشد، از طرف او صدقه بدهد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

صافی (: مسأله هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید )گلپایگانی (، )

قیمت آن را معیّن کند یا برای خودش بردارد و یا به دیگری بفروشد و پولش را برای 

صاحبش نگه دارد و احتیاط الزم آن است که این کار با اذن حاکم شرع یا وکیل او باشد 

ساقط نمی شود. و اگر تایک سال صاحبش  و در هر دو صورت وجوب اعالن تا یک سال

 پیدا نشد، می تواند در ثمن تصرّف 

 116ص: 

کند و یا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و هر وقت صاحب مال پیدا شود، باید 

عوض ثمن و یا قیمتی را که به عهده گرفته و مال را برای خود برداشته به او ردّ کند؛ بلی 

 شد و صاحب مال به صدقه راضی شود، چیزی بر او نیست .، اگر ثمن را صدقه داده با

)تبریزی (: مسأله هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود می تواند قیمت 

آن را تعیین کرده و خود، پیدا شده را تملّک و صرف نماید و تا یک سال فحص از 

صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب ّ قیمت تعیین شده را از طرف 

 او صدقه کند.

هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود مانند بسیاری از  )مکارم (: مسأله

غذاها و میوه ها، باید تا مدّتی که فاسد نمی شود آن را نگه دارد بعد قیمت کند و خودش 

آن را مصرف نماید یا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پیدا نشد، از طرف 

است که اگر دسترسی به حاکم شرع دارد، از او  او صدقه بدهد و احتیاط مستحب ّ آن

 اجازه بگیرد.

)بهجت (: مسأله هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود می تواند آن را 

قیمت کند و برای خود بردارد، و میزان ، قیمت زمانی است که در آن تصرّف می نماید 
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الن و سایر وظایف ، در اینجا برای و تمام وظایفی که برای اصل مال بود، از قبیل اع

 عوض مال ثابت است و می تواند به حاکم مراجعه کرده و از او کسب تکلیف نماید.

)سیستانی (: مسأله هرگاه چیزی را که پیدا کند که تا یک سال نمی ماند، باید تا آخرین 

رند آن را ازمانی که باقی می ماند البتّه با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت د

حفظ کند و احتیاط واجب آن است که در طی ّ این مدّت او را اعالن کند و چنانچه 

صاحبش پیدا نشد، می تواند قیمت آن را معیّن کند و برای خود بردارد، و می تواند 

بفروشد و پولش را نگه دارد و در هر دو صورت باید اعالن را ادامه دهد و اگر صاحبش 

ا به او بدهد و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد، باید به آنچه در پیدا شد قیمت آن ر

 [ گفته شد عمل نماید.2113مسأله ]

)زنجانی (: مسأله هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود یا از قیمت آن کاسته 

می گردد، باید تا مقداری که از قیمت آن کاسته نمی شود آن را نگهدارد و بعد از آن 

ت کند و خودش بردارد و یا بفروشد و پولش را نگهدارد، و احتیاط مستحب ّ آن قیم

است که در صورت امکان در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاکم شرع اجازه 

بگیرد و ظاهراً اجازه الزم نیست ، بویژه در چیزهایی مثل غذای پخته و سبزیجات که به 

د اعالن را تا یک سال ادامه دهد تا اگر سرعت فاسد می شوند، و در هر صورت بای

 صاحب آن پیدا شد پول آن را به وی بدهد و اگر صاحب آن پیدا نشد صدقه دهد.

 [2581]مسأله 

اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد  2134مسأله 

( این 2ال ندارد )( در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشک6)

( )سیستانی (: وضو و نمازش باطل نمی 6مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )
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( )خوئی (، )فاضل (: ) )خوئی 2شود حتی اگر نخواهد آن را به صاحبش تحویل دهد. )

 (: بی شبهه اشکال ندارد( و الّا حکم مغصوب را دارد.

 112ص: 

است که آن را به این وسیله حفظ کند تا به دستور  )مکارم (: در صورتی که قصدش این

 شرع در باره آن عمل نماید اشکالی ندارد.

)زنجانی (: مسأله اگر همراه داشتن مالی که پیدا کرده ضرری بدان نداشته باشد، می تواند 

 آن را در موقع وضو و نماز یا غیر آن همراه داشته باشد.

 [2583]مسأله 

را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند  اگر کفش او 2136مسأله 

( ) در صورتی که از پیدا شدن 6کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده )

( بجای کفش خودش 3( می تواند )2صاحبش مأیوس و یا برایش مشقّت داشته باشد )

یدا وقت صاحب آن پ( ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر 9بردارد )

( باید با اجازه 1شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود )

( و اگر احتمال دهد کفشی 1حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد )

( باید با آن معامله مجهول المالک نماید، 9که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده )

از صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود از طرف او به فقیر  یعنی

( )اراکی (: و بداند که 6صدقه بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 عمداً برده و دسترسی به او ندارد ..

شی ف)خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )فاضل (: و راضی است که کفشش را عوض ک

 که برده است بردارد ) )فاضل (: بلکه اگر بداند عمداً آن را برداشته ( ..
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 )زنجانی (: و نتواند کفش خود را بدست آورد ..

( ]قسمت داخل 2)مکارم (: و این کار عمداً انجام شده و دسترسی به آن شخص نیست .. )

( )اراکی (: 3پرانتز بجز رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( در بقّیه رساله ها نیست [ )

 می تواند کفش او را به عنوان تقاص ..

ستانی (، )تبریزی (: و همچنین ( )خوئی (، )سی9)زنجانی (: می تواند کفشی را که مانده .. )

است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق ّ و ظلم برده است ، ولی در این فرض باید 

قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد و الّا حکم مجهول المالک نسبت به زیادی قیمت 

جاری است ، و در غیر این دو صورت ، حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد 

 د ) )تبریزی (: مگر آن که بداند صاحب او از آن کفش ، اعراض کرده (.بو

)صافی (: به شرط آنکه قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، ولی اگر قیمتش بیشتر 

باشد و از دسترسی به صاحبش ناامید باشد حکم مجهول المالک را دارد و اگر بخواهد 

ت زیادی قیمت به حاکم شرع باشد چنانکه آن را بردارد باید با اذن حاکم شرع و پرداخ

می تواند زیادی قیمت را با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال 

دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده ، در صورتی که قیمت آن از 

اطاً آن ینخود نقره سکّه دار کمتر باشد و مأیوس از دسترسی به صاحبش باشد احت 62/ 1

 را به حکم مجهول المالک عمل نماید

 113ص: 

و اگر بیشتر باشد تا یک سال اعالن کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش 

 صدقه بدهد.
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( )اراکی (: بنا بر 1)مکارم (: و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد از او اجازه بگیرد .. )

قیمت را از طرف صاحبش به فقیر غیر سید احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع زیادی 

صدقه بدهد. و اگر کسی که کفش او را برده متعمّد نبوده یا احتمال دهد کفشی که مانده 

مال کسی نیست که کفش او را برده و دسترسی به او نیست باید با آن معامله مجهول 

ود، بنا أیوس شالمالک نماید، یعنی از صاحبش تفحّص کند و چنانچه از پیدا کردن او م

 بر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع از طرف او به فقیر غیر سیّد صدقه بدهد.

)فاضل (: باید زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی 

که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده چنانچه از پیدا کردن صاحبش مأیوس 

بدهد و احتیاط واجب آن است که به اذن حاکم شرع  باشد، از طرف او آن را صدقه

 باشد.

)مکارم (: زیادی را از طرف صاحبش صدقه می دهد، ولی اگر یقین دارد یا احتمال می 

دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده ، چنانچه از پیدا کردن صاحب 

ید به اجازه حاکم شرع زیادی ( )زنجانی (: با1آن مأیوس باشد باید آن را صدقه دهد. )

قیمت را صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او 

را برده ، در صورتی که قیمت آن از یک درهم کمتر باشد، می تواند برای خود بردارد 

( 9و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعالن کند و بعد از یک سال احتیاطاً صدقه بدهد )

( نخود نقره سکّه دار کمتر 62/ 1)گلپایگانی (، )نوری (: در صورتی که قیمت آن از 

باشد، می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعالن کند و بعد از 

 یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.

 [2582]مسأله 
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خود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کند و از ن 62/ 1اگر مالی را که کمتر از  2132مسأله 

آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه کسی آن را بردارد، برای 

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )خوئی (، )بهجت (، )سیستانی (، 6او حالل است )

 او اشکال دارد.( )اراکی (: حالل بودن مال برای 6)زنجانی ( و )تبریزی ( نیست )

 مسائل اختصاصی 

اگر مالی که در دست انسان است ، مجهول المالک  2176)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند، الزم است صاحب آن را « صاحب آن نامعلوم »

جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را ) )خوئی (: به فقرا( صدقه 

هد و أحوط این است که با اجازه حاکم شرع تصدّق کند و اگر بعداً صاحبش پیدا بد

 شود، ضمانی ندارد.

در مواردی که مال را از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا  2266)مکارم (: مسأله 

صدقه می دهند، به سیّد یا غیر سّید می توان داد و اگر خودش مستحق ّ باشد، خودش نیز 

 می تواند بردارد.

اگر مالی که در دست انسان است ، مجهول المالک باشد یعنی  2194)سیستانی (: مسأله 

 صاحب 

 119ص: 

آن نامعلوم باشد و گم شده بر آن مال صدق نکند در صورتی که اطمینان داشته باشد که 

مالک آن راضی به تصرّف او در آن می باشد، جایز است به هر طوری که می داند او 

راضی است در آن تصرّف کند و گر نه الزم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال 

و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به یافتنش را می دهد جستجو نماید 
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فقیر صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد و همچنین می 

تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد؛ و اگر بعداً صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی به 

 او بدهد.صدقه دادن نشود، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را به 

اگر صاحب مالی که در دست انسان است نامعلوم باشد )مجهول  2176)زنجانی (: مسأله 

المالک ( و بر آن ، مال پیدا شده صدق نکند، مثل آن که کسی امانتی به انسان می سپارد 

و بعد فراموش می کند که صاحب مال چه کسی بوده است و صاحب مال هم به دنبال 

است صاحب آن را جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن مالش نمی آید، الزم 

صاحبش ، آن را صدقه بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه حاکم شرع صدقه 

دهد و اگر بعداً صاحبش پیدا شد، چیزی بر عهده او نیست ؛ همچنین اگر صاحب مال 

یا وکیل او برساند آن را  مشخّص است ، ولی انسان نمی تواند آن را به وی یا به ولی ّ

 صدقه بدهد که به احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع باشد.

نخود نقره سکّه دار ارزش دارد پیدا  62/ 1اگر مالی را که کمتر از  2949)فاضل (: مسأله 

کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه کسی آن را بر 

 ست .دارد، برای او حالل ا

لباسهایی را که برای دوختن نزد خیّاط می آورند، طالیی را که  2943)فاضل (: مسأله 

نزد زرگر برای تعمیر می گذارند، کتابهایی که برای صحافی یا فروش به صحّاف و 

کتابفروش می سپارند و وسایلی که برای تعمیر و اصالح ، نزد تعمیرکار می برند؛ چنانچه 

د و به سراغ آنها نیاید، پس از جستجو و تحقیق اگر از آمدن صاحب آنها مجهول باش

صاحب آنها مأیوس شوند بنا بر احتیاط واجب باید از طرف صاحبانش آنها را صدقه 

 بدهند.

 111ص: 
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 احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات 

 [2581]مسأله 

( 6برند )سر ب اگر حیوان حالل گوشت را به دستوری که بعداً گفته می شود 2133مسأله 

چه وحشی باشد و چه اهلی ، بعد از جان دادن ، گوشت آن حالل و بدن آن پاک است 

( ولی بهیمه ای که انسان با آن وطی و نزدیکی کرده و حیوانی که نجاستخوار شده ، 2)

اگر به دستوری که در شرع معین نموده اند آن را استبراء نکرده باشند، بعد از سربریدن 

( )مکارم (: خوردن گوشت آن حالل است ، خواه اهلی 6حالل نیست . )، گوشت آن 

باشد یا وحشی ، مگر حیوانی که انسانی با آن وطی و نزدیکی کرده که گوشت آن و 

حتّی گوشت بچه آن حرام است و همچنین حیوانی که نجاستخوار شده ، مگر این که با 

( )خوئی 2بدهند و پاک کنند. )دستوری که در شرع معیّن گردیده ، آن را غذای پاک 

یر کرده و گوسفندی که ش« نزدیکی »(، )تبریزی (: ولی حیوانی که انسان با آن وطی 

خوک خورده و همچنین حیوانی که نجاستخوار شده ، اگر به دستوری که در شرع معین 

 نموده اند آن را استبراء نکرده باشند، بعد از سر بریدن ، گوشت آن حالل نیست .

پایگانی (، )صافی (، )نوری (: ولی حیوانی که نجاستخوار شده ، اگر به دستوری که )گل

در شرع معین نموده اند، آن را استبراء نکرده باشند، و حیوانی که انسان با آن وطی 

کرده ) )صافی (: و گوسفندی که شیر خوک به قدری خورده باشد که « نزدیکی »

 از سر بریدن ، گوشت آن حالل نیست .استخوانش از آن سخت شده باشد( بعد 

)زنجانی (: بعد از جان دادن ، بدن آن پاک و در نتیجه گوشت آن حالل است ، البتّه در 

[ خواهد آمد حیوان حالل گوشت ، حرام گوشت 2132برخی موارد که در مسأله ]

 خواهد شد، لذا با سر بریدن گوشت آن حالل نمی شود.
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ستخوار شده ، اگر به دستوری که در شرع معین نموده اند )فاضل (: ولی حیوانی که نجا

آن را استبراء نکرده باشند، بعد از سر بریدن گوشت آن حالل نیست ، و همین طور بهیمه 

 ای را که انسان با آن وطی و نزدیکی کرده ، گوشت آن و گوشت بچه آن حرام است .

نین حیوانی که انسان با آن )بهجت (: ولی حیوان نجاستخوار که استبراء نشده و همچ

 نزدیکی کرده گوشت آن حالل نیست .

)سیستانی (: مسأله حیوان ، چه وحشی باشد چه اهلی ، اگر آن را به دستوری که بعدًا 

گفته می شود، سر ببرند پس از جان دادن گوشت آن حالل و بدن آن پاک است . و 

 برای حالل شدن 

 111ص: 

 است که در مسائل آینده خواهد آمد.شتر و ماهی و ملخ راه دیگری 

 [2584]مسأله 

حیوان حالل گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان حالل  2139مسأله 

گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی 

حالل  پاک و ( اگر به دستوری که بعداً گفته می شود آنها را شکار کنند6شده است )

است ، ولی حیوان حالل گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی )و حیوان حالل 

(، با شکار کردن پاک و 2گوشت وحشی که بواسطه تربیت کردن اهلی شده است )

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: و به سهولت ، ذبحش میسّر نیست 6حالل نمی شود. )

.. 
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سلحه )با دستوری که بعداً گفته می شود( آن را شکار کنند حالل )مکارم (: اگر به وسیله ا

است ، ولی حیوان حالل گوشت اهلی را اگر شکار کنند، حالل نمی شود، همچنین 

 حالل گوشت وحشی که به وسیله تربیت کردن اهلی شده است .

(، ( )گلپایگانی 2)سیستانی (: وحشی یا سرکش شده است که نمی توان آن را گرفت .. )

 )صافی (، )فاضل (: و ذبحش به سهولت میسور است ..

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست [

 [2585]مسأله 

حیوان حالل گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حالل می  2131مسأله 

شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید بنا بر این بچه آهو که نمی تواند فرار کند و بچه 

( و اگر آهو 6کبک که نمی تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حالل نمی شود )

ار کند با یک تیر شکار نمایند، آهو حالل و بچه اش حرام و بچه اش را که نمی تواند فر

 ( )مکارم (، )بهجت (، )زنجانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .6است . )

 [2586]مسأله 

حیوان حالل گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد، اگر به خودی خود  2131مسأله 

)گلپایگانی (، )فاضل (،  (6(. )6بمیرد پاک است ، ولی گوشت آن را نمی شود خورد )

)صافی (: اگر به خودی خود ) )فاضل (: در آب ( بمیرد یا به غیر دستور شرعی که در 

 صید ماهی گفته می شود آن را بکشند پاک است ، ولی گوشت آن را نمی شود خورد.

)زنجانی (: اگر به خودی خود بمیرد یا به غیر دستور شرعی که گفته می شود آن را بکشد 

 است ولی گوشت آن را نمی شود خورد. پاک
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 )مکارم (: اگر به خودی ِ خود در آب بمیرد، پاک است ولی گوشت آن حرام است .

 [2587]مسأله 

(، با سر بریدن حالل 6حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار ) 2139مسأله 

( )زنجانی (: پس از مرگ حالل نیست ، 6(. )3(، ولی مرده آن پاک است )2نمی شود )

( 2چه خودش بمیرد یا سرش را ببرند یا آن را شکار کنند، ولی مرده آن پاک است . )

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (، )نوری (: چه 3شده . ))بهجت (: بقیّه مسأله ذکر ن

 خودش بمیرد یا سرش را ببرند.

)سیستانی (: مانند مار و سوسمار، مرده آن پاک است ، پس شکار یا سر بریدن آن اثری 

 ندارد.

 119ص: 

 [2588]مسأله 

سگ و خوک بواسطه سر بریدن و شکار کردن پاک نمی شوند و خوردن  2133مسأله 

( و حیوان حرام گوشتی را که درنده و گوشتخوار است 6گوشت آنها هم حرام است )

( یا با تیر و مانند آن 2مانند گرگ و پلنگ ، اگر به دستوری که گفته می شود سر ببرند )

شکار کنند پاک است ، ولی گوشت آن حالل نمی شود، و اگر با سگ شکاری آن را 

( )زنجانی (: پاک نمی شود و در 6( )3دارد ) شکار کنند، پاک شدن بدنش هم اشکال

( )بهجت (: بنا بر أظهر پاک است ولی 2نتیجه خوردن گوشت آنها هم حرام است .. )

گوشت آن حالل نمی شود. ]پایان مسأله [ )مکارم (: یا با اسلحه شکار کنند پاک است ، 

( 3نند. )ولی گوشت آن حالل نمی شود، همچنین اگر با سگ شکاری آن را شکار ک
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)فاضل (: و ظاهر این است که سایر حیوانات بجز سگ و خوک قابل تذکیه هستند، مگر 

 حشرات که در قابلیّت آنها برای تذکیه ، اشکال است .

)سیستانی (: مسأله سر بریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمی 

ت کوچکی که در داخل شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است و همچنین حیوانا

زمین النه داشته و خون جهنده دارند مانند موش و موش خرما که با شکار یا سر بریدن ، 

گوشت و پوست آنها پاک نمی شود. حیوانات حرام گوشت بجز آنچه در مسأله پیش 

گفته شد با سر بریدن یا شکار کردن با اسلحه ، گوشت و پوست آنها پاک می شود، چه 

و چه غیر درنده ، حتی فیل و خرس و بوزینه ) که از نظر فقهی محل ّ  درنده باشند

اختالفند(؛ ولی اگر حیوانات حرام گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنشان محلّ  

 اشکال است .

 [2589]مسأله 

( در 6فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی که مانند مار و سوسمار ) 2137مسأله 

می کنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند؛ داخل زمین زندگی 

( و همچنین اگر سر آنها را ببرند پاک نمی شوند مگر راسو و سوسمار که پاک 2نجسند )

( 2( )خوئی (، )تبریزی (: مانند سوسمار .. )6شدن آن با تذکیه ، خالی از وجه نیست . )

 ا را با اسلحه شکار نمایند پاکند.)خوئی (: ولی اگر آنها را سر ببرند یا آنه

)اراکی (، )زنجانی (: بلکه اگر سر آنها را هم ببرند، یا آنها را شکار نمایند، پاک شدن 

 بدنشان اشکال دارد.

)گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: بلکه اگر سر آنها را هم ببرند، یا آنها را شکار نمایند، 

الزم ) )نوری (: احتیاط واجب ( اجتناب از آنها پاک شدن بدنشان اشکال دارد و احتیاط 

 است .
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)تبریزی (: ولی اگر آنها را سر ببرند یا آنها را با غیر سگ شکار نمایند، پاکند ولی اگر 

حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد پوست دار نباشد، سر بریدن آن موجب پاکی 

 نمی شود.

 ها را شکار کنند، پاک است .)مکارم (: ولی اگر سر آنها را ببرند یا آن

 .2133)فاضل (، )سیستانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 113ص: 

)بهجت (: مسأله فیل ، خرس ، بوزینه ، سوسمار، موش و حیوانهایی که مانند مار در داخل 

زمین زندگی می کنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند، نجسند، 

را ببرند، پاک شدن بدنشان در سه موردِ اوّل خالی از وجه نیست ولی ولی اگر سر آنها 

 در بقیّه خالف احتیاط است .

 [2591]مسأله 

اگر از شکم حیوان زنده بچه مرده ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند،  2174مسأله 

( )زنجانی (: نجس است ، بنا بر این خوردن گوشت 6( )6خوردن گوشت آن حرام است )

 حرام است . آن

 دستور سر بریدن حیوانات 

 [2593]مسأله 

دستور سربریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آنرا از پایین  2176مسأله 

( )بهجت 6( و اگر آنها را بشکافند کافی نیست . )6برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرند )

ر که زی« مری »که مجرای تنفّس حیوان است و « حلقوم »(: و آن چهار رگ عبارتند از : 
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حیوان است و دو رگ خونی دیگر، که دو طرف حلقوم  حلقوم است و مجرای غذای

 گفته می شود ..« ودج »است و به آنها 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله دستور سربریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن 

آن را به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند، کافی نیست و معروف این است که 

ج واقع نمی شود مگر این که از زیر برآمدگی گلو ببرند و بریدن این چهار رگ در خار

آن چهار رگ عبارت است از مجرای نفس و مجرای خوردن و دو رگ کلفتی که در 

 دو طرف مجرای نفس می باشد.

)گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (، )نوری (، )زنجانی (: مسأله دستور سر بریدن حیوان 

و دو شاهرگ را که در دو « مجرای غذا»مری  و« مجرای نفس »آن است که حلقوم 

گفته می شود، از پایین برآمدگی « چهار رگ »طرف حلقوم است که به آنها أوداج أربعه 

 زیر گلو بطور کامل ببرند، و اگر آنها را بِشکافند کافی نیست .

)مکارم (: مسأله برای سر بریدن حیوان اگر حلقوم و دو رگ بزرگ گردن را به طور 

ببرند کافی است ، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که چهار رگ بزرگ یعنی دو  کامل

 رگ بزرگ ِ گردن به اضافه حلقوم و مری از پایین برآمدگی گلو بریده شود.

)سیستانی (: مسأله دستور سر بریدن حیوان آن است که چهار مجرا را بطور کامل ببرند: 

دو رگ کلفتی که در دو طرف  9و  3 مجرای خوردن )مری ( 2مجرای نفس )حلقوم (  6

مری و حلقوم می باشد و بنا بر احتیاط واجب شکافتن آنها یا بریدن حلقوم به تنهایی 

کافی نیست ، و بریدن این چهار چیز واقع نمی شود مگر اینکه از زیر مهره ای که حلقوم 

 و مری از آنجا جدا می شوند ببرند.

 [2592]مسأله 
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بعد بقّیه  6( و صبر کنند تا حیوان بمیرد 6از چهار رگ را ببرند )اگر بعضی  2172مسأله 

( ولی به طور معمول 3( بلکه اگر به این مقدار هم صبر نکنند )2را ببرند فایده ندارد )

( اگر چه پیش از جان دادن حیوان بقیّه رگها را ببرند 9چهار رگ را پشت سر هم نبرند )

 ر بعضی از این چهار مجرا را ببرند ..( )سیستانی (: اگ6( )1اشکال دارد )

 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .2)بهجت (: در حال اختیار ببرند .. )

 117ص: 

)خوئی (، )زنجانی (، )سیستانی (: امّا در صورتی که چهار رگ را پیش از جان دادن 

 ) حیوان ببرند ولی به طور معمول پشت سر هم نباشد، آن حیوان پاک و حالل است

( 3)خوئی (، )زنجانی (: اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که پشت سر هم ببرند(. )

)گلپایگانی (، )صافی (: ولی به طور معمول چهار رگ را طوری پشت سر هم نبرند که 

 یک کار شمرده شود اشکال دارد، اگر چه پیش از جان دادن حیوان بقّیه رگها را ببرند.

ل رگها را پشت سر هم نبرند، اگر چه هنوز حیوان جان داشته )مکارم (: ولی به طور معمو

( )فاضل (: به طوری که عمل واحد حساب شود .. )نوری (: که 9باشد، اشکال دارد. )

 ( )تبریزی (: اگر چه حلیّت آن بعید نیست .1یک کار شمرده شود .. )

 [2591]مسأله 

دن از چهار رگی که در گراگر گرگ گلوی گوسفند را به طوری بکند که  2173مسأله 

( ولی اگر مقداری از 6است و باید بریده شود، چیزی نماند، آن حیوان حرام می شود )

گردن را بکند و چهار رگ باقی باشد یا جای دیگر بدن را بکند، در صورتی که گوسفند 

( 6زنده باشد و به دستوری که گفته می شود سر آن را ببرند، حالل و پاک می باشد. )

اضل (: و همین طور بنا بر احتیاط واجب اگر آن رگها را از باال یا پایین خورده باشد و )ف
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مقداری از آن رگها یا متّصل به سر یا به جسد حیوان باقی مانده باشد و یا اینکه بعضی 

 رگها را کلًّا خورده باشد ..

مجرا چیزی  ر)سیستانی (: مسأله اگر گرگ گلوی گوسفند را بطوری بکند که از این چها

نماند، آن گوسفند حرام می شود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماند، بلکه اگر 

مقداری از گردن را بکند و این چهار مجرا آویزان به سر یا متّصل به بدن باقی بمانند، آن 

گوسفند بنا بر احتیاط واجب حرام می شود؛ ولی اگر جای دیگر بدن را بکند در صورتی 

فند زنده باشد و به دستوری که گفته می شود سر آن را ببرند حالل و پاک می که گوس

 باشد و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.

)مکارم (: مسأله هرگاه گرگ گلوی گوسفند را بطوری بکند که از رگهای گردن که 

ن رگها ر آباید موقع ذبح بریده شود چیزی باقی نماند، آن حیوان حرام می شود، ولی اگ

سالم باشد، در صورتی که گوسفند هنوز زنده است و آن را بدستوری که گفته شد سر 

ببرند حالل می باشد. همچنین هرگاه حیوانی به غیر دستور شرعی ذبح شده باشد، پاک 

است ، هر چند خوردن گوشت آن حرام می باشد. بنا بر این پوست و چرم حیواناتی که 

ی آورند، در صورتی که بدانیم از حیوانات ذبح شده است ، از ممالک غیر اسالمی م

 پاک است .

)زنجانی (: مسأله اگر گرگ گلوی گوسفند را به طوری بکند که برخی از چهار رگی 

که در گردن است و باید بریده شود به طور کامل کنده شود، بنا بر احتیاط با قطع دیگر 

از تمام رگها چیزی باقی بماند، هر چند  رگها گوسفند حالل و پاک نمی باشد، ولی اگر

از هر یک قسمتی کنده شده باشد در صورتی که گوسفند زنده باشد و قسمت باقیمانده 

 از چهار رگ را ببرند، حالل و پاک می باشد.

 194ص: 
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 شرایط سر بریدن حیوان 

 [2594]مسأله 

یوان را می برد چه (: اوّل کسی که سر ح6سر بریدن حیوان پنج شرط دارد ) 2179مسأله 

مرد باشد چه زن ، باید مسلمان باشد )و اظهار دشمنی با أهل بیت پیغمبر صلی اهلل علیه و 

(. و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد، یعنی خوب و بد را بفهمد می 2آله و سلم نکند )

ی ( ول9( دوم سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشد )3تواند سر حیوان را ببرد )

(، با چیز 1( )و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می میرد )1چنانچه آهن پیدا نشود )

(. 9تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه و سنگ تیز، می شود سر آن را برید )

( )و کسی که می داند باید 3سوم در موقع سر بریدن ، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد )

( 64(، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند حیوان حرام می شود )7ببرد ) رو به قبله سر

( یا نداند قبله کدام طرف 66ولی اگر فراموش کند یا مسأله را نداند یا قبله را اشتباه کند )

( چهارم وقتی می خواهد 63( یا نتواند حیوان را رو به قبله کند اشکال ندارد )62است )

کارد به گلویش بگذارد، به نّیت سر بریدن ، نام خدا را ببرد و همین سر حیوان را ببرد یا 

( و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد، 69کافی است )« بسم اللّه »قدر که بگوید 

( ولی اگر از روی 61( و گوشت آن هم حرام است )61آن حیوان پاک نمی شود )

( حرکتی 63جم حیوان بعد از سر بریدن )( پن69فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد )

( که 67بکند. اگر چه مثلًا چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند )

 ( )اراکی (، )فاضل (: شش شرط دارد ..6( )24معلوم شود زنده بوده است )

پرانتز  ( ]قسمت داخل2)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: چند شرط دارد .. )

در رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی ( و )فاضل ( نیست [ 

( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: و امّا کسی که از کفار یا از فرقه هایی است که در 3)

 حکم کفارند مانند غاُله و خوارج و نواصب ، نمی تواند سر حیوان را ببرد ..
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)فاضل (: و اگر کسی که از کفار و یا از فرقه هایی است که در حکم کفارند مانند غُاله 

 و خوارج و نواصب ، سر حیوان را ببرد حالل نمی شود ..

)سیستانی (: و امّا کسی که از کفار غیر کتابی یا از فرقه هایی است که در حکم کفارند 

سر  حالل نمی شود بلکه کافر کتابی اگر مانند نواصب ، اگر سر حیوان را ببرد آن حیوان

هم بگوید، بنا بر احتیاط واجب آن حیوان حالل نمی « بسم اللّه »حیوان را ببرد هر چند 

 شود ..

)مکارم (: اوّل : ذبح کننده بنا بر احتیاط واجب باید مسلمان باشد؛ ناصبی ها یعنی کسانی 

 دشمنی دارند در حکم کُفارند ..که با اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم 

)بهجت (: اوّل : کسی که سر حیوان را می بُرد، چه مرد باشد، یا زن و یا بچه ممیز، باید 

مسلمان باشد و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم نکند و مرتد 

( 9از مسلمین ، غاله، خوارج و منکر ضروریات اسالم ، محکوم به حکم کافر هستند .. )

 : سر حیوان را با آهن ببرند ..)فاضل (: دوم 

 196ص: 

( )اراکی (: و یا ناچار باشد 1( )گلپایگانی (، )صافی (: و محتاج به ذبح حیوان باشند .. )1)

 که آن حیوان را ذبح کند ..

 )خوئی (، )تبریزی (: یا ضرورتی مقتضی سر بریدنش شود ..

 باشد .. )بهجت (: یا ذبح آن حیوان عرفاً برای انسان ضرورت داشته

( )اراکی 9]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [ )

 (: ولی بریدن رگها با دندان یا ناخن کافی نیست ..
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)بهجت (: بلکه اگر آلت ذبح غیر آهن باشد ولی در حدّت و استحکام و تیزی و اطّراد 

ن نیست به القاء خصوصیت ملحق به آه تا آخر ذبح مثل آهن باشد به نحو یقین ، بعید

 باشد ..

)صافی (: و احتیاط مستحب ّ این است که در صورتی با این اشیاء ذبح نمایند که بیم این 

 باشد که اگر سر حیوان را نبرند بمیرد یا مُضطَرّ به سربریدن آن باشند ..

رند، لز دیگر باشد بب)مکارم (: ]دوم :[ باید سر حیوان را با جسم تیزی که از آهن ، یا ف

ولی اگر احتیاج به ذبح باشد و آهن پیدا نشود، یا اگر سر حیوان را نبرند می میرد و 

دسترسی به آهن نیست ، با هر چیز تیزی که رگها را بتواند جدا کند )مانند شیشه و سنگ 

 و چوب تیز( می شود آن را ذبح کرد ..

 ن با چیزی ببرند که از آهن باشد؛ و بریدن)سیستانی (: دوم : سر حیوان را در صورت امکا

با چاقوی استیل ، بنا بر احتیاط واجب کافی نیست ، ولی چنانچه آهن پیدا نشود، با چیز 

تیزی که چهار مجرای آن را جدا کند مانند شیشه و سنگ نیز می شود سر آن را برید، 

 هر چند ضرورتی مقتضی سر بریدنش نباشد ..

حیوان را با وسیله تیزی که بریدن با آن متعارف است ، همچون )زنجانی (: دوم : سر 

کارد و چاقو ببرد و الزم نیست سر حیوان را با چیزی ببرد که از آهن باشد، بنا بر این 

بریدن سر حیوان با کارد استیل اشکالی ندارد هر چند بداند که به استیل آهن گفته نمی 

می شود و طوری باشد که اگر سر حیوان را شود، ولی چنانچه چنین وسیله تیزی پیدا ن

نبرند می میرد یا ضرورتی مقتضی سر بریدنش شود، می توان با دیگر چیزهای تیز همچون 

( )اراکی (، 3شیشه و سنگ تیز که چهار رگ حیوان را جدا می کند، سر آن را برید .. )

و دست  یدن ، صورت)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: سوم : در موقع سر بر
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و پا و شکم حیوان رو به قبله باشد ) )تبریزی (: و بعید نیست گوسفند و مانند آن رو به 

 قبله ایستاده باشد سرش را ببرند، در استقبال قبله کافی باشد( ..

)نوری (: سوم : در موقع سر بریدن ، گلو و دست و پا و شکم حیوان رو به قبله باشد .. 

( )زنجانی (: اگر عمدًا 64پرانتز در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست [ )( ]قسمت داخل 7)

( )مکارم 66حیوان را رو به قبله نکند و سر ببرد، حیوان نجس و در نتیجه حرام می شود .. )

(: ]و[ حیوان را به سمتی غیر از قبله سر ببرد حرام نیست ]پایان مورد سوم [ )نوری (: اگر 

ه قبله نکند، حیوان حرام می شود و همچنین در صورتی که مسأله را عمداً حیوان را رو ب

( 62نداند و حیوان را رو به قبله نکند، ولی اگر فراموش کند یا قبله را اشتباه کند .. )

( )بهجت (: بنا بر أظهر اشکال ندارد 63)فاضل (: و نتواند بپرسد و ناچار به ذبح باشد .. )

.. 

 192ص: 

(، )صافی (: و احتیاط مستحب ّ ) )نوری (: احتیاط واجب ( آن است )خوئی (، )تبریزی 

 که برنده سر )کُشنده ذابح ( نیز رو به قبله باشد ..

)سیستانی (: سوم : در موقع سربریدن ، حیوان رو به قبله باشد پس اگر نشسته یا ایستاده 

بر  ت ؛ و اگر حیوانباشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز اس

طرف راست یا چپ خوابیده باشد باید محل ّ بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و الزم 

نیست پاها و دستها و صورت آن رو به قبله باشد؛ و کسی که می داند باید رو به قبله سر 

د یا نببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می شود؛ ولی اگر فراموش ک

مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف است ، یا 

نتواند هر چند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش 

باشد یا در چاه یا چاله ای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند 
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ل ندارد؛ و همچنین اگر بترسد معطلی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش اشکا

شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود صحیح است هر چند رو 

به قبله نکشد و احتیاط مستحب ّ آن است که کسی که حیوان را سر می برد نیز رو به قبله 

الحمد »یا  «بسم اللّه »ی (، )نوری (: همین قدر که بگوید: ( )گلپایگانی (، )صاف69باشد .. )

 کافی است ، ..« اللّه اکبر»یا « للّه 

ال اله الّا  »یا « سبحان اللّه »یا « الحمد للّه »یا « بسم اللّه »)زنجانی (: همین قدر که بگوید: 

 نام بردن عرفاً کافی است ، و بردن نام خدا به هر زبانی کفایت می کند و همین که« اللّه 

خداوند همراه با ذبح باشد، کفایت می کند هر چند اندکی قبل از کارد برگردن نهادن 

 ( )بهجت (: بنا بر أظهر پاک نمی شود ..61یا بعد از آن باشد .. )

( )گلپایگانی (، 61)زنجانی (: پاک نمی شود و در نتیجه گوشت آن هم حرام است .. )

( 69ن است اگر از روی جهل به مسأله ، نام خدا را نبرد .. ))فاضل (، )صافی (: و همچنی

سم اللّه ب»)مکارم (: چهارم : هنگام سر بریدن باید نام خدا را ببرد؛ همین قدر که بگوید: 

ر کافی است و به زبان فارسی یا هر زبان دیگ« ال اله الّا اللّه » یا بگوید: « سبحان اللّه »یا « 

بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد کافی نیست و در صورتی  نیز جایز است ، ولی اگر

 که از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد ..

)سیستانی (: چهارم : هنگام سر بریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیّت سربریدن 

گوید در که ب، خود ذابح نام خدا را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست ، و همین ق

ی است گرچه نیز کاف« اللّه »کافی است ، بلکه اگر تنها بگوید « اللّه اکبر»یا « بسم اللّه »

خالف احتیاط است ؛ و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببردیا از روی جهل به مسأله 

 نام خدا را نبرد آن حیوان حالل نمی شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد
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( )صافی (: پنجم : در صورتی که زنده بودن حیوان در حال ذبح 63اشکال ندارد .. )

 معلوم نباشد باید حیوان بعد از سر بریدن ..

 193ص: 

( )اراکی (: و نیز احتیاط واجب آن است که به اندازه معمول خون از بدن حیوان 67)

و  پوست حیوان را نکندبیرون آید. ششم : احتیاط آن است که پیش از جدا شدن روح ، 

مغز حرام را که در تیره پشت است نبرد و سر حیوان را از بدنش جدا نکند و چنانچه به 

این احتیاط عمل نکنند احتیاط آن است که از گوشت آن حیوان اجتناب کنند، ولی اگر 

 از روی غفلت یا بواسطه تیز بودن کارد، بی اختیار سر حیوان جدا شود اشکال ندارد.

پایگانی (، )صافی (: و یا آنکه به اندازه معمول خون از بدنش بیرون آید. ) )صافی (: )گل

 گرچه احتیاط، بنا بر اعتبار حرکت است (.

)نوری (: یا خون بطوری که در موقع سر بریدن حیوان متعارف است بیرون بیاید که 

 معلوم شود زنده بوده است .

ده بودن آن حیوان در حال ذبح ، مشکوک )خوئی (: و این حکم در صورتی است که زن

باشد و اال لزومی ندارد و نیز واجب آن است که به اندازه معمول آن حیوان خون از 

بدنش بیرون آید. ششم : آنکه بنا بر احتیاط واجب سر حیوان را در غیر پرندگان پیش از 

ندگان محلّ  پر بیرون آمدن روح از بدنش جدا نکنند بلکه خود این کار فی نفسه حتی در

اشکال است بلی اگر از روی غفلت یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود اشکالی ندارد. 

و ذبیحه حالل است و همچنین بنا بر احتیاط رگ سفیدی را که از مهره های گردن تا دم 

حیوان امتداد دارد و او را نخاع می گویند عمداً قطع نکند. هفتم : آن که کشتن از مذبح 
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بنا بر احتیاط وجوبی جایز نیست کارد را پشت گردن فرو نموده و به طرف جلو  باشد و

 بیاورد که گردن از پشت بریده شود.

)تبریزی (: و این حکم در صورتی است که زنده بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک 

باشد و نیز واجب آن است که به اندازه معمول آن حیوان خون از بدنش بیرون آید و اگر 

بدانند که در حال سر بریدن زنده بوده ، حاجتی به حرکت مزبور ندارد. ششم : آن که 

بنا بر احتیاط، سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح از بدنش جدا نکنند. بلی ، اگر از 

روی غفلت یا به جهت تیزی چاقو، سر جدا شود، اشکالی ندارد. و همچنین بنا بر احتیاط 

هره های گردن تا دم حیوان امتداد دارد و او را نخاع می گویند رگ سفیدی را که از م

عمداً قطع نکند، و این در صورتی است که حیوان را از جلو گردن سر ببرند، ولی اگر 

کارد را پشت گردن فرو نموده و به طرف جلو بیاورد که گردن از پشت بریده شود بعید 

 نیست که مانعی نداشته باشد.

حیوان زنده باشد و با بریدن رگها جان بدهد، لذا اگر معلوم باشد که )فاضل (: پنجم : 

حیوان زنده بوده و بعد از ذبح جان داده ، اشکال ندارد و اگر شک در زنده بودن آن قبل 

از ذبح داشته باشد، در صورتی محکوم به طهارت است که اوّلًا بعد از ذبح حرکتی بکند 

دُم خود را حرکت دهد یا پا به زمین بزند یا به مقدار  که عالمت زنده بودن آن باشد مثلًا

متعارف ، خون از بدن حیوان خارج شود. ششم : آنکه کشتن از مذبح باشد و بنا بر احتیاط 

وجوبی جایز نیست کارد را پشت گردن فرو نموده و بطرف جلو بیاورد که گردن از 

 پشت بریده شود.

 که زنده بودن آن حیوان در حال ذبح مشکوک )سیستانی (: و این در صورتی الزم است 

 199ص: 
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باشد وگرنه الزم نیست . ششم : از بدن حیوان به اندازه معمول خون بیرون آید، پس اگر 

خون در رگهایش بسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نسبت به نوع آن 

خون از این جهت باشد  حیوان کم باشد، آن حیوان حالل نمی شود ولی اگر کم بودن

که حیوان پیش از سر بریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد. هفتم : آن که بریده 

شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را 

ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودک یا دیوانه غیر ممیز باشد، یا 

دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود، حالل نمی شود. برای مقصود 

 ( )مکارم (: احتیاط واجب آن است که خون به مقدار کافی از آن بیرون بریزد.24)

 )بهجت (: و الزم نیست خون از بدنش خارج شود.

)زنجانی (: پنجم : آن که خون تازه بسیار از بدن حیوان خارج شود و بداند یا احتمال 

دهد که حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کرده ، اگر چه مثلًا چشم یا دم خود را حرکت 

دهد یا پای خود را به زمین بزند، ولی اگر تنها خون بسیار تازه بیرون آید، و بداند که 

یدن حرکتی نکرده کفایت نمی کند، همچنین اگر حرکت حیوان را حیوان بعد از سر بر

متوجه شود و بداند که خون بسیار تازه بیرون نیامده بنا بر احتیاط واجب کافی نیست ، و 

اگر خون بسیار تازه بیرون آید و احتمال دهد که حیوان حرکتی کرده ، یا حیوان حرکتی 

 ون آمده باشد کفایت می کند. گفتنی استکرده و احتمال دهد که خون بسیار تازه بیر

که شرط پنجم در جایی است که زنده یا مرده بودن حیوان پیش از سر بریدن معلوم 

 نباشد، ولی اگر بداند که حیوان پیش از سر بریدن زنده بوده چنین شرطی الزم نیست .

 مسائل اختصاصی 
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اند مرد باشد یا زن یا بچّه کسی که حیوان را ذبح می کند می تو 2229)مکارم (: مسأله 

نابالغی که دستورات ذبح را می داند، ولی بهتر است تا دسترسی به مرد باشد زنان و 

 کودکان را معاف دارند.

سر بریدن حیوانات با وسایل ماشینی ، در صورتی که شرایط  2221)مکارم (: مسأله 

ین ود جایز است و چنشرعی آن ، مطابق آنچه در بحث ذبح حیوانات گفته شد، انجام ش

 حیوانی پاک و حالل است .

 «بسم اللّه »هرگاه چند مرغ یا چند حیوان را با هم سر ببرند یک  2221)مکارم (: مسأله 

برای همه آنها کافی است ، همچنین هرگاه با ماشین ، تعداد زیادی حیوان را در زمان 

ین مرتّبًا ایت می کند و اگر ماشکف« بسم اللّه »واحد )با وجود شرائط دیگر( سر ببرند یک 

 کار می کند احتیاط آن است مرّتباً نام خدا را تکرار کنند.

بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح  2149)سیستانی (: مسأله 

از بدنش جدا کنند هر چند این کار موجب حرام شدن حیوان نمی شود ولی اگر از روی 

هت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد؛ و همچنین است بنا بر احتیاط غفلت یا به ج

واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از بدنش ، و نخاع 

همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهره های کمر از گردن تا 

 دم حیوان ادامه دارد.

ستیل نوعی آهن مرغوب است بنا بر این ذبح با آن در حال اختیار ا 2924)فاضل (: مسأله 

 مانعی ندارد.

 191ص: 

 دستور کشتن شتر
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 [2595]مسأله 

( باید 6اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حالل باشد ) 2171مسأله 

( که برای سر بریدن حیوانات گفته شد، کارد یا چیز دیگری را که از 2با پنج شرطی )

( )زنجانی (: 6( )9(، در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند )3آهن و برنده باشد )

( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: با شرائطی .. )اراکی 2شد .. )پاک و در نتیجه حالل با

( 9( )زنجانی (: کارد یا چیز برنده دیگری مانند آن را .. )3(، )فاضل (: با شش شرطی .. )

 می گویند.« نحر»)مکارم (: در گودی پایین گردنش فرو کنند و این عمل را 

ریدن الوه بر پنج شرطی که برای سر ب)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله در تذکیه شتر ع

حیوانات گفته شد، باید کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین 

 گردن و سینه اش فرو کنند.

)سیستانی (: مسأله شتر را برای حالل و پاک بودن به جای سر بریدن باید نحر کنند، و 

ری بریدن که گفته شد، کارد یا چیز دیگدستور آن چنین است که با رعایت شرایط سر 

را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند؛ و بهتر آن است 

 که شتر هنگام نحر ایستاده باشد.

 [2596]مسأله 

( که شتر 6)وقتی می خواهند کارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است ) 2171مسأله 

( در حالی که زانوها را به زمین زده ، یا به پهلو خوابیده و 3اگر ) (2ایستاده باشد ولی )

( 6( کارد را در گودی گردنش فرو کنند اشکال ندارد. )9جلو بدنش رو به قبله است ، )

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت 2)مکارم (: مطابق بعضی از روایات بهتر است .. )

( )خوئی (، )اراکی (، )گلپایگانی (، 9گر شتر .. )( )بهجت (: ا3اللّه )بهجت ( نیست [ )
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)تبریزی (، )صافی (: به پهلو خوابیده و دست و پا و سینه اش رو به قبله است .. )سیستانی 

 .2171(: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 [2597]مسأله 

اگر به جای این که کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند، یا  2179مسأله 

( گوشت 6وسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر، کارد در گودی گردنشان فرو کنند )گ

( ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به 2آنها حرام و بدن آنها نجس است )

دستوری که گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند، گوشت آن حالل و بدن آن 

ودی گردن گاو یا گوسفند یا مانند اینها فرو کنند و ( و نیز اگر کارد در گ3پاک است )

( )مکارم (: گوشت آنها حالل 6( حالل و پاک می باشد. )9تا زنده است سر آن را ببرند )

نیست ، ولی اگر بعد از این کار هنوز حیوان زنده باشد و فوراً او را بر طبق دستور شرع 

ها نجس بوده و در نتیجه گوشت ( )زنجانی (: بدن آن2بکشند، گوشتش حالل است . )

( 9( )زنجانی (: بدن آن پاک و در نتیجه گوشت آن حالل است .. )3آنها حرام است .. )

 )فاضل (: سر آن را به دستوری که گفته شد ببرند ..

 191ص: 

 )زنجانی (: سر آن را با رعایت شرایط ببرند پاک و در نتیجه گوشت آن حالل است .

ر بجای نحر سر شتر را ببرند یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل )سیستانی (: مسأله اگ

شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است ، ولی اگر شتر را ذبح کنند و 

پیش از مردن آن را نحر نمایند گوشت آن حالل و بدن آن پاک است و نیز اگر گاو یا 

ز مردن سر آنها را ببرند حالل و پاک می گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش ا

 باشند.
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 [2598]مسأله 

اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده  2173مسأله 

بکشند، یا مثلًا در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور شرع 

ر که بواسطه تیزی آن بدن زخم می شود به ( چنانچه با چیزی مثل شمشی6ممکن نباشد )

( و رو به قبله بودن آن 2بدن حیوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حالل می شود )

الزم نیست ، ولی باید شرطهای دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد دارا 

ن بدهد پاک و ( )زنجانی (: هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جا6باشد. )

در نتیجه حالل می شود و رو به قبله بودن آن الزم نیست ، ولی باید شرطهای دیگری را 

( )مکارم (: چنانچه با چیز برنده ای 2که برای سربریدن حیوانات گفته شد دارا باشد. )

 مانند کارد، جایی از بدنش را زخم کنند ..

که  ، )صافی (، )بهجت (: احتمال بدهند)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (

در آنجا بمیرد و کشتن آن بدستور شرع ) )سیستانی (: بدستور گذشته ( ممکن نباشد، هر 

 جای بدنش را که زخم بزنند ..

 مسائل اختصاصی 

گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر با کارخانه ها و مکینه هایی که  2179)نوری (: مسأله 

اخیراً در بعضی بالد متعارف شده است ، ذبح کنند در صورتی که تمام شرایطِ سربریدن 

که مذکور گردید ) که علت مرگ حیوان ، این باشد نه « اوداج اربعه »؛ از قبیل بریدن 

رق مثلًا( و رو به قبله بودن حیوان به نحوی که ذکر شد و رو به قبله قطع نخاع به وسیله ب

بودن ذابح و بردن نام خدا مراعات شود حالل است وگرنه آن حیوان حرام و نجس است 

و گوشت هایی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که بطور 

 ایز است .شرعی ذبح شده باشد، حالل و خرید و فروش آن ج
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گوشتها یا مرغهای سربریده ای که از بالد کفر می آورند، محکوم  2171)نوری (: مسأله 

به نجاست و حرمت و مردار بودن است و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر آنکه ذبح 

 شرعی آنها ثابت شود.

مله گوشتهایی که از ممالک غیر اسالمی می آورند، حرام و معا 2171)نوری (: مسأله 

 آنها باطل است .

 199ص: 

 چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب ّ است 

 [2599]مسأله 

: اوّل : موقع سر بریدن ِ 6چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب ّ است  2177مسأله 

( موقع سر 2گوسفند دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند و )

ست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و موقع کشتن شتر دو بریدن گاو چهار د

( 3دست آن را از پایین تا زانو، یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند )

( دوم : کسی که 9و مستحب ّ است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند )

(: پیش از کشتن حیوان ، آب جلوی آن 1( سوم )1باشد ) حیوان را می کشد، رو به قبله

(: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلًا کارد را خوب تیز کنند 9بگذارند. چهارم )

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )3و با عجله سر حیوان را ببرند )

 روایات مستحب ّ است : ..)مکارم (: چند چیز در ذبح حیوانات طبق بعضی از 

)سیستانی (: فقهاء رضوان اللّه علیهم چند چیز را در سر بریدن حیوانات مستحب ّ شمرده 

بنا بر مشهور، موقع سر بریدن گوسفند، دو دست و یک پای »( )فاضل (: اوّل : 2اند: .. )

)سیستانی (: ( )خوئی (، )تبریزی (، 3و .. )« آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند
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موقع کشتن شتر در حال نشستگی دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر 

ببندند و پاهایش را باز بگذارند ) )سیستانی (: و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند( .. 

( )مکارم (: اوّل : هنگام سربریدن گوسفند دست و پایش را باز بگذارند و موقع 9)

ریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و هنگام کشتن شتر دو دست آن را از پایین سرب

تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز گذارند و مرغ را بعد از سربریدن رها کنند، 

( ]مورد دوم در رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی (، )نوری ( و 1تا پر و بال بزند .. )

( )خوئی (، 9( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: دوم :. )1یست [ ))سیستانی ( ن

 ( )مکارم (: مثلًا با سرعت سر او را ببرند.3)سیستانی (، )تبریزی (، )نوری (: سوم : .. )

 چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است 

 [2611]مسأله 

اوّل : آن که کارد را پشت  (:6چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است ) 2144مسأله 

حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت آن بریده شود. دوم : در جایی 

حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. سوم : در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر 

ا که ایی رحیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. چهارم : خود انسان چهارپ

(. و احتیاط آن است که پیش از بیرون آمدن روح ، پوست 2پرورش داده است بکشد )

حیوان را نکنند و مغز حرام را که در تیره پشت است نبرند و حرام است که پیش از بیرون 

( 6آمدن روح سر حیوان را از بدنش جدا کنند ولی با این عمل حیوان حرام نمی شود. )

 بعضی از روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است : .. )مکارم (: مطابق

 193ص: 

 ( )اراکی (، )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده .2)
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)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است : اوّل : آن که 

ود. دوم ش کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت بریده

: آن که پیش از بیرون آمدن روح ، سر حیوان را از بدنش جدا کنند، بلکه احتیاط واجب 

ترک اینکار است ، اگر چه گوشت ذبیحه بواسطه آن حرام نمی شود ولی اگر از روی 

غفلت یا بواسطه تیز بودن کارد بی اختیار سر حیوان جدا شود، مکروه نیست . سوم : آن 

آمدن روح ؛ پوست حیوان را بکنند؛ بلکه احتیاط واجب ترک آن  که پیش از بیرون

است ، اگر چه گوشت ذبیحه بواسطه آن حرام نمی شود. چهارم : آن که پیش از بیرون 

آمدن روح ، مغز حرام را که در تیره پشت است ببرند. ) )صافی (: بلکه احتیاط ترک این 

ب حیوان دیگر آن را ببیند. ششم : در شکار است (. پنجم : در جایی حیوان را بکشند که 

یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. هفتم : 

 خود انسان چهارپایی را که پرورش داده بکشد.

پیش از بیرون  6)خوئی (، )تبریزی (: مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است : )

در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را  2ن را بکنند. )آمدن روح ، پوست حیوا

( در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند ولی در صورت احتیاج 3ببیند. )

 ( خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.9عیبی ندارد. )

است  شمرده شده )سیستانی (: در بعضی از روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه

.. 

 )سیستانی (: حیوان دیگر که از جنس اوست ..

)زنجانی (: مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است : اوّل : آن که کارد را پشت 

گردن فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که گردن از پشت آن بریده شود. دوم : پیش از 

نند ولی اگر از روی غفلت یا به واسطه بیرون آمدن روح ، سر حیوان را از بدنش جدا ک
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تیز بودن کارد، بی اختیار سر حیوان جدا شود مکروه نیست . سوم : پیش از آن که روح 

از بدن حیوان بیرون رود عمداً مغز حرام را که در تیره پشت است و از مهره های گردن 

بلی رعایت امر و دو امر قتا دم حیوان امتداد دارد ببرند. بنا بر احتیاط استحبابی مؤکد این 

شده و از خوردن حیوانی که در هنگام سر بریدن آن یکی از این سه امر رعایت نشده 

خودداری شود. چهارم : پیش از بیرون آمدن روح ، پوست حیوان را بکنند. پنجم : در 

جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. ششم : در شب یا پیش از ظهر روز 

ذبح کنند، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد. هفتم : خود انسان چهارپایی را  جمعه

 که پرورش داده است بکشد.

)فاضل (: مسأله چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است : اوّل : در جایی حیوان را 

بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. دوم : در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را 

، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. سوم : خود انسان چهارپایی را که پرورش داده ببرند

است بکشد و احتیاط واجب آن است که پیش از بیرون آمدن روح ، پوست حیوان را 

 نکنند و مغز حرام را که در تیره پشت است نبرند، اگر چه 

 197ص: 

ن روح نباید پیش از بیرون آمد گوشت ذبیحه بواسطه آن حرام نمی شود و بنا بر احتیاط

، سر حیوان را از بدنش جدا کنند بلکه حرمت آن ، خالی از قوّت نیست ولی با این عمل 

حیوان حرام نمی شود. و اگر از روی غفلت یا بواسطه تیز بودن کارد، بی اختیار سر 

 حیوان جدا شود مکروه نیست .

از بیرون آمدن روح ، سر حیوان را  )بهجت (: مسأله اگر هنگام بریدن سر حیوان ، پیش

از بدنش جدا کنند، مانعی ندارد و حیوان پاک و حالل است ، ولی اگر عمداً بخواهند 

سرش را از بدن جدا کنند، بنا بر أظهر خوردن گوشت آن مکروه است ، بلکه خالف 
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احتیاط است . پیش از بیرون آمدن روح و سرد شدن بدن حیوان ، مکروه است بلکه 

 ف احتیاط است پوست حیوان را بکنند و یا این که اعضای بدنش را قطع کنند.خال

 مسائل اختصاصی 

احتیاط مستحب ّ آن است که پیش از بیرون آمدن روح ، سر  2232)مکارم (: مسأله 

حیوان را از بدنش جدا نکنند، بنا بر این اگر دستگاههایی برای ذبح حیوانات تهیّه شود 

که سر حیوان را به کلّی قطع می کند حیوان حرام نمی شود، هر چند بهتر است طوری 

، ولی در هر حال باید تمام شرایط با دستگاههای ماشینی باشد که تمام سر را قطع نکند

رعایت شود. و نیز احتیاط مستحب ّ آن است که مغز حرام حیوان را که در وسط تیره 

 پشت است ، قبل از جان دادن نبرند و پوست حیوان را جدا ننمایند.

ان شوک در زمان ما گاه برای آسان شدن ذبح حیوانات به حیو 2233)مکارم (: مسأله 

می دهند، تا کمی بی حس شود و به راحتی یا به وسیله دستگاهها سر آن را ببرند، این 

 کار در صورتی که حیوان بعد از شوک زنده باشد اشکالی ندارد.

 احکام شکار کردن با اسلحه 

 [2613]مسأله 

ط ( با پنج شر2( با اسلحه شکار کنند )6اگر حیوان حالل گوشت وحشی را ) 2146مسأله 

(: اوّل : آن که اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، 3حالل و بدنش پاک است )

( و اگر به 9یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد که بواسطه تیز بودن ، بدن حیوان را پاره کند )

( و 1وسیله دام یا چوب و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند پاک نمی شود )

( و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلوله آن 1است )خوردن آن هم حرام 

تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند پاک و حالل است و اگر گلوله تیز 
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نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد، یا بواسطه حرارتش بدن 

( 9وان بمیرد پاک و حالل بودنش اشکال دارد )حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن ، حی

دوم : کسی که شکار می کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را 

( و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و 3بفهمد )

( سوم : اسلحه را 64) (، حیوانی را شکار نماید، آن شکار حالل نیست7سلم می کند )

برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلًا جایی را نشان کندو اتفاقاً حیوانی را بکشد، 

( چهارم : در وقت به کار بردن 66آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است )

 ( عمداً نام خدا62اسلحه نام خدا را ببرد )و چنانچه )

 134ص: 

( پنجم : 69(، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد )63را نبرد شکار حالل نمی شود )

( یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن 61( به حیوان برسد که مرده باشد )61وقتی )

( و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، 69وقت نباشد )

( )خوئی 2لپایگانی (، )صافی (: و یا اهلی را که وحشی شده .. )( )گ6( )63حرام است )

( )مکارم (، )زنجانی (: با پنج شرط ) 3(، )فاضل (، )سیستانی (، )زنجانی (: و بمیرد .. )

( )فاضل (: و حیوان بر اثر خونریزی بمیرد 9)زنجانی (: پاک و در نتیجه ( حالل است .. )

( )زنجانی (: پاک نمی شود و در نتیجه 1نمی شود .. ) ( )بهجت (: بنا بر أظهر پاک1.. )

 خوردن آن هم حرام است ..

)فاضل (: مگر این که آن را زنده پیدا کنند و ذبح کنند و اگر حیوانی را با تفنگ شکار 

کنند، چنانچه گلوله آن انفجاری باشد و به دلیل انفجار بدن حیوان را متالشی کند یا به 

وان را بسوزاند و در اثر سوزاندن ، حیوان بمیرد حالل نمی شود واسطه حرارتش بدن حی

( )مکارم (: اوّل : آن که با اسلحه برنده ای مانند شمشیر و کارد و 9]پایان شرط اوّل [ )
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خنجر یا تفنگ و مانند آن باشد خواه گلوله آن تیز باشد یا نه ، ولی طوری باشد که بدن 

ری گردد، ولی اگر به وسیله دام یا چوب و سنگ و حیوان را پاره کند و از آن خون جا

مانند آن حیوانی را شکار کنند حرام است ، مگر این که موقعی به حیوان برسند که هنوز 

 زنده باشد و آن را مطابق آداب شرع سر ببرند ..

)سیستانی (: اّول : آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد یا مثل نیزه و تیر باشد 

که بدن حیوان را پاره می کند، و در ِقسم دوم اگر سالح سر نیزه نداشته باشد، شرط 

حالل شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد 

کافی است که آن را بکشد هر چند مجروح نسازد، و اگر بوسیله دام یا چوب و سنگ و 

ند پاک نمی شود و خوردن آن هم حرام است ، و همچنین مانند اینها حیوانی را شکار کن

است بنا بر احتیاط واجب اگر با چیز تیزی که سالح نیست مانند سوزنهای بزرگ یا 

چنگال یا سیخ کباب و مانند آن حیوان را شکار کنند؛ و اگر حیوانی را با تفنگ شکار 

کند، پاک و حالل است ، کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره 

چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد و الزم نیست گلوله از جنس آهن باشد ولی اگر 

گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکُشد یا بواسطه حرارتش بدن 

وم ( )مکارم (: د3حیوان را بسوزاند و حیوان بمیرد، پاک و حالل بودنش اشکال دارد .. )

: بنا بر احتیاط واجب شکار کننده ، مسلمان باشد یا بچه مسلمانی که خوب و بد را می 

( )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، )زنجانی (: اگر کافر یا کسی 7فهمد ]پایان شرط دوم [ )

( )سیستانی (: اگر کافر غیر 64که در حکم کافر است مانند غاُله و خوارج و نواصب .. )

که در حکم کافر است مانند نواصب ، حیوانی را شکار نماید، آن شکار  کتابی یا کسی

حالل نیست ، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خدا را هم ببرد، آن 

 حیوان بنا بر احتیاط واجب حالل نمی شود ..

 136ص: 
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ن دیگری آ ( )سیستانی (: ولی اگر به قصد حیوان بخصوصی تیراندازی کند و بجای66)

 را بکشد، حالل است ..

 )زنجانی (: پاک نیست و در نتیجه خوردن آن حرام است ..

)مکارم (: سوم : اسلحه را به منظور شکار کردن به کار برد، امّا اگر مثلًا جایی را نشانه 

گیری کند و اتفاقاً تیر به حیوانی اصابت کند، خوردن گوشت آن حیوان حرام است .. 

ی (: و چنانچه پیش از خوردن به هدف ، نام خدا را ببرد نیز کافی است ؛ و ( )سیستان62)

( )بهجت (: اگر 69( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست [ )63اگر .. )

فراموش کند، در صورتی که معتقد به وجوب ِ بردن نام خدا در این هنگام بوده و یا اگر 

( )سیستانی (: وقتی 61نام خدا را داشت ، اشکال ندارد .. ) معتقد نبوده عادت به بردن

( )اراکی (: پنجم : پس از آن که به طور معمول با شتاب به طرف صید رفته 61صیاد .. )

( )زنجانی (: البتّه نه به جهت تأخیر غیر معمول 69، وقتی به حیوان برسد که مرده باشد .. )

 در ذبح حیوان کوتاهی کند تا بمیرد حرام است .( )مکارم (: 63در رسیدن به شکار .. )

 [2612]مسأله 

اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنان مسلمان و دیگری کافر باشد  2142مسأله 

( یا یکی از آن دو نام خدا را ببرد و دیگری عمداً نام خدا را نبرد آن حیوان حالل 6)

افی (: آن حیوان حالل نیست و اگر هر دو ( )گلپایگانی (، )فاضل (، )ص6( )2نیست )

مسلمان باشند و یکی از آن دو نام خدا را ببر دو دیگری عمداً نام خدا را نبرد آن حیوان 

 ) )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط الزم ( حالل نیست .

( 2)بهجت (، )نوری (: یا یکی از آن دو، نام خدا را نبرد، آن حیوان حالل نیست . )

 )مکارم (: آن حیوان بنا بر احتیاط واجب حرام است .
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)سیستانی (: مسأله اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنان شرائط گذشته را 

رعایت کند ولی دیگری رعایت نکند مثلًا یکی از آن دو نام خدا را ببرد و دیگری عمداً 

 نام خدا را نبرد آن حیوان حالل نیست .

 [2611]مسأله 

اگر بعد از آن که حیوانی را تیر زدند مثلًا در آب بیفتد و انسان بداند که  2143مسأله 

( بلکه اگر شک کند که 6حیوان بواسطه تیر و افتادن در آب جان داده ، حالل نیست )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، 6( )2فقط برای تیر بوده یا نه ، حالل نمی باشد )

 گر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده حالل نمی باشد.)زنجانی (: بلکه ا

)بهجت (: بلکه اگر شک کند که مردن حیوان فقط در اثر تیر بوده یا نه ، حالل نمی 

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: و اگر حیوانی را شکار کنند و از نظر ناپدید 2شود. )

شود، اگر بدانند که موت آن فقط مستند به سالح  شود و بعد از آن ، مرده آن حیوان پیدا

 شکار بوده حالل است ولی اگر احتمال 

 132ص: 

دهند که سالح شکار به ضمیمه چیز دیگر سبب مرگ حیوان شده ، محکوم به نجاست 

 و حرمت است .

 [2614]مسأله 

 تاگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کند، شکار حالل اس 2149مسأله 

و مال خود او می شود ولی گذشته از این که گناه کرده ، باید اجرت اسلحه یا سگ را 

 به صاحبش بدهد.
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 [2615]مسأله 

اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح است با شرطهایی  2141مسأله 

( و سر و گردن در یک قسمت بماند و 2( حیوانی را دو قسمت کنند )6که گفته شد )

( اگر به همین 3انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حالل است )

( و وقت تنگ باشد برای سر بریدن 9یوان زنده باشد )قطع کردن جان داده باشد؛ و اگر ح

به آداب شرع ، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و گردن دارد حالل 

است و اگر وقت باشد برای سر بریدن ، آن قسمت که در آن سر نیست حرام است و آن 

( به 1الل است )قسمت دیگر اگر سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ببرند ح

شرط آن که در زمان بریدن ِ سرش ، زنده باشد اگر چه ممکن نباشد زنده بماند و در 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )فاضل (، )نوری 6حال جان دادن باشد. )

( )سیستانی (: اگر با وسیله 2[ گفته شد .. )2146(، )زنجانی (: با شرطهایی که در مسأله ]

شکار چون شمشیر، بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن 

[ 2146عضو حرام می باشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرائط گذشته در مسأله ]

سر ببرند، باقیمانده بدن او حالل می شود. و امّا اگر وسیله شکار با شرائط گذشته بدن 

 د ..حیوان را دو قسمت کن

)بهجت (: با شرطهایی که در مسائل گذشته گفته شد، حیوانی را شکار کنند و در اثر آن 

( )اراکی (: و همچنین است اگر زنده باشد ولی به اندازه سر 3، حیوان دو قسمت شود .. )

بریدن وقت نباشد و اگر به اندازه سر بریدن وقت باشد و حیوان هنوز زنده باشد، قسمتی 

ن ندارد حرام است و قسمتی که سر و گردن دارد اگر سر آن را به دستوری که سر و گرد

 که در شرع معین شده ببرند حالل است .

)خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )سیستانی (: و همچنین است اگر حیوان 

اشد و بزنده باشد ولی به اندازه سر بریدن وقت نباشد؛ امّا اگر به اندازه سر بریدن وقت 
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ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر 

و گردن دارد، اگر سر آن را بدستوری که در شرع معیّن شده ) )سیستانی (: بدستوری 

 که قبلًا گذشت ( ببرند، حالل وگرنه آن هم حرام می باشد.

ی به اندازه سر بریدن وقت نباشد؛ امّا اگر )زنجانی (: و همچنین اگر حیوان زنده باشد، ول

به اندازه سر بریدن وقت باشد، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و 

گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که پیشتر ذکر شد ببرند حالل وگرنه آن هم حرام 

 است .

برای  باشد امّا اگر وقت )مکارم (: همچنین اگر زنده باشد ولی وقت برای سر بریدن تنگ

سر بریدن دارد، آن قسمت که در آن سر نیست حرام است و آن قسمت دیگر که سر 

 دارد،

 133ص: 

( )بهجت (: آن قسمت که سر ندارد حرام 9اگر مطابق دستور شرع ببرد حالل است . )

است و آن قسمت دیگر، اگر سر آن را به دستوری که در شرع معیّن شده ببرند، حالل 

 ( )نوری (: وگرنه آن هم حرام است .1است . )

 [2616]مسأله 

اگر با چوب یا سنگ یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست  2141مسأله 

حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتی که سر و 

شرع معین شده ببرند حالل ( و سر آن را به دستوری که در 6گردن دارد، اگر زنده باشد )

( به شرط آن که در زمان بریدن سرش زنده باشد، اگر چه ممکن نباشد زنده 2است )

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )سیستانی (، )تبریزی (، 6بماند و در حال جان دادن باشد. )
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)صافی (، )نوری (: و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که در 

رع معیّن شده ) )سیستانی (: به دستوری که قبلًا گذشت ( ببرند، حالل و گرنه آن قسمت ش

 ( )مکارم (، )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .2هم حرام می باشد. )

)زنجانی (: اگر زنده باشد و سر آن را به دستوری که ذکر شد ببرند حالل وگرنه آن 

 قسمت هم حرام است .

 [2617]مسأله 

اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده ای از آن بیرون آید  2149 مسأله

( سر ببرند، حالل و گر نه حرام 6چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معین شده )

( )سیستانی (: به دستوری که قبلًا گذشت .. )زنجانی (: به دستوری که 6( )2می باشد )

 ل است و اگر خودش بمیرد حرام می باشد.( )بهجت (: حال2ذکر شد .. )

 [2618]مسأله 

اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده ای از شکمش بیرون آورند  2143مسأله 

( چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد پاک و حالل 6)

 از کشتن آن حیوان نباشد و( )سیستانی (: در صورتی که مردن بچه پیش 6( )2است )

( )زنجانی (: 2همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد .. )

 مگر بدانند که پیش از کشتن مادرش مرده بوده که نجس و حرام است .

)مکارم (: مسأله اگر بچه با شکار کردن یا سر بریدن ِ مادر، در شکم او مرده باشد حالل 

 ط اینکه خلقت بچه کامل شده و مو یا پشم در بدنش روییده باشد.است ، به شر

)فاضل (: مسأله اگر بچه ای در شکم حیوان شکار شده یا ذبح شده باشد اگر خلقت آن 

کامل نشده باشد و مو یا پشم بر بدن او روییده نباشد، حرام است و اگر خلقت آن کامل 
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در صورتی حالل می شود که آن را به  شده باشد و زنده از بدن مادر خارج شده باشد،

دستور شرع ذبح کنند و اگر خودش بمیرد، حرام می شود و اگر مرده از بدن مادر خارج 

شود، چنانچه قبل از کشتن مادر مرده باشد، نجس و حرام است و اگر با کشتن مادرش 

 مرده باشد، پاک و حالل است .

 139ص: 

 شکار کردن با سگ شکاری 

 [2619]مسأله 

( حالل گوشتی را شکار کند پاک بودن 6اگر سگ شکاری حیوان وحشی ) 2147مسأله 

(: اّول : سگ به طوری تربیت شده باشد که 2و حالل بودن آن حیوان شش شرط دارد )

هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد 

( و احتیاط 9شکار، با جلوگیری نایستد مانع ندارد ) ( ولی اگر در وقت نزدیک شدن به3)

واجب آن است که اگر عادت دارد که پیش از رسیدن صاحبش شکار را می خورد از 

( دوم : صاحبش 1( اتفاقاً شکار را بخورد اشکال ندارد )1شکار او اجتناب کنند، ولی اگر )

را شکار کند خوردن آن آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی 

حیوان حرام است . بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند 

که زودتر آن را به شکار برساند اگر چه بواسطه صدای صاحبش شتاب کند، بنا بر احتیاط 

( کسی که سگ را 7( سوم : )3( باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند )9واجب )

( 62( یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد )66( مسلمان باشد )64د باید )می فرست

و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می 

( سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است . چهارم : وقت فرستادن سگ 63کند )

ام خدا را نبرد، آن شکار حرام است ، ولی اگر از روی ( نام خدا را ببرد و اگر عمداً ن69)
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( و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمداً نبرد 61( اشکال ندارد )61فراموشی باشد )

و پیش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد بنا بر احتیاط واجب باید از آن شکار 

که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد  ( شکار بواسطه زخمی63( پنجم : )69اجتناب نماید )

پس اگر سگ ، شکار را خفه کند، یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حالل نیست . ششم 

( وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است 24( کسی که سگ را فرستاده )67: )

 ر بریدن وقت( و چنانچه وقتی برسد که به اندازه س26به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد )

(، 22باشد )مثلًا حیوان چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین بزند )

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی 6( )23چنانچه سر حیون را نبرد تا بمیرد حالل نیست )

 ( )فاضل (: هفت شرط دارد ..2(: و یا اهلی وحشی شده .. )

وان وحشی حالل گوشتی را شکار کند، این حیوان )مکارم (: هرگاه با سگ شکاری ، حی

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی 3با پنج شرط حالل می شود: .. )

(: و نیز ) )تبریزی (: بنا بر احتیاط( باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد از شکار 

ادت به خوردن خون ِ شکار داشته نخورد، ولی اگر ) )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: ع

باشد یا ( اتفاقاً از شکار بخورد اشکال ندارد. ]پایان شرط اوّل [ )سیستانی (: ولی اگر پس 

از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد ضرر ندارد؛ و اگر عادتش 

 نین اگراین باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار می خورد ضرر ندارد و همچ

عادت به خوردن خون شکار داشته باشد اشکال ندارد، ولی به احتیاط واجب شرط است 

 که عادتش چنین 

 131ص: 

باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد. ]پایان 

( )بهجت (: و تربیت شدن سگ به این است که غالباً موقع کشتن شکار 9شرط اوّل [ )
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( )فاضل 1آن را نخورد ولی اگر اتفّاقاً شکار را بخورد، اشکال ندارد. ]پایان شرط اوّل [ )

( )مکارم (: اوّل : سگ طوری 1خوردن خون شکار داشته باشد یا .. )(: ولی اگر عادت به 

تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن 

جلوگیری کنند بایستد، بلکه همین اندازه که سگ را برای شکار تربیت کرده اند کافی 

، خودش حرکت کند و به سوی شکار است ، و لو این که وقتی چشمش به شکار افتاد

برود، ولی احتیاط واجب آن است که اگر عادت دارد پیش از رسیدن صاحبش شکار را 

می خورد، از شکار او اجتناب شود؛ امّا اگر گاهی شکار را بخورد، یا فقط خون او را 

للّه ( ]شرط دوم در رساله آیت ا3( )بهجت (: بنا بر أظهر .. )9بخورد، اشکال ندارد. )

( 66( )مکارم (: بنا بر احتیاط واجب باید .. )64( )مکارم (: دوم : .. )7)مکارم ( نیست [ )

( 62)سیستانی (: به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت . ]پایان شرط سوم [ )

)مکارم (: ]و[ کسی که نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم اظهار 

( )خوئی (، 63ند، مسلمان نیست و شکار او اشکال دارد. ]پایان شرط دوم [ )دشمنی ک

)فاضل (، )تبریزی (، )زنجانی (: اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است مانند غالی و 

خارجی و ناصبی یعنی شخصی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله 

: چهارم : شکارچی وقت فرستادن سگ یا پیش از ( )سیستانی (69و سلم می کند .. )

( )بهجت (: در صورتی که معتقد به وجوب ِ بردن ِ نام خدا در 61رسیدنش به حیوان .. )

( )گلپایگانی (، 61این هنگام بود و یا اگر معتقد نبوده ، عادت به بردن نام خدا داشت .. )

( )بهجت 69: ]پایان شرط چهارم [ ))خوئی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (

 (: بنا بر احتیاط باید از آن شکار اجتناب نمایند، اگر چه بنا بر أظهر مانعی ندارد ..

)مکارم (: سوم : هنگام فرستادن یا حرکت کردن سگ باید نام خدا را ببرد، ولی اگر از 

روی فراموشی آن را ترک کند، اشکال ندارد و الزم نیست پیش از فرستادن سگ نام 

خدا را ببرد، بلکه اگر پیش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد حالل است .. 
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( )اراکی (: و به طور معمول با 24( )مکارم (: پنجم : .. )67) ( )مکارم (: چهارم : ..63)

( )سیستانی (، )زنجانی (: ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول 26شتاب به دنبال صید رفته .. )

در رسیدن به شکار؛ امّا اگر وقتی برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را 

]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )خوئی (، ( 22نبرد تا بمیرد حالل نیست . )

( )بهجت (: و بنا بر أحوط، 23)گلپایگانی (، )فاضل (، )تبریزی ( و )صافی ( نیست [ )

شکارچی باید خودش را زود به شکار برساند که اگر زنده است ، او را به دستور شرع 

 بدهد که بعد از شکار کردنسر ببرد و اگر عجله نکرد چه معذور باشد یا نه و احتمال 

 هنوز شکار زنده بوده و بعداً مرده است ، پاک و حالل بودن شکار مشکل است .

 131ص: 

)فاضل (: ]و[ هفتم : صیّاد و شکارچی با سرعت یا به نحو متعارف به طرف صید حرکت 

 کند.

 [2631]مسأله 

ببرد،  حیوان راکسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر  2164مسأله 

چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلًا کارد را بیرون آورد و وقت سر بریدن بگذرد و آن 

حیوان بمیرد حالل است ، ولی اگر مثلًا بواسطه زیاد تنگ بودن غالف یا چسبندگی آن 

( و نیز اگر چیزی 6، بیرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد حالل نمی شود )

اشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد واجب آن است که از خوردن همراه او نب

( 2( )فاضل (، )نوری (: بنا بر احتیاط واجب حالل نمی شود .. )6( )2آن خودداری کند )

 )نوری (: احتیاط واجب آن است که از خوردن آن خودداری کند.

 )فاضل (: بنا بر احتیاط، از خوردن آن خود داری کند.
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 شرط ششم . 2147هجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله )ب

)اراکی (، )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )زنجانی (: مسأله کسی که سگ 

را فرستاده ) )اراکی (: و به طور معمول با شتاب به طرف صید رفته (، اگر وقتی برسد که 

(:  ن آوردن کارد و مانند آن ) )اراکیبتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه مثلًا بواسطه بیرو

بدون آن که در کار سستی کرده باشد(، وقت سر بریدن بگذرد و آن حیوان بمیرد حالل 

است ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد احتیاط 

 واجب آن است که از خوردن آن خودداری کنند.

ی در این حال اگر سگ را وادار کند که آن حیوان را بکشد، )خوئی (: حالل نمی شود ول

 حالل می شود.

)مکارم (: مسأله کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که می تواند سر حیوان را ببرد 

ولی کارد نداشته باشد، یا برای پیدا کردن کارد مّدتی وقت الزم باشد، چنانچه حیوان 

 شت آن است .بمیرد احتیاط واجب اجتناب از گو

)سیستانی (: مسأله کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد 

چنانچه بواسطه تهیّه مقدّمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد 

حالل است ، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد، 

بر احتیاط واجب حالل نمی شود. البتّه در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ  بنا

 او را بکشد، حالل می شود.

 [2633]مسأله 

اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها  2166مسأله 

از آنها دارای  ( بوده اند، شکار حالل است و اگر یکی6دارای شرطهایی که گفته شده )
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( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی 6( شکار حرام است . )2آن شرطها نبوده )

( )فاضل (: 2[ گفته شد .. )2147(، )سیستانی (، )نوری (، )فاضل (، )زنجانی (: در مسأله ]

 ولی مؤثر در شکار باشد ..

 [2632]مسأله 

رستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار اگر سگ را برای شکار حیوانی بف 2162مسأله 

کند، آن شکار حالل و پاک است و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، 

 هر دوی 

 139ص: 

آنها حالل و پاک می باشند. )مکارم (: مسأله هر گاه سگ تربیت شده را برای شکار 

د، الی ندارحیوانی بفرستد، ولی آن سگ حیوان حالل دیگری را شکار کند، اشک

 همچنین اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند هر دو حالل است .

 [2631]مسأله 

( یا عمداً نام 6اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها کافر باشد ) 2163مسأله 

( و نیز اگر یکی از سگهایی را که فرستاده اند به 3( آن شکار حرام است )2خدا را نبرد )

( )گلپایگانی (، 6( تربیت شده نباشد، آن شکار حرام می باشد. )9ری که گفته شد )طو

)صافی (: آن شکار حرام است . و اگر همه مسلمان باشند و یکی از آنان عمداً نام خدا 

( )مکارم (: یا چند سگ 2را نبرد، بنا بر احتیاط الزم آن شکار حرام است . ]پایان مسأله [ )

آنها تربیت شده نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید از گوشت آن شکار  بفرستند و یکی از

پرهیز کرد. ]پایان مسأله [ )سیستانی (: اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها 

( )فاضل (: اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها 3عمداً نام خدا را نبرد .. )
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ست و نیز اگر همه مسلمان باشند و یکی از آنان عمدًا نام کافر باشد، آن شکار حرام ا

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )نوری (، 9خدا را نبرد، آن شکار حرام است .. )

 [ گفته شد ..2147)فاضل (: در مسأله ]

 [2634]مسأله 

اگر باز یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری حیوانی را شکار کند، آن شکار  2169مسأله 

حالل نیست ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در شرع معین 

 ( )سیستانی (: به دستوری که قبلًا گذشت ..6( سر آن را ببرند حالل است . )6شده )

 )زنجانی (: به دستوری که ذکر شد ..

 صید ماهی 

 [2635]مسأله 

اگر ماهی فَلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و  2161مسأله 

خوردن آن حالل است و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن حرام می 

( و ماهی بی فلس را اگر چه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد حرام 6باشد )

ی اگر دامی در آب برای صید ماهی نصب کنند ( )گلپایگانی (، )صافی (: ول6( )2است )

و ماهی بعد از به دام افتادن ، در آب بمیرد، حلیّت آن بعید نیست اگر چه أحوط، ترک ِ 

 خوردن آن است ..

)خوئی (، )فاضل (، )زنجانی (: مگر این که در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این 

 صورت خوردنش حالل است ..

 در تور ماهیگیری در آب بمیرد خوردنش حالل است .. )تبریزی (: ولی اگر
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)نوری (: ولی اگر دامی در آب برای صید ماهی نصب کنند و ماهی بعد از اینکه به دام 

افتاد، در آب در داخل دام بمیرد، حالل بودن آن خالی از قوت نیست هر چند أحوط، 

است که روی پوست ( )بهجت (: و فلس ، همان پولکهایی 2ترک خوردن آن است .. )

 ماهی می باشد.

 133ص: 

)سیستانی (: مسأله اگر ماهی ای که در اصل خلقتش فلس دار باشد هر چند از جهت 

عارضی فلس از او جدا شده باشد زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و 

خوردن آن حالل است . و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن حرام می 

د، هر چند با وسیله ای مانند زهر بمیرد مگر این که در تور ماهیگیر در آب بمیرد که باش

در این صورت خوردنش حالل است و ماهی بی فلس را اگر چه زنده از آب بگیرند و 

 بیرون آب جان دهد حرام است .

)مکارم (: مسأله ماهی حالل آن ماهی است که فلس داشته باشد، خواه فلس آن کم باشد 

یا زیاد، کوچک باشد یا درشت ؛ حتّی ماهیانی که فلس آنها سست است و در دام می 

ریزد، حالل است ولی فلسهای ذرّه بینی و مانند آن ، که مردم به آن فلس نمی گویند، 

فایده ای ندارد؛ اگر ماهی را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و حالل 

 ر آب باشد بمیرد، آن نیز حالل است .است ، حتّی اگر در دامی که د

 [2636]مسأله 

اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود  2161مسأله 

( چنانچه پیش از آن که بمیرد، با دست یا به وسیله دیگر 2( و ماهی در خشکی بماند )6)

( )بهجت (: اگر ماهی بیرون از 6( )3کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حالل است )
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( )مکارم (: یا بر اثر جذر و مّد دریا در خشکی بماند و 2آب بیفتد، یا آب فرو رود .. )

 ( )سیستانی (: و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است .3بمیرد، حرام است ، ولی .. )

 [2637]مسأله 

ن ن باشد و در موقع گرفتکسی که ماهی را صید می کند، الزم نیست مسلما 2169مسأله 

( ولی مسلمان باید بداند که آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده 6، نام خدا را ببرد )

 ( )گلپایگانی (، )صافی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .6. )

)خوئی (، )تبریزی (: ولی مسلمان باید گرفتن آن را دیده باشد یا از راه دیگری یقین 

 ز آب گرفته شده است .داشته باشد که زنده ا

)بهجت (: ولی مسلمان باید بداند یا اطمینان داشته باشد که آن را زنده گرفته اند و در 

 خارج آب مُرده است .

[ گفته شد 2161)نوری (: ولی مسلمان باید بداند شرایطی که برای حالل بودن در مسأله ]

 درباره آن مراعات شده است تا بتواند از آن استفاده کند.

)مکارم (: ولی باید معلوم باشد آن را زنده از آب گرفته ، یا بعد از افتادن در دام جان 

 داده است .

)سیستانی (، )زنجانی (: ولی ) )سیستانی (: مسلمان )زنجانی (: انسان ( باید ببیند یا از راه 

ب مُرده آدیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته یا آن که در تور او در 

 است .

 [2638]مسأله 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( 6ماهی مرده ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته اند یا مرده ) 2163مسأله 

(، حالل است و اگر در دست کافر باشد، اگر چه بگوید 2چنانچه در دست مسلمان باشد )

( )زنجانی (: چنانچه از ممالک غیر اسالمی 6(. )3آن را زنده گرفته ام ، حرام می باشد )

و اگر از بازار مسلمانان یا سرزمین اسالمی تهیّه شده یا از این  آورده باشند حرام است

 جاها به ممالک غیر اسالمی منتقل شده باشد اشکال ندارد

 137ص: 

، در جلد اوّل [ گذشت ، ولی اگر انسان 71[ و ]مسأله اختصاصی 71چنانچه در مسأله ]

می لمانان یا سرزمین اسالبداند که ماهی از ممالک غیر اسالمی بدون تحقیق وارد بازار مس

 ( )صافی (: و با آن معامله ماهی حالل بنماید ..2شده ، حرام می باشد. )

)سیستانی (: و در آن تصرفی می کند که دلیل بر حالل بودن آن است مانند فروختن یا 

( )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: مگر آنکه یقین حاصل شود یا دو شاهد 3خوردن .. )

 دت دهند که راست می گوید.عادل شها

)سیستانی (: مگر آن که انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آن که در تور 

او در آب مرده است . )بهجت (: مگر آن که از حرف او یا از راه دیگر علم یا اطمینان 

 حاصل شود.

 گرفته شود، حالل است )مکارم (: مسأله اگر ماهی از بازار مسلمانان یا از دست مسلمانی

، هر چند معلوم نباشد آن را زنده از آب گرفته اند یا نه و جستجو نیز الزم نیست ، ولی 

اگر از کافری گرفته شود و معلوم نباشد ماهی زنده از آب گرفته شده یا زنده به دام افتاده 

 یا نه ، حرام است .
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ان باشد و اگر ماهی در تور یا )فاضل (: مسأله در صید ماهی ، الزم نیست صیّاد مسلم

وسیله دیگر صیّادی در داخل آب هم بمیرد حالل است . با توجّه به نحوه صیّادی فعلی 

که اطمینان حاصل می شود که ماهی در تور و وسایل صیّادی مرده است ، ماهی فلس 

 دار موجود در بازارهای مسلمانان و حتّی کشورهای غیر مسلمان حالل است .

 [2639]مسأله 

خوردن ماهی زنده اشکال ندارد. )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله بنا بر احتیاط  2167مسأله 

 باید از خوردن ماهی زنده خودداری کرد، هر چند حلّیت آن بعد از گرفتن بعید نیست .

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله خوردن ماهی زنده جایز است و أولی خودداری کردن است 

. 

 )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .

 )زنجانی (: ولی بهتر است از خوردن آن خودداری کنند.

 )بهجت (: مسأله خوردن ماهی زنده ، بنا بر أحوط جایز نیست .

)مکارم (: مسأله خوردن ماهیهای کوچک زنده اشکال دارد، مگر برای درمان در مقام 

 ضرورت .

 [2621]مسأله 

ی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، اگر ماه 2124مسأله 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6خوردن آن اشکال ندارد )

)گلپایگانی (، )صافی (: احتیاط آن است که از خوردن آن خودداری نمایند اگر چه 

 حلیت آن بعید نیست .
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(: خوردنش جایز است ) )خوئی (، )تبریزی (: ولی أولی )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی 

 آن است که از خوردن آن خودداری نمایند(.

 )زنجانی (: خوردنش جایز است ولی بهتر است آن را نخورند.

 [2623]مسأله 

 اشاره

 اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که  2126مسأله 

 174ص: 

( این 2( خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده اشکال ندارد )6فتد )زنده است در آب بی

( )خوئی (، 2( )مکارم (: و بمیرد .. )6مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

)سیستانی (، )تبریزی (: خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است ) )خوئی (، 

 خوردن آن خودداری کنند(.)تبریزی (: و احتیاط مستحب ّ آن است که از 

 )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط واجب قسمتی را که بیرون آب مانده نباید خورد.

 )زنجانی (: بنا بر احتیاط قسمتی را که بیرون آب مانده ، نباید خورد.

 )مکارم (: اشکال دارد.

 مسأله اختصاصی 

گویند، از حیوانات آبی حالل است  میگو که آن را روبیان نیز می 2211)مکارم (: مسأله 

، ولی ماهی سمنقور که از حشرات خشکی است و نام ماهی بر آن نهاده اند، حرام است 

 ، مگر برای درمان در مقام ضرورت .
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 صید ملخ 

 [2622]مسأله 

اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگری زنده بگیرند، بعد از جان دادن ،  2122مسأله 

ست . و الزم نیست کسی که آن را می گیرد مسلمان باشد و در موقع خوردن آن حالل ا

گرفتن ، نام خدا را ببرد ولی اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن 

( این مسأله ، در رساله 6را زنده گرفته یا نه ، اگر چه بگوید زنده گرفته ام حالل نیست )

پایگانی (، )فاضل (، )صافی (، )نوری (: مگر آن که ( )گل6آیت اللّه )مکارم ( نیست )

یقین ) )فاضل (: یا اطمینان ( حاصل شود یا دو شاهد عادل شهادت دهند که راست می 

 گوید.

 )بهجت (: مگر این که انسان بداند یا اطمینان داشته باشد که آن را زنده گرفته است .

 نده گرفته ام حرام است .)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: اگر چه بگوید ز

)زنجانی (: مسأله اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگری زنده بگیرند، خوردن آن حالل 

است ، و الزم نیست کسی که آن را می گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا 

را ببرد ولی اگر ملخ مرده ای از ممالک غیر اسالمی تهیّه شود یا از بازار اسالمی یا 

ه شده ولی بدانیم که بدون تحقیق از ممالک غیر اسالمی وارد شده سرزمین اسالمی تهیّ

و مسأله  71و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته اند یا نه ، حرام است چنانچه در مسأله ]

 [ گذشت .92، در جلد اوّل ، صفحه 71اختصاصی 

 [2621]مسأله 

کند، حرام است . این خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی تواند پرواز  2123مسأله 

 مسأله ، در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست 
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 176ص: 

 احکام خوردنیها و آشامیدنیها

 [2624]مسأله 

 اشاره

خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن  2129مسأله 

( )گلپایگانی (: پرستو حالل می باشد و 6( )6گوشت پرستو و هُدهُد مکروه می باشد )

احتیاط واجب آن است که از خوردن گوشت هُدهُد خودداری نمایند. )نوری (: پرستو 

 ه می باشد.حالل می باشد و خوردن گوشت هُدهُد مکرو

 )بهجت (: خوردن گوشت هُدُهد مکروه می باشد و همچنین پرستو، بنا بر أظهر.

)خوئی (: مسأله خوردن گوشت مرغ خانگی و کبوتر و اقسام گنجشک حالل است و 

بلبل و سار و چکاوک از قسم گنجشک است و شب پره و طاووس و جمیع انواع کالغ 

باز چنگال دارد یا هنگام پرواز بال زدنش کمتر  و هر پرنده ای که مثل شاهین و عقاب و

از صاف نگه داشتن بالش باشد، حرام است . و همچنین هر مرغی که چینه دان و سنگ 

دان و خارِ پشت پا ندارد، مگر آن که معلوم باشد که بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتن 

هُد مکروه است او است که در این صورت حالل است و خوردن گوشت پرستوک و هُد

. 

 )تبریزی (: مگر آن که بال زدنش از صاف نگه داشتن بالش بیشتر باشد ..

)فاضل (: مسأله گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند و درنده می باشند حرام است 

مانند باز و عقاب و کرکس و شاهین و امثال اینها و همچنین است بنا بر احتیاط واجب 
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و طاووس . ولی گوشت پرندگانی مانند انواع کبوتر و کبک و انواع کالغ و شب پره 

تیهو و قطا و مرغ خانگی و انواع گنجشک و امثال اینها حالل می باشد )بلبل و سار و 

چکاوک از اقسام گنجشک است (؛ امّا بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن گوشت پرستو 

 و هُدهُد اجتناب کرد.

ای که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارد یا بال زدنش )زنجانی (: مسأله هر پرنده 

در هنگام پرواز کمتر از صاف نگه داشتن بالهایش باشد حرام است ؛ همچنین شب پره 

)خفاش ( و طاووس و بنا بر احتیاط واجب همه انواع کالغ حرام می باشد. در دیگر 

یست ف نگه داشتن کمتر نپرندگان اگر روشن باشد که چنگال ندارد و بال زدنش از صا

حالل است و اگر چنگال دار بودن پرنده و کیفیت پروازش معلوم نباشد، چنانچه چینه 

دان یا سنگدان یا خارپشت پا داشته باشد حالل و گر نه حرام می باشد، مرغ خانگی و 

کبوتر و گنجشک و پرندگان دیگر راسته سبکباالن )راسته گنجشکان ( همچون بلبل و 

کاوک از پرندگان حالل گوشت می باشند، و احتیاط مستحب ّ آن است که از سار و چ

 خوردن گوشت پرستو

 172ص: 

و هدهد خودداری کنند. و کشتن هر نوع پرنده ای که در منزل انسان مأوا گزیده است 

 مکروه است .

 )سیستانی (: مسأله هر پرنده ای که مانند شاهین و عقاب و باز و کرکس درنده و چنگال

دار باشد حرام است و همچنین حرام است همه انواع کالغ حتی زاغ بنا بر احتیاط واجب 

، و هر پرنده ای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد، چنگال 

دار است و حرام می باشد. و هر پرنده ای که بال زدنش بیش از صاف نگه داشتن اوست 

می توان پرندگان حرام گوشت را از حالل گوشت به مالحظه حالل است ، بنا بر این 
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کیفیّت پرواز آنها تمیز داد ولی چنانچه کیفیّت پرواز پرنده ای معلوم نباشد اگر آن پرنده 

چینه دان و یا سنگدان و یا خار پشت پا داشته باشد حالل است و اگر هیچ کدام از اینها 

ن دیگر غیر آنچه ذکر شد چون مرغ و کبوتر و را نداشته باشد، حرام است و امّا پرندگا

گنجشک و حتّی شتر مرغ و طاووس همه حالل می باشند ولی کشتن بعضی از پرندگان 

مکروه است مانند هُدهُد و پرستوک . و امّا حیواناتی که پرواز دارند ولی پر ندارند مانند 

تیاط پرنده بنا بر احخفّاش حرام می باشند و همچنین است زنبور و پشه و دیگر حشرات 

 واجب .

)صافی (: مسأله خوردن گوشت مرغ خانگی و کبوتر و اقسام گنجشک حالل است و 

شب پره و طاووس و بنا بر احتیاط واجب جمیع انواع کالغ حرام است و همچنین هر 

پرنده ای که مثل شاهین و عقاب و باز چنگال دارد یا هنگام پرواز بال زدنش کمتر از 

اشتن بالش باشد و نیز مرغی که چینه دان و سنگ دان و خارِ پشت پا ندارد صاف نگه د

 حرام است و گوشت پرستوک و هُدهُد مکروه است .

)مکارم (: مسأله گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند حرام است ، همچنین 

ال بپرندگانی که موقع پرواز بالهای خود را صاف نگه می دارند، یا اگر بال می زنند، 

زدن آنها کمتر و صاف نگه داشتن آنها بیشتر است ، امّا پرندگانی که بال می زنند یا بال 

زدن آنها از صاف نگه داشتن بیشتر است گوشتشان حالل است و از جمله ، انواع کبوترها 

 و قُمری و کبک حالل است ولی گوشت هُدهُد مکروه است .

 مسائل اختصاصی 

ال پرندگان حالل گوشت از حرام گوشت به دو راه شناخته معمو 2916)فاضل (: مسأله 

می شوند: اوّل : این که هنگام پرواز، بال زدن آنها بیشتر باشد تا نگه داشتن بال ، یعنی 

پرنده ای که بال زدنش بیشتر باشد حالل است و پرنده ای که بیشتر بالها را در حال پرواز 
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که سنگدان یا چینه دان یا انگشت جدایی مانند نگه می دارد حرام است . دوم : پرندگانی 

 شست انسان دارند حالل و پرندگانی که اینها را ندارند حرام است .

تخم پرندگان حالل ، حالل و تخم پرندگان حرام ، حرام است .  2912)فاضل (: مسأله 

و اگر مشتبه باشد، تخمهایی که دو طرف آن مساوی است حرام است و تخمهایی که 

 رف آن باریک تر است حالل است .یک ط

از حیوانات دریایی ، فقط ماهی فلس دار حالل است ، حتّی اگر  2913)فاضل (: مسأله 

بعضی از قسمت های بدن آن فلس داشته باشد. و ماهی بی فلس حرام است ، چنانکه 

سایر حیوانات آبی از قبیل نهنگ و خرچنگ و قورباغه و امثال اینها نیز حرام می باشند. 

وانات دریایی حالل ، حالل و تخم حیوانات دریایی حرام تخم حی 2919)فاضل (: مسأله 

 ، حرام است .

 [2625]مسأله 

 اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند، مثلًا دنبه یا  2121مسأله 

 173ص: 

مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می باشد. )مکارم (: مسأله اگر از 

قطعه ای جدا کنند، خواه دنبه یا گوشت بوده باشد، خوردن آن حیوانی که زنده است 

 حرام است .

 [2626]مسأله 

 3فضله  2خون  6(: 6پانزده چیز از حیوانات حالل گوشت ، حرام است ) 2121مسأله 

تخم که آن را دنبالن  9غُدَد که آن را دشول می گویند.  1( 2بچه دان ) 1فَرج  9نری 
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مغز حرام که  7( 3مغز کلّه است و به شکل نخود می باشد )چیزی که در  3می گویند. 

 62زهره دان  66( 9پی که در دو طرف تیره پشت است ) 64در میان تیره پشت است . 

چیزی که در میان سُم است و  61( 1حدقه چشم ) 69بول دان )مثانه (  63سپرز )طحال ( 

چیز بنا بر احتیاط از جمیع  ( )اراکی (: پانزده6( )1به آن ذات االشاجع می گویند )

 حیوانات حالل گوشت ، حرام است ..

)خوئی (، )تبریزی (: بعضی از اجزاء حیوانات حالل گوشت ، بی اشکال حرام و بعضی 

 بنا بر احتیاط واجب حرام است و مجموع آنها چهارده چیز است ..

م حرام حتیاط الز)فاضل (: بعضی از اجزاء حیوانات حالل گوشت ، حرام و بعضی بنا بر ا

 است و مجموع آنها پانزده چیز است ..

)سیستانی (: بعضی از اجزاء حیوانات حالل گوشت ، حرام است و آن چهارده چیز است 

.. 

)صافی (: چند چیز از اجزاء حیوان حالل گوشت ، بی اشکال حرام است و چند چیز بنا 

( )نوری (: و بنا بر احتیاط 2بر احتیاط واجب حرام است و مجموع چهارده چیز است .. )

 ( )خوئی (: چیزی که در مغز کلّه است و مشکل می باشد ..3واجب جفت .. )

 )سیستانی (: چیزی که در مغز کلّه است و به اندازه نخود می باشد ..

)فاضل (: چیزی که در مغز کلّه است و دارای شکل است و به اندازه نصف نخود می 

( )گلپایگانی (: )مردمک ( بنا بر احتیاط 1بنا بر احتیاط واجب .. )( )سیستانی (: 9باشد .. )

 الزم .. )صافی (، )نوری (: حدقه چشم )مردمک ( ..

 )فاضل (: عدسی و سیاهی چشم )مردمک ( بنا بر احتیاط الزم ..
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)خوئی (، )تبریزی (: ولی ظاهر این است که در پرندگان بجز خون و فضله و زهره دان 

 الن از چیزهایی که ذکر شد وجود ندارد.و سپرز و دنب

)سیستانی (: اینها همه در غیر پرندگان و ماهی و ملخ از حیوانات حالل گوشت ؛ و امّا 

پرندگان پس خون و فضله آنها بی اشکال حرام است ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت 

اط بنا بر احتی، چیزی از آنها باشد حرام بودنش بنا بر احتیاط واجب است و همچنین 

واجب حرام است خون و فضله ماهی و فضله ملخ ؛ و جز این از آنها چیزی حرام نیست 

 ( )گلپایگانی (: بنا بر احتیاط الزم .1. )

)فاضل (: بنا بر احتیاط الزم حرمت این چیزها در حیوانات بزرگ است امّا در حیوانات 

 کوچکی 

 179ص: 

ور قابل تشخیص یا جدا کردن نباشد خوردن آن مانند گنجشک چنانچه بعضی از این ام

 اشکال ندارد.

)صافی (: بنا بر احتیاط مستحب ّ از چیزی که در میان سم است ، و به آن ذات االشاجع 

 می گویند اجتناب شود.

)بهجت (: مسأله خوردن پنج چیز از حیوانی که حالل گوشت است و به دستور شرع آن 

 1خون  9دنبالن  3نری  2طحال )سپرز(  6را سر بریده اند حرام است که عبارتند از : 

فضله و سرگین . هر چه در نظر مردم جزء چیزهای خبیث باشد و متعارف مردم از آنها 

م است . و بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن ده چیز متنفّر باشند، خوردن آنها حرا

 2مثانه )بولدان (  6اجتناب کرد، اگر چه جزء چیزهای خبیث نباشند، که عبارتند از : 

نخاع )مغز حرام  1غُدد، که آنها را دُشوِل هم می گویند.  1فرج  9بچه دان ،  3زهره دان ، 
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مغز )و آن چیزی است در مغز به شکل نخود  9(، که داخل ستون فقرات و گردن است . 

حدقه  7چیزی که در میان سُم ّ است و به آن ذات األشاجع هم می گویند.  3نخود(. 

 پی دو طرف تیره پشت . 64چشم 

)مکارم (: مسأله چهار ده چیز از حیوانات حالل گوشت )بنا بر احتیاط واجب در بعضی 

غُدد که آن را دشول می گویند.  1دان  بچه 9فرج  3نری  2خون  6از آنها( حرام است : 

دانه کوچکی که در مغز سر است و به شکل نخود  9تخم که آن را دنبالن می گویند.  1

پی که در دو طرف گردن قرار دارد  7مغز حرام که در میان تیره پشت است .  3می باشد. 

)محل ّ اجتماع  مثانه 62سپرز )طحال (.  66زهره دان .  64و تا تیره پشت کشیده شده . 

چیزی که در میان سم است و عرب آن را ذات األشاجع می  69سیاهی چشم  63بول (. 

گوید، این در حیوانات بزرگ است ، امّا در حیوانات کوچکی مانند گنجشک چنانچه 

 بعضی از این امور قابل تشخیص یا جدا کردن نیست ، خوردن آن اشکالی ندارد.

 2خون  6یز از اجزاء حیوانات حالل گوشت حرام است : )زنجانی (: مسأله چهارده چ

تخم که آن را دنبالن می  1غدد که آن را دشول می گویند.  1بچه دان  9فرج  3نری 

مغز حرام  3چیزی که در مغز کله است و تقریباً به اندازه نصف نخود است .  9گویند. 

 66زهره دان  64ست . پی که در دو طرف تیره پشت ا 7که در میان تیره پشت است . 

چیزی که در میان سم است و به  69سیاهی چشم  63بول دان )مثانه (  62سپرز )طحال ( 

 آن ذات االشاجع می گویند.

 حرمت برخی از این چیزها بنا بر احتیاط می باشد.

 [2627]مسأله 

خوردن سرگین و آب دماغ حرام است و احتیاط واجب آن است که از  2129مسأله 

( ولی 6چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفر است اجتناب کنند )خوردن 
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اگر پاک باشد و مقداری از آن به طوری با چیز حالل مخلوط شود که در نظر مردم نابود 

( )اراکی (: خوردن سرگین و بول حیوان و 6حساب شود، خوردن آن اشکال ندارد. )

 نسان از آن متنفّر است حرام می باشد ..آب دماغ و چیزهای خبیث دیگر که طبیعت ا

)گلپایگانی (: خوردن خبائث یعنی چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفّر است ، حرام 

 می باشد ..

)نوری (: خوردن سرگین و آب دماغ و بطور کلّی چیزهای خبیث که طبیعت انسان از 

 آن 

 171ص: 

)خوئی (، )تبریزی (:  2121متنفر است حرام است .. )بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

مسأله خوردن بول شتر حالل است و اجتناب از بول سایر حیوانات حالل گو شت و 

 همچنین سایر چیزهایی که طبع از آنها متنفّر است ، أحوط و أولی است .

ام گوشت حرام است و همچنین بول )سیستانی (: مسأله آشامیدن بول حیوانات حر

حیوانات حالل گوشت حتّی شتر بنا بر احتیاط الزم ؛ ولی خوردن بول شتر و گاو و 

 گوسفند اگر برای معالجه باشد، اشکال ندارد.

)مکارم (: مسأله خوردن اشیاء خبیث و پلید که طبع انسان از آن تنفّر دارد )مانند فضله 

 ( حرام است ، هر چند پاک باشد. حیوانات و آب بینی و امثال آن

)صافی (: مسأله خوردن بول شتر حالل است ولی از بول سایر حیوانات حالل گوشت و 

 چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفر است بنا بر احتیاط اجتناب شود.
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)زنجانی (: مسأله بنا بر احتیاط مستحب ّ از خوردن چیزهایی همچون آب بینی که طبیعت 

ز آنها متنفر است اجتناب کنند. آشامیدن بول حیوانات حرام گوشت ، حرام است انسان ا

، همچنین بول حیوانات حالل گوشت حتی شتر ولی خوردن بول شتر و گاو و گوسفند 

 اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.

 [2628]مسأله 

ی شفا و ( تربت حضرت سیّد الشهداء علیه السالم برا6خوردن کمی از ) 2123مسأله 

خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی برای معالجه ، اگر عالج منحصر به خوردن اینها باشد، 

 ( )نوری (: خوردن خاک و گل حرام است ولی خوردن کمی از ..6اشکال ندارد. )

)اراکی (: مسأله خوردن گل ، بلکه بنا بر احتیاط واجب ، خوردن خاک حرام است ولی 

سیّد الشّهداء علیه السالم برای شفا جایز است و خوردن  خوردن کمی از تربت حضرت

 گل ارمنی برای معالجه ، اگر عالج منحصر به خوردن اینها باشد، اشکال ندارد.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله خوردن خاک حرام است ، ولی خوردن کمی از تربت 

 حضرت سیّد الشّهداء علیه السالم برای شفا اشکال ندارد.

(، )تبریزی (: مسأله خوردن خاک حرام است و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی )خوئی 

برای معالجه اشکال ندارد و خوردن کمی از تربت حضرت سیّد الشّهداء علیه السالم برای 

استشفاء جایز است و بهتر این است که تربت را در مقداری از آب مثلًا حل نمایند که 

 بیاشامد. مستهلک شود و بعداً آن آب را

)فاضل (: مسأله خوردن خاک حرام است ولی خوردن کمی از تربت حضرت سید 

الشهداء علیه السالم برای شفا جایز است و بهتر است که تربت را در مقداری آب حل 
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نمایند تا مستهلک شود و بعد آن آب را بیاشامند و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی 

 به خوردن اینها باشد، اشکال ندارد. برای معالجه ، اگر عالج منحصر

)بهجت (: مسأله خوردن کمی از تربت حضرت سیّد الشهداء علیه السالم برای شفا به 

اندازه یک نخود، که از قبر مطهّر آن حضرت یا از اطراف آن برداشته باشند، اشکال 

 ندارد و مظنون این 

 171ص: 

یه و آله و سلم و سایر ائمّه است که خوردن تربت حضرت رسول اکرم صلی اهلل عل

طاهرین علیهم السالم برای شفا، در این حُکم مثل تربت امام حسین علیه السالم باشد اگر 

چه أحوط این است که آن را در آب مخلوط کنند به طوری که مستهلک شود. و خوردن 

نا بر بگِل داغستان و گِل ارمنی برای معالجه ، اگر عالج منحصر به خوردن آنها باشد، 

 أظهر اشکال ندارد.

)سیستانی (: مسأله خوردن گِل حرام است و همچنین است خاک و شن بنا بر احتیاط الزم 

و خوردن گل داغستان و گل ارمنی و غیر آنها برای معالجه در صورت ناچاری اشکال 

ندارد و خوردن کمی از تربت حضرت سیّد الشهداء علیه السالم برای استشفاء به مقدار 

ک نخود متوسط جایز است ، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطراف آن برندارد هر ی

چند تربت امام حسین علیه السالم بر آن صدق کند به احتیاط واجب باید در مقداری از 

آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعداً آن آب را بیاشامند؛ و همچنین این 

در موردی که اطمینان نباشد که تربت از قبر مقدس آن احتیاط را باید رعایت کرد 

 حضرت است و بیّنه ای هم بر آن شهادت ندهد.
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)مکارم (: مسأله خوردن خاک و گل حرام است ، ولی خوردن کمی از تربت پاک 

حضرت سیّد الشّهداء امام حسین علیه السالم )کمتر از یک نخود( به قصد شفاء اشکال 

غستان و گِل ارمنی که برای معالجه می خورند، در صورتی که ندارد و همچنین گِل دا

 عالج منحصر به آن باشد، جایز است .

)زنجانی (: مسأله خوردن خاک حرام است و خوردن تربت حضرت سید الشهداء علیه 

السالم برای استشفاء جایز است و احتیاط مستحب ّ آن است که به مقدار اندکی همچون 

ا شود، و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی برای معالجه در جایی اندازه یک نخود اکتف

 که معالجه منحصر به استفاده از خاک و گِل باشد جایز است .

 [2629]مسأله 

( و نیز 6فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده ، حرام نیست ) 2127مسأله 

ون می آید )اگر طبیعت انسان فرو بردن غذایی که موقع خالل کردن ، از الی دندان بیر

( )گلپایگانی (، )فاضل (، )صافی (: فرو بردن 6(، اشکال ندارد. )2از آن متنفر نباشد( )

آب بینی و خلط سینه که در فضای دهان نیامده باشد، حرام نیست ولی اخالط بینی و 

اجب و سینه که در فضای دهن وارد شده ) )گلپایگانی (: احتیاط الزم )فاضل (: احتیاط

 )صافی (: احتیاط( ترک فرو بردن آن است ..

)نوری (: فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در فضای دهان نیامده حرام نیست ولی 

اخالط بینی و سینه که در فضای دهان وارد شده است از فرو بردن آن در صورت توجّه 

عظام : )خوئی (،  ( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات2و التفات ، اجتناب شود .. )

)سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی ( و )صافی ( نیست [ )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 )بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله  2129

 [2611]مسأله 
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( این مسأله ، 6خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است ) 2134مسأله 2121

( )گلپایگانی (، )نوری (: ولی اگر ضرر، کم باشد 6) در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست

 که عقالء اعتنا نکنند، حرام نیست .

 179ص: 

)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: مسأله خوردن چیزی که موجب مرگ می شود یا برای 

 انسان ضرر کلّی دارد حرام است .

)سیستانی (، )زنجانی (: ضرر مهمی دارد ) )زنجانی (: مثل این که به نقص عضو می 

 انجامد( ..

)صافی (: مسأله خوردن چیزی که برای عقل انسان یا سالمتی او ضرر دارد حرام است ، 

 ولی اگر ضرر موقّت یا کم باشد که عقال اعتنا نکنند، حرام نیست .

چیزی که برای انسان ضرر مهمّی دارد حرام است ،  )مکارم (: مسأله خوردن یا نوشیدن

کشیدن سیگار و سایر انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطاّلع ضرر مهمّی داشته باشد، 

نیز حرام است ، ولی استفاده از موادّ مخدّر مطلقاً حرام است ؛ خواه به صورت تزریق یا 

 و همچنین تولید، خرید و فروش دود کردن یا خوردن و یا به هر طریق دیگری بوده باشد

 و هر گونه کمک به انتشار آن ، حرام است .

 [2613]مسأله 

 اشاره

خوردن گوشت اسب و قاطر و االغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی  2136مسأله 

( و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای 6کند، یعنی نزدیکی نماید حرام می شوند )
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( )اراکی (: و باید قیمت آن را به عنوان غرامت به صاحب آنها بپردازند 6) دیگر بفروشند.

.. 

)خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (، )نوری (: خود و نسلشان حرام می شوند و 

بول و سرگین آنها نجس می شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر 

 است قیمتش را به صاحبش بدهد. بفروشند و بر وطی کننده الزم

)سیستانی (: گوشت آنها حرام می شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها بنا 

بر احتیاط واجب ، و بول و سرگین آنها نجس می شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند 

و در جای دیگر بفروشند و بر واطی اگر صاحبش نباشد، الزم است قیمتش را به صاحبش 

 روشش بدست می آید برای واطی است .بدهد و پو لی که از ف

)زنجانی (: حرام نمی شوند، ولی باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگری که 

وضعیت این حیوان را نمی دانند، بفروشند. با عمل زشت وطی ، حیوان از ملک مالکش 

ه در اثر کخارج نمی شود، بلکه نزدیکی کننده که مالک حیوان نیست ، باید هر مقداری 

 بیرون بردن و فروختن این حیوان به مالک ضرر زده است ، جبران نماید.

)فاضل (: مسأله از چهار پایان اهلی ، گوشت شتر و گاو و گوسفند حالل و گوشت اسب 

و قاطر و االغ کراهت دارد. و از حیوانات بیابانی و وحشی ، گوشت آهو و گوزن و گاو 

 ر حالل است .وحشی و قوچ و بز کوهی و گورخ

)مکارم (: مسأله گوشت گاو و گوسفند و شتر اهلی و همچنین گاو و گوسفند و بز و خر 

وحشی و آهو حالل است ، ولی گوشت اسب و قاطر و االغ مکروه می باشد؛ حیوانات 

 درنده عموماً، همچنین فیل و خرگوش و حشرات ، گوشتشان حرام است .

 173ص: 
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 مسأله اختصاصی 

 خرگوش و سوسمار و همه حشرات ، حرام گوشت هستند. 2669سأله )بهجت (: م

 [2612]مسأله 

 اشاره

( با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند، بول و سرگین آنها نجس می 6اگر ) 2132مسأله 

( و باید بدون آن که تأخیر بیفتد آن 3( هم حرام است )2شود و آشامیدن شیر آنها )

کسی که با آن وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد  حیوان را بکشند و بسوزانند و

( )بهجت (: 6( بلکه اگر به بهیمه دیگری هم نزدیکی کند، شیر آن حرام می شود. )9)

( )نوری (: بول 3( )بهجت (: آشامیدن شیر و خوردن گوشت آنها .. )2اگر نعوذ باللّه .. )

گوشت آنها و نسل آنها  و سرگین و نسل آنها نجس می شود و آشامیدن شیر و خوردن

 ( )بهجت (: بقیّه مسأله ذکر نشده .9نیز حرام است .. )

 )نوری (: و در این حکم فرقی میان صغیر و کبیر، عالم به حکم و جاهل نیست .

)اراکی (: مسأله اگر با حیوان حالل گوشتی مانند گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند، 

میدن شیر آنها هم حرام است و باید فوراً آن بول و سرگین آنها نجس می شود و آشا

 حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده ، پول آن را به صاحبش بدهد.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر با حیوان حالل گوشتی که مرسوم است گوشت آن 

تجدّد و نسل م را می خورند مانند گاو و گوسفند نزدیکی کند، بول و سرگین خود آنها

آنها نجس می شود و خوردن گوشت و آشامیدن شیر آنها و همین طور خوردن گوشت 

و آشامیدن شیر نسل متجّدد آنها حرام است چه وطی در قُبُل باشد و چه در دُبُر و وطی 

کننده صغیر باشد یا کبیر، عالم باشد یا جاهل ، مختار باشد یا مکره و موطوء نر باشد یا 
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باید فوری آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده ، پول  مادّه ؛ و

 آن را به صاحبش بدهد.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر با حیوان حالل گوشتی مانند گاو و گوسفند نزدیکی 

کنند، بول و سرگین آنها نجس می شود و خوردن گوشت و آشامیدن شیر آنها هم حرام 

ت نسل آنها؛ و باید فوری آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که است و همچنین اس

 با آن وطی کرده ، پول آن را به صاحبش بدهد.

)زنجانی (: مسأله اگر با حیوان حالل گوشتی مانند گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند، 

بول و سرگین آنها نجس می شود و خوردن گوشت و آشامیدن شیر آنها هم حرام است 

همچنین بچه آنها که در هنگام نزدیکی در شکم حیوان بوده یا پس از آن تولید شود؛  ،

و باید آن حیوان را بکشند و سپس آن را بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده و مالکش 

نیست ، باید پول آن را به صاحبش بدهد و اگر گوسفند وطی شده در یک گله مشتبه 

 را معین کرده کارهایی را که گفته شد درباره آن اجرا کرد.گردد، باید به وسیله قرعه آن 

)سیستانی (: مسأله اگر با حیوانی که گوشتش معمولًا مورد استفاده است مانند گاو و 

گوسفند و شتر نزدیکی کند، بول و سرگین آنها نجس می شود و خوردن گوشت آنها 

 حرام است و همچنین 

 177ص: 

است بنا بر احتیاط واجب آشامیدن شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها، و باید آن حیوان 

را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده ، اگر صاحبش نباشد پول آن را به 

 صاحبش بدهد.
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)فاضل (: مسأله حیوان چهارپایی که انسان با آن نزدیکی کرده اگر معمولًا از گوشت و 

فاده می شود، مانند شتر و گاو و گوسفند باید آن را بدون تأخیر به هر نحو شیر آن است

را «  وطی»که امکان دارد بکشند و گوشت آن را بسوزانند و کسی که این عمل زشت 

انجام داده باید پول آن را به صاحبش بدهد و اگر معمولًا از آن استفاده سواری می شود 

نند اسب و قاطر و االغ ، باید آن را به شهر دیگر و از گوشت آن استفاده نمی شود، ما

را انجام داده ، خسارت و « وطی »ببرند و در آنجا به فروش برسانند و کسی که عمل 

قیمت آن را بپردازد و اگر این حیوان بین حیوانات دیگر مخلوط و مشتبه شده باید به 

 دهند.وسیله قرعه آن را معیّن کنند و حکم شرعی را روی آن انجام 

)مکارم (: مسأله اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند، عالوه بر این که گوشت آنها 

حرام است ، بول و مدفوع آنها نیز بنا بر احتیاط واجب نجس می باشد و آشامیدن شیر 

آنها نیز حرام است و باید آن حیوان را ذبح کنند و الشه آن را بسوزانند و کسی که با آن 

 ده ، باید پول آن را به صاحبش بدهد.نزدیکی کر

 مسائل اختصاصی 

بزغاله و بره شیرخوار اگر از خوک به مقداری که  2196)خوئی (، )تبریزی (: مسأله 

گوشت و استخوانشان قوّت بگیرد، شیر بخورند، خود و نسلشان حرام می شوند و در 

ن شوند و پس از آ صورتی که مقدار شیر خوردن کمتر از آن باشد الزم است استبراء

حالل می گردند و استبراء آن این است که هفت روز از پستان بز یا گوسفند شیر بخورند 

و اگر حاجت به شیر نداشتند، هفت روز علف بخورند و حیوان نجاستخوار نیز خوردن 

گوشتش حرام است و چنانچه استبرائش نمایند، حالل می شود و کیفیّت استبراء آن در 

 [ بیان شد.224مسأله ]
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بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قوّت  2174)سیستانی (: مسأله 

بگیرد، شیر بخورد، خود و نسلش حرام می شود و شیر آنها نیز حرام می شود و در 

صورتی که مقدار شیر خوردن ، کمتر از آن باشد، بنا بر احتیاط باید استبراء شود و پس 

د و استبراء آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد و اگر از آن حالل می گرد

حاجت به شیر نداشته باشد، هفت روز علف بخورد. و در حکم بزغاله است بنا بر احتیاط 

واجب بره شیرخوار و گوساله و بچه های دیگر حیوانات حالل گوشت . و خوردن 

حالل می شود، و گوشت حیوان نجاستخوار حرام است و چنانچه استبرائش نمایند 

 [ بیان شد.224کیفیّت استبراء آن در مسأله ]

گوسفند شیرخوار و بنا بر احتیاط واجب گوساله و بچه های دیگر  2196)زنجانی (: مسأله 

حیوانات حالل گوشت ، اگر از خوک به مقداری شیر بخورند که گوشت در بدنشان 

 شان حرام می شوند و در صورتیروییده و استخوانشان از آن سخت شده باشد، خود و نسل

که مقدار شیر خوردن کمتر از آن باشد الزم است استبراء شوند، و استبراء این است که 

هفت روز از پستان گوسفند یا حیوان حالل گوشت دیگر شیر بخورند و اگر حاجت به 

 شیر ندارند هفت روز غذای پاک دیگر بخورند.

 144ص: 

لی حالل گوشت ، از سه راه حرام گوشت می شود: اوّل حیوان اه 2912)فاضل (: مسأله 

: این که جلّال باشد، یعنی خوراک آن بر حسب عادت ، منحصر به مدفوع انسان باشد 

که در این صورت گوشت و شیر آن حرام و بنا بر احتیاط واجب بول و مدفوع آن نجس 

ل زشت انجام دهد. در می شود. دوم : این که انسان با حیوان چهار پا نزدیکی کند و عم

این صورت گوشت و شیر آن ، بلکه بنا بر احتیاط واجب نسل آن هم حرام می شود و 

نیز بول و مدفوع آن بنا بر احتیاط نجس است . سوم : برّه و بزغاله و گوساله ای که از 
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شیر خوک بخورد تا نموّ کند و استخوانش محکم شود گوشت و شیر و نسلش حرام می 

بر احتیاط واجب بول و مدفوع آن نجس است ولی اگر از شیر انسان بخورند شود و بنا 

 تا بزرگ شوند گوشت و شیرشان حرام نمی شود بلکه کراهت دارد.

حیوان جلّال را اگر بخواهند حالل شود باید استبراء کنند، یعنی تا  2913)فاضل (: مسأله 

پاک بدهند به نحوی که دیگر مدّتی آن را از خوردن نجاست باز دارند و به آن غذای 

نگویند جلّال است . و بنا بر احتیاط واجب شتر را چهل روز و گاو را سی روز و بهتر 

است چهل روز و گوسفند را ده روز و بهتر است چهارده روز و مرغابی را پنج روز و 

 بهتر است هفت روز و مرغ خانگی را سه روز و ماهی را یک شبانه روز استبراء کنند.

گوشت و شیر حیوان نجس مانند سگ و خوک ، حرام است و  2919فاضل (: مسأله )

همچنین گوشت و شیر حیوانات درنده که معمولًا نیش و چنگال دارند مانند شیر و پلنگ 

و یوزپلنگ و گرگ و کفتار و شغال و روباه و گربه و همین طور حیواناتی که مسخ شده 

گوش حرام می باشند و خوردن حیوانات ریز و اند مانند فیل و خرس و بوزینه و خر

حشرات مانند موش و سوسمار و مار و مارمولک و عقرب و سوسک و زنبور و مور و 

 مگس و پشه و انواع کرمها نیز حرام است .

 [2611]مسأله 

 اشاره

( در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده 2( حرام و )6آشامیدن شراب ) 2133مسأله 

اگر کسی آن را حالل بداند در صورتی که ملتفت باشد که الزمه حالل شده است )و 

(. از 3دانستن آن ، تکذیب خدا و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می باشد کافر است )

حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت شده است که فرمودند: شراب ریشه بدیها 

د، عقل خود را از دست می دهد و در و منشأ گناهان است و کسی که شراب می خور
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آن موقع خدا را نمی شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی 

دارد و حق ّ خویشان نزدیک را رعایت نمی کند و از زشتیهای آشکار رو نمی گرداند 

از ( و روح ایمان و خدا شناسی از بدن او بیرون می رود و روح ناقص خبیثی که 9)

رحمت خدا دور است در او می ماند و خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین ، او را لعنت 

( و زبان 1می کنند و تا چهل روز نماز او قبول نمی شود و روز قیامت روی او سیاه است )

از دهانش بیرون می آید و آب دهان او به سینه اش می ریزد و فریاد تشنگی او بلند است 

( )مکارم (: آشامیدن شراب 2(: و هر چیزی که انسان را مست می کند .. ) ( )اراکی6. )

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: 3حرام و از گناهان کبیره است ، بلکه .. )

 اگر کسی آن را حالل بداند کافر است ..

 146ص: 

ست اه شمرده شده ا)زنجانی (: آشامیدن شراب ، حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گن

و اگر کسی حرمت آن را انکار ورزد، چنانچه شبهه ای در حق ّ وی نباشد شرعاً کافر 

بشمار می آید مگر شهادتین را بر زبان جاری ساخته و بدانیم که به خدا و پیامبر اسالم 

صلی اهلل علیه و آله و سلم ایمان قلبی دارد .. ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه 

( )سیستانی (: و اگر جرعه ای از آن بنوشد خدا و مالئکه و پیامبران 9)سیستانی ( نیست [ )

و مؤمنان او را لعنت کنند، و اگر تا حد مستی بنوشد روح ایمان و خدا شناسی از او بیرون 

می رود و روح ناقص خبیثی به جای آن قرار می گیرد و تا چهل روز نماز او قبول نمی 

 شود.

(: و هر کس جرعه ای از شراب بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمی شود،  )زنجانی

کسی که به خوردن شراب عادت کرده که هر گاه آن را بدست آورد می نوشد، همچون 

بت پرست به نزد خداوند می رود، شراب خوار در روز قیامت رویش سیاه است و زبان 
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می رسد و فریاد تشنگی او بلند است ازدهانش بیرون می آید و آب دهان او به سینه اش 

 ( )مکارم (: بقیه مسأله ذکر نشده .1. )

 مسأله اختصاصی 

منظور از شراب ، هر مایع مست کننده ای است و آبجو نیز جزء  2211)مکارم (: مسأله 

 مشروبات الکلی است ، حتّی نوشیدن یک قطره شراب و کمتر از آن نیز حرام است .

 [2614]مسأله 

سر سفره ای که در آن شراب می خورند، اگر انسان یکی از آنان حساب  2139مسأله 

( و چیز خوردن از آن سفره حرام است . 2( نباید نشست )6شود بنا بر احتیاط واجب )

در رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست [ « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 6)

 ن از آن سفره هم باید اجتناب کرد.( )بهجت (، )نوری (: و از چیز خورد2)

)اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: مسأله نشستن سر سفره ای که 

ر می خورند، اگ«( مُسکِر»در آن شراب ) )اراکی (: و یا چیزی که انسان را مست می کند 

ه حرام می انسان یکی از آنان حساب شود حرام است و همچنین چیز خوردن از آن سفر

 باشد.

)مکارم (: مسأله سفره ای که بر سر آن شراب می خورند اگر انسان یکی از آنان حساب 

 شود، نشستن کنار آن و چیز خوردن از آن سفره حرام است هر چند غذای حالل باشد.

)سیستانی (: مسأله چیز خوردن از سفره ای که در آن شراب می خورند، حرام است ، و 

 همچنین نشستن بر سر چنین سفره ای بنا بر احتیاط واجب .
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)زنجانی (: مسأله سر سفره ای که در آن شراب خورده می شود نباید نشست و خوردن 

از غذای آن سفره نیز حرام است ، بلکه به احتیاط واجب از سفره ای که پیشتر در آن 

 شراب خورده شده است نباید غذا خورد.

 [2615]مسأله 

 اشاره

 نزدیک است از  بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که 2131مسأله 

 142ص: 

( این مسأله 2( و او را از مرگ نجات دهد )6گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده )

( 2( )زنجانی (، )سیستانی (: آب و غذا داده .. )6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

)سیستانی (: اگر جان خودش در خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص مسلمان نباشد 

 لی انسانی است که قتل او جایز نیست .و

 مسأله اختصاصی 

گوشتهایی که از بالد کفار می آورند و تذکیه آنها  2199)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله 

شرعاً ثابت نشده ، نجس و خوردن آن حرام است ؛ و خرید و فروش آنها نیز جایز نیست 

 رعاً اعتبار ندارد.، و نوشته و گفته اشخاص غیر موثق و مجهول الحال ش

 چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب ّ است 

 [2616]مسأله 

( اوّل هر دو دست را پیش از 6چند چیز در غذا خوردن مستحب ّ است : ) 2131مسأله 

غذا بشوید. دوم بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند. سوم میزبان 
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( و پیش از غذا اّول 2بعد از همه دست بکشد )پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و 

میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین طور تا برسد به 

کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست 

بسم »ل ِ غذا ( چهارم در او3خود را بشوید و همین طور تا به طرف راست میزبان برسد )

بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت ِ خوردن هر کدام ِ آنها « اللّه 

( ششم با سه 1( پنجم با دست راست غذا بخورد )9مستحب ّ است )« بسم اللّه »گفتن 

انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم اگر چند نفر سر یک سفره 

( هشتم لقمه را کوچک بردارد. 1کسی از غذای جلوی خودش بخورد )نشسته اند هر 

نهم سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم غذا را خوب بجود. یازدهم 

بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دوازدهم انگشتها را بلیسد. سیزدهم بعد از غذا 

( و نی و برگ درخت خرما خالل 9خالل نماید ولی با )چوب انار و( چوب ریحان )

نکند. چهاردهم آنچه بیرون سفره می ریزد، جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا 

بخورد، مستحب ّ است آنچه می ریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد. پانزدهم در اّول 

د از روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد. شانزدهم بع

خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. هفدهم در اوّل غذا 

 و آخر آن نمک بخورد. هیجدهم میوه را پیش از خوردن ، با آب بشوید.

 143ص: 

 ( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: آداب غذا خوردن چند چیز است ..6)

 شمرده شده است .. )سیستانی (: چند چیز در غذا خوردن مستحب ّ
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)مکارم (: چند چیز است که انجام آن موقع غذا خوردن به امید ثواب مستحب ّ است .. 

( )گلپایگانی (، )صافی (: و به میزبان ختم 3( )مکارم (، )فاضل (: ]پایان مورد سوم [ )2)

 شود ..

( در 9کارم (: )( )م9)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: تا به میزبان برسد .. )

بگوید و اگر سر یک سفره چند جور غذا « الحمد للّه »و آخر غذا « بسم اللّه »اوّل غذا 

( با دست راست غذا بخورد. 1بگوید. )« بسم اللّه »باشد موقع خوردن از هر کدام از آنها 

( اگر چند نفر سر یک سفره غذا می خورند هر کس از غذای جلوی خودش بخورد. 1)

( با عجله غذا نخورد و غذا خوردن را طول دهد و غذا را 3ه را کوچک بردارد. )( لقم9)

( بعد از غذا خالل نماید و اجزاء غذا را از الی دندانها بیرون آورده و 7خوب بجود. )

( از دور ریختن مواد غذایی خودداری کند، ولی اگر در بیابان غذا 64دهان را بشوید. )

( در شبانه 66ن می ریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد. )می خورد آنچه از سفره بیرو

( 63( در اوّل و آخر غذا نمک بخورد. )62روز دو بار غذا بخورد، اّول روز واوّل شب . )

( تا بتواند بر سر سفره میهمانی 69تمام میوه ها را پیش از خوردن با آب تمیز بشوید. )

 داشته باشد.

ند نفر سر یک سفره نشسته اند هر کس از غذای جلوی )زنجانی (: ]و[ پنجم : اگر چ

خودش بخورد. ششم : لقمه را کوچک بردارد. هفتم : سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن 

را طول بدهد. هشتم : غذا را خوب بجود. نهم : بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. 

د ولی با چوب انار و چوب ریحان دهم : انگشتها را بلیسد. یازدهم : بعد از غذا خالل نمای

و نی و برگ درخت خرما خالل نکند. دوازدهم : آنچه بیرون سفره می ریزد جمع کند 

و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا می خورد، مستحب ّ است آنچه می ریزد، برای پرندگان 

بین  و حیوانات بگذارد. سیزدهم : در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و

شب غذا نخورد. چهاردهم : بعد از غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ 
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بیندازد. پانزدهم : در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد. شانزدهم : میوه را پیش از خوردن 

( )فاضل (: ]و[ ششم : اگر چند نفر سر یک سفره نشسته اند هر کس 1، با آب بشوید. )

بخورد. هفتم : لقمه را کوچک بردارد. هشتم : با عجله غذا نخورد از غذای جلوی خودش 

و غذا خوردن را طول بدهد. نهم : غذا را خوب بجود. دهم : بعد از غذا خداوند عالم را 

حمد کند. یازدهم : بعد از غذا خالل نماید و باقی مانده غذا را از الی دندانها بیرون 

دوازدهم : از دور ریختن مواد غذایی خودداری آورده و دهان را بشوید و مسواک کند، 

کند ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب ّ است آنچه می ریزد برای پرندگان و 

حیوانات بگذارد. سیزدهم : در اّول روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و بین شب 

را روی پای چپ  غذا نخورد. چهاردهم : بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست

بیندازد. پانزدهم : در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد. شانزدهم : میوه ها و سبزیجات را 

 پیش از خوردن با آب بشوید. هفدهم : تا بتواند بر سر سفره میهمانی داشته باشد. هیجدهم 

 149ص: 

بنشیند و  ( سر سفره زیاد3( )بهجت (: ]و[ )1هنگام غذا خوردن بنشیند و غذا بخورد. )

( آنچه بیرون 64( بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. )7غذا خوردن را طول بدهد. )

سفره می ریزد جمع کند و بخورد ولی اگر در بیابان غذا می خورد، مستحب ّ است آنچه 

( بعد از خوردن غذا به پشت 66بیرون می ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد. )

( اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد. 62ت را روی پای چپ بیندازد. )بخوابد و پای راس

( مستحب ّ است یک سوم معده را برای غذا و یک سوم برای آب و یک سوم برای 63)

 )خوئی (، )تبریزی (: ولی با چوب ریحان .. 9راحت تنفس کردن قرار دهد. )

 چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است 

 [2617]مسأله 
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( اوّل در حال سیری غذا خوردن 6چند چیز در غذا خوردن مکروه است : ) 2139مسأله 

( که خداوند عالم بیشتر از هر چیز، از شکم پر بدش 2. دوم پر خوردن و در خبر است )

( سوم نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن . چهارم خوردن 3می آید )

که می خورد یا می آشامد. ششم بعد از گذاشتن  ( پنجم فوت کردن چیزی9غذای داغ )

( هشتم گذاشتن نان 1نان در سفره ، منتظر چیز دیگر شدن . هفتم پاره کردن نان با کارد )

( نهم پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده ، به طوری که چیزی 1زیر ظرف غذا )

اختن میوه پیش از آن ( دور اند7( یازدهم )3( دهم پوست کندن میوه )9در آن نماند )

( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: چند چیز در خوردن غذا 6که کاملًا آن را بخورد. )

 مذموم است ..

 )سیستانی (: چند چیز در خوردن غذا مذموم شمرده شده است ..

( )زنجانی 2)مکارم (: کارهای زیر را در موقع غذا خوردن از مکروهات شمرده اند: .. )

( )خوئی (، )تبریزی 9( )سیستانی (: از شکم پر متنفر است .. )3ثی وارد شده .. )(: در حدی

( )زنجانی (: هفتم : خوردن با دست چپ مگر در مورد انگور 1(: خوردن غذای گرم .. )

و انار که با دست چپ خوردن آنها مذموم نیست . هشتم : غذا خوردن با دو انگشت . 

دهم : گذاشتن نان زیر ظرف غذا. یازدهم : پاک کردن نهم : پاره کردن نان با کارد. 

گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیزی در آن نماند. دوازدهم : بی پوست 

خوردن میوه . سیزدهم : دور انداختن میوه پیش از آن که کاملًا آن را بخورد، البتّه اگر 

( )مکارم (، )فاضل 1و حرام . ) مقدار قابل توجهی از میوه باقی مانده باشد، اسراف است

( 3( ]مورد نهم در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست [ )9(: و هر گونه بی احترامی به آن .. )

 )مکارم (، )سیستانی (: پوست کندن میوه )میوه هایی که با پوست خورده می شود( ..

 (: دهم : ..( )فاضل (، )مکارم 7]مورد دهم در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست [ )
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)بهجت (: مسأله غذا خوردن در حال راه رفتن و همچنین به اندازه سیر شدن مکروه است 

. 

 141ص: 

 مستحبات آب آشامیدن 

 [2618]مسأله 

(: اوّل آب را به طور مکیدن 6در آشامیدن آب چند چیز مستحب ّ است ) 2133مسأله 

عد از و ب« بسم اللّه »شامیدن آب بیاشامد. دوم در روز ایستاده آب بخورد. سوم پیش از آ

بگوید. چهارم به سه نفس آب بیاشامد. پنجم از روی میل آب بیاشامد « الحمد للّه »آن 

( ششم بعد از آشامیدن آب حضرت ابا عبد اللّه علیه السالم و اهل بیت ایشان را یاد 2)

ت ه )بهجت ( نیسکند و قاتالن آن حضرت را لعنت نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّ

 ( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: آداب آشامیدن چند چیز است ..6)

 )سیستانی (: چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است ..

( ]مورد 2)مکارم (: چند کار در روایات به هنگام آشامیدن آب توصیه شده است .. )

 پنجم در رساله آیت اللّه )نوری ( نیست [

 آشامیدن مکروهات آب 

 [2619]مسأله 

زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذای چرب و در شب به حال  2137مسأله 

( و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته 6ایستاده مکروه است )
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( این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3( و جایی که دسته آن است مکروه می باشد )2کوزه )

 ( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: مذموم است ..6) )بهجت ( نیست

( )خوئی 3( )فاضل (: از جای شکسته ظرف .. )2)سیستانی (: مذموم شمرده شده است .. )

 (، )تبریزی (، )زنجانی (: مذموم می باشد.

 )سیستانی (: مذموم شمرده شده است .

زیاد  6نهی شده است :  )مکارم (: مسأله در روایات از چند چیز در موقع آشامیدن آب

نوشیدن آب  9ایستاده نوشیدن در شب  3آشامیدن آب بعد از غذای چرب  2آشامیدن 

 نوشیدن از جای شکسته کوزه یا طرفی که دسته آن است . 1با دست چپ 

 141ص: 

 احکام نَذر و عَهد

 [2641]مسأله 

 اشاره

( که کار خیری را برای خدا بجا آورد، 6نذر آن است که انسان ملتزم شود ) 2194مسأله 

( )گلپایگانی (، )خوئی (، 6یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید. )

)فاضل (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (، )نوری (: نذر آن است که انسان بر خود 

 واجب کند ..

مسأله نذر آن است که انسان ملتزم شود برای خدا بر عهده او باشد انجام کار  )اراکی (:

خیری یا ترک کاری که نکردن آن بهتر است یا ملتزم شود به این که مالی از اموال او 

 ملک دیگری باشد.
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)بهجت (: مسأله انسان می تواند با نذر کردن ، انجام کاری که مطلوب شارع است و یا 

 که مورد نهی واقع شده بر خود واجب کند.ترک کاری را 

)مکارم (: مسأله نذر آن است که کار خیری را برای خدا بر عهده خود قرار دهد، یا ترک 

 کاری که نکردن آن بهتر است .

)زنجانی (: مسأله نذر آن است که انسان برای خدا چیزی را در عهده خود قرار دهد و 

 باشد. آن چیز می تواند انجام یا ترک کاری

 مسأله اختصاصی 

نذر دو قسم است : اوّل : نذری که به  2999)فاضل (: مسأله  2293)مکارم (: مسأله 

صورت مشروط انجام می شود، مثلًا می گوید: چنانچه بیمار من بهبود یابد، انجام فالن 

ب یا اگر مرتک« این گونه نذر را نذر شکر می گویند»کار برای خدا بر عهده من است 

این گونه نذر کردن »ن کار زشت شوم فالن کار خیر را برای خدا انجام خواهم داد فال

دوم : نذر مطلق و آن نذری است که بدون هیچ قید و شرطی بگوید: «. را نذر زجر گویند

 و همه این نذرها صحیح است .« من برای خدا نذر می کنم که نماز شب بخوانم » 

که  «برای خدا بر عهده من است »یا « للّه ِ عَلَی َّ»ید: )فاضل (: بدون هیچ قید و شرطی بگو

 فالن کار را انجام دهم و همه این نذرها صحیح است .

 [2643]مسأله 

( و الزم نیست آن را به عربی بخوانند؛ پس 6در نذر باید صیغه خوانده شود ) 2196مسأله 

ه ده تومان به فقیر ( ک2اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است )

( )فاضل (: و اگر صیغه نذر خوانده نشود، نذر منعقد 6( )3بدهم ، نذر او صحیح است )
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( )صافی (: اگر بگوید از برای خدا بر من ، یا بر 2نمی شود و چیزی واجب نمی شود .. )

 عهده من یا بر ذمه من است که اگر

 149ص: 

به زبان گفته شود و قصد آن « برای خدا»( )فاضل (: و باید 3مریض من خوب شود .. )

 در دل کافی نیست .

)سیستانی (: و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم ، به احتیاط واجب باید عمل 

کند ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد 

ذر خود عمداً عمل نکرد گناه کرده نذر صحیح است و اگر نذر صحیح بود و مکلف به ن

است و باید کفّاره بدهد، و کفاره وفا نکردن به نذر مانند کفاره مخالفت قسم است که 

 بعداً خواهد آمد.

)مکارم (: مسأله نذر در صورتی صحیح است که برای آن صیغه خوانده شود، خواه به 

ا شود، نچه فالن حاجت من روعربی باشد یا به زبانهای دیگر. بنا بر این اگر بگوید چنا

برای خدا بر من است که فالن مقدار مال را به فقیر بدهم نذر او صحیح است ؛ بلکه اگر 

بگوید نذر می کنم برای خدا اگر فالن حاجت من روا شود، فالن کار خیر را انجام دهم 

 ، کافی است .

داوند شدن به خ)بهجت (: مسأله کسی که نذر می کند، باید به قصد قربت و نزدیک 

متعال نذر کند؛ بنا بر این اگر برای خدا نذر نکند، صحیح نیست ، بنا بر این کافی است 

 برای خداوند، به عهده من باشد»، یعنی : «للّه ِ عَلَی َّ»موقع نذر کردن بنا بر أظهر بگوید 

انی زبو اگر کسی که عربی نمی داند ترجمه آن را به هر « که فالن کار را انجام بدهم 

 بگوید کافی است .
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)زنجانی (: مسأله نذر نیازمند صیغه است ، و در صیغه نذر باید نام خداوند به زبان جاری 

گردد، ولی سایر اجزاء صیغه الزم نیست با لفظ باشد، بلکه می تواند با نوشتار یا انجام 

بگوید  اکاری باشد، همچنین الزم نیست نام خدا به لفظ عربی برده شود پس اگر مثلً

چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که هزار تومان به فقیر بدهم نذر او 

 صحیح است .

 [2642]مسأله 

( 2( و به اختیار و قصد خود نذر کند )6نذر کننده باید مکلّف و عاقل باشد ) 2192مسأله 

انی شدن ، بی ( یا بواسطه عصب3بنا بر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند )

( 2( )سیستانی (، )مکارم (: بالغ و عاقل باشد .. )6( نذر کرده صحیح نیست . )9اختیار )

( )تبریزی (: صحیح نیست 3)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (: به اختیار خود نذر کند .. )

 ( )سیستانی (: بی قصد یا بی اختیار ..9. )

 عاقل ، بالغ و مسلمان باشد؛ بنا بر این نذر از)بهجت (: مسأله کسی که نذر می کند باید 

غیر بالغ یا دیوانه ، یا کافر صحیح نیست . کسی که نذر می کند باید به اختیار خود نذر 

کند، بنا بر این اگر کسی مجبور شده باشد، یا عصبانی باشد به طوری که بی اختیار شده 

او  بدون تصمیم نذر کند، نذر باشد، یا کسی در حال غفلت و بی توجّهی یا اشتباهی و

 صحیح نیست .

)زنجانی (: مسأله نذر کننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند، بنا 

بر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند یا به واسطه عصبانی شدن مثلًا بی قصد 

ور و را به نذر کردن مجبیا بی اختیار نذر کرده صحیح نیست ، ولی اگر شخصی که ا

 کرده اند بعداً نذر

 143ص: 
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را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحیح خواهد بود، نذر مفلّس درباره اموالی که از تصرّف در 

آنها منع شده ، بدون اذن یا اجازه طلبکاران و نذر طفل ممیّز بدون اذن یا اجازه ولی ّ وی 

داده یا بعداً نذر را اجازه دهند صحیح  باطل است ولی اگر طلبکاران یا ولی ّ طفل اذن

 خواهد بود.

 [2641]مسأله 

( چنانچه 6آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند ) 2193مسأله 

با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده 

( )اراکی (: اگر مثلًا نذر کند چیزی به 6باشد نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست . )

 فقیر بدهد، صحیح نیست .

 پایگانی (، )صافی (: اگر نذر کند مالش را به مصرفی برساند، صحیح نیست .)گل

)مکارم (: همچنین کسی که حاکم شرع او را به خاطر ورشکست شدن از تصرّف در 

 اموالش جلوگیری کرده ، نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست .

د را ی که مال خو)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: مسأله شخص مفلس و آدم سفیه )کس

در کارهای بیهوده مصرف می کند( اگر مثلًا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست 

. 

)بهجت (: مسأله سفیه و کسی که مفلّس است یعنی ورشکست شده ، نذری که مربوط 

 به مسائل مالی باشد از آنان صحیح نیست .

 های بیهوده مصرف می)سیستانی (: مسأله شخص سفیه )کسی که مال خود را در کار

کند( اگر مثلًا نذر کند چیزی به فقیر بدهد، صحیح نیست ؛ و همچنین شخص مفلس اگر 
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نذر کند که مثلًا چیزی از اموالی که از تصّرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، صحیح 

 نیست .

 ( )زنجانی (: مسأله آدم سفیه ) که تشخیص وی در امور مالی از معمول مردم کمتر است

اگر بدون اجازه ولی ّ مثلًا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست ، مگر این که ولی ّ 

 او بعداً نذر را اجازه کند.

 [2644]مسأله 

نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است . )گلپایگانی (: مسأله اگر شوهر از نذر  2199مسأله 

 ند، نذر او باطل است .کردن زن جلوگیری نماید و یا زن بدون اجازه شوهر نذر ک

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید، زن نمی تواند 

در صورتی که وفا به نذرش مُنافی با حق ّ شوهر باشد نذر کند ) )خوئی (: بلکه بدون اذن 

 شوهر در این صورت نذر زن منعقد نمی شود(.

)فاضل (، )مکارم (: مسأله نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بی اجازه او باطل است 

 ) )مکارم (: و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب ّ آن است که با اجازه او باشد(.

)صافی (: مسأله نذر زن در موردی که منافی با حق ّ شوهر باشد بدون اذن او منعقد نمی 

در امور مالی غیر از حج ّ و زکات و احسان به پدر و مادر و صله شود بلکه بنا بر احتیاط 

 رحم نیز با اذن شوهر نذر نماید.

 147ص: 

 )بهجت (: مسأله نذر زن بدون اجازه شوهر بنا بر احتیاط واجب وضعاً منعقد می شود.
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 )سیستانی (: مسأله نذر زن بدون اذن قبلی یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حق ّ استمتاع

او منافات دارد، صحیح نیست حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن 

در اموالش بدون اجازه شوهر محل ّ اشکال است ، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در 

 حج ّ و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام .

ر، بلکه بی اذن او صحیح نیست ، و )زنجانی (: مسأله بنا بر مشهور نذر زن با نهی شوه

ظاهراً با اجازه بعدی صحیح می شود، ولی بنا بر احتیاط حتّی در صورت نهی شوهر به 

 نذر عمل شود.

 [2645]مسأله 

( نذر او را به هم 2( نذر کند شوهرش نمی تواند )6اگر زن با اجازه شوهر ) 2191مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3نماید ) بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری

( )مکارم (: 2( )مکارم (: در جایی که احتیاج به اجازه شوهر دارد .. )6)بهجت ( نیست )

( )خوئی (: مگر این که در ظرف عمل ِ وفا به نذر، منافی با حق ّ 3بنا بر احتیاط واجب .. )

 بزند.شوهر باشد که در این صورت بعید نیست بتواند به هم 

)زنجانی (: مگر زن عملی را نذر کرده که انجام آن بدون اذن شوهر جایز نیست ، در این 

صورت شوهر می تواند در هنگام عمل اجازه انجام آن را ندهد، در نتیجه عمل به نذر 

 الزم نخواهد بود هر چند در هنگام نذر اجازه داده باشد.

 [2646]مسأله 

کند اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد باید به آن نذر هرگاه فرزند نذری  2191مسأله 

( )اراکی (: مگر پدر یا 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )6عمل نماید )

 مادر از عملی که نذر کرده است منع نمایند که در این صورت ، نذر منحل می شود.
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اء به نذر الزم نیست و همین طور )فاضل (: و چنانچه بعد از نذر، پدر او را منع کند وف

 مادر بنا بر احتیاط واجب .

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید. 

بلکه اگر بدون اجازه او هم نذر کند، عمل کردن به آن نذر واجب است ولی اگر پدر از 

 از آن کار منع کند، آن نذر صحیح نیست . کاری منع کرده باشد و یا بعد از نذر

)خوئی (، )تبریزی (، )نوری (: مسأله اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند، 

باید به آن نذر عمل نماید ولی اگر پدر ) )خوئی (، )تبریزی (: یا مادر( از عملی که نذر 

 که ( نذرش منحل می شود.کرده منعش کند، ) )خوئی (، )تبریزی (: ظاهر این است 

)مکارم (: مسأله نذر فرزند، احتیاجی به اجازه پدر ندارد، مگر اینکه کار او مایه آزار پدر 

 باشد که در این صورت ، نذر او صحیح نیست .

)سیستانی (: مسأله در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست ، ولی اگر پدر یا مادر از عملی 

ش کنند اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت که نذر آن را کرده است منع

 موجب ایذاء آنها باشد نذرش باطل می شود.

)زنجانی (: مسأله اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید، بلکه بنا بر 

 احتیاط اگر بدون اذن او نذر کند، بلکه اگر با نهی پدر نذر کند، عمل به آن نذر بنماید.

 164ص: 

 [2647]مسأله 

انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد، بنا بر این  2199مسأله 

کسی که نمی تواند پیاده کربال برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست 
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نجام ا ( )زنجانی (: ولی اگر نذر کند که روزه ای بگیرد و بدون پیش بینی قبلی از6( )6)

صاع  69آن عاجز شود، باید آن را قضا کند و اگر ممکن نشد به مقدار یک مدّ طعام )مدّ 

 [ بررسی شد( به فقیر صدقه بدهد.6776[ و ]6319است که مقدار آن در مسأله ]

)سیستانی (: مسأله انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن مقدور باشد، بنا بر این 

ی تواند پیاده کربال برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح کسی که مثلًا نم

نیست ، و اگر در وقت نذر، مقدور باشد و بعداً عاجز شود، نذر باطل می شود و چیزی 

بر او نیست بجز در موردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب 

کیلو به کسی  6/ 1ا به فقیری صدقه بدهد یا گرم غذ 914آن است که یا بجای هر روز 

 بدهد که بجای او آن روزه را بگیرد.

)بهجت (: مسأله باید به آنچه که نذر کرده قدرت و توانایی داشته باشد، بنا بر این اگر به 

 چیزی عقلًا یا عادتاً قدرت نداشت و نذر کرد، صحیح نیست .

 است که انجام آن ممکن باشد.)مکارم (: مسأله نذر در مورد کارهایی صحیح 

 [2648]مسأله 

 اشاره

اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبّی  2193مسأله 

( )زنجانی (: ولی اگر نذر کند یک سال یا هر 6( )6را ترک کند، نذر او صحیح نیست )

آن صحیح نیست باید قضا نماید روز جمعه را مثلًا روزه بگیرد روزهایی را که روزه در 

 و اگر نتواند برای هر روز به مقدار یک مدّ طعام به فقیر صدقه دهد.

)مکارم (: مسأله کاری را که انسان نذر می کند، باید شرعاً مطلوب باشد، بنا بر این نذر 

 کار حرام ، یا مکروه ، یا ترک واجب و مستحب ّ، صحیح نیست .
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ند کاری را انجام دهد، باید بنا بر أقرب ، آن کار واجب یا )بهجت (: مسأله اگر نذر ک

مستحب ّ باشد، پس اگر نذر کند کار مباحی انجام دهد، صحیح نیست ، و اگر نذر کند 

 کاری را ترک کند، باید آن کار حرام یا مکروه باشد.

 مسائل اختصاصی 

نذر کند این پول را  اگر در نذر خصوصیّت معیّنی قرار دهد مثلًا 2631)بهجت (: مسأله 

در فالن مسجد مصرف کنم ، یا فالن روز را روزه بگیرم ، یا این مال را خرج روضه 

حضرت سید الشّهداء علیه السالم نمایم ، باید به همان صورتی که نذر کرده عمل کند و 

 مخالفت با آن نمی تواند بکند.

ئیات و خصوصیات عملی الزم نیست جز 2933)فاضل (: مسأله  2232)مکارم (: مسأله 

که نذر کرده مطلوب باشد، همین اندازه که اصل آن شرعاً مطلوب باشد کافی است . 

مثلًا اگر نذر کند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند، صحیح است و باید به آن عمل کند، 

 یا اگر نذر کند در محل ّ خاصّی فقرا را اطعام نماید، باید مطابق آن عمل نماید.

 166ص: 

 [2649]مسأله 

اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن  2197مسأله 

( از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی 6آن و ترکش )

( بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلًا نذر کند غذایی را بخورد که 2)

( بهتر باشد 3ادت قُوَّت بگیرد نذر او صحیح است . و نیز اگر ترک آن از جهتی )برای عب

و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلًا برای این که دود مُضِرّ است 

( این مسأله ، در رساله 1( نذر کند که آن را استعمال نکند، نذر او صحیح می باشد )9)
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( )فاضل (: مثلًا برای این 9( )سیستانی (: شرعاً .. )3( )2(، )6ست )آیت اللّه )بهجت ( نی

 که سیگار مُضِرّ است ..

)سیستانی (: مثلًا برای اینکه دود مضرّ و مانع انجام وظائف شرعی به نحو احسن است .. 

( )سیستانی (: ولی اگر بعداً ترک استعمال دود برای او ضرر داشته باشد نذر او باطل 1)

 .می شود

)مکارم (: مسأله کار مباحی که انجام و ترک آن از هر جهت مساوی است ، نذر انجام 

آن صحیح نیست ، ولی اگر انجام یا ترک آن ، از جهتی بهتر باشد و به همان منظور نذر 

کند صحیح است ، مثلًا نذر کند غذایی بخورد که برای عبادت قوّت گیرد یا غذایی که 

 انجام عبادت می شود، ترک نماید.مایه سستی بدن او برای 

)زنجانی (: مسأله اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا 

آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، بنا بر احتیاط واجب باید به نذرش عمل 

ین اگر ا کند، و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد بی تردید نذر او صحیح است ، بنا بر

کاری را نذر کند که ذاتاً انجام دادن و ترک آن یکسان است ولی عمل به نذر مقدمه ای 

است برای واجب یا مستحب ّ و نذر کننده با عمل به نذر به واجب یا مستحبّی عمل خواهد 

نمود، بی اشکال نذر او صحیح است ، هر چند به قصد انجام کار خوب نذر نکرده باشد، 

اگر خوردن غذایی را نذر کند که سبب قوّت گرفتن برای عبادت می شود و بنا بر این 

 نذرکننده با خوردن غذا، عبادت خواهد کرد نذر او صحیح است .

 [2651]مسأله 

( خود را در جایی بخواند که به خودی خود 6اگر نذر کند نماز واجب ) 2114مسأله 

را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلًا نذر کند نماز 

( بهتر باشد مثلًا بواسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا 2در آنجا از جهتی )
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( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( 3می کند، نذر صحیح است )

)زنجانی (: بلکه بنا بر  (3( )سیستانی (: شرعاً .. )2( )زنجانی (: یا مستحب ّ .. )6نیست )

احتیاط واجب اگر آنجا هیچ امتیازی هم نداشته باشد باید به نذر عمل شود مگر نماز 

 خواندن در آن محل ّ از جهتی ناپسند باشد که نذر صحیح نیست .

 )سیستانی (: اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است .

 [2653]مسأله 

اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد  2116مسأله 

پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، ) یا نماز اوّل ماه بخواند 

(( چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی کند. و نیز اگر نذر کند 6)

 خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را  که وقتی مریض او

 162ص: 

( 6بدهد کافی نیست . این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )مکارم ( نیست )

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [

 [2652]مسأله 

اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند چنانچه یک  2112مسأله 

روز روزه بگیرد کافی است . و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را 

( و اگر نذر کند 2( کفایت می کند )6معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند )

معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده ، صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را 

به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک 

نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است 
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ی (: یا نماز وتر را بخواند .. ( )سیستان6. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 ( )مکارم (: ]و[ نذر سایر کارهای خیر نیز همین گونه است . ]پایان مسأله [2)

 [2651]مسأله 

اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و  2113مسأله 

سأله ، در رساله چنانچه در آن روز مسافرت کند قضای آن روز بر او واجب است . این م

آیت اللّه )بهجت ( نیست )گلپایگانی (، )اراکی (: مسأله اگر نذر کند روز معینی را روزه 

بگیرد، ) )گلپایگانی (: باید همان روز را روزه بگیرد و( نمی تواند در آن روز مسافرت 

 ) کند و اگر بواسطه مسافرت روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد

)گلپایگانی (: یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی 

روزه بگیرد( ولی اگر ناچار شود که مسافرت کند یا عذر دیگری مثل مرض یا حیض 

 برای او پیش آید، قضای تنها کافی است .

را  اید همان روز)خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، ب

روزه بگیرد و در صورتی که عمداً روزه نگیرد باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم 

بدهد )و أظهر این است که کفّاره اش کفّاره مخالفت یمین است چنان که خواهد آمد( 

ولی در آن روز اختیاراً می تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد و چنانچه در سفر باشد، 

نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر الزم 

 دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد، الزم است روزه را قضا کند.

[ گفته شد ولی در آن روز اختیاراً می 6192)صافی (: و أحوط در کفاره نذر در مسأله ]

سفر  اید اگر چه موافق با احتیاط ترکتواند مسافرت کند یا اگر مسافر است قصد اقامه نم

 یا قصد اقامه است .
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)فاضل (: و اگر در آن روز عذری داشت که نمی توانست روزه بگیرد، مثلًا حائض بود 

یا بیمار بود، آن روز را روزه نگیرد و تنها قضای آن را بگیرد و کفّاره ندارد. و همین طور 

چار به آن مسافرت نباشد، ولی بعداً باید آن می تواند در آن روز مسافرت کند، هر چند نا

 را قضا نماید و کفّاره ندارد.

 ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست [

 163ص: 

 )تبریزی (: بلی ، در آن روز ..

 )سیستانی (: ولی کفّاره ندارد.

 اجب آن است که)مکارم (: مسأله هرگاه نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، احتیاط و

آن روز سفر نکند تا بتواند روزه خود را بجا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت کند، 

 قضای آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است که کفّاره نیز بدهد.

)زنجانی (: مسأله اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و 

ر آن روز مسافرت کند و اگر به واسطه مسافرت روزه نگیرد، باید گذشته از نمی تواند د

قضای آن روز کفّاره هم بدهد یعنی یک بنده آزاد کند، یا به شصت فقیر یک مدّ طعام 

دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و اگر در آن روز در سفر باشد و نتواند در سفر 

رت کند یا عذر دیگری مثل مرض یا حیض برای او روزه بگیرد ولی ناچار شود که مساف

 پیش بیاید قضای تنها کافی است .

 [2654]مسأله 
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( یعنی 6اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفّاره بدهد ) 2119مسأله 

( )خوئی 6یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد. )

 ریزی (، )سیستانی (: بقیّه مسأله ذکر نشده .(، )تب

)گلپایگانی (، )صافی (، )زنجانی (: باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد کفّاره 

 بدهد.

 )مکارم (: گناه کرده و باید کفّاره بدهد ..

)بهجت (: و کفاره آن بنا بر أظهر کفاره قسم و بنا بر احتیاط مستحب ّ کفاره افطار عمدی 

 زه ماه رمضان است .رو

 [2655]مسأله 

اگر نذر کند که تا وقت معیّنی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت  2111مسأله 

می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری 

عمل  ( انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم الزم است که تا آن وقت آن6)

( بدون عذر آن عمل را انجام 2را بجا نیاورد و چنانچه )دوباره پیش از رسیدن آن وقت )

( این مسأله ، در رساله 3دهد، باید به مقداری که در مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد )

( ]قسمت داخل 2( )مکارم (: از روی فراموشی یا اجبار .. )6آیت اللّه )بهجت ( نیست )

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: باید 3ساله آیت اللّه )مکارم ( نیست [ )پرانتز در ر

 کفّاره بدهد.

 )گلپایگانی (، )صافی (: باید به مقداری که در دو مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد.

)زنجانی (: مسأله اگر نذر کند که تا وقت معّینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن 

ن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی عمد یا عذر وقت می تواند آ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

انجام دهد چنانچه دیگر هدفی از نذر برای ترک باقی نباشد، الزم نیست در بقیه مدّت 

آن را ترک نماید و اگر هدف از نذر ترک هنوز باقی باشد، بنا بر احتیاط باید تا آخر 

انچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون وقت تعیین شده آن عمل را بجا نیاورد، و چن

 عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در 

 169ص: 

دو مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد، و در این فرض اگر از اّول بی عذر انجام داده باشد 

 کفّاره مسلّم و بنا بر احتیاط متعّدد خواهد بود.

 [2656]مسأله 

کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است .  2111مسأله 

( آن عمل را انجام دهد کفّاره بر او 6اگر از روی فراموشی ، یا ناچاری ، یا ندانستن )

( ولی چنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد برای دفعه اوّل باید کفّاره 2واجب نیست )

( )خوئی (: اگر از روی 6، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )( این مسأله 3بدهد )

 فراموشی یا ناچاری یا غفلت ..

( )گلپایگانی (، )خوئی 2)اراکی (: اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن موضوع .. )

(، )تبریزی (، )صافی (: ولی بعداً هر وقت از روی اختیار آن را بجا آورد، باید ) 

 ی (: به مقداری که در سه مسأله پیش گفته شد( کفّاره بدهد.)گلپایگان

)سیستانی (: اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه ، آن عمل را انجام دهد، 

یا کسی او را مجبور کند یا جاهل قاصر باشد، کفّاره بر او واجب نیست ، ولی نذر باقی 

 ن را بجا آورد باید کفّاره بدهد.است ؛ پس اگر بعد از آن از روی اختیار آ
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)زنجانی (: اگر از روی عمد یا عذر آن عمل را انجام دهد همان وظیفه ای را دارد که در 

( )اراکی (: 3مسأله پیشین در مورد انجام عمل ، پیش از پایان وقت مقرّر آن گفته شد. )

ن نذر برگردد، به ایچنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد، در صورتی که نذر او به یک 

معنی که ترک عمل را یک واحد اعتبار کرده و آن را نذر کرده است برای دفعه اّول 

باید کفّاره بدهد و بعد از آن دیگر کفّاره ندارد و نذرش تمام می شود ولی اگر نذر او به 

 چند نذر برگردد، به این معنی که ترکهای متعدّد اعتبار کرده و نذر کرده است ، برای

هر دفعه یک کفّاره بدهد و نذر او تمام نمی شود و اگر شک دارد که به صورت اوّل 

 بوده یا دوم ، بیش از یک کفّاره الزم نیست .

)مکارم (: مسأله کسی که نذر کرده عملی را مستمرّاً ترک کند و زمانی برای آن معین 

باید کفّاره بدهد و اگر نذر نموده ، چنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد برای دفعه اّول 

او چنان بوده که هر دفعه از آن عمل ، مستقلًّا تحت نذر قرار داشته احتیاط واجب آن 

است که برای هر دفعه کفّاره ای بدهد، امّا اگر چنین قصدی نداشته ، یا شک کند قصدش 

 چگونه بوده یک کفّاره بیشتر واجب نیست .

ملی را مستمرّاً ترک کند؛ مثلًا نذر می کند که اصلًا )فاضل (: مسأله کسی که نذر کرده ع

سیگار نکشد، این نذر عرفاً یک نذر محسوب می شود، لذا اگر یک مرتبه سیگار کشید، 

نذر خود را شکسته و باید کفّاره نذر خود را بدهد و اگر مرتبه دیگر آن را انجام دهد، 

می کند که عرفاً چند نذر محسوب  ربطی به نذر او ندارد. و گاهی اوقات ، به نحوی نذر

می شود مثل اینکه چند بار نذر کرده باشد، که در این صورت برای هر بار که عمل نکند، 

باید یک بار کفّاره بدهد و در آینده نیز رعایت نذر را بکند و اگر تردید داشته باشد که 

 نذر او به چه نحوی بوده است ، یک نذر محسوب می شود.

 [2657]مسأله 
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 اگر نذر کند که در هر هفته روز معیّنی مثلًا روز جمعه را روزه  2119مسأله 

 161ص: 

( یا در روز جمعه عذر دیگری 6بگیرد چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد )

( قضای آن را بجا 3( برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و )2مانند حیض )

(: که روزه گرفتن در آن حرام است ، یا عذری جهت روزه گرفتن  ( )بهجت6( )9آورد )

دارد، مثلًا حیض برای او پیدا شد، باید آن روز را روزه نگیرد، بلکه قضای آن را بجا 

( )اراکی (: و بنا بر 3( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مانند سفر یا حیض .. )2آورد. )

( )زنجانی (: و اگر 9و باید .. )مکارم (: و احتیاطاً .. )احتیاط .. )گلپایگانی (، )صافی (: 

 نتوانست برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر صدقه بدهد.

 [2658]مسأله 

اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد،  2113مسأله 

ضل (، )سیستانی (، )تبریزی ( )خوئی (، )فا6( )6باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند )

(: الزم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر این است که بالغین از ورثه ، آن 

 مقدار را از حصّه خود از طرف میّت صدقه بدهند.

)صافی (: احتیاط الزم این است که کبار ورثه آن مقدار را از سهم خود از مال او صدقه 

 بدهند.

 [2659]مسأله 

اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگر  2117سأله م

بنا بر »( ]عبارت 6( )2( باید به ورثه او بدهد )6بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنا بر احتیاط )
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( )سیستانی (: الزم نیست آن را به ورثه 2در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست [ )« احتیاط

 .او بدهد

 [2661]مسأله 

اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان علیهم السالم مثلًا به زیارت حضرت  2114مسأله 

ابا عبد اللّه علیه السالم مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست و اگر 

ن یبواسطه عذری نتواند آن امام علیه السالم را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست . ا

 مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 [2663]مسأله 

کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده ،  2116مسأله 

 الزم نیست آنها را بجا آورد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 [2662]مسأله 

اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند باید آن را به  2112مسأله 

( و اگر برای امام علیه السالم 2( از قبیل فرش و پرده و روشنایی )6مصارف حرم برساند )

یا امامزاده نذر کند می تواند به خدّامی که مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه می تواند 

( برساند. 3یا سایر کارهای خیر به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له ) به مصارف حرم )

( )مکارم (: از قبیل تعمیرات و فرش و روشنایی و خدّامی که مشغول خدمت هستند و 6)

مانند آن ، ولی اگر چیزی برای خود امام علیه السالم یا امامزاده نذر کرده بی آنکه نام 

اموری که ذکر شد صرف مجالس عزاداری و سوگواری  حرم را ببرد، می تواند عالوه بر

یا نشر آثار آن بزرگواران ، یا کمک به زوّار آنها یا هر کار دیگری که نسبتی با آنها دارد 

 بکند.
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)گلپایگانی (، )بهجت (، )صافی (: باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند 

 یا به زوّار و خدّام آنان بدهد(. اینها مصرف کند ) )گلپایگانی (، )صافی (:

 161ص: 

)خوئی (، )تبریزی (: باید آن را بنا بر احتیاط در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله 3( )اراکی (: و تعمیر. ]پایان مسأله [ )2اینها مصرف کند. )

آیت اللّه )نوری ( نیست [ )سیستانی (: مسأله اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان 

ند و مصرف معیّنی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش نذر ک

حرم و مانند اینها مصرف کند و اگر ممکن نشد یا آن حرم بکلی بی نیاز بود، در راه 

 کمک به زوّار مستمند آن حرم مصرف نماید.

ذر کند و مصرف )زنجانی (: مسأله اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی ن

معیّنی را در نظر نداشته باشد باید آن را در تعمیر و روشنایی و نظافت و فرش حرم و مانند 

اینها مصرف کند یا به زوّار و خدّام آنان بدهد یا برای سکنای زائران مصرف کند و اگر 

این گونه کارها ممکن نشد، در مورد زائرانی که برای مراجعت به وطن به هزینه ای 

 یازمندند صرف نماید.ن

 [2661]مسأله 

( چنانچه مصرف معینی را 6اگر برای خودِ امام علیه السالم چیزی نذر کند ) 2113مسأله 

( به 2قصد کرده باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده باید )

( و 9امام نماید ) ( یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن3فقرا و زوّار بدهد )

( )بهجت (: اگر چیزی را 6( )1همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر کند )

( )فاضل 3( )اراکی (: بنا بر احتیاط باید .. )2برای یکی از امامان علیهم السالم نذر کند .. )
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ی و ( )فاضل (: و یا صرف مجالس عزادار9(: باید به فقرای شیعه و زوّار بدهد .. )

 سوگواری یا نشر آثار آن بزرگواران یا هر کار دیگری که نسبتی با آنها دارد بکند ..

)خوئی (، )تبریزی (: اگر مصرف معیّنی را قصد نکرده ، بهتر آن است که به مصرفی 

برساند که نسبتی با امام علیه السالم داشته باشد، مانند زوّار فقیر یا به مصارف حرم آن 

 عمیر و مانند آن برساند ..امام از قبیل ت

)نوری (: اگر مصرف معینی را قصد نکرده ، احتیاط واجب آن است که در صورت 

امکان آن را به مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السالم داشته باشد مانند زوّار فقیر یا 

د .. برسان به مصارف حرم از قبیل تعمیر و خدّام حرم یا عزاداری برای آن امام و مانند آن

( )نوری (: و اگر این امر ممکن نشد به فقرا به عنوان صدقه بدهد یا مسجد و امثال آن 1)

 2112بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام نماید. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 م)سیستانی (: مسأله اگر برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم یا یکی از ائمه علیهم السال

یا یکی از امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنانچه مصرف 

معینی را قصد کرده است باید به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معینی را قصد 

نکرده است باید به مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت علیه السالم داشته باشد، مثًلا 

اید و یا به مصارف حرم او برساند و یا در امری که موجب اعالی بر زوّار فقیر او صرف نم

 نام اوست ، صرف کند.

)زنجانی (: مسأله اگر برای خود امام علیه السالم یا امامزاده ای چیزی نذر کند، چنانچه 

 مصرف 

 169ص: 
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معیّنی را قصد کرده ، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معیّنی را قصد نکرده 

اً اگر در اموری که ارتباط خاصّی با امام علیه السالم یا با آن امامزاده دارد از قبیل ظاهر

عزاداری و جشن والدت یا تعمیر حرم آن امام علیه السالم یا امامزاده و مانند آن صرف 

کند کفایت می کند و نیازی نیست قصد هدیه آن امام را بنماید، و اگر در مثل مسجد و 

واب آن را به امام علیه السالم هدیه کند، کفایت آن محل ّ اشکال پل مصرف کند و ث

 است .

 [2664]مسأله 

گوسفندی را که برای صدقه ، یا برای یکی از امامان علیهم السالم نذر کرده  2119مسأله 

( اگر پیش از آن که به 2( )پشم آن و مقداری که چاق می شود جزء نذر است و )6اند )

( 6( )1( به مصرف نذر برسانند )9( باید )3بدهد، یا بچه بیاورد )مصرف نذر برسد شیر 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام 2)مکارم (: گوسفندی را که نذر کرده اند .. )

( )خوئی (، 3: )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )سیستانی ( و )تبریزی ( نیست [ )

 )صافی (: مال کسی است که آن را نذر کرده ))گلپایگانی (، )تبریزی (، )سیستانی (، 

)سیستانی (: مگر آنکه قصدش اعم باشد(، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می شود 

( )اراکی 1( )فاضل (، )مکارم (، )نوری (: بنا بر احتیاط واجب باید .. )9جزء نذر است . )

ه مال ؛ و اگر قبل از نذر بود(: باید به مصرف نذر برسانند اگر بعد از نذر، حمل برداشته 

 کسی است که آن را نذر کرده .

)بهجت (: مسأله هر گاه گوسفند معیّنی را برای صدقه ، یا یکی از امامان نذر کند، پشم 

 و چاقی و آنچه از او متولّد می شود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.

 [2665]مسأله 
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( عملی را 6خوب شود، یا مسافر او بیاید )هر گاه نذر کند که اگر مریض او  2111مسأله 

انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن ، مریض خوب شده ، یا مسافر آمده 

( )بهجت (: مسافرش به سالمت برسد .. 6( )3( عمل کردن به نذر الزم نیست )2است )

 جب نیست .( )مکارم (، )بهجت (: وا3( )بهجت (: مسافرش به سالمت برگشته .. )2)

 [2666]مسأله 

 اشاره

اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سیّد شوهر دهد بعد از آن که  2111مسأله 

دختر به تکلیف رسید احتیاط آن است که اگر بتوانند، او را راضی نمایند که به سیّد 

( )خوئی 6) (. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )بهجت ( و )فاضل ( نیست6شوهر کند )

 (، )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: اختیار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد.

)مکارم (: نذر آنها اعتباری ندارد و هنگامی که دختر به حدّ بلوغ رسید، اختیار با خود 

 اوست .

 ل)تبریزی (: مسأله اگر مادر نذر کند که دختر خود را به سیّد شوهر دهد، نذر او باط

است و اگر پدر نذر کند و قصدش آن باشد که اگر سیّدی برای خواستگاری بیاید که 

تزویج دخترش به او ضرری ندارد، قبول کند، نذرش صحیح است و در غیر این صورت 

باطل است و در هر حال ، اگر خواستگار غیر سیّد پیدا شود که تزویج دختر به او ضرری 

 ندارد، پدر می تواند قبول کند.

 163ص: 

)زنجانی (: مسأله اگر پدر یا مادر نذر کنند که دختر خود را به سیّد شوهر دهد، اگر 

مصلحت فرزند باشد باید به نذرشان عمل کنند، بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر انجام نذر 
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با ترک آن یکسان باشد باید به آن عمل کرد، بعد از آن که دختر به تکلیف رسید در 

ر ازدواج با خود دختر است ، باید او را راضی کنند و اگر راضی کردن فرضی که اختیا

 دختر ممکن نشد نذر باطل خواهد بود.

)سیستانی (: مسأله اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سّید یا کس دیگری شوهر 

 دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی کند.

 ختصاصی مسأله ا

عهد آن است که انسان با خداوند پیمان می بندد که کاری را  2691)بهجت (: مسأله 

انجام دهد یا ترک نماید و تمام شرایطی که برای صحیح بودن نذر بیان شد، در عهد نیز 

 معتبر است .

 [2667]مسأله 

هر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را  2119مسأله 

( انجام دهد، بعد از آن که حاجتش بر آورده شد باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر 6)

( انجام دهد، آن عمل بر 2بدون آن که حاجتی داشته باشد، عهد کند که عمل خیری را )

 ( )سیستانی (: کاری را ..2( و )6او واجب می شود. )

مانند نذر واجب است به شرط این که صیغه عهد « عهد»)مکارم (: مسأله عمل کردن به 

یغه امّا اگر ص« با خدا عهد کردم که فالن کار خیر را انجام دهم »را بخواند، مثلًا بگوید: 

 نخواند، یا آن کار شرعاً مطلوب نباشد، عهد او اعتباری ندارد.

 [2668]مسأله 
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در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و نیز کاری را که عهد می کند  2113مسأله 

( )گلپایگانی (، )صافی (: باید یا 6( )6انجام دهد، باید نکردنش بهتر از انجام آن نباشد )

عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب ّ یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد. 

ولی در صورتی که مورد عهد شرعاً مرجوح نباشد بنا بر احتیاط الزم ، به عهد ) )صافی (: 

 خود عمل نماید(.

 .2119)نوری (: باید انجام آن بهتر از ترکش باشد. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

لّه عاهَدت ُ ال»)اراکی (: مسأله در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود یعنی بگوید: 

با خدای خود عهد می بندم که فالن کار را »یا به فارسی بگوید: « عَلَی َّ عَهدُ اللّه »یا « 

و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد مثل نماز « انجام دهم 

واجب و مستحب ّ، یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد و هرگاه مباح باشد، 

د صحیح است ولی اگر کاری باشد که نکردنش بهتر است ، عهد بر بنا بر احتیاط عه

 انجام آن صحیح نیست .

)فاضل (: و اگر صیغه را نخواند و فقط در ذهن تصوّر کند، عهد صحیح منعقد نشده است 

، و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد، باید امری باشد که از لحاظ شرعی خوب 

کاری را ترک کند باید ترک آن کار از لحاظ شرعی خوب  باشد و اگر عهد می کند که

 باشد و اگر عهد می کند کاری را که شرعاً مباح می باشد،

 167ص: 

یعنی نه خوب باشد نه بد، انجام دهد، بنا بر احتیاط واجب باید آن کار را انجام دهد، و 

رعاً خوب است اگر عهد می کند کاری را که شرعاً بد است انجام دهد یا کاری را که ش

 ترک کند، عهد باطل است و چیزی بر او واجب نمی شود.
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)خوئی (، )تبریزی (: مسأله در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن 

است کاری را که عهد می کند انجام دهد باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحبّ  

ه اشد ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی کیا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش ب

 متعلّق عهد، مرجوح شرعی نباشد، آن عمل را انجام دهد.

)سیستانی (: مسأله در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود مثلًا بگوید با خدا عهد 

کردم چنین کنم ، و الزم نیست کاری را که عهد می کند انجام دهد شرعاً بهتر باشد 

است شرعاً از آن نهی نشده باشد و در نظر عقال رجحان داشته باشد یا برای بلکه کافی 

آن شخص مصلحتی در بر داشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن عمل مصلحتی 

 نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هر چند مکروه شده باشد الزم نیست به آن عمل کند.

اهد انجام کار یا ترک کاری را بر خود )بهجت (: مسأله صیغه عهد برای کسی که می خو

عَلَی َّ عَهدُ اللّه »یا « عاهَدت ُ اللّه َ ان أَفعَل َ کَذا أَو أَترُک َ کَذا»واجب کند، چنین است : 

به جای أَفعَل َ کَذا تا آخر، آن کار را به زبان بیاورد؛ و می « أَن أَفعَل َ کَذا أَو أَترُک َ کَذا

عهد، انجام کار یا ترک آن کار را مشروط به تحقّق امر  تواند هنگام خواندن صیغه

دیگری نماید و یا به طور مطلق بگوید، و شرایط عهد کننده مثل شرایطی است که در 

 نذر و قسم بیان شد.

)زنجانی (: مسأله در عهد هم مثل نذر باید با خداوند عهد نماید و آن را انشاء کند و الزم 

نیست انشاء عهد با صیغه لفظی صورت گیرد بلکه می تواند آن را با نوشته یا با کار 

دیگری انجام دهد ولی در هر حال باید نام خداوند را به هر زبانی هر چند عربی نباشد بر 

اگر عهد کند کاری را که خوب است بجا آورد یا کاری را که بد است  زبان آورد، و

ترک کند عمل به عهد الزم است ، بلکه ظاهراً اگر کاری را عهد کرده که انجام و ترک 

 آن از هر جهت یکسان است ، باید به عهد خود وفا کند.
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 [2669]مسأله 

( یعنی شصت فقیر را سیر 6)اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفّاره بدهد  2117مسأله 

( )بهجت (: و کفّاره آن بنا بر 6( روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند. )3( یا دو ماه )2کند )

 احتیاط، کفّاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است .

( )زنجانی (: شصت فقیر را یک مدّ 2)سیستانی (: گناه کرده است و باید کفّاره بدهد .. )

 )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: دو ماه پی در پی ..( 3طعام دهد .. )

[ عمل نکند، باید 2119)مکارم (: مسأله کسی که به عهد خود با شرائط ]مذکور در مسأله 

کفّاره بدهد و کفّاره عهد مانند کفّاره نذر است ، یعنی سیر کردن شصت فقیر، یا دو ماه 

 روزه پی در پی ، یا آزاد کردن یک بنده .

 124ص: 

 احکام قسم خوردن 

 [2671]مسأله 

اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلًا قسم بخورد که  2194مسأله 

( 2( چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفّاره بدهد )6روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند )

( و اگر اینها را نتواند 3) یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند

( )بهجت (: انسان می تواند با قسم خوردن ، انجام کاری 6( )9باید سه روز، روزه بگیرد )

را که مطلوب شارع است و یا ترک کاری را که نهی شده است ، بر خود واجب کند. 

ا یاگر قسم بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلًا قسم بخورد که روزه بگیرد، 

( 3( )سیستانی (، )زنجانی (: گناه کرده است ، و باید کفّاره بدهد .. )2سیگار نکشد .. )

)گلپایگانی (، )صافی (: یک بنده آزاد کند، یا ده مسکین را اطعام کند یا ده فقیر را 
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( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: و 9بپوشاند .. )

 زه پی در پی باشد.باید رو

)مکارم (: مسأله هر گاه عمداً با قسم خود مخالفت کند باید کفّاره دهد؛ ده فقیر را سیر 

کند، یا بر آنها لباس بپوشاند، یا یک بنده را آزاد نماید و اگر توانایی بر اینها نداشته باشد 

 باید سه روز روزه بگیرد.

برای انجام یا ترک کاری در آینده . ب  )فاضل (: مسأله قسم دو نوع است : الف : قسم

: قسم برای اثبات یا نفی چیزی . الف : اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک 

کند مثلًا قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، 

وشاند، و کند، یا آنان را بپباید کفّاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر 

اگر اینها را نتواند باید سه روز پی در پی ، روزه بگیرد. ب : کسی که برای اثبات یا نفی 

چیزی قسم می خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ 

نکه ایباشد حرام و از گناهان بزرگ می باشد ولی کفاره قسم را ندارد. ولی اگر برای 

خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد 

بلکه گاهی واجب می شود امّا اگر بتواند توریه کند یعنی : موقع قسم خوردن طوری نیّت 

کند که دروغ نشود بنا بر احتیاط واجب باید توریه نماید؛ مثلًا اگر ظالمی بخواهد کسی 

انسان بپرسد که او را ندیده ای ؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده  را اذیت کند و از

 باشد، ولی بگوید او را ندیده ام به این قصد که از پنج دقیقه پیش ندیده ام .

 [2673]مسأله 

(: اوّل : کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل 6قسم چند شرط دارد ) 2196مسأله 

 باشد

 126ص: 
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)و اگر می خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد 

( و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد( و از روی قصد و اختیار 2)

( و کسی که مجبورش کرده 9(، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست )3قسم بخورد )

( قسم بخورد 1در حال عصبانی بودن بی قصد ) اند، درست نیست و همچنین است اگر

( باید حرام و مکروه نباشد و کاری 9( دوم : کاری را که قسم می خورد انجام دهد )1)

( و اگر قسم بخورد که 3را که قسم می خورد ترک کند، باید واجب و مستحب ّ نباشد )

جامش نباشد و نیز اگر (، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از ان7کار مباحی را بجا آورد )

قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد 

(. سوم : به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته 64)

 ی( و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم م66« )اللّه »و « خدا»نمی شود مانند 

گویند ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات 

(. 62مقدّس حق ّ در نظر می آید، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است )

بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه ، خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را 

 آن قسم عمل نماید. چهارم : قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسدکند بنا بر احتیاط باید به 

( ولی آدم الل اگر با اشاره قسم بخورد 63یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست )

(. پنجم : عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم 69صحیح است )

 سم معین کرده عاجز شود یا برایشمی خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای ق

( )مکارم (: 6(. )61مشقّت داشته باشد، قسم او از وقتی که عاجز شده به هم می خورد )

هرگاه کسی با شرایط ذیل قسم یاد کند باید به قسم خود عمل نماید وگرنه کفّاره دارد: 

افی (، )بهجت (، ( )اراکی (، )گلپایگانی (، )ص3( )مکارم (: باید سفیه نباشد .. )2.. )

)سیستانی (: کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم 

 بخورد ..
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)خوئی (، )تبریزی (: کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد قسم 

ار : بی اختی( )گلپایگانی (، )صافی (1( )مکارم (: قسم خوردن بچه و دیوانه .. )9بخورد .. )

.. 

( )زنجانی (: اوّل : کسی که قسم می خورد باید 1)سیستانی (: بی قصد یا بی اختیار .. )

ممیّز و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن غیر ممیّز و 

دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست ولی اگر کسی که مجبورش 

قسمی را که خورده اجازه دهد، صحیح خواهد شد، و نیز اگر در حال  کرده اند بعداً

عصبانی بودن بی قصد یا بی اختیار قسم بخورد صحیح نیست ، و قسم بچه ممیّز بدون 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: کاری را که برای 9اذن یا اجازه ولی ّ صحیح نیست . )

 ) )خوئی (: انجام ( آن قسم می خورد ..

 122ص: 

( )بهجت (: و قسم بر ترک امری که راجح است ، هر چند دنیوی باشد، منعقد نمی 3)

شود و متعلق قسم با رجحان بطور قطع کفایت می کند ولی انعقاد قسم در امر متساوی 

( )سیستانی (: یا ترک 7الطرفین ، یعنی مباح ، مبنی بر احتیاط است . ]پایان شرط دوم [ )

عل یا ترک از نظر عقال رجحان داشته باشد یا برای شخص او مصلحتی کند، چنانچه آن ف

( )خوئی (، )تبریزی (: 64دنیوی داشته باشد، قسمش صحیح است . ]پایان شرط دوم [ )

 باید انجام آن بهتر از ترکش نباشد ..

)زنجانی (: دوم : کاری را که قسم می خورد انجام دهد باید واجب یا مستحب ّ باشد و 

را که قسم می خورد ترک کند باید واجب و مستحب ّ نباشد، بنا بر این اگر کاری کاری 

انجام و ترک آن از هر جهتی یکسان باشد اگر ترک آن را قسم بخورد باید به قسم خود 

( )مکارم (: یا نامی 66عمل نماید و اگر انجام آن را قسم بخورد الزم نیست انجام دهد .. )
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می شود، ولی از قرائن معلوم است که مقصودش خداست ، بلکه که به غیر او نیز گفته 

اگر به نامهایی قسم یاد کند که بدون قرینه ، خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را 

کند، بنا بر احتیاط واجب باید به آن قسم عمل کند. ]پایان شرط سوم [ )سیستانی (: یا 

ه وست مثلًا بگوید: قسم به آن کسی کخدا را به صفات و افعالی یاد کند که مخصوص ا

آسمانها و زمین را آفرید، و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند 

ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس 

ه ب حق ّ در نظر می آید مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد، صحیح است بلکه اگر

اسمی قسم بخورد که فقط در مقام قسم خوردن ذات حق ّ از آن به نظر می آید مثل 

( )گلپایگانی (، )بهجت 62سمیع و بصیر باز هم قسمش صحیح است . ]پایان شرط سوم [ )

(: ]پایان شرط سوم [ )خوئی (، )تبریزی (: بلکه احتیاط وجوبی در غیر این صورت نیز 

ط سوم [ )صافی (: بلکه بنا بر احتیاط واجب در غیر این عمل به قسم است ]پایان شر

صورت هم به قسم عمل نماید ]پایان شرط سوم [ )زنجانی (: و نیز اگر به قرینه ای به 

خدای متعال قسم بخورد صحیح است و بنا بر احتیاط بی قرینه هم صحیح است . ]پایان 

،  نیست و در کتابت و نوشتن( )مکارم (: اگر در قلبش بگذراند کافی 63شرط سوم [ )

( )سیستانی (: چهارم : قسم را به زبان بیاورد، ولی آدم 69احتیاط، عمل به آن است .. )

الل اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است ؛ و کسی که قادر بر تکلم نیست ، اگر بنویسد 

ر احتیاط ب و آن را در قلبش قصد کند کافی است ، بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد بنا

 واجب باید به آن عمل کند ..

)زنجانی (: چهارم : قسم خوردن را به وسیله ای همچون گفتار یا نوشتار یا اشاره کردن 

انشاء کند، و ظاهراً الزم نیست قسم را به زبان آورد ولی نام خداوند را باید به زبان آورد 

گر با اشاره قسم بخورد و به و نوشتن آن یا اشاره به آن کفایت نمی کند، و آدم الل ا
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( )اراکی (: و همچنین است حکم در مورد 61خداوند عالم اشاره کند صحیح است .. )

 نذر و عهد.

 123ص: 

)خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: پنجم : عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر 

 ود، از وقتی که عاجزموقعی که قسم می خورد، ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز ش

می شود قسم او بهم می خورد و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد 

 بقدری مشقّت پیدا کند که نشود آن را تحمّل کرد.

)زنجانی (: و اگر عمل کردن به نذر با ضرر یا حَرَج )یعنی مشقّت زیادی که معمولًا آن 

از صحّت قسم نیست ، آری گاه تحمّل ضرر یا را تحمّل نمی کنند( همراه باشد، مانع 

حَرَج از نظر شرع ناپسند است که در این صورت قسم به علّت دارا نبودن شرط دوم 

 صحیح نیست .

)گلپایگانی (، )صافی (: پنجم : عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که 

د، از وقتی که عاجز می شود، قسم می خورد، ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شو

قسم او به هم می خورد و نیز اگر عمل کردن به قسم به قدری مشقّت پیدا کند که نشود 

آن را تحمّل کرد و یا اینکه متعلق قسم در موقع عمل مرجوح یا حرام شود قسم به هم 

 می خورد و همین طور است حکم در عهد و نذر.

برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد، )مکارم (: پنجم : عمل کردن به قسم 

ممکن باشد ولی بعدًا عاجز شود یا مشقّت شدید داشته باشد از همان وقت که چنین شده 

 قسم او بهم می خورد.
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)سیستانی (: پنجم : عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسم می 

فی است ؛ و اگر موقعی که قسم می خورد خورد ممکن نباشد و بعداً ممکن شود، کا

ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می شود قسم او بهم می 

خورد، و همچنین است اگر بقدری مشقّت پیدا کند که نشود آن را تحمّل کرد، و این 

شته درت عذری نداعجز اگر به اختیار او باشد یا بدون اختیار، ولی او در تأخیر از زمان ق

 باشد، گناه کرده و کفّاره واجب است .

با  3عاقل باشد.  2بالغ باشد.  6)فاضل (: مسأله الف : قسم کسی شرعاً اعتبار دارد که : 

اگر نسبت به امور مالی قسم می خورد، سفیه و مفلس نباشد. بنا بر  9اختیار و قصد باشد. 

می است قسم بخورد، یا از فرط عصبانیت ناین قسم کودک یا دیوانه یا کسی که مجبور 

فهمد چه می گوید، اعتباری ندارد و همین طور قسم کسی که سفیه یا ورشکسته است و 

حاکم شرع او را از تصرّفات مالی منع کرده ، اعتباری ندارد. ب : اگر قسم می خورد 

اگر  3وب باشد. باید شرعاً خ 2باید شرعاً بد نباشد.  6کاری را انجام دهد یا ترک کند؛ 

قسم بخورد کار مباحی که شرعاً نه خوب است نه بد انجام دهد یا ترک کند، باید طبق 

قسم خود عمل کند و اگر قسم بخورد که کاری را که فعلًا خوب است انجام دهد ولی 

هنگام انجام آن کار، شرعاً از جهاتی بد شود قسم او به هم می خورد و الزم نیست آن را 

قسمی اعتبار دارد که یکی  2قسم را باید با زبان و لفظ صریح بیان کرد.  6. ج : انجام دهد

اگر به برخی از اوصاف خدای سبحان  3از اسماء خداوند متعال باشد مثل خدا یا اللّه . 

 قسم بخورد که معمولًا از آن صفت ، خدای سبحان اراده می شود یا 

 129ص: 

شخص الل ، اگر با  9ا بفهماند، قسم صحیح است . قرینه ای به کار ببرد که مراد او ر

اشاره قسم بخورد، قسم او صحیح است ، ولی کسی که می تواند سخن بگوید قسم او با 
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قسم به مقدّسات دیگر مثل قرآن و پیامبر و ائمّه اطهار علیهم  1اشاره صحیح نیست . 

آن  ان توانایی انجامالسالم احکام قسم را ندارد. د: قسم در صورتی صحیح است که انس

را داشته باشد و اگر هنگام قسم خوردن بتواند آن کار را انجام دهد و هنگام عمل از 

انجام آن ناتوان شود یا برای او مشقّت داشته باشد، عمل به آن الزم نیست و قسم به هم 

می خورد. کاری را که عهد می کند که انجام دهد، نیز همین حکم را دارد، یعنی اگر 

 نگام عمل غیر مقدور شود، الزم نیست آن را انجام دهد.ه

 [2672]مسأله 

اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلو گیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن  2192مسأله 

جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست . )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر پدر آنچه 

جا نیاورد و آنچه را قسم خورده بجا نیاورد را فرزند قسم خورده بجا بیاورد، بگوید ب

 بگوید بجا آور، قسم او بی اثر می شود.

)بهجت (: مسأله اگر پدر، فرزند را از قسم خوردن نهی کند و یا شوهر همسرش را از 

قسم خوردن نهی نماید، قسم آنان صحیح نیست بلکه اگر پسر بدون اذن پدر و زن بدون 

 ان نیز منعقد نخواهد شد.اذن شوهر قسم بخورد، قسم آن

)زنجانی (: مسأله قسم فرزند بدون اجازه پدر و قسم زن بدون اجازه شوهر صحیح نیست 

، بنا بر این اگر پدر یا شوهر از قسم خوردن ، یا عمل به کاری که به آن قسم خورده می 

 شود، قبل از قسم خوردن نهی کند، قسم صحیح نخواهد بود.

 [2671]مسأله 

 اشاره
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( قسم 6اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ) 2193مسأله 

( )خوئی (، )تبریزی 6( لکن نباید احتیاط را ترک کنند. )2آنان بعید نیست صحیح نباشد )

(، )سیستانی (، )نوری (: پدر و شوهر می توانند قسم آنان را به هم بزنند، ) )خوئی (، 

ر آن است که قسم آنان بدون اجازه پدر یا شوهر، منعقد نمی شود )تبریزی (: بلکه ظاه

( )اراکی (: بقیّه مسأله ذکر 2و همچنین است حکم کنیز و بنده نسبت به موالیشان (. )

 نشده .

 )مکارم (: قسم آنان صحیح نمی باشد.

 )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر زن بدون 2192)بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

اجازه شوهر قسم بخورد و شوهر کاری را که زن قسم خورده بجا نیاورد، بگوید بجا آور 

 یا قسم خورده بجا آورد بگوید بجا نیاور، قسم زن بی اثر می شود.

)زنجانی (: مسأله اگر فرزند با اجازه پدر یا زن با اجازه شوهر قسم بخورد، بعداً پدر یا 

 ا به هم بزند.شوهر نمی تواند قسم فرزند یا زن ر

 121ص: 

 مسأله اختصاصی 

اگر انسان قسم بخورد که کار واجب یا مستحّبی را انجام دهد و  2629)بهجت (: مسأله 

یا معصیت یا مکروهی را ترک کند، باید به مفاد قسم عمل کند و مخالفت آن کفّاره 

 دارد.

 [2674]مسأله 
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( به قسم عمل نکند، کفّاره بر او 6اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری ) 2199مسأله 

(. و قسمی 2واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید )

که آدم وسواسی می خورد، مثل این که می گوید و اللّه اآلن مشغول نماز می شوم و 

بواسطه وسواس مشغول نمی شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل 

( )خوئی (، )سیستانی (: ]و[ یا غفلت .. )تبریزی (: ]و[ یا ندانستن .. 6ند کفّاره ندارد. )نک

 ( )مکارم (: اگر از روی فراموشی یا اجبار و اضطرار به قسم عمل نکند کفّاره ندارد ..2)

 )بهجت (: مسأله تخلّف از قسم در صورت اضطرار یا فراموشی کفّاره ندارد.

 [2675]مسأله 

( اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه 6کسی که قسم می خورد ) 2191مسأله 

( ولی اگر برای این که 2است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می باشد )

( از شرّ ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال 3خودش یا مسلمان دیگری را )

قسم خوردن غیر از قسمی است که در ( و این جور 9ندارد بلکه گاهی واجب می شود )

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: که حرف من راست است 6مسائل پیش گفته شد. )

( )سیستانی (: اگر دروغ باشد حرام است بلکه قسم دروغی که در مقابل فصل 2.. )

( )زنجانی (: مسلمان یا غیر 3منازعات خورده می شود، از گناهان بزرگ می باشد .. )

( )اراکی (: امّا اگر بتواند توریه کند، یعنی 9مسلمان را ) که اموال وی احترام دارد( .. )

موقع قسم خوردن ، طوری نیّت کند که دروغ نشود بنا بر احتیاط واجب باید توریه کند، 

مثلًا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را ندیده ای و انسان 

بل او را دیده باشد، احتیاط آن است که بگوید: او را ندیده ام و قصد کند یک ساعت ق

که از پنج دقیقه پیش ندیده ام . و این جور قسم خوردن غیر از قسمی است که در مسائل 

 پیش گفته شد.
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)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: امّا اگر بتواند توریه کند، یعنی موقع قسم 

نیّت کند که دروغ نشود ) )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط واجب خوردن طوری 

باید )خوئی (، )تبریزی (: بهتر این است که ( توریه نماید مثلًا اگر ظالمی بخواهد کسی 

را اذیّت کند و از انسان بپرسد که او را ندیده ای ؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده 

 و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده ام .باشد، بگوید او را ندیده ام 

)زنجانی (: امّا اگر بتواند توریه کند یعنی موقع قسم خوردن طوری نیّت کند که دروغ 

نشود، بنا بر احتیاط مستحب ّ توریه نماید، مثلًا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیّت کند و 

او را دیده باشد، احتیاط از انسان بپرسد که او را ندیده ای و انسان یک ساعت قبل 

مستحب ّ آن است که بگوید او را ندیده ام و قصد کند که مثلًا از پنج دقیقه پیش ندیده 

 ام .

 )سیستانی (: امّا اگر بتواند توریه کند و توجّه به آن هم داشته باشد احتیاط واجب این 

 121ص: 

ه ای هر لفظ است و نشاناست که توریه کند )یعنی معنایی را اراده کند که بر خالف ظا

برای مقصود خود اقامه ننماید( مثلًا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان 

بپرسد که او را دیده ای ؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید او را ندیده ام 

 و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده ام .

)مکارم (: مسأله کسانی که برای اثبات مطلبی  2194 )فاضل (: رجوع کنید به ذیل مسأله

قسم می خورند، اگر حرف آنها راست باشد قسم خوردن مکروه است و اگر دروغ باشد، 

حرام و از گناهان کبیره است ، ولی اگر مجبور شود که برای نجات خود یا مسلمانان 

اجب می شود و این دیگری از شرّ ظالمی قسم دروغ بخورد، اشکال ندارد، بلکه گاه و
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نوع قسم خوردن که برای اثبات مطلبی است ، غیر از قسمی است که در مسائل پیش 

 گفته شد که برای انجام کار یا ترک کاری بود.

)بهجت (: مسأله اگر انسان بدون اینکه تصمیم قلبی بر انجام یا ترک کاری داشته باشد 

سم خدا چنین شد یا چنین نشد اینگونه ق قسم بخورد، مثلًا در مکالمات روزمرّه بگوید: به

موجب کفّاره نیست ولی اگر راست باشد مکروه است ، و اگر دروغ باشد گناه است . 

اگر برای از بین بردن حق ّ مسلمانی ، قسم بخورد حرام است . و اگر برای اینکه خودش 

 رد، بلکهیا مسلمان دیگری را از شرّ ظالمی نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکالی ندا

 گاهی واجب می شود.

 129ص: 

 احکام وَقف 

 ]احکام وقف از رساله امام خمینی ره [

 [2676]مسأله 

( و خود او و 6اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود ) 2191مسأله 

دیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد ولی 

( 2گفته شد فروختن آن اشکال ندارد ) 2471و  2479در بعضی از موارد که در مسأله 

یچ نوع تصرّفی در آن را ندارد و نمی تواند آن را به کسی ( )فاضل (: بنا بر این حق ّ ه6)

ببخشد یا بفروشد یا دوباره آن را وقف کند یا جهت وقف را عوض کند؛ مثلًا نمی تواند 

حسینیه را مسجد قرار دهد؛ حتّی اگر در حین وقف برای آن متولی ّ تعیین نکرده باشد، 

ور وقف را ندارد و اگر واقف فوت کند، بعداً حق ّ تعیین متولّی یا دخل و تصرّف در ام

ورثه او از چیزی که وقف کرده ارث نمی برند همانطور که وصیّت در مورد آن صحیح 
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نیست و در برخی از موارد متولی ّ وقف می تواند آن را بفروشد که تفصیل آن در مسأله 

 ( )مکارم (: فروختن آن جایز است .2[ گذشت . )2471و  2479]

أله وقف آن است که انسان مالی را به صورت مخصوص به موارد و مصارف )بهجت (: مس

معیّنی ، اختصاص دهد و احکام آن در مسائل آینده گفته خواهد شد. اگر کسی چیزی 

را وقف کند، از ملک او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند، 

ولی در بعضی از موارد بسیار نادر که  یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد.

 در کتابهای مفصّل بیان شده است به طور استثنایی ، فروختن آن جایز است .

)زنجانی (: مسأله اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود و خود او و 

 دیگران نمی توانند آن را از راهی همچون بخشیدن یا فروختن به دیگری منتقل کنند و

کسی هم از آن ملک ارث نمی برد، ولی متوّلی وقف می تواند در بعضی موارد که در 

 [ گفته شد وقف را بفروشد.2471[ و ]2479مسأله ]

 [2677]مسأله 

 اشاره

الزم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلًا بگوید خانه خود  2199مسأله 

( حتی در وقف 3تاج به قبول هم نیست )( و مح2( وقف صحیح است )6را وقف کردم )

( )خوئی (: ]و[ کسی که خانه برایش وقف شده یا وکیل یا ولی ّ آن کس 6( )9خاص )

 بگوید قبول کردم ..

)گلپایگانی (، )تبریزی (، )صافی (: و خودش یا کسی که خانه را برای او وقف کرده یا 

اکی (: و همچنین اگر بدون صیغه ( )ار2وکیل ، یا ولی ّ آن کس بگوید: قبول کردم .. )

 ، چیزی به صورت مُعاطات وقف کند، وقف صحیح 
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 123ص: 

 است و بنا بر احتیاط واجب قبول هم الزم است و در وقف عام ، حاکم شرع قبول نماید.

)گلپایگانی (، )صافی (: ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف نکند، بلکه مثل مسجد و 

یا مثلًا بر فقراء یا سادات وقف نماید، أحوط و أولی آن  مدرسه برای عموم وقف کند،

است که حاکم شرع یا کسی که از طرف او منصوب است قبول نماید. ) )صافی (: و 

چنانکه وقف به صیغه واقع می شود به عمل نیز واقع می شود پس اگر خانه ای را به قصد 

گیرد به قصد قبول ، آن را ب اینکه وقف باشد به کسی که بر او وقف کرده بدهد و او هم

صحیح است و همچنین اگر فرشی را به قصد وقف در مسجد بیندازد یا مکانی را به قصد 

 مسجد بودن در اختیار نمازگزاران بگذارد وقفیّت حاصل می شود(.

)خوئی (، )تبریزی (: بلکه وقف به عمل نیز محقّق می شود. مثلًا چنانچه حصیری را به 

قصد وقف بودن در مسجد بیندازد و یا جایی را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختیار 

نمازگزاران بگذارد وقفیّت محقّق می شود. و در موقوفات عامّه مثل مسجد و مدرسه یا 

کند یا مثلًا بر فقراء یا سادات وقف نماید، قبول کردن کسی چیزی که برای عموم وقف 

 در صحّت وقف الزم نیست .

)فاضل (: و وقف به عمل نیز محقّق می شود مثلًا چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن 

در مسجد بیندازد و یا جایی را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختیار نمازگزاران بگذارد 

ود. در موقوفات عامّه ، مثل مسجد و مدرسه ، قبول نمودن الزم نیست وقفیّت محقّق می ش

و در وقف خاص ّ، احتیاط آن است که کسی که چیزی برای او وقف شده یا وکیل یا 

( )مکارم (: 3ولی ّ او قبول کند، گرچه بعید نیست در وقف خاص ّ هم قبول الزم نباشد. )

تیاط مستحب ّ آن است که حاکم شرع خواه وقف عام باشد یا وقف خاص ، هر چند اح
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در وقف عام و اشخاصی که برای آنها وقف شده در وقف خاص ، صیغه قبول بخوانند. 

 ( )بهجت (: در وقف خاص ، قبول کردن ، مطابق احتیاط است .9)

)زنجانی (: مسأله در وقف انشاء صیغه الزم است ولی الزم نیست صیغه را به زبان بیاورد 

واند، بلکه اگر صیغه را به فارسی بخواند یا به وسیله ای همچون نوشتن یا یا به عربی بخ

کار دیگری وقف را انشاء کند کفایت می کند، در وقف قبول کردن کسی که برای او 

وقف شده یا ولی ّ یا وکیل او شرط نیست ، همچنانکه اگر وقف بر افراد مخصوصی 

 کند یا مثلًا بر فقراء یا سادات وقف نباشد، بلکه مثل مسجد و مدرسه برای عموم وقف

نماید، قبول کردن کسی الزم نیست ، بنا بر این اگر مثلًا بگوید خانه خود را وقف کردم 

 ، )وقف با شرایطی که گفته خواهد شد( صحیح خواهد بود.

)سیستانی (: مسأله الزم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند بلکه اگر مثلًا بگوید این 

بر طالب علم وقف کردم ، وقف صحیح است ؛ بلکه وقف به عمل نیز محقّق  کتاب را

می شود، مثلًا چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد و یا ساختمانی را 

بطوری که مساجد را به آن طور می سازند به قصد مسجد بودن بسازد، وقفیّت محقّق می 

شود؛ و قبول در وقف الزم نیست چه وقف عام  شود. ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمی

 باشد و چه وقف خاص و همچنین قصد قربت الزم نیست .

 127ص: 

 مسائل اختصاصی 

وقف معاطاتی نیز صحیح است ، یعنی همین که مثلًا مسجدی را  2349)مکارم (: مسأله 

ه لفظی غبه قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد کافی است هر چند صی

 نخواند.
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بنا بر احتیاط واجب باید وقف بطور منجّز باشد، پس اگر بگوید:  2363)فاضل (: مسأله 

 اگر اوّل ماه بشود این خانه وقف است ، بنا بر احتیاط باطل است .

 [2678]مسأله 

( پشیمان 6اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف ) 2193مسأله 

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست )2شود، یا بمیرد، وقف درست نیست )

 )مکارم (: یا تحویل به کسانی که برای آنها وقف شده ..

( )خوئی (: وقف 2یا معاطات .. ))اراکی (: پیش از انشاء وقف به خواندن صیغه وقف 

 واقع نمی شود.

)سیستانی (: مسأله اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند 

پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی شود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل از قبض 

 ، موقوف علیه بمیرد.

وقف کند و ملکی را هم برای این کار )زنجانی (: مسأله اگر مالک تصمیم داشته باشد 

 معیّن کند وقف تحقق پیدا نمی کند، بلکه باید انشاء وقف با شرایط آن صورت پذیرد.

 [2679]مسأله 

کسی که مالی را وقف می کند، باید برای همیشه وقف کند پس اگر مثلًا  2197مسأله 

ف باشد ین مال تا ده سال وقبگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید ا

و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است ، )و به احتیاط واجب 

( اگر مثلًا بگوید این مال بعد از مردن من 6باید وقف از موقع خواندن ِ صیغه باشد پس )

( 6( )2وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده ، اشکال دارد )
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( )فاضل (: صحیح نیست ، 2]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست [ )

 مگر این که نظر واقف ، وصیّت به وقف باشد برای بعد از فوت .

)خوئی (، )اراکی (، )صافی (، )تبریزی (: مسأله کسی که مالی را وقف می کند، باید از 

کند و اگر مثلًا بگوید: این مال بعد از مردن  موقع خواندن صیغه مال را برای همیشه وقف

من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست و نیز 

اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد بعد 

 پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نمی باشد.

 ی (: بنا بر احتیاط واجب ..)نور

 )گلپایگانی (: باید قصد قربت داشته باشد و از موقع خواندن صیغه ..

 )زنجانی (: باید قصد قربت داشته باشد و از موقع انشاء صیغه ..

 )سیستانی (: باید از موقع وقف کردن ..

 )نوری (: اشکال دارد ..

 134ص: 

 و نسبت به بعد از آن چیزی نگوید .. )زنجانی (: یا بگوید تا ده سال وقف باشد

 )سیستانی (: ولی در این صورت اگر قصد حبس کند، حبس واقع می شود.

 )نوری (: وقف بودنش اشکال دارد.

)زنجانی (: البتّه تعهّدی نظیر وقف به نام حبس وجود دارد که مدّت آن موقّت است ، 

 است .توضیح این تعهّد و اقسام آن در کتب فقهی مفصّل آمده 
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)بهجت (: مسأله کسی که مالی را وقف می کند بنا بر أظهر می تواند شرط کند که تا 

مدّتی و یا تا وقتی زنده است خودش و یا متعلّقین او از مال موقوفه ، استفاده نمایند و 

 منافع آن مال به آنها برسد.

وقع د از همان م)مکارم (: مسأله کسی که مالی را وقف می کند بنا بر احتیاط واجب بای

ن این مال بعد از وفات م»خواندن صیغه برای همیشه مال را وقف کند و اگر مثلًا بگوید 

اشکال دارد، یا بگوید از حاال تا ده سال وقف باشد آن نیز اشکال دارد، بلکه « وقف باشد

 باید وقف همیشگی و از موقع خواندن صیغه باشد.

 [2681]مسأله 

ی صحیح است که مال وقف را به تصرّف کسی که برای او وقف در صورت 2134مسأله 

( ولی اگر چیزی را بر اوالد صغیر خود وقف 6وقف شده یا وکیل ، یا ولی ّ او بدهند )

کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف 

 ( )مکارم (: بقیّه مسأله ذکر نشده .6صحیح است . )

: مسأله وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصّرف )سیستانی (

کسانی که برای آنها وقف شده یا وکیل یا ولی ّ آنها درآورد، و کافی است کسانی که 

از طبقه اّول موجودند تصرف ّ کنند، و اگر بعضی از آنها تصّرف کنند فقط نسبت به آنها 

صغیر خود وقف کند اگر عین در دست وقف صحیح است ؛ ولی اگر چیزی را بر اوالد 

 خود او باشد کافی است و وقف صحیح است .

)فاضل (: مسأله در وقف خاص ّ، یعنی اگر وقف برای افراد معیّنی باشد، قبض و تصرّف 

موقوف ٌ علیهم )کسانی که برای آنها وقف شده ( یا وکیل یا ولی ّ آنها الزم است و اگر 

آنها ندهد، وقف محقّق نشده است و آن چیز در ملک چیزی را وقف کند و به تصرّف 

واقف باقی می ماند. ولی اگر چیزی را بر اوالد صغیر خود وقف کند، قبض و تصرّف 
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جدید الزم نیست و اگر واقف ، تولیت را برای خودش قرار دهد، با توجّه به اینکه ملک 

می  وقف ، وقفیّت محقّقموقوفه در تصرّف اوست ، نیاز به قبض جدید ندارد و با انشاء 

 شود.

)زنجانی (: مسأله وقف بر دو قسم است ، وقف خاص ّ، و وقف عام . در وقف خاص ّ 

که مال برای افراد به خصوصی وقف می گردد وقف در صورتی صحیح است که مال 

وقف را به تصرّف یکی از کسانی که برای آنان وقف شده یا وکیل یا ولی ّ او بدهند و 

ا بر اوالد صغیر وقف کند و به قصد این که آن چیز وقف آنان شود نگهداری اگر چیزی ر

کند وقف صحیح است . در وقف عام باید متولّی تعیین گردد و الزم نیست کسی مال 

 وقف شده را در اختیار بگیرد.

 [2683]مسأله 

اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن اجازه  2136مسأله 

دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف 

 درست می شود.

 136ص: 

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله ظاهر این است که در اوقاف ) )خوئی (: در اوقاف عامّه ( از 

مدارس و مساجدّ و امثال اینها قبض معتبر نباشد و وقفیّت به مجرّد وقف نمودن  قبیل

 محقّق می شود.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آن که یک نفر در آن 

 مسجد نماز خواند، وقف درست می شود.
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ال آنها، تحویل دادن شرط )مکارم (: مسأله در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امث

نیست ، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که پس از خواندن صیغه آن را در اختیار 

 کسانی که وقف برای آنها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد.

)سیستانی (: مسأله در اوقاف عاّمه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها، قبض معتبر 

 نمودن محقق می شود. نیست و وقفیت به مجرد وقف

)فاضل (: مسأله بنا بر احتیاط واجب در اوقاف عامّه مثل مسجد و حسینیه نیز قبض معتبر 

است . بنا بر این تا جایی را که وقف کرده به تصرّف متولی ّ نداده باشد، وقفیّت آن محقّق 

نشده است و اگر کسی با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند، 

ود و در مواردی که واقف ، خود را متولی ّ قرار دهد، نیاز به قبض وقفیّت محقّق می ش

مجدّد ندارد و بانّیت جزمی ِ وقف چون قبض متولی ّ وقف حاصل است وقفیّت محقّق 

 می شود.

)زنجانی (: مسأله اگر مسجدی را وقف کنند، الزم نیست که یک نفر در آن مسجد نماز 

ند برای آن متولّی تعیین شود کفایت می ک بخواند تا وقف درست شود، بلکه همین که

 و بدون تعیین متولّی وقف مسجد صحیح نیست .

 [2682]مسأله 

وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در  2132مسأله 

مال خود تصرّف کند بنا بر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او 

( چون حق ّ ندارد در مال خود تصّرف نماید 6ز تصرّف در اموالش جلوگیری کرده )را ا

( )اراکی (: سفیهی که مال خود را در کارهای 6اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست . )

 بیهوده صرف می کند ..
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)خوئی (، )تبریزی (: سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می 

 کند ..

کسی  و« یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند»(: سفیه )فاضل 

 که مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده ..

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله کسی که مال خود را وقف می کند، باید مکلف و عاقل 

ن در مال خود تصّرف کند، بنا بر ای ) )صافی (: و با قصد و اختیار( باشد و شرعاً بتواند

سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ّ ندارد در مال خود 

تصرّف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست و همچنین است محجور، نسبت به 

 اموالی که به حکم حاکم شرع از تصرّف در آنها منع شده است .

باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق ّ « کننده  وقف»)مکارم (: مسأله 

تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنا بر این انسان سفیه یا بدهکاری که حاکم شرع او 

 را از 

 132ص: 

 تصرّف در اموالش منع کرده اگر چیزی از اموال خود را وقف کند صحیح نیست .

ه وقف کننده باید بالغ و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعًا )بهجت (، )سیستانی (: مسأل

بتواند در مال خود تصرّف کند، بنا بر این سفیه ) )سیستانی (: یعنی کسی که مال خود را 

در کارهای بیهوده مصرف می کند( چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف نماید، اگر 

 چیزی را وقف کند صحیح نیست .

أله وقف کننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار وقف کند و شرعًا )زنجانی (: مس

بتواند در مال خود تصرّف کند، بنا بر این وقف سفیه بدون اذن یا اجازه ولی ّ او صحیح 
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نیست ، و کسی که بدون اختیار وقف کرده اگر بعداً وقف را اجازه کند وقف صحیح 

 مورد شایسته ظاهراً صحیح است . خواهد بود، و وقف بچه ده ساله در

 [2681]مسأله 

( 6اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند درست نیست ) 2133مسأله 

صحیح و آنها که به دنیا  2ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده اند 

( )گلپایگانی (، )اراکی (، 6نیامده اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می شوند. )

)صافی (: ولی اگر برای زندگان و بعد از آنان برای کسانی که بعداً به دنیا می آیند، وقف 

نماید مثلًا چیزی را برای اوالد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه های او باشد و 

و همچنین  اکی (:هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند، صحیح است . ) )ار

اگر وقف کند بر اوالدش که بعضی از آنها به دنیا آمده و بعضی به دنیا نیامده اند صحیح 

( )مکارم (: و 2است و آنها که بعد به دنیا می آیند، با موجودین شریک می شوند(. )

بعضی هنوز به دنیا نیامده اند، صحیح است )مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهای 

 ( و آنها که بعداً به دنیا می آیند در آن وقف شریک خواهند شد. آینده

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: مسأله اگر مالی را برای بچه ای که در شکم مادر است 

و هنوز به دنیا نیامده وقف کند، صحّت آن محل ّ اشکال است و الزم است رعایت احتیاط 

ا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنی نماید. ولی اگر برای اشخاصی که فعلًا

می آیند، وقف نماید اگر چه در موقعی که وقف محقّق می شود در شکم مادر هم نباشند 

مثلًا چیزی را بر اوالد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه های او باشد و هر دسته 

 ت .ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند، صحیح اس

)فاضل (: مسأله وقف برای کسانی که وجود داشته باشند صحیح است ، امّا برای کسانی 

که هنوز به دنیا نیامده اند، اشکال دارد. و وقف برای کسانی که برخی از آنها وجود 
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دارند، هر چند برخی از آنها هنوز به دنیا نیامده اند صحیح است و افرادی که بعداً به دنیا 

 افرادی که فعلًا وجود دارند، شریک می شوند. می آیند، با

)زنجانی (: مسأله اگر مالی را برای بچه ای که در شکم مادر است و در آن روح دمیده 

باشد ولی هنوز به دنیا نیامده وقف کند اشکالی ندارد، همچنین اگر مثلًا وقف فقراء یا 

مدرسه وجود نداشته باشد، طلّاب یک مدرسه خاص ّ کند و هنوز فقیر یا طلبه ای در آن 

ولی اگر مثلًا قید کند که وقف تنها برای کسانی باشد که از سال بعد در این مدرسه ساکن 

می شوند صحیح نیست ، ولی می توان برای تمام کسانی که در این مدرسه ساکن هستند 

 یا ساکن خواهند شد مالی را 

 133ص: 

ان و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به وقف کرد، همچنین می توان مالی را برای زندگ

دنیا می آیند وقف نماید، مثلًا چیزی را برای اوالد خود وقف کند که بعد از آنان وقف 

 نوه های او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کند.

 [2684]مسأله 

اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند که  2139مسأله 

( صحیح نیست . ولی اگر مثلًا 2( بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند )6عایدی آن را )

( از منافع وقف استفاده نماید 3مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند )

( )سیستانی (: خرج ادای دیون یا 2قسمتی از عایدی آن را .. ) ( )زنجانی (: تمام یا6( )9)

( 9( )اراکی (: بنا بر احتیاط واجب نمی تواند .. )3استیجار برای عبادات او نمایند .. )

)سیستانی (: اگر مثلًا منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می تواند 

که اجاره آن را میان فقرا توزیع کنند و خودش  در آن ساکن شود، و امّا اگر وقف کند

 فقیر شود گرفتن او از آن مال محل ّ اشکال است .
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)مکارم (: مسأله هرگاه کسی چیزی را برای خودش وقف کند )مثل آنکه ملکی را وقف 

کند که عایدی آن صرف خودش شود، یا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند( صحیح 

ا مدرسه یا مزرعه ای را وقف بر طالب کند و خودش طلبه باشد، می نیست ، ولی اگر مثلً

 تواند مانند سایرین از منافع وقف استفاده نماید.

 [2685]مسأله 

اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار  2131مسأله 

ا بر اوالد خود وقف کرده (، چنانچه بر افراد مخصوصی مثل6ًنماید. و اگر معین نکند )

( )راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات 2باشد )

بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهایی که مربوط به نفع بردن 

ند، ش(( اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نبا3طبقه موجود است )

( 6اختیار با ولی ّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع الزم نیست . )

)مکارم (: اگر از قبیل اوقاف عامّه )مانند مسجد و مدرسه ( باشد تعیین متولّی وظیفه حاکم 

شرع است و اگر وقف خاص باشد )مانند ملکی که وقف بر اوالد است (، در مورد 

به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می باشد، احتیاط آن است کارهایی که مربوط 

که نسل موجود و حاکم شرع با موافقت یکدیگر تعیین متولّی کنند و اگر تنها مربوط به 

منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتی که بالغ باشند؛ و اگر بالغ 

، )سیستانی (: اختیار ) )سیستانی (: در استفاده ( )خوئی (2نباشند اختیار با ولی ّ آنهاست . )

از آن ( با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ّ ایشان است و برای استفاده از 

وقف اجازه حاکم شرع الزم نیست ) )سیستانی (: ولی برای آنچه مصلحت وقف یا 

عدی ن آن به نفع طبقات بمصلحت نسلهای آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره داد

 اختیار با حاکم شرع است (.
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)زنجانی (: و آنها بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند اختیار با خود آنان است و اگر نابالغ یا 

 دیوانه 

 139ص: 

یا سفیه باشند، اختیار با ولی ّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع الزم 

ل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی (، )صافی ( و )تبریزی ( ]قسمت داخ3نیست . )

( نیست [ )فاضل (: مسأله واقف در حین وقف کردن می تواند برای موقوفه ، متولیّ  

مسجد متولی ّ نمی خواهد، امّا اگر مسجد موقوفاتی داشته باشد، می تواند  6تعیین کند؛ 

گر متولی ّ تعیین کرده ، متولی ّ باید طبق وقف ا 2برای آن موقوفات متولی ّ قرار دهد. 

اگر واقف ، متولی ّ تعیین نکند؛ الف : اگر  9تغییر متولی ّ جایز نیست .  3نامه عمل کند. 

وقف عام باشد، حاکم شرع متولی ّ را تعیین می کند. ب : اگر وقف خاص ّ باشد، اختیار 

با ولی ّ آنها می باشد و در این مورد، با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند، اختیار 

 تعیین متولی ّ از جانب حاکم شرع الزم نیست .

 [2686]مسأله 

اگر ملکی را مثلًا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به  2131مسأله 

مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد، اختیار آن 

)زنجانی (: مسأله اگر  2131شرع است . )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله با حاکم 

ملکی را بر عناوین عامی وقف کند، مثلًا آن را بر فقراء یا سادات وقف کند یا وقف کند 

که منافع آن به مصرف خیرات برسد، باید برای آن متولّی تعیین کند و بدون تعیین متولّی 

ده متولّی تعیین شده بمیرد و برای بعد از او متولّی تعیین نشوقف عام صحیح نیست و اگر 

 باشد، وقف باطل نمی شود بلکه اختیار آن با حاکم شرع است .

 [2687]مسأله 
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اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلًا بر اوالد خود وقف کند که هر طبقه  2139مسأله 

د ی ملک ، آن را اجاره دهد و بمیرای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّ

در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل 

(. ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف 6نمی شود )

کنند ن شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند ) در صورتی که طبقه بعد اجازه

((، اجاره باطل می شود و در صورتی که مستأجر، مال االجاره تمام مدّت را داده باشد 2)

( )فاضل 6(، مال اإلجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان می گیرد. )3)

(: ولی اگر یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین 

 جاره بمیرند، نفوذ اجاره نسبت به آینده ، نیاز به اجازه طبقه های بعد دارد.مدّت ا

)گلپایگانی (، )صافی (: چنانچه متولّی ملک ، آن را اجاره دهد و بمیرد، احتیاط الزم آن 

 است که مستأجر از متولّی بعد نیز اجاره کند ..

ی وقف آن را اجاره دهد و )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: چنانچه متولّ

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: چنانچه 2بمیرد، اجاره باطل نمی شود .. )

 طبقه بعدی ، آن اجاره را امضاء نکنند ..

 131ص: 

( )سیستانی 3]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [ )

 را از زمان باطل شدن پس می گیرد. (: ما بقی مال االجاره

)مکارم (: مسأله در وقف خاص ّ )مانند وقف بر اوالد( چنانچه متولّی ، آن ملک را اجاره 

دهد و از دنیا برود، در صورتی که اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آینده بوده 

ند و آن را اجاره ده باشد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و طبقه اوّل

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

در بین مدّت اجاره بمیرند، ادامه اجاره نسبت به آینده بدون اجازه طبقه بعد اشکال دارد 

و هرگاه مستأجر، مال االجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه 

ره را جااوّل است گرفته می شود و به طبقه بعد داده خواهد شد ) به شرط این که آنها ا

 اجازه بدهند(.

 [2688]مسأله 

( این مسأله ، 6اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود ) 2133مسأله 

( )اراکی (: مگر در وقف بر عنوان ما دام العنوان ، 6در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

رود و  می مثل وقف بستان و خانه مسکونی که پس از خراب شدن از وقف بودن بیرون

 عرصه وقف نیست .

)خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (: مگر آن که عنوانی را قصد کرده باشد که آن عنوان از 

بین برود مثل این که باغ را برای تنزّه ) )فاضل (: برای تفریح ( وقف کرده باشد؛ که اگر 

 آن باغ خراب شود وقف باطل می شود و به ورثه واقف برمی گردد.

بلکه اگر بتوان با تعمیر کردن از آن استفاده مورد وقف انجام گیرد باید آن  )زنجانی (:

را تعمیر کرد و در صورتی که با تعمیر هم استفاده مورد وقف ممکن نباشد، باید و لو با 

فروش آن مِلک ، آن را در نزدیکترین کار به نظر واقف صرف کرد و اگر آن هم ممکن 

 .نباشد، در کارهای خیر صرف کرد

)سیستانی (: مسأله اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود مگر آن 

که وقف مقید به عنوان خاصّی باشد و آن عنوان از بین برود مثل این که باغ را به قید باغ 

بودن وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می شود، و به ورثه واقف 

 برمی گردد.
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 [2689]مسأله 

ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم  2137مسأله 

( یا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند 6نشده باشد، حاکم شرع )

( )فاضل (: مجتهد جامع الشّرائط .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 6( )2)

گر تقسیم نشده باشد، متولی وقف و مالک ِ قسمتی که وقف نیست ، ( )سیستانی (: ا2)

 می توانند وقف را جدا کنند.

)مکارم (: مسأله وقف مُشاع جایز است ، یعنی می توان مثلًا دو دانگ از خانه یا مزرعه 

ای را وقف کرد و در صورت لزوم ، حاکم شرع یا متولی می تواند مال موقوفه را با نظر 

 جدا کند.اهل خُبره 

)زنجانی (: مسأله ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست ، اگر 

تقسیم نشده باشد، مالک قسمتی که وقف نیست به همراه متولّی وقف )و در صورتی که 

 وقف 

 131ص: 

متولّی نداشته باشد یا دسترسی به وی امکان پذیر نباشد مالک قسمت غیر وقفی به همراه 

حاکم شرع ( می توانند وقف را جدا کنند و اگر بهره برداری مناسب از مال وقف بدون 

تقسیم امکان نداشته باشد، بر متولّی وقف ) یا حاکم شرع ( الزم است برای تقسیم وقف 

 اقدام کند.

 [2691]مسأله 

اگر متولّی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند  2174مسأله 

( در صورت امکان حاکم شرع باید به جای 2( چنانچه برای عموم وقف نشده باشد )6)
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( )گلپایگانی (: حاکم شرع باید به جای او متولی امینی 6او متولی امینی معین نماید. )

 معین نماید.

 (: حاکم شرع باید ناظری معیّن کند که از خیانت متولّی جلوگیری کند. )اراکی

)خوئی (، )سیستانی (، )فاضل (، )تبریزی (: حاکم شرع ، امینی را به او ضمیمه می 

نمایدکه مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد، می تواند ) )سیستانی (: او 

 عیّن نماید.را عزل و( به جای او متولّی امینی م

)صافی (: حاکم شرع باید شخص امینی را بدو ضمیمه نماید که مانع از خیانتش گردد و 

 در صورتی که ممکن نباشد بجای او متولی امینی معین نماید.

)زنجانی (: حاکم شرع باید در صورت امکان با گماردن ناظری از خیانت وی جلوگیری 

( )بهجت (، )نوری (: چنانچه 2را معیّن کند. ) کند و اگر ممکن نیست متولّی امین دیگری

 برای عموم وقف شده باشد ..

)مکارم (: مسأله هر گاه در اوقاف عمومی متولّی خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی 

که معیّن شده نرساند، حاکم شرع باید متولّی امینی برای آن معیّن نماید یا در کنار او 

اص خیانت کند، حاکم شرع با موافقت طبقه موجود برای بگذارد و اگر متولّی وقف خ

 آنها متولّی تعیین یا ضمیمه می کند.

 [2693]مسأله 

فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند  2176مسأله 

( )فاضل (، )مکارم (: ) )فاضل (: اگر 6( )2( اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد )6)

چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد( و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسینیّه است یا نه 
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، باز بردن آن به جای دیگر صحیح نیست ، همچنین سایر اموال وقف ، حتّی مهر نماز 

 مسجدی را به مسجد دیگری نمی توان برد.

جد ببرند ر مس)بهجت (: نمی توان برای استفاده های دیگر، حتّی برای نماز به مسجد یا غی

( )سیستانی (: ولی اگر ملک حسینیه باشد با اجازه متولی می شود بجای دیگر منتقل 2.. )

 نمود.

 [2692]مسأله 

اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به  2172مسأله 

( ) در صورتی 6ند )تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا ک

که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن 

(، می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به 2لغو و بیهوده باشد 

 تعمیر دارد برسانند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست 

 139ص: 

 درآمد آن ملک را می توان به مصرف تعمیر مسجد دیگری رساند.( )مکارم (: 6)

)گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (: انتظار هم نمی رود که تا مدّتی احتیاج به 

تعمیر پیدا کند، می توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر 

 دارد برسانند.

که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا کند و نیز )سیستانی (: انتظار هم نرود 

ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگه دارند که تا بعدها به تعمیر مسجد 

برسد، در این صورت احتیاط الزم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیک به 

یگر. یاجات مسجد یا تعمیر مسجد دمقصود واقف بوده صرف نمایند مانند تأمین بقیه احت
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( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )نوری ( نیست [ )زنجانی (: مسأله اگر ملکی 2)

را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، در صورتی که این مسجد به هیچ وجه به تعمیر 

ی هداراحتیاج نداشته باشد و احتمال احتیاج در آینده را هم ندهند، به طوری که نگ

عایدات لغو و بیهوده باشد، می توان در دیگر احتیاجات این مسجد صرف کرد و اگر 

مسجد هیچ گونه احتیاجی نداشته باشد و احتمال احتیاج هم ندهند می توانند عایدات 

 وقف را به مصرف مسجد دیگری که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

 [2691]مسأله 

 اشاره

وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام  اگر ملکی را 2173مسأله 

( 2( در صورتی که بدانند )6جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند )

( 9( باید همانطور مصرف کنند و اگر یقین )3که برای هر یک چه مقدار معین کرده )

یزی زیاد آمد بین امام جماعت و نداشته باشند، باید اّول مسجد را تعمیر کنند و اگر چ

( و بهتر آن است که این دو 1( قسمت نمایند )1کسی که اذان می گوید بطور مساوی )

( 6نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

کتر ظر واقف نزدی)زنجانی (: متولّی آن را در همه یا برخی از این موارد به گونه ای که به ن

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )فاضل (، )تبریزی (، 2است مصرف می کند. ]پایان مسأله [ )

( )سیستانی (: در صورتی که برای هر یک مقداری 3)صافی (: یا اطمینان داشته باشند .. )

معیّن کرده باشد، باید همان طور مصرف کنند و اگر تعیین نکرده باشد، باید اوّل مسجد 

را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، متولّی آن را بین امام جماعت و کسی که اذان می 

گوید به طوری که صالح می داند قسمت نماید ولی بهتر آن است که این دو نفر در 

( )خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (، )فاضل 9تقسیم با یکدیگر صلح کنند. )
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( )گلپایگانی (، )صافی (: اگر چیزی زیاد 1ریزی (: بطور مناسب .. )( )تب1(: یا اطمینان .. )

 آمد، امام جماعت و کسی که اذان می گوید، در تقسیم آن با یکدیگر مصالحه کنند.

)مکارم (: مسأله هرگاه ملکی را وقف کنند که عایدی آن خرج تعمیر مسجد و امام 

لوم باشد برای هر کدام چه مقدار جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتی که مع

 معیّن کرده ، باید

 133ص: 

همان گونه مصرف کنند و اگر مقداری برای آن تعیین نشده ، باید مطابق نظر متولّی ، آن 

 طور که صالح و مصلحت است ، عمل نمایند.

 مسأله اختصاصی 

مؤسسات و جمعیّتهایی که در زمان ما تشکیل می دهند و به ثبت  2322)مکارم (: مسأله 

می رسانند و دارای شخصیّت حقوقی است می توان چیزی را به آن تملیک کرد و در 

این صورت باید مطابق اساسنامه مصرف شود؛ اموال این گونه مؤسّسات در بعضی از 

بلکه ملک آن مؤسّسه است و هرگاه کسی از جهات شبیه وقف است ولی وقف نیست ، 

مؤسّسین یا اداره کنندگان از دنیا بروند چیزی به وارث آنها نمی رسد، مگر این که در 

اساسنامه ذکر شده باشد. آنچه در باال گفته شد، در مورد مؤسّساتی که طبق موازین عقالء 

 . تشکیل شده ، ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده ، نیز جاری است

 احکام وقف )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

 اشاره
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: آیا اجرای صیغه وقف در صحّت آن شرط است ؟ و بر فرض شرط بودن ، آیا 6779س 

 عربی بودن صیغه ، شرط است ؟

ج : انشاء لفظی در وقف ، شرط نیست زیرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و 

: شخصی 6771ن صیغه آن هم شرط نیست . س همچنین در انشاء وقف به لفظ، عربی بود

باغ خود را به این صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجیر برای 

قضای نماز و روزه های واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهای قدر به مصرف 

ر این باغ رو به برسد و چهار پسر خود را هم متولّی وقف قرار داده است و در حال حاض

خرابی است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست ، ولی اگر فروخته شود، می توان با پول 

آن برای نماز و روزه واقف به مدّت دویست سال اجیر گرفت و چهار پسر او هم با این 

کار موافق هستند، آیا جایز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را برای این کار مصرف 

 ؟کنند

ج : اگر قصد واقف از وقف به صورت مذکور، این بوده که باغ را به نحو ترتیب و تعاقب 

برای خود و دیگران وقف کند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به دیگران 

وقف منقطع األوّل می شود که صحت آن خالی از اشکال نیست و اگر واقف اراده کرده 

اه سال برای خودش استثنا کند، صحّت این کار شرعاً که منافع آن باغ را به مدّت پنج

بدون اشکال است و بنا بر صحّت وقف مذکور، تا زمانی که حفظ باغ برای صرف منافع 

آن در جهت عمل به وصیّت و وقف هر چند با صرف مقداری از در آمد آن جهت حفظ 

دن چند با اجاره دا و اصالح باغ به قصد افزایش منافع آن ، ممکن باشد و یا زمین آن هر

برای ساختمان سازی و غیره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصیّت و وقف قابل 

استفاده باشد، فروش و یا تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت فروش آن و خرید 

: 6771زمینی مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصّیت و وقف بدون اشکال است . س 

 توفیق الهی ساختمانی را به نیّت مسجد در روستا بنا کردم ، ولی  اینحانب به فضل و
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 137ص: 

با توجّه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز آموزشی در آنجا، روستای مزبور در حال 

حاضر نیازی به مسجد ندارد. با توجّه به اینکه هنوز صیغه وقف آن به عنوان مسجد جاری 

ماز در مسجد در آن خوانده نشده است ، اینجانب نشده و دو رکعت نماز به عنوان ن

آمادگی دارم در صورتی که اشکال شرعی نداشته باشد نیّت خود را تغییر داده و آن 

 ساختمان را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهم ، این مسأله چه حکمی دارد؟

یل آن تحو ج : مجرّد ساختن ساختمان به نیّت مسجد، بدون انشاء صیغه وقف و یا بدون

به نمازگزاران برای خواندن نماز، برای تحقق وقف و تمامیّت آن کافی نیست ، بلکه در 

ملک مالک باقی می ماند و او حق ّ دارد هر تصرفی که می خواهد در آن بکند، در نتیجه 

: آیا مالی که 6779تحویل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد. س 

به حسینیه ها بخشیده می شود، حکم وقف را دارد یا آنکه لوازمی که  برای خرید لوازم

 با آن مال خریداری می گردند احتیاج به اجرای صیغه وقف دارند؟

ج : مجرّد جمع آوری مال ، وقف محسوب نمی شود، ولی بعد از خریدن لوازم حسینیه 

اطاتی محقق می شود و با آن اموال و قرار دادن آنها در حسینیه برای استفاده ، وقف مع

 نیازی به اجرای صیغه وقف ندارد.

 شرایط واقف 

 : آیا وقف از کسی که اکراه بر آن شده صحیح است ؟6773س 

ج : اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانی که اجازه او به آن ملحق نشود وقف 

: 6777صحیح نیست و کفایت اجازه الحقه برای صحّت آن هم محل ّ اشکال است . س 

بعضی از زرتشتیها بیمارستانی ساخته اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خیر وقف 
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مقررات وقف در فقه امامیه ، آیا جایز است متولّی وقف  کرده اند، با توجّه به ضوابط و

اگر درآمد »در حال حاضر بر خالف شرایط وقفنامه که در آن تصریح شده است : 

بیمارستان از هزینه های آن بیشتر شود باید با آن تعدادی تخت خریده و به تخت های 

 ، عمل نماید؟«موجود در بیمارستان اضافه شود

ه وقف از مسلمان صحیح است از غیر مسلمان اعم از کتابی و غیر کتابی ج : در مواردی ک

هم صحیح است ، در نتیجه وقف بیمارستان برای استفاده در راه خیر تا هزار سال ، هر 

چند وقف منقطع اآلخر است ، ولی صحت آن از نظر شرعی بدون اشکال است ، لذا 

و او حق ّ اهمال آن شرایط و تعدّی عمل به شرایط واقف بر متولّی موقوفه واجب است 

 از آنها را ندارد.

 شرائط متولی وقف 

: آیا جایز است متولی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده ، در برابر 2444س 

کارهایی که برای اداره شئون وقف انجام می دهد برای خودش اجرت بردارد و یا به 

 انجام دهد؟دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او 

ج : متولّی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم ، در 

صورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده 

 باشد،

 194ص: 

: دادگاه 2446می تواند اجرت المثل را از درآمدهای وقف برای خودش بردارد. س 

ی را به عنوان امین در کنار متولّی وقف برای نظارت بر اعمال او در مدنی خاص شخص

اداره امور وقف نصب کرده است ، در این قبیل موارد، اگر متولّی حق ّ تعیین متولّی بعد 
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از خود را داشته باشد، آیا می تواند بدون مشورت و تصویب آن شخص که توسط دادگاه 

 ؟نصب شده مبادرت به تعیین متولّی کند

ج : اگر حکم به ضم ّ امین به متولّی شرعی برای نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل 

همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّی تعیین متولّی وقف برای بعد از خودش هم بشود، 

حق ّ ندارد در تعیین متولّی بعدی بدون مشورت با امین ِ ناظر، خود سرانه به رأی خودش 

: صاحبان خانه ها و زمین های مجاور یکی از مساجد، امالک خود 2442عمل نماید. س 

را به قصد توسعه آن بطور مجّانی به مسجد داده اند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم 

بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلی برای وقف آنها گرفته است و همه 

ی اند با این کار موافقت کرده اند، ولی بان کسانی که زمین های خود را به مسجد بخشیده

مسجد قدیمی با آن کار مخالفت می کند و خواهان آن است که وقف اراضی جدید در 

سند وقف قبلی ثبت شود و خود او متولّی همه وقف باشد، آیا او حق ّ این کار را دارد؟ 

 و آیا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است ؟

ج : اختیار وقف و تنظیم وقفنامه و تعیین متولّی خاص زمینهایی که به تازگی به مسجد 

ضمیمه شده اند با وقف کنندگان جدید است و بانی مسجد قدیمی حق ّ مخالفت با آن 

: اگر متولّیان حسینیه بعد از اتمام وقف ، یک نظام داخلی برای آن 2443را ندارد. س 

بندهای آن با مقتضای وقفیّت آن معارض باشد، آیا شرعاً عمل تنظیم کنند، ولی بعضی از 

 به آن بندها جایز است ؟

ج : متولّی موقوفه حق ّ ندارد چیزی را وضع کند که با مقتضای وقف در تعارض باشد و 

: اگر چند نفر به عنوان متولّی وقف نصب 2449شرعاً هم عمل به آن جایز نیست . س 

ح است که بعضی از آنان بدون جلب نظر دیگران بطور شده باشند، آیا شرعاً صحی

انفرادی به تصدّی امور وقف بپردازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه اختالف 
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رأی بروز کند، آیا جایز است هر یک از آنان خودسرانه به رأی خود عمل نمایند یا آنکه 

 واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟

: اگر واقف ، تولیت آنان را بطور مطلق بیان کرده و قرائنی که داللت بر استقالل ج 

بعضی از آنان حتّی اکثریت بنماید وجود نداشته باشد، هیچ کدام از آنان حتّی اکثریت 

حق ّ ندارند در اداره امور وقف هر چند مقداری از آن ، بنحو مستقل عمل نمایند، بلکه 

وقف ، از طریق مشورت با یکدیگر و اتخاذ رأی واحد، مجتمعاً عمل باید برای اداره امور 

نمایند و اگر بین آنان اختالف و نزاعی رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع 

: آیا عزل بعضی از متولّیان وقف 2441مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نماید. س 

 ست ؟توسط متوّلیان دیگر از نظر شرعی صحیح ا

: 2441ج : صحیح نیست مگر جائی که واقف برای او چنین حقّی را قرار داده باشد. س 

 اگر بعضی از متولّیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان 

 196ص: 

 داشته باشند، حکم شرعی چیست ؟

رجاع حاکم شرع ا ج : واجب است بررسی اتهام کسانی را که متهم به خیانت هستند، به

: اگر فردی زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است برای 2449دهند. س 

خودش و بعد از مردن برای اکبر اوالد ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصی هم در اداره 

موقوفه برای او قرار دهد، آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه حق ّ دارد همه یا بعضی 

 ز آن صالحیتها و اختیارات را از متولّی سلب کند؟ا

ج : تا زمانی که متولّی منصوب از طرف واقف ، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج 

نشده ، اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده در اختیار 
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اقف صیغه وقف توسط و اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن

: فردی قطعه زمینی را برای مسجد وقف کرده و 2443مقرر گشته ، صحیح نیست . س 

تولیت آن را برای فرزندان خود نسلًا بعد نسل ٍ و بعد از انقراض آنان برای امام جماعتی 

که نمازهای پنجگانه را در آن مسجد می خواند، قرار داده است . بر همین اساس بعد از 

قراض نسل متولّی ، تولیت آن را عالمی که نمازهای پنجگانه را برای مدّتی در آن ان

مسجد می خوانده بر عهده گرفته است ولی او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز 

جماعت نیست ، در نتیجه شورای ائمه جماعات ، عالم دیگری را به عنوان امام جماعت 

ه ا با این کار عالم قبلی از تولیت عزل می شود یا آنککنونی مسجد تعیین کرده است ، آی

حق ّ دارد برای اقامه نماز جماعت فردی را به عنوان وکیل یا نایب خود تعیین کند و 

 خودش به عنوان تولیت باقی بماند؟

ج : اگر فرض بر این باشد که تولیت آن عالم به این عنوان است که او امام جماعت 

انه است ، با عجز او از امامت جماعت در مسجد به علت بیماری مسجد در نمازهای پنجگ

: شخصی امالک خود را وقف 2447یا هر علت دیگر، تولیت از او ساقط می شود. س 

نموده تا درآمد آنها در موارد خاصی از کارهای خیر مانند کمک به سادات و اقامه 

جاره آن امالک که مجالس عزاداری مصرف شود و در حال حاضر با افزایش قیمت ا

جزء منافع وقف است ، بعضی از مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در 

آنها یا دالئل فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی و یا دینی خواهان اجاره ملک موقوفه به 

قیمت ناچیزی هستند، آیا جایز است مدیریت اوقاف آنها را به قیمتی کمتر از قیمت روز 

 اجاره دهد؟

ج : بر متولّی شرعی و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسی که 

خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید، در 

نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمّیت کاری 
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شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد و الّا جایز که وقف برای آن اجاره داده می 

که مسجد متوّلی ندارد، آیا این « قدس سره »: بر طبق نظر امام راحل 2464نیست . س 

حکم شامل امالکی که برای مسجد وقف شده اند مثل امالکی که برای اقامه مجالس 

و بر فرض شمول ، با وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف شده اند هم می شود؟ 

 توجّه به اینکه بسیاری از 

 192ص: 

مساجد، امالک موقوفه ای دارند که متولّی قانونی و شرعی دائمی دارند و اداره اوقاف 

هم با آنان به عنوان متولّی رفتار می کند، آیا جایز است متولّیان این اوقاف از تولیت آنها 

به اداره آنها خودداری کنند با آنکه در دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت 

نقل شده که متولّی حق ّ اعراض از تولیت « رضوان اهلل علیه »استفتائی از حضرت امام 

وقف را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و در این باره 

 کوتاهی ننماید؟

د مسجد است و شامل ج : حکم به این که مسجد، تولیت بردار نیست مختص به خو

موقوفه هایی که برای مسجد وقف شده اند نمی شود در نتیجه به طریق اولی شامل موقوفه 

هایی که برای اموری از قبیل تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف 

شده اند، نمی شود، بنا بر این تعیین متولّی برای اوقاف خاص و عام ، حتّی در مثل وقف 

ملک برای رفع نیازهای مسجد از قبیل لوازم و روشنایی و آب و نظافت مسجد و غیره ، 

بدون اشکال است و متولّی منصوب ، حق ّ اعراض از تولیت این قبیل اوقاف را ندارد 

بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صیغه آن مقرر کرده 

ب برای این کار باشد و کسی حق ّ ندارد برای او در اداره بنماید هر چند با گرفتن نای

: آیا جایز است فردی غیر از متولّی شرعی 2466وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند. س 
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وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغییر شرطهایی که در صیغه وقف ذکر 

ست از متولّی بخواهد تا شده برای متولّی شرعی آن ایجاد مزاحمت کند، و آیا جایز ا

 زمین موقوفه را به شخصی که متولّی ، او را صالح نمی داند، تحویل دهد؟

ج : اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولّی 

شرعی خاص است و اگر متولّی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور 

لمین است و کسی حق ّ دخالت در آن را ندارد، همچنانکه کسی وقف بر عهده حاکم مس

حتّی متولّی شرعی ، حق ّ تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور 

: اگر واقف شخصی را به عنوان ناظر و مراقب وقف 2462در انشاء وقف را ندارد. س 

ر واند او را از نظارت و اشراف بتعیین کند و شرط نماید که فقط ولی ّ امر مسلمین بت

 وقف عزل کند، آیا جایز است او خودش را از این کار عزل کند؟

ج : جایز نیست ناظر وقف بعد از قبول نظارت ، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، 

: وقفی وجود دارد که 2463همانگونه که برای متولّی وقف هم این کار جایز نیست . س 

و قسمتی از آن عام است و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته  قسمتی از آن خاص

بعد از فوت هر یک ، تولیت وقف بر عهده فرد اکبر و اصلح از اوالد ذکور نسًلا » است : 

در  در این صورت اگر.« بعد نسل ٍ و عقباً بعد عقب ٍ با تقدم نسل اوّل بر نسل دوم است 

ایطی باشد، ولی از پذیرش تولیت وقف امتناع بین افراد یک طبقه ، شخص جامع الشر

بورزد ولی با تولیت فرزند کوچکتری که او را اصلح و شایسته برای این کار می داند، 

موافقت نماید، آیا جایز است فرزند کوچکتر در صورتی که سایر شرایط در او باشد، 

 تولیت آن وقف را قبول کند؟
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تواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر ج : فردی که واجد شرایط تولیت است می 

تولیت را پذیرفت ، بنا بر احتیاط جایز نیست خود را عزل کند ولی اشکال ندارد که فرد 

 دیگری 

 193ص: 

را در صورتی که امین و شایسته باشد برای اداره امور وقف وکیل نماید و همچنین جایز 

توسط  ایط از طبقه قبلی و قبول تولیتنیست فردی از طبقه بعدی با وجود فردی واجد شر

: اگر افرادی از موقوف علیهم که در 2469او تولیت امور وقف را بر عهده بگیرد. س 

صورت داشتن شرایط حق ّ تولیت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که 

ود لیل عدم وجآنان را به عنوان متولّی نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضای آنان را به د

شرایط در آنان رد کند، آیا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط، به این دلیل که 

 سن کمتری دارد مخالفت کنند؟

ج : کسی که فاقد شرایط است حق ّ تصدّی تولیت وقف و مخالفت با فرد واجد شرایط 

در انجام وظیفه  : اگر متولّی منصوب برای اداره امور وقف به علتی2461را ندارد. س 

خود کوتاهی و سهل انگاری کند، آیا برکناری او از منصب خود و تعیین فرد دیگری 

 برای تصدّی تولیت وقف جایز است ؟

ج : مجرّد کوتاهی و سهل انگاری در اداره امور وقف مجوّز شرعی برای برکناری و عزل 

به حاکم  در این رابطهمتولّی منصوب و تعیین فرد دیگری بجای او نیست ، بلکه باید 

مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهای وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممکن 

نباشد از وی بخواهد که وکیل صالحی را برای اداره امور وقف از طرف خود انتخاب 

: والیت تصرّف 2461کند و یا اینکه خود حاکم فرد امینی را به او ضمیمه نماید. س 

فظ و تعمیر و اصالح و جمع آوری نذورات و تبرّعات مرقدهای فرزندان ائمه برای ح
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که در شهرها و روستاهای ایران هستند و سالهای زیادی بر آنها گذشته « علیهم السالم »

و وقف خاص هم نیستند و متولّی خاصی هم ندارند، با چه کسی است ؟ آیا کسی حق ّ 

را که از زمانهای « علیهم السالم »فرزندان ائمه  دارد ادّعای مالکیت زمین مرقد و حرم

 قدیم محل ّ دفن اموات بوده ، بنماید؟

ج : تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّی خاصی ندارند با حاکم و ولی ّ امر مسلمین 

است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار 

و حرم ایشان که از زمانهای « علیهم السالم »و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه  شده است

گذشته برای دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده ، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه 

: آیا جایز است کسانی که از 2469خالف آن از طریق شرعی نزد حاکم ثابت شود. س 

سلمان هستند، فرد غیر مسلمانی را به اداره اوقاف وقف استفاده می کنند و همگی هم م

 برای صدور حکم تعیین او به عنوان متولّی وقف معرفی کنند؟

: متولّی منصوب از 2463ج : تولیت وقف مسلمانان توسط غیر مسلمان جایز نیست . س 

طرف واقف و غیر منصوب از طرف او چه کسی است ؟ و اگر واقف شخص معینی را 

ولّی وقف معین کند و تعیین متولّی بعدی را هم بر عهده او قرار دهد، آیا به عنوان مت

کسی را هم که متولّی اوّل به عنوان متولّی بعدی تعیین می کند، متولّی منصوب محسوب 

 می شود؟

ج : متولّی منصوب کسی است که واقف او را هنگام انشاء صیغه وقف به عنوان متولی 

م انشاء وقف حق ّ تعیین متولّی بعدی را به متولّی که نصب آن معین می کند و اگر هنگا

 کرده واگذار

 199ص: 
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کند، مبادرت او به تعیین متولّی بعدی اشکال ندارد و شخصی که او برای تولیت وقف 

 معین می کند در حکم متولّی منصوب از طرف واقف است .

ف را بر کنار کند؟ و : آیا جایز است اداره اوقاف جمهوری اسالمی متولّی وق2467س 

 در صورتی که جایز باشد شرایط آن چیست ؟

ج : اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می دهد حق ّ دارد در وقف 

: آیا جایز است متولّی وقف تولیت 2424هایی که متولّی خاصی دارند، دخالت نماید. س 

 نماید؟ خود را به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار

ج : متولّی وقف حق ّ این کار را ندارد، ولی اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص 

: دادگاه ، شخصی را به عنوان امین 2426دیگری را برای انجام امور وقف وکیل کند. س 

ناظر برای نظارت بر اعمال متولّی وقف که متهم به کوتاهی در اداره امور آن می باشد، 

ت و سپس متولّی بعد از ثبوت برائت ذمّه اش از آن اتهامات فوت نموده تعیین نموده اس

است ، آیا امین ناظر مزبور حق ّ دارد با امضاء و تنفیذ یا فسخ و ابطال قرارها و تصمیم 

هایی که متولّی چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ کرده ، در آنها دخالت و 

ولیت و حق ّ نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانی بین صدور اظهار نظر کند یا آنکه مسئ

قرار تعیین او به عنوان ناظر تا تاریخ وفات متولّی است ؟ و با توجّه به اینکه هنوز از تاریخ 

صدور حکم برائت متولّی هیچ اقدامی برای عزل امین صورت نگرفته ، آیا اختیارات و 

 از آن اتهامات پایان می پذیرد یا آنکه متوقفمسئولیت او با صدور حکم برائت متولّی 

 بر عزل از طرف دادگاه است ؟

ج : اگر ضم ّ امین به متولّی شرعی بخاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، 

او فقط حق ّ دخالت و اظهار نظر در اموری را دارد که برای نظارت بر آنها معیّن شده 

است و صالحیت او در نظارت بر کارهای متولّی متّهم ، با صدور حکم به برائت او و 
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به پایان می رسد، همانگونه که بعد از وفات متولّی قبلی و انتقال تولیت  رفع اتهام از وی

وقف بعد از او به شخص دیگر، امین مزبور حق ّ دخالت در امور وقف و اعمال متولّی 

 جدید را ندارد.

 شرایط عین موقوفه 

: اگر افرادی اقدام به جمع آوری پول از نیکوکاران و خرید خانه ای با آن به 2422س 

قصد حسینیه کنند، آیا اقدام آنان برای جمع آوری پول برای این کار کافی است تا حقّ  

وقف آن خانه را به عنوان حسینیه داشته باشند یا آنکه باید برای این کار از صاحبان پولها 

وکالت بگیرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که یا مالک باشد و یا در حکم مالک 

الک نیستند، آیا به صرف جمع آوری پول توسط آنان ، بر آنان حکم ، و این افراد م

 مالک صدق می کند تا حق ّ وقف داشته باشند؟

ج : اگر از طرف افراد خیّر وکیل باشند تا خانه را بعد از خرید، به عنوان حسینیه وقف 

یعی : آیا جنگلها و مراتع طب2423کنند، وقف آنان به وکالت از مالکین صحیح است . س 

که انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسی 

 جمهوری اسالمی تصریح کرده از انفال محسوب می شوند، قابل وقف هستند؟

ج : در صحّت وقف ، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگلها و 

 مراتع 

 191ص: 

طبیعی که از انفال و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها 

: فردی سهم مشاعی از یک زمین زراعی را 2429توسط هیچ فردی صحیح نیست . س 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

خریده و آن را بطور رسمی به نام پسرش نموده ، آیا جایز است این زمین را که برای 

 پسرش خریده است ، وقف کند؟

د ثبت ملک به نام کسی ، مالک مالکیّت شرعی فردی که ملک به نام او به ثبت ج : مجرّ

رسیده ، نیست ، در نتیجه اگر پدر بعد از خرید زمین و ثبت آن به نام پسرش ، آن را به 

او هبه کرده و قبض آن نیز بطور صحیح محقق شده باشد، در این صورت حق ّ ندارد آن 

، ولی اگر فقط سند زمین را به نام او کرده و زمین در  را وقف کند زیرا مالک آن نیست

مالکیّت خودش باقی مانده باشد، او از نظر شرعی مالک آن است و حق ّ دارد آن را 

: اگر مسئولین شرکت نفت و سازمان زمین شهری مقداری از زمین 2421وقف کند. س 

ص بدهند و عالوه های تحت اختیار خود را برای ساخت مساجد و مدارس علمیه اختصا

بر انشاء صیغه وقف ، قبض و اقباض هم صورت بگیرد، آیا این زمینها موقوفه محسوب 

 می شوند و احکام وقف بر آنها مترتب می گردد؟

ج : اگر این زمینها از اموال عمومی دولت باشند و مصرف خاصی برای آنها تعیین شده 

در اختیار  اشند که ملک کسی نیستند وباشد قابل وقف نیستند ولی اگر از اراضی مواتی ب

دولت یا شرکت نفت و یا سازمان زمین شهری باشند، احیاء آنها با اجازه مسئولین مربوطه 

: آیا شهرداری حق ّ دارد 2421به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد. س 

 بعضی از امالک خود را در جهت مصالح عمومی وقف نماید؟

تابع حدود اختیارات قانونی شهرداری و خصوصیت ملک است ، بنا بر این ج : این امر 

اگر از امالکی باشد که شهرداری از نظر قانونی حق ّ دارد آنها را به مصالح عمومی شهر 

از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص بدهد، در این صورت 

شد که مخصوص استفاده برای امور مربوط به اشکال ندارد، ولی اگر از امالکی با

 شهرداری است ، حق ّ ندارد آنها را وقف کند.
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 شرایط موقوف علیه 

: اهالی منطقه ای بعد از ساخت یک مسجد در قطعه زمینی که از سازمان زمین 2429س 

شهری گرفته بودند، در مورد کیفیت وقف آن که عام باشد یا خاص ، اختالف پیدا 

ه ای از آنان معتقد بودند که باید به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادی هم کردند، عدّ

اعتقاد داشتند که چون همه اهالی در ساختن آن مشارکت داشته اند باید وقف عام باشد، 

 حکم این مسأله چیست ؟

ج : مسجد جزء وقف های عام است و نمی توان آن را برای گروه یا طائفه خاصّی ، وقف 

در نامگذاری ، نسبت دادن آن به یک مناسبتی به شخص یا اشخاصی اشکال نمود، ولی 

ندارد، ولی شایسته نیست مؤمنینی که در ساخت مسجد مشارکت داشته اند، در این رابطه 

: رئیس فرقه منحرفی امالک خود را به این فرقه وقف کرده است و 2423نزاع کنند. س 

حت آن شرط است و از طرفی اهداف و با توجّه به اینکه مشروعیت جهت وقف در ص

اعتقادات و اعمال این فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند، آیا این وقف 

 صحیح است ؟ و آیا استفاده از این 

 191ص: 

 اموال به نفع فرقه مذکور جایز است ؟

نه اج : اگر ثابت شود جهتی که ملک برای آن وقف شده ، جهتی حرام و از مصادیق اع

برگناه و معصیت است ، چنین وقفی باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتی که شرعاً 

 حرام است ، صحیح نمی باشد.

 عبارتهای وقف 
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: آیا شرکت کنندگان در مجالس عزاداری و اهالی منطقه ای که حسینیه برای 2427س 

 د؟آنان تأسیس شده ، حق ّ دخالت در تفسیر فقرات وقفنامه را دارن

ج : برای فهم مفاد وقف نامه ، در صورتی که اجمال یا ابهام داشته باشند، باید به شواهد 

و قرائن حالیه و مقالیه و یا به عرف مراجعه کرد و کسی حق ّ ندارد آنها را از طرف 

: اگر مکانی برای تعلیم و تحصیل علوم دینیه وقف 2434خودش تفسیر به رأی کند. س 

وجود طالب مشغول به تحصیل در آن مکان ، جایز است افراد عادی و شده باشد، آیا با 

 مسافران از امکانات آنجا استفاده نمایند؟

ج : اگر آن مکان وقف خصوص طالب علوم دینی و یا به منظور تدریس و تحصیل علوم 

: عبارت زیر در 2436دینی در آن باشد، جایز نیست دیگران از آنجا استفاده کنند. س 

در صیغه وقف شرط شده که هیئتی از عموم اهالی به عنوان » ه ای آمده است : وقفنام

آیا این عبارت داللت بر تعیین انتخاب کنندگان می کند؟ و بر « هیئت امناء انتخاب شود.

فرض عدم داللت بر تعیین انتخاب کنندگان ، حق ّ انتخاب هیئت امناء با چه کسانی است 

 ؟

وم مشارکت عموم اهالی در انتخاب هیئت امناء می باشد. س ج : ظاهر عبارت مذکور، لز

در تولیت فرزند ذکوری که از جهت سنی در بین « ارشد و اصلح »: اگر وصف 2432

موقوف علیهم از همه بزرگتر است ، شرط باشد، آیا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب 

و  که اصل بر اصلح است یا اینکه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنی باعث می شود

 ارشد بودن او گذاشته شود؟

: شخصی امالک خود را برای 2433ج : باید همه شروط تصدّی تولیت احراز شود. س 

در ایّام محرّم و غیر آن وقف « علیه السالم » مجالس عزاداری حضرت ابا عبد اللّه الحسین 

رار داده و ثلث منافع کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّی آن ق
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امالک را هم برای متولّی قرار داده است ، اگر در زمانی واقف ، اوالد مذکّر و مؤنّث از 

طبقه اّول و دوم و سوم داشته باشد، آیا تولیت وقف برای همه آنان بطور مشترک است 

زندان رو حق ّ تولیت بین آنان تقسیم می شود؟ و بر فرض تقسیم بین همه آنان ، آیا بین ف

 مذکّر و مؤنّث بطور مساوی تقسیم می شود یا با تفاوت ؟

ج : اگر قرینه ای که داللت بر ترتیب بر حسب طبقات ارث و تقدیم نسل سابق بر الحق 

بکند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانی بطور مشترک و مساوی متولّی 

بین  ن مذکر و مونّث باشد، بطور مساویوقف هستند و حق ّ تولیت بدون آنکه تفاوتی بی

: اگر واقف ، تولیت وقف را بعد از خودش برای مطلق 2439آنان تقسیم می شود. س 

علما و مجتهدین قرار دهد، آیا یکی از علمائی که مجتهد نیست حق ّ دارد امور تولیت 

 را در اختیار بگیرد؟

 199ص: 

ز علما خصوص مجتهدین است ، تولیت ج : تا زمانی که احراز نشود که مقصود واقف ا

 وقف توسط عالم دینی اشکال ندارد هر چند حائز رتبه اجتهاد نباشد.

 احکام وقف 

: عدّه ای از افراد بدون اجازه متولّی خاص ، اقدام به تخریب کتابخانه واقع بین 2431س 

اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسینیه که متصل به مسجد است نموده اند و آن را 

جزء مسجد کرده اند، آیا این کار آنان صحیح است ؟ و آیا نماز خواندن در آن مکان 

 جایز است ؟

بت شود که زمین کتابخانه ، فقط برای کتابخانه وقف شده است ، کسی حق ّ ج : اگر ثا

تغییر و تبدیل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جایز نیست و هر کسی که 
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ساختمان آن را خراب کرده ، واجب است آن را به حالت اولیه اش برگرداند، ولی اگر 

نماز خواندن در آن اشکال ندارد. س وقف آن برای خصوص کتابخانه ثابت نشود، 

: آیا جایز است مکانی برای مدّت موقتی مثلًا ده سال به عنوان مسجد وقف شود و 2431

 بعد از انقضای این مدّت دوباره به ملکیّت واقف یا ورثه او بر گردد؟

ج : این کار به عنوان وقف موقّت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با آن محقق نمی 

: زمین 2439لی حبس آن مکان برای نمازگزاران به مدّت معین اشکال ندارد. س شود، و

موقوفه ای در کنار قبرستانی که برای دفن اموات اهالی کافی نیست ، وجود دارد و 

 موقعیت آن برای تبدیل به قبرستان مناسب است ، آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است ؟

ن از دفن اموات وقف شده ، به قبرستان به طور رایگا ج : تبدیل زمینی که برای جهتی غیر

جایز نیست ، ولی اگر وقف آن از قبیل وقف منفعت باشد، متولّی شرعی آن می تواند 

در صورتی که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را برای دفن اموات اجاره دهد. س 

 نها و پارکهای: بعضی از زمینهای وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابا2433

ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت 

اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا 

انجام این کار برای آنان جایز است ؟ آیا کسی که در این زمینهای موقوفه تصرّف می 

ض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام کند باید عو

تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط 

مؤسسات و ادارات ، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره 

و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت 

 توافق نماید؟
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ج : جایز نیست کسی بدون اذن و اجازه متولّی شرعی در وقف تصرّف کند، همانگونه 

که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن 

ف را انتفاع در جهت وق از متولّی جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفی که قابلیت

دارد، جایز نیست و اگر شخصی آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّی 

شرعی ، در آن تصرّف نماید، ضامن اجرت المثل آن است و باید آن را به متولّی شرعی 

وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقی بین اشخاص و 

 اره های دولتی مؤسسات و اد

 193ص: 

نیست و جایز است متولّی وقف ، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف یا تلف کننده با 

 رعایت مصلحت وقف ، در مورد اجرت یا عوض آن توافق نماید.

: زمین موقوفه ای وجود دارد که دارای راهی است که فقط برای عبور چارپایان 2437س 

بب ساخت و ساز خانه در کنار آن باید راه مزبور مناسب است و در حال حاضر به س

توسعه پیدا کند، آیا توسعه آن از دو طرف بطوری که به مقدار مساوی از زمین وقفی و 

امالک شخصی را در بر بگیرد جایز است ؟ و بر فرض عدم جواز، آیا جایز است برای 

 توسعه راه ، آن مقدار از زمین وقفی از متولّی آن اجاره شود؟

: تغییر وقف به محل ّ عبور و جاده جایز نیست ، مگر آنکه ضرورت الزام آوری آن را  ج

اقتضا کند و یا خود موقوفه برای انتفاع از آن نیاز به آن راه داشته باشد، ولی اجاره زمینی 

که وقف منفعت است برای توسعه راه عبور و مرور با رعایت مصلحت وقف اشکال 

یست سال پیش وقف اهالی منطقه ای شده تا اموات خود را در : زمینی ب2494ندارد. س 

آن دفن کنند و واقف تولیت آن را برای خودش و سپس برای یکی از علمای شهر که 

در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کیفیت انتخاب متولّی بعد از عالم مزبور را هم معیّن 
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افه غییر بعضی از شرایط آن و یا اضنموده است ، آیا متولّی کنونی حق ّ تغییر وقف یا ت

کردن شرایط دیگر به آن را دارد؟ و اگر این تغییر بر جهتی که زمین برای آن وقف شده 

تأثیر بگذارد، مثل اینکه آن را ایستگاه ماشین نماید، آیا موضوع وقف به حال خود باقی 

 می ماند؟

گر نافذ شده است ، دی ج : با این فرض که وقف از نظر شرعی با تحقق قبض ، محقق و

تغییر و تبدیل آن و همچنین تغییر بعضی از شرایط و یا اضافه کردن شرایط جدید به آن 

توسط واقف یا متولّی جایز نیست و با تغییر وقف از حالت قبلی اش ، وقفیّت آن زایل 

: فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به 2496نمی شود. س 

وقف کرده و از دنیا رفته است و چندین سال است که آن مکان بسته مانده و در مسجد 

 حال حاضر در معرض خرابی است ، آیا استفاده از آن برای کارهای دیگر جایز است ؟

ج : اگر وقف مغازه برای ایجاد صندوق قرض الحسنه در آن ، محقق شده باشد، و فعلًا 

ر آن مسجد نباشد، استفاده از آن برای صندوقهای نیازی به ایجاد صندوق قرض الحسنه د

قرض الحسنه ای که وابسته به مساجد دیگر باشد، اشکال ندارد و اگر این هم ممکن 

: شخصی قطعه زمینی را با 2492نباشد استفاده از آن در هر کار خیری جایز است . س 

م کی از شبهای محرکه در ی« علیه السالم » سهم آب آن برای خواندن تعزیه امام حسین 

 برگزار می« الحّی »در مسجد « علیه السالم » یا صفر و در شب شهادت امیر المؤمنین 

شود، وقف نموده است و بعداً به یکی از ورثه اش وصیّت کرده که آن زمین را در اختیار 

 وزارت بهداشت قرار بدهد تا بیمارستانی در آن ساخته شود، این کار چه حکمی دارد؟

غییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع ، جایز نیست ، ولی اجاره دادن ج : ت

آن برای ساخت بیمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف ، به شرطی که به مصلحت 

 وقف 
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 197ص: 

: آیا می توان در زمین های وقفی مصلّی یا حسینیه ساخت 2493باشد، اشکال ندارد. س 

 ؟

ابل وقف مجدّد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند و واگذاری ج : زمینهای وقفی ، ق

آنها بطور مجّانی برای ساخت مصلّی یا یکی از مؤسسات عمومی مورد نیاز مردم برای 

هیچ کس جایز نیست ، ولی اجاره دادن آنها توسط متولّی شرعی برای ساختن مصلّی یا 

اجاره زمینهای مزبور باید در جهاتی که  مدرسه یا حسینیه در آنها اشکال ندارد و مبلغ

: معنای وقف عام و وقف خاص 2499برای وقف معیّن شده است ، مصرف شود. س 

چیست ؟ عدّه ای می گویند: تغییر وقف خاص بر خالف قصد واقف و تبدیل آن به 

 ملک خاص جایز است ، آیا این سخن صحیح است ؟

علیه است ، بنا بر این وقف خاص ، ج : عموم و خصوص در وقف با مالحظه موقوف 

وقف بر شخص یا اشخاص معیّن است مانند وقف بر اوالد و یا وقف بر زید و فرزندان 

او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مکانهای استراحت و 

انی سمدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلّی مثل فقرا و ایتام و بیماران و ک

که در راه مانده اند و مانند آن است و این اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف 

ندارند، هر چند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلًا در وقف بر جهات و مصالح 

عمومی و همچنین در وقف بر عناوین عمومی قبول کسی شرط نیست و همچنین وجود 

نگام اجرای صیغه وقف هم شرط نیست در حالی که مصداق موقوف علیهم در خارج ه

در وقف خاص این امور شرط هستند و همچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومی که 

به صورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنها، 

 خاص و وقف به هیچ وجه قابل فروش نیست حتّی اگر خراب شود، بر خالف وقف
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وقف بر عناوین کلّی به صورت وقف منفعت که فروش و تبدیل آنها در بعضی از 

ه  6213: یک نسخه خطی قرآن مربوط به سنه 2491حالتهای استثنایی جایز است . س 

ش وقف یک مسجد شده و در حال حاضر در معرض ِ از بین رفتن است . آیا جلد کردن 

 یاز به اجازه شرعی دارد؟و نگهداری این اثر مقدس و ارزشمند ن

ج : اقدام به جلد کردن و اصالح جلد و ورق های قرآن مجید و نگهداری آن در همان 

: آیا غصب وقف و 2491مسجد، احتیاج به اجازه خاصّی از طرف حاکم شرع ندارد. س 

تصرّف در آن در غیر جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است ؟ و آیا تلف کردن 

اختمان آن تخریب گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، وقف مثل اینکه س

 موجب ضمان مثل یا قیمت آن می گردد؟

ج : در وقف خاص مانند وقف بر اوالد و همچنین در وقف عامّی که به صورت وقف 

منفعت است ، غصب و تصرّف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلی 

عی در دوّمی ، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ عوض منافع و بدون اذن متولّی شر

 استیفا شده 

 114ص: 

و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض 

آن در صورتی که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع 

وفه در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در باید در جهت وقف و عوض عین موق

وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و 

مقبره ها و مانند آنها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آنها 

نافعی تی غیر از مانتفاع ببرند در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جه

که برای آنها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش در چیزهایی از قبیل 
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مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خالف مساجد و مقبره ها و زیارتگاهها و 

پلها که ضامن اجرت المثل تصرفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف 

د عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف کند بای

 »: شخصی ملک خود را برای برپایی مجالس عزاداری سیّد الشهداء 2499می شود. س 

در روستا وقف کرده است ، ولی در حال حاضر متولّی وقف ، توانایی اقامه « علیه السالم 

ارد، آیا جایز است در شهری که در آن اقامت عزا در روستای مذکور در وقفنامه را ند

 دارد مجالس عزاداری برگزار کند؟

ج : اگر وقف ، مخصوص اقامه مجالس عزاداری در همان روستا باشد، تا زمانی که عمل 

به وقف هر چند با گرفتن وکیل برای آن ، درهمان روستا ممکن باشد، حق ّ ندارد آن 

بلکه واجب است فردی را نایب بگیرد تا در آن روستا مجالس را به جای دیگر انتقال دهد 

: آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن برای 2493مجالس عزاداری برپا کند. س 

جوشکاری آهن ساختمان های خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّی بیشتر از آن 

فاده لین مسجد، اجازه استرا به مسئولین اداره امور مسجد بپردازند؟ و آیا جایز است مسئو

 از برق آن را بدهند؟

ج : استفاده از برق مسجد برای کارهای شخصی جایز نیست و مسئولین مسجد هم جایز 

: چشمه آب موقوفه ای وجود دارد که در طول 2497نیست چنین اجازه ای را بدهند. س 

سالهای متمادی مورد استفاده مردم بوده است ، آیا لوله کشی از آن به مکانهای متعدّد و 

 ؟ یا به منازل شخصی جایز است

ج : اگر کشیدن لوله از آن ، تغییر وقف و یا انتفاع در غیر جهت وقف نباشد و مانع 

: 2414استفاده بقیّه موقوف علیهم از آب آن نشود، اشکال ندارد و الّا جایز نیست . س 

زمینی برای تعزیه خوانی و طالب علوم دینی وقف شده است ، این زمین در کنار راه 
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در حال حاضر بعضی از اهالی روستا قصد دارند راه دیگری را  اصلی روستا قرار دارد،

در آن بسازند که در طرف دیگر زمین مزبور واقع می شود، اگر فرض کنیم که کشیدن 

 این راه در افزایش قیمت زمین مؤثر باشد، آیا انجام این کار جایز است ؟

رعی تی از آن ، مجوّز شج : مجرّد افزایش قیمت زمین موقوفه بر اثر کشیدن جاده در قسم

 تصرّف در زمین وقفی یا تبدیل آن به راه نیست .

 116ص: 

: در نزدیکی یک مسجد خانه ای وجود دارد که صاحبش آن را برای سکونت 2416س 

امام جماعت مسجد وقف کرده است ، ولی در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه 

ست و خود امام جماعت هم منزلی دارد که کنندگان و دالئل دیگر مناسب سکونت او نی

در آن زندگی می کند و احتیاج به تعمیرات دارد و برای ساخت آن مقداری وام گرفته 

است ، آیا جایز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را برای پرداخت بدهی 

 های خانه ای که در آن ساکن است و انجام تعمیرات آن ، مصرف نماید؟

ج : اگر خانه به صورت وقف انتفاع ، برای سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، 

شرعاً او حق ّ اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده از اجاره آن برای پرداخت 

دیون و تعمیر منزل مسکونی اش باشد و اگر آن خانه بخاطر کوچکی ، نیاز او را برای 

دن مهمان و پاسخگویی به مراجعه کنندگان برطرف نمی کند، سکونت خانواده اش و آم

می تواند از آن در بعضی از ساعات روز یا شب مثلًا برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان 

استفاده کند و یا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت دیگری بدهد تا در آن سکونت کند. 

ت کاروانها اجاره داده می شود، وقف : ساختمان کاروانسرایی که برای استراح2412س 

است و تولیت آن با امام راتب فعلی مسجدی است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به 

علت اینکه مسئله بطور دقیق نزد مراجع بیان نشده ، ساختمان کاروانسرا خراب شده و 
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از تغییر  بلبجای آن حسینیه ای ساخته شده است ، آیا منافع این مکان به همان صورت ق

 باقی می ماند؟

ج : تبدیل کاروانسرایی که وقف منفعت است به حسینّیه که وقف انتفاع است ، جایز 

نیست ، بلکه ساختمان کاروانسرا باید به همان صورت قبلی خود برگشت داده شود تا به 

ن کاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان جهتی که واقف تعیی

کرده به مصرف برسد، ولی اگر متولّی شرعی تشخیص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و 

دراز مدّت وقف اقتضا می کند که آن مکان به همین صورت فعلی برای برپایی شعائر 

دینی اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جایز است این کار را 

ی مغازه ای که در زمین صحن مسجد ساخته شده : آیا فروش سرقفل2413انجام دهد. س 

 جایز است ؟

ج : در صورتی که ایجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلی آن با 

رعایت مصلحت و نفع وقف ، با اذن متولّی شرعی مانعی ندارد و در غیر این صورت 

اّول به حیاط مسجد واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمین آن به همان صورت 

: گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی به سبب مسائل فنی 2419اضافه شود. س 

و طراحی از قبیل ساختن سدها و نیروگاههای برق و پارکهای عمومی و مانند آن ، مجبور 

به تصرّف در زمینهای وقفی می شوند، آیا مجری این طرحها از نظر شرعی ملزم به 

 ا اجرت وقف است ؟پرداخت عوض ی

ج : در اوقاف خاص باید برای اجاره یا خرید وقف به موقوف علیهم مراجعه کرد و در 

وقف بر عناوین عمومی که به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آنها در جهت 

وقف مصرف شود برای تصرّف در آن باید از متولّی شرعی آن اجاره شوند و مال اإلجاره 

 هم باید به 
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 112ص: 

او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات در این قبیل وقف 

ها در حکم تلف کردن عین باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که 

عوض عین موقوفه را به متولّی وقف بدهد تا با آن ملک دیگری بخرد و آن را بجای 

: 2411ر جهت وقف به مصرف برسد. س وقف اوّل وقف نماید تا درآمدهای آن د

شخصی چندین سال قبل مغازه ای را قبل از تکمیل ساختمان آن اجاره نمود و پول 

سرقفلی آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک ، آن را با پول اجاره 

همان مغازه تکمیل نمود و در طول مدّت اجاره ، نصف ساختمان را با سند رسمی از 

مالک خرید و در حال حاضر مدّعی است که ساختمان مزبور وقف است و نائب تولیت 

 هم ادّعا می کند که باید سرقفلی آن دوباره پرداخت شود، حکم این مسئله چیست ؟

ج : اگر وقف بودن زمین آن ساختمان ، ثابت شود و یا مستأجر به آن اعتراف نماید، در 

از مدّعی مالکیت زمین ساختمان موقوفه گرفته  این صورت هیچ یک از امتیازاتی که

است اعتباری ندارد، بلکه باید برای ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جدیدی با 

متولّی شرعی وقف منعقد نماید، و پول خود را می تواند از کسی که ادّعای مالکیّت 

ی جهت وقف معلوم : اگر وقفی بودن زمین محرز باشد ول2411داشته ، پس بگیرد. س 

 نباشد، ساکنین و زراعت کنندگان در آن زمین چه تکلیفی دارند؟

ج : اگر زمین موقوفه ، متولّی خاص داشته باشد، واجب است تصرّف کنندگان به او 

مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و اگر متولّی خاصی نداشته باشد، والیت بر آن 

کنندگان باید به وی مراجعه نمایند و امّا نسبت به مصرف با حاکم شرع است و تصرّف 

درآمد وقف که متردّد بین محتمالت است ، اگر محتمالت متصادق و غیر متباین باشند 

مثل سادات و فقرا و علما و اهل فالن شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متیقّن آنها 
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باشند، در این صورت اگر مصرف شود، ولی اگر احتماالت ، متباین و غیر متصادق 

محصور در امور معیّنی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معیّن شود و اگر احتمال 

بین امور غیر محصوره باشد، در صورتی که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد 

مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه وقف بر ذرّیه است ولی ندانیم که ذرّیه کدام شخص از 

ص غیر محصوره مراد است ، در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک اشخا

است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بین جهات غیر محصوره 

باشد مثل اینکه مردد بین وقف برای مسجد یا زیارتگاه یا پل یا کمک به زائران و مانند 

ای وقف به شرط عدم خروج از آن آن باشد، در این صورت واجب است درآمده

: زمینی وجود دارد که از زمانهای 2419محتمالت در امور خیریه مصرف شود. س 

نیز در آن « علیهم السالم »طوالنی محل ّ دفن اموات اهالی بوده و یکی از اوالد ائمه 

مدفون است و قبل از سی سال پیش مکانی را برای غسل دادن اموات در آن ساخته اند، 

لی معلوم نیست که این زمین وقف برای دفن اموات شده یا آنکه وقف برای امامزاده و

 مدفون در آن است . همچنین نمی دانیم ساخت غسّالخانه در آن برای غسل اموات 

 113ص: 

مشروع است یا خیر؟ بنا بر این آیا جایز است اهالی آنجا اموات خود را در آن مکان 

 غسل بدهند؟

مانند گذشته ، اموات را در آن غسّالخانه ، غسل داده و در آن زمین که ج : جایز است ه

از توابع صحن امامزاده است ، دفن کنند مگر این که علم به مغایرت آن ، با جهت وقف 

: زمین هایی در منطقه ما وجود دارد که مردم ، اقدام به زراعت 2413زمین ، پیدا کنند. س 

بین اهالی مشهور است که وقف حرم یکی از  و کاشت درخت در آنها می کنند و

مدفون در منطقه می باشند و متولّی وقف هم سادات ساکن « علیهم السالم »امامزادگان 
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در آنجا هستند ولی دلیلی بر وقف بودن آن زمین ها وجود ندارد و گفته می شود که در 

کومت مردم در ح گذشته وقفنامه ای وجود داشته ولی در آتش سوزی از بین رفته است و

سابق برای جلوگیری از تقسیم زمین ها شهادت به وقفیّت آنها داده اند و عدّه ای هم می 

گویند که یکی از حاکمان منطقه که عالقه به سادات داشت ، آن زمین ها را برای معاف 

 شدن از مالیات وقف آنان کرد، در حال حاضر این زمین ها چه حکمی دارند؟

قفیّت ، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذو الید که وقف در ج : برای ثبوت و

تصرّف آنان است یا اعتراف ورثه ذو الید بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک ، کافی 

است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد عادل بر 

ای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف  وقف بودن آن و یا شهرت وقفیّت آن به گونه

بودن را ثابت می کند. در نتیجه با وجود یکی از این دالئل وقفیّت ، حکم به وقف بودن 

می شود و در غیر این صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به آنچه در اختیار دارد 

ه ، آیا شد : وقفنامه ملکی که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا2417می شود. س 

 اکنون حکم به وقفیت آن ملک می شود؟

ج : مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمینان به درستی مضمون آن نشود، حجت 

شرعی بر وقفیّت نیست ، ولی اگر وقف بودن آن ملک بین مردم بخصوص افراد کهنسال 

ه آن اقرار کند ید بشایع باشد، بطوری که مفید علم یا اطمینان به وقفیت آن شود و یا ذو ال

و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار می شده ، ملک مزبور محکوم به 

وقفیّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفیّت نمی شود. 

: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده ام که این سه 2414س 

ه پدرم خریداری کرده جزء صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است سهمی ک

و اآلن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است ، آیا جزء وقف است یا 
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ملک فروشنده ؟ تکلیف من در این رابطه چیست ؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و 

 هنوز زنده است دارم ؟من حق ّ مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که 

ج : اگر فروشنده هنگام فروش ، مالک شرعی آن مقدار از آب مشترک که فروخته است 

بوده و معلوم نباشد که آیا آن مقداری را که مالک آن است فروخته یا سهم مشاع بین 

وقف و ملک را به فروش رسانده است ، در این صورت بیع محکوم به صحت است و 

 مشتری نسبت به مبیع و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او می شود.حکم به مالکیّت 

 119ص: 

: یکی از علما بخشی از دارایی خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و 2416س 

وقفنامه ای راجع به آن تنظیم کرد و در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل 

ده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کرده و صیغه شرعی وقف را هم اجرا نمو

 کرده اند آیا با وجود آن وقفنامه ، حکم به وقفیّت این اموال می شود؟

ج : اگر ثابت شود که عالوه بر انشاء صیغه وقف ، عین موقوفه را هم تحویل موقوف 

ه ب علیهم یا متولّی شرعی وقف داده و به آنان منتقل نموده است ، وقف مذکور محکوم

: زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز 2412صحّت و لزوم است . س 

بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت تا کنون اقدام به ساخت 

بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن نکرده اند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ 

ه مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت ، کافی است یا و آیا مجرّد تسلیم زمین ب

 آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است ؟

ج : اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه 

شرعی ، به عنوان تسلیم به متولّیان شرعی وقف باشد، حق ّ رجوع و پس گرفتن آن را 
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ر یکی از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق ّ دارد زمین خود را از آنان ندارد، ولی اگ

: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو 2413پس بگیرد. س 

نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدّتی اشخاصی بر آن 

وده اند، وظیفه آن اشخاص و متولّی تسلط پیدا کرده و خانه های مسکونی در آن بنا نم

 چیست ؟

ج : اگر بعد از انشاء وقف زمین ، قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقّق پیدا کرده باشد، 

همه احکام وقف بر آن مترتّب می شود و ساخت خانه های مسکونی توسط دیگران در 

ببرند و  آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین

زمین را تخلیه کنند و به متولّی شرعی آن تحویل دهند و در غیر این صورت زمین بر 

ملک مالک شرعی آن باقی و تصرفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است . س 

: شخصی زمینی را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات او، ورثه اش چندین 2419

د و خریدارانی که این زمین را از مشتری اوّل خریده اند معامله روی آن انجام داده ان

همگی فوت کرده اند و در نتیجه زمین در اختیار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخیر 

حدود چهل سال است که زمین را بطور رسمی به نام خود کرده اند و بعد از گرفتن سند 

ساخته اند و اکنون یکی از افراد رسمی مالکیت ، خانه های مسکونی برای خود در آن 

ادّعا می کند که این زمین وقف بر اوالد مالک بوده و آنان حق ّ فروش آن را نداشته اند، 

حال با توجّه به اینکه در طول هشتاد سال کسی چنین ادعایی نکرده و سند مکتوبی که 

ن ، مالکا داللت بر وقفیّت بکند هم وجود ندارد و کسی هم شهادت به آن نداده است

 فعلی چه تکلیفی دارند؟

ج : تا زمانی که مدّعی وقفیّت و مدّعی عدم جواز بیع ، ادعای خود را به طریق معتبری 

ثابت نکرده ، حکم به صحت معامالتی که روی زمین واقع شده است و همچنین حکم 
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، می دبه ملکیت آن برای افرادی که فعلًا نسبت به زمین ذو الید و متصرّف در آن هستن

 شود.

 111ص: 

: زمین موقوفه ای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت 2411س 

خشکسالی مستمر چند ساله ، دو عدد از قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه 

اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طالب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمین 

ک شده و در نتیجه زمینهایی که با آب آن آبیاری می شدند تبدیل به فرو رفته و خش

زمینهای بایر شده اند و در حال حاضر سازمان زمین شهری ادعا می کند که این زمین ها 

موات هستند، آیا این زمینها به علت اینکه چندین سال کشت و زرع نشده اند ملحق به 

 موات هستند؟

و زرع آن به مدّت چندین سال ، از وقفیّت خارج نمی  ج : زمین موقوفه با ترک کشت

علیه » : زمین های موقوفه ای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی 2411شود. س 

هستند و در حریم بعضی از این امالک مراتع و جنگل نیز وجود دارد، ولی بعضی « السالم 

ر این جنگلها حکم انفال را ب از نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و

جنگلها و مراتع جاری کرده اند، آیا مراتع و جنگلهای واقع در حریم امالک موقوفه مانند 

سایر زمین های واقع در حریم آنها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد 

 آنها عمل به وقفّیت شود؟

صورتی که جزء حریم آنها شمرده ج : مراتع و جنگلهای واقع در جوار اراضی موقوفه در 

شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و امالک عمومی در مورد آنها 

جاری نمی شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل ّ و نظر افرادی است 

: چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت 2419که در این امر متخصّص هستند. س 
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رپرستی و نگهداری ایتام وقف شده اند و عمل به این وقف از آن زمان تا خانه جهت س

کنون استمرار داشته است و متولّی معیّنی هم دارد که مورد تأیید اداره اوقاف است ، ولی 

اخیراً سند عادی ارائه شده که ادّعا می شود که از سند قدیمی استنساخ شده است و در 

از سیصد سال پیش تا کنون وقف شده اند، با توجّه به آن تصریح شده که این زمین ها 

عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا می شود قدیمی تر است و با توجّه به اینکه نسخه 

موجود ناقص است و در آن متولّی تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها 

هار ادّعا هستند و اشت وجود ندارد، بخصوص که ذو الید و تصرّف کنندگان هم منکر این

به وقفّیت قبلی مورد ادّعا هم وجود ندارد، آیا این سند می تواند مانع از عمل به وقف 

جدید در جهتی که اکنون به آن برای سرپرستی و نگهداری و اسکان ایتام عمل می شود 

 باشد؟

جت ح ج : مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد،

شرعی بر وقف نیست ، در نتیجه تا وقف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدی 

که در حال حاضر به آن عمل می شود، محکوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است . 

: مردی زمینی را برای ساخت حسینیه سید الشهدا علیه السالم وقف کرده ولی 2413س 

ستا شده است و در حال حاضر از کل زمین حسینیه زمین مزبور تبدیل به راه عمومی رو

تقریباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است ، این زمین چه حکمی دارد؟ آیا جایز است 

 واقف آن را به ملکیت خود برگرداند؟

ج : اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحویل موقوفه به متولّی آن یا جهت 

، آن مساحت باقیمانده از وقف بر وقفیّت باقی می ماند و جایز وقف صورت گرفته باشد

 نیست 

 111ص: 
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واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیّت او باقی است و اختیار آن 

: آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را 2417با اوست . س 

 ه نام آن عدّه صحیح است ؟وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف ب

ج : وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است ، ولی نسبت به سهام سایر 

: شخصی زمینی را بر اوالد ذکورش 2494ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان است . س 

وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطالع از کیفیت آن اقدام به ثبت 

ر و اناث نموده ، آیا این کار موجب مشارکت اوالد زمین مذکور به نام فرزندان ذکو

 اناث با اوالد ذکور در انتفاع از این زمین می شود؟

ج : مجرّد ثبت زمین مذکور به نام اوالد اناث ، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان 

با اوالد ذکور در وقف نمی شود، در نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص 

: ملکی وجود دارد که در 2496ر است ، فقط مختص آنان خواهد بود. س اوالد ذکو

مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع زمین 

های موقوفه ، سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است ، ولی در حال حاضر 

ستفاده دولت است ، آیا اآلن جزء انفال این ملک برای استخراج سنگهای معدنی مورد ا

 محسوب می شود یا آنکه وقف است ؟

ج : اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن 

را به مالکیّت خود در آورد، بلکه بر وقفیّت باقی می ماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب 

آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال  : در ساختمان یک مرکز2492می شود. س 

حاضر از آن به عنوان آزمایشگاه آموزشی استفاده می شود و زمین آن جزء قبرستان 

مجاور است که در سالهای قبل از قبرستان جدا شده است ، با توجّه به اینکه قبرستان 
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 آزمایشگاهمجاور هنوز مورد استفاده قرار می گیرد، معلّمان و دانش آموزانی که در آن 

 نماز می خوانند چه تکلیفی دارند؟

ج : تا زمانی که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه برای دفن اموات وقف شده ، نماز خواندن 

و سایر تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولی اگر با دلیل معتبری ثابت شود که فقط برای 

رگشت داده شده و دفن اموات در آن ، وقف شده ، واجب است به حالت قبلی خود ب

برای دفن اموات تخلیه شود و تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب می باشد. 

: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلی از حیث واقف و 2493س 

مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از دیگری است ، آیا مستأجر آن دو مغازه 

 آن دو دربی به دیگری و یا به محل ّ عبور خاص آن باز کند؟حق ّ دارد از یکی از 

ج : انتفاع از وقف و تصرّف در آن هر چند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است 

طبق شرایط وقف و با اجازه متولّی صورت بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه وقفی 

قف است با بازکردن درب از مجاور هم ، حق ّ ندارد به عنوان اینکه مغازه دیگر هم و

 یکی به دیگری و قراردادن راه از آن به مغازه دیگر، در وقف تصرّف کند.

 119ص: 

: با توجّه به اینکه کتابهای نفیس موجود در بعضی از مراکز و خانه ها در معرض 2499س 

تلف شدن بوده و نگهداری آنها مشکل است ، عدّه ای پیشنهاد داده اند که قسمتی از 

تابخانه مرکزی شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها با حفظ وقفیّت آنها به ک

همان صورتی که در مکان اوّل بوده اند، به آن بخش منتقل شوند، آیا این کار جایز است 

 ؟
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ج : اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهای وقفی نفیس مشروط به استفاده در مکان 

نی که رعایت آن با حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد، خاصی است ، تا زما

انتقال آنها از آن مکان خاص به محل ّ دیگر جایز نیست و در غیر این صورت بیرون بردن 

آنها از آن مکان به مکانی که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال 

ابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و : زمینی وجود دارد که فقط ق2491است . س 

صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به 

چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکانهایی برای 

 چنینمعیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست ، نموده اند و هم

قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعی و باغ کرده اند، اولًا: با توجّه به اینکه 

مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است ، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر 

حکم به وقف بودن آن می شود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع 

اصالحاتی صورت گرفته و در نتیجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت تغییرات و 

باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمین های زراعی و باغها بر اثر فعالیت 

مستأجرین احیاء و ایجاد شده اند، این قبیل زمینها چگونه اجاره داده می شوند؟ آیا مبلغ 

 مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ ؟اجاره آنها به مقدار اجاره 

ج : بعد از ثبوت اصل وقف ، تا زمانی که ثابت نشده که زمین های مرتع در هنگام وقف 

از انفال بوده و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صحت 

 اغ و منازل مسکونی ، از وقفیتاست و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و ب

خارج نمی شوند، بلکه در صورتی که تصرّفات آنها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن 

آن از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین ها را طبق آنچه در عقد 

 یاجاره معیّن شده به متولّی شرعی بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ول

اگر تصرّف آنها در آن زمین ها بدون اجاره قبلی از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب 
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است اجرت المثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و امّا اگر ثابت شود که آن زمینها 

در هنگام وقف ، باألصاله از زمین های موات و انفال بوده اند و ملک شرعی واقف نبوده 

شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احیا  اند، وقف آنها

کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نموده اند، برای خود 

آنان است و قسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بوده 

: 2491ل هستند و اختیار آنها با دولت اسالمی است . س اند، جزء ثروتهای طبیعی و انفا

زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است ، 

 همه آن ملک را وقف کرده و همین باعث بروز مشکالت زیادی برای اهالی به سبب 

 113ص: 

ر سند مالکیت برای خانه دخالت اداره اوقاف شده است ، بطور مثال اداره اوقاف از صدو

های اهالی جلوگیری می کند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در 

سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل 

از تقسیم صحیح است ؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر 

 دارند؟ شرکا چه تکلیفی

ج : وقف سهم ملک مشاع هر چند قبل از تفکیک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطی 

که در جهت وقف هر چند بعد از تفکیک و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام 

ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است ، نسبت به سهم سایر شرکا فضولی 

اهان تقسیم ملک برای تفکیک امالک خود از وقف و باطل است و شرکا حق ّ دارند خو

: آیا عدول از شروط وقف جایز است ؟ و در صورت جواز، حدود آن 2499شوند. س 

 کدام است ؟ و آیا طوالنی شدن زمان ، بر عمل به شروط وقف تأثیر می گذارد؟
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ج : تخلّف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آنکه 

: در 2493عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد. س 

بعضی از زمین های وقفی نهرها یا مسیل هایی وجود دارد که سنگریزه ها و سنگهای 

سنگریزه ها و سنگهای موجود در آنها که در ملک معدنی در آنها یافت می شود، آیا این 

 موقوفه واقع شده اند، تابع وقف هستند؟

ج : نهرهای بزرگ عمومی و همچنین مسیل های عمومی که در مجاورت زمین های 

وقفی هستند و یا از داخل آنها عبور می کنند، جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها 

محسوب می شوند، در نتیجه با آن مقدار همانند وقف  که از نظر عرف ، حریم موقوفه

رفتار می شود، ولی در نهرهای کوچکی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزه 

: مدرسه علوم دینیه ای بر 2497ها و سنگهای معدنی و غیره مانند وقف رفتار شود. س 

ج شده و درآمدهای اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خار

امالک آن جمع آوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم 

که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا کنیم ، ولی مدّت زیادی طول می کشد تا پروانه 

ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم ، آیا جایز 

خالل این مدّت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها به صورت سرمایه  است در

گذاری بگذاریم و طبق معامالت متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم 

 ؟

ج : آنچه شرعاً بر متولّی شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است ، فقط 

ف درآمدها در جهت وقف برای او مصرف آنها در جهت وقف است ، ولی اگر مصر

ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانی بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها 

برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس انداز موجب 
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تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود 

 نها در جهت مصلحت وقف در ضمن یکی از عقود شرعی اشکال ندارد.آ

 117ص: 

: آیا جایز است زمین موقوفه ای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به 2434س 

 غیر مسلمان اجاره داده شود؟

ج : اگر وقف زمین به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در 

: چند ماه قبل یکی 2436ف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد. س صورتی که منفعت وق

از علما در زمین موقوفه ای با اجازه وقف کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر 

عدّه ای به این کار اعتراض دارند و ادعا می کنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست ، 

، آیا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان این مسأله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم جواز

 عوض زمین موقوفه ای که آن عالم در آن دفن شده ، برطرف می شود؟

ج : اگر دفن میّت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر 

دفن او منافی با جهت وقف باشد جایز نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفه ای 

احوط این است که تا بدن او متالشی نشده نبش قبر شود و در مکان دیگر دفن شود، 

دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجی بوده و یا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به 

هر حال ، اشکال با پرداخت مال یا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمی شود. 

بعد از نسل شده باشد، آیا اگر موقوف  : اگر ملکی وقف بر اوالد ذکور نسلًا2432س 

علیهم به هر دلیلی از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل می شود؟ و در صورتی که 

موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدی چه 

تکلیفی دارند؟ و همچنین متولّی شرعی امالک موقوفه در چنین حالتی نسبت به حقوق 

 ن های بعدی چه تکلیفی دارد؟بط
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ج : وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمی شود و صرف نظر 

کردن نسل قبلی از حق ّ خود نسبت به موقوفه ، تأثیری در حق ّ نسل بعدی ندارد و وقف 

 فبا آن منحل نمی شود، بلکه نسل بعدی حق ّ دارد هنگامی که نوبت استفاده آنها از وق

رسید، همه حق ّ خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش 

وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک دیگری با پول آن به جای 

عین موقوفه ، جهت استفاده نسلهای بعدی از آن خریداری شود و بر متولّی وقف هم 

: اگر در وقف 2433قوف علیهم واجب است . س اداره و حفظ آن برای همه طبقات مو

بر ذرّیه ، علم به چگونگی تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد، آیا در این قبیل 

 موارد واجب است تقسیم بر اساس قانون ارث باشد یا بطور مساوی ؟

یت اج : اگر در وقف بر ذرّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد بطور مساوی بوده یا با رع

تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است ، حمل ، بر وقف بر افراد بطور مساوی 

شده و درآمدهای وقف هم بین ذکور و اناث در هر طبقه ای بطور مساوی تقسیم می 

: چندین سال است که مصرف در آمدهای وقف متعّلق به حوزه علمیه 2439شود. س 

آنها به آن شهر ممکن نیست و تا کنون مقدار  شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال

زیادی از آن درآمدها پس انداز شده است ، آیا مصرف آنها در حوزه های علمیه واقع 

 در شهرهای دیگر جایز است ؟ یا 

 114ص: 

 آنکه باید آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان پذیر شود؟

اف جمع آوری درآمدهای وقف و مصرف آنها در ج : وظیفه متولّی شرعی یا اداره اوق

جهت وقف است و در صورتی که بطور موقّت رساندن آنها به شهری که باید در آن 

مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا 
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در  ورساندن آنها به آن شهر ممکن شود البتّه تا جایی که منجر به تعطیلی وقف نگردد، 

صورت ناامیدی از توانایی رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هر چند در آینده 

 ، مصرف کردن آنها در حوزه های علمیه مناطق دیگر اشکال ندارد.

 حبس 

: اگر فردی زمین خود را برای مدّت معینی بر چیزی که وقف بر آن صحیح 2431س 

 مدّت حبس به او برگردد، آیا زمین بعد از است حبس کند به این امید که بعد از انقضاء

 پایان مدّت به او برمی گردد و او حق ّ انتفاع از آن را مانند سایر امالکش دارد؟

ج : اگر زمین ، ملک شرعی ِ حبس کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس 

کرده باشد، حبس محکوم به صحت است و آثار شرعی آن بر زمین مترتب می شود و 

ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس کننده برمی گردد و مانند سایر امالک اوست 

: اگر ملکی که توسط مالک ، حبس 2431س  بنا بر این منافع و نمائات آن برای اوست .

دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میّتی که وصیّت به حفظ عین 

آن برای ابد نموده تا درآمدهای آن در جهتی که معین کرده مصرف شود، توسط ورثه 

نند ک بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمی به نام خودشان ثبت

و یا آن را بدون مجوز شرعی به دیگری بفروشند، آیا حرمت تملّک و بیع امالک و آبها 

 و زمین های وقفی شامل آن هم می شود؟

ج : ملک و ثلثی که حبس دائم شده اند، در عدم جواز تملّک و بیع ، در حکم وقف 

 است .هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ارث و همچنین بیع آنها باطل 

 فروش وقف و تبدیل آن 
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: شخصی قطعه ای از زمین های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و 2439س 

ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان رسیده است ، ولی بعضی از اهالی قسمتی از 

حسینیه را تبدیل به مسجد کرده اند و در حال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت 

د، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است ؟ و آیا احکام مسجد بر می خوانن

 آن قسمت مترتّب می شود؟

ج : واقف و غیر او حق ّ تبدیل حسینیه ای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد 

ندارند و با این کار، تبدیل به مسجد نمی شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب 

: اگر شخصی چند 2433ولی برپایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد. س  نمی گردد،

سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده به صورت بیع الزم بفروشد و سپس معلوم 

 شود که آن زمین وقف بوده ، آیا این بیع باطل است ؟ و در صورتی که باطل 

 116ص: 

تری بپردازد یا پولی را که هنگام فروش از او باشد، آیا باید قیمت کنونی آن را به مش

 گرفته است ؟

ج : بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق ّ فروش 

آن را نداشته ، بیع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و 

او  دریافت کرده است ، به فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین

: 2437برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند. س 

شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اوالد ذکورش وقف کرده و در 

وقفنامه ذکر نموده که اگر یکی از اوالد ذکور او فقیر شود، شرعاً حق ّ دارد سهم خود 

به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم  را

خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته می شود که چون کلمه وقف در 
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میان است ، بنا بر این شروطی که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن 

نکه ، این زمین وقف خاص است نه وقف عام ، ملک هم باطل است ، حال با توجّه به ای

 آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده ، جایز است ؟

ج : اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف 

روشد، بیع فعلیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکی دیگر از موقوف علیهم ب

کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این 

: زمینی را به آموزش و پرورش برای ساختن 2474صورت محکوم به صحّت است . س 

مدرسه هدیه کردم ، ولی بعد از مشورت و اطالع از اینکه با پول آن زمین می توان چندین 

های دیگر شهر ساخت ، برای فروش زمین تحت نظارت وزارت آموزش مدرسه در محله 

و پرورش و مصرف پول آن برای ساختن چند مدرسه در جنوب شهر یا در مناطق محروم 

 ، به آن وزارتخانه مراجعه کردم ، آیا انجام این کار برای من جایز است ؟

پرورش به اعتبار  ج : اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و

اینکه مسئول و متولّی این امر است ، تمام شده باشد، بعد از آن حق ّ رجوع و دخالت و 

تصرّف در آن زمین را ندارید، ولی اگر وقف هر چند به زبان فارسی انشاء نشده باشد و 

یا زمین به عنوان قبض ِ وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در این 

: یکی 2476بر ملکیّت شما باقی است و اختیار آن در دست شماست . س  صورت زمین

زیارتگاهی دارد و باالی گنبد مبارک آن ، سه کیلو گرم « علیهم السالم »از اوالد ائمه 

طال به صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، این طال تا به حال دوبار به سرقت رفته و 

شده است ، با توجّه به اینکه طالی مذکور در  کشف شده و به مکان خود برگردانده

معرض خطر و سرقت است ، آیا فروش آن و مصرف پول آن برای توسعه و تعمیر 

 زیارتگاه جایز است ؟
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ج : مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن ، مجوّز فروش و تبدیل آن نیست ، ولی اگر 

آن طال برای مصرف در متولّی شرعی از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهی بدهد که 

تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره شده و یا آنکه بقعه مبارکه نیاز ضروری به 

تعمیر و اصالح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن نیست ، در این صورت 

فروش طال و مصرف پول آن برای اصالح و تعمیرات ضروری آن بقعه مبارکه اشکال 

 ایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند.ندارد و ش

 112ص: 

: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده ، ولی به علت 2472س 

کثرت اوالد و سنگینی کارهای کشاورزی و کمی محصول ، کسی تمایلی به زراعت در 

ابلیت انتفاع خارج زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک ، خراب و از ق

خواهد شد، آیا جایز است به همین دلیل ، زمین و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها 

 در کارهای خیر مصرف شود؟

ج : تا زمانی که وقف ، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هر چند با اجاره 

اره آن در جهت دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به شخص دیگر و مصرف اج

وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست ، و در 

صورتی که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است ، ولی در این صورت 

واجب است با پول آن ملک دیگری خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف 

ای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عملًا قابل : منبری بر2473برسد. س 

 استفاده نیست ، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگری جایز است ؟
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ج : اگر با شکل خاص فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست ، 

و  : آیا فروش زمین هایی که وقف خاص بوده2479تغییر شکل آن اشکال ندارد. س 

 واقف بر اثر اجرای قانون اصالحات ارضی آنها را بدست آورده ، جایز است ؟

ج : اگر واقف در هنگام وقف ، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف 

هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط 

د، مگر در موارد خاص استثنایی که او یا دیگری صحیح نیست هر چند وقف خاص باش

: پدرم قطعه زمینی را که 2471شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است . س 

تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف 

کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می گذرد و از 

یت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اینکه اینجانب پسر بزرگ و وکیل و وصی ّ پدرم قابل

هستم ، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه ای بسازم تا 

 صدقه جاریه ای برای پدرم باشد؟

بلیت ج : اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قا

انتفاع ، فروش و تبدیل آن جایز نمی شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای 

آنها هر چند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع ، خارج شده اند درختان جدید 

خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از 

ی استفاده شود هر چند با اجاره دادن آن برای زراعت یا زمین موقوفه بصورت دیگر

ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بطور کلّی تا زمانی 

که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن 

 ندهند اشکال ندارد و در جایز نیست ، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره

صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در 
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: 2471صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد. س 

 شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه 

 113ص: 

یان کار مقداری از آنها زیاد آمده است و با توجّه به اینکه ساختمان کرده و بعد از پا

مسجد به علت هزینه های دیگر بدهی دارد، آیا فروش آن مقدار اضافی و مصرف پول 

 آن برای پرداخت بدهیهای مسجد و رفع سایر نیازهای آن جایز است ؟

اده باشد و آنها را برای ج : اگر شخص متبرّع ، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد د

انجام این کار از ملک خود خارج کرده باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده 

باشد، هر چند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر مساجد دیگر 

 نبکار رود، ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، در ای

: 2479صورت مقدار اضافی مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او می باشد. س 

شخصی کتابخانه خود را بر اوالد ذکورش وقف کرده است ، ولی هیچ یک از اوالد و 

نوه های او موفق به تحصیل علوم دینیه نشده اند و در نتیجه استفاده ای از کتابخانه نمی 

تابهای آن را از بین برده و بقیّه هم در معرض تلف شدن کنند و موریانه مقداری از ک

 هستند، آیا جایز است آن را بفروشد؟

ج : اگر وقف کتابخانه بر اوالد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به 

تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سلک علمای دین شوند، این وقف به علت 

ن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولی وجود تعلیق در آ

در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و 

امیدی به تحقق این صالحیت در آینده نیست ، در این صورت وقف مزبور صحیح است 

اده تفاده کسانی قرار دهند که قابلیت استفو جایز است که آنان کتابخانه را در معرض اس
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از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف شده باشد که صالحیت 

آن را دارند، و تولیت وقف با اوالد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد 

متولّی شرعی واجب است مذکور قرار دهند، و به هر حال حق ّ فروش آن را ندارند و بر 

: زمین زراعی 2473به نحو مناسبی ، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد. س 

وجود دارد که وقفی بوده و سطح آن باالتر از زمین های اطراف آن است و به همین 

دلیل رساندن آب به آن ممکن نیست و مّدتی است که کار مساوی کردن آن با زمین 

پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن های دیگر به 

الم علیهم الس»است ، آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن برای حرم یکی از اوالد ائمه 

 که نزدیک زمین مزبور قرار دارد جایز است ؟« 

روش زمین و فج : اگر خاک اضافی مانع استفاده از زمین های موقوفه است ، انتقال آن از 

: تعدادی مکان تجاری 2477آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد. س 

وقفی وجود دارد که در زمین وقفی ساخته شده اند و بدون فروش سرقفلی آنها به 

مستأجرین ، اجاره داده شده اند، آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مغازه ها را به 

ا بگیرند؟ و بر فرض جواز آن ، آیا پول سرقفلی مال مستأجر دیگری بفروشند و پول آن ر

 است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب می شود و باید در جهت وقف مصرف شود؟

ج : اگر متولّی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد، مالی که در 

ب است که در برابر آن گرفته می شود جزو درآمدهای وقف محسوب می شود و واج

 جهت 
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وقف مصرف شود، ولی اگر معامله را اجازه ندهد، بیع باطل است و فروشنده باید مبلغی 

را که از خریدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجری که حق ّ سرقفلی ندارد 

 ولی در عین حال آن را به مستأجر بعدی فروخته است ، حقّی در آن مال ندارد.

 م قبرستان احکا

: به مالکیت درآوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمانهای شخصی 2644س 

در آن و ثبت آن به عنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی 

مسلمانان وقف محسوب می شود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است ؟ و آیا 

 ت خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمانتصرّف کنندگان در آن باید اجرت المثل تصرّفا

اجرت المثل ، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان هایی که در آن 

 ساخته شده اند چه حکمی دارند؟

ج : مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومی مسلمین ، حجّت شرعی بر مالکیّت و یا 

اموات در قبرستان عمومی هم حجّت دلیل بر غصب کردن آن نیست ، همانگونه که دفن 

شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده 

اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای 

ای ردفن اموات مسلمانان وقف شده است ، تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن ب

خودشان انجام می دهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع ید کنند و 

ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلی اش 

: مقبره ای وجود 2646بر گردانند، ولی ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نیست . س 

به سی و پنج سال می رسد و شهرداری آن را تبدیل به  دارد که عمر قبرهای آن تقریباً

پارک عمومی کرده و در دوران حکومت سابق ساختمانهایی در قسمتهایی از آن ساخته 

است ، آیا نهاد مربوطه می تواند ساختمانهای مورد نیاز خود را مجدّداً در این زمین 

 بسازد؟
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ج : اگر زمین قبرستان برای دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن 

موجب نبش یا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنین شود و یا زمین از مکانهای 

عمومی و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالی باشد، ساخت تأسیسات و همچنین تصرّفات 

ن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فی نفسه خصوصی در آن و تغییر و تبدیل آ

: زمینی برای 2642اشکال ندارد، لکن قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد. س 

 «علیهم السالم »دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکی از فرزندان ائمه 

ن قبرستان دفن شده است ، قرار داد و در این اواخر اجساد تعدادی از شهدای عزیز در آ

با توجّه به نبود زمین مناسبی برای بازیهای ورزشی جوانان ، آیا جایز است با مراعات 

 آداب اسالمی ، در داخل قبرستان بازی کنند؟

ج : تبدیل قبرستان به مکان بازیهای ورزشی و تصرّف در زمین موقوفه در غیر جهت 

مسلمانان و شهدای عزیز هم جایز نیست وقف جایز نیست و همچنین هتک حرمت قبور 

ود وسایل نقلیه خ« علیهم السالم »: آیا جایز است زائران یکی از فرزندان ائمه 2643. س 

 را داخل 

 111ص: 

یک قبرستان قدیمی که در حدود صد سال از عمر آن می گذرد پارک کنند؟ با علم به 

ر ی قریه و غیره بوده و در حال حاضاینکه قبرستان مزبور در گذشته محل ّ دفن اموات اهال

 مکان دیگری را برای دفن اموات خود برگزیده اند؟

ج : تا زمانی که این کار از نظر عرف ، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتی 

: 2649ایجاد نکند، اشکال ندارد. س « علیه السالم » هم برای زائران مرقد آن امام زاده 

های عمومی از دفن اموات در کنار بعضی از قبور جلوگیری می  اشخاصی در قبرستان
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کنند، آیا مانع شرعی برای دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا آنها حق ّ دارند از این 

 کار جلوگیری کنند؟

ج : اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت برای هر فردی در آن مباح باشد، کسی حق ّ 

قبر میّت خود در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات ندارد حریمی در اطراف 

: در کنار مقبره ای که ظرفیت قبرهای آن 2641مؤمنین در آن جلوگیری نماید. س 

تکمیل شده ، زمینی وجود دارد که توسط دادگاه قضائی از شخص زمین داری مصادره 

 اده از آن زمین برایشده و در حال حاضر به شخص دیگری واگذار شده است ، آیا استف

 دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلی آن جایز است ؟

ج : اگر صاحب فعلی آن کسی است که مالک شرعی آن محسوب می شود، تصرّف در 

: شخصی زمینی را برای دفن اموات وقف 2641آن با رضایت و اذن او اشکال ندارد. س 

ده است ، آیا جایز است هیئت امناء آن کرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار دا

 پول را از کسانی که اموات خود را دفن می کنند، بگیرند؟

ج : آنان حق ّ مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی 

اگر خدمات دیگری را به قبرستان یا صاحبان اموات برای دفن مرده های خود ارائه می 

: ما قصد 2649رفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد. س کنند، گ

داریم مرکز مخابراتی در یکی از روستاها ایجاد کنیم و به همین دلیل از اهالی روستا 

خواسته ایم زمینی را برای ساخت مرکز مخابرات در اختیار ما بگذارند، با توجّه به عدم 

رای این کار، آیا جایز است این مرکز در قسمت متروکه وجود زمینی در وسط روستا ب

 قبرستان قدیمی ساخته شود؟

ج : در صورتی که قبرستان عمومی مسلمانان وقف برای دفن اموات باشد و یا ساخت 

مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر یا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جایز نیست و 
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: ما تصمیم گفته ایم که در کنار قبور شهدای 2643در غیر این صورت اشکال ندارد. س 

مدفون در روستا سنگهایی به عنوان یادبود دیگر شهدای روستا که در مناطق دیگر دفن 

 شده اند، گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشد، آیا این کار جایز است ؟

ه صورتی ک ج : ساخت صورتهای نمادین قبر به نام شهدای عزیر اشکال ندارد، ولی در

آن مکان وقف برای دفن اموات باشد، ایجاد مزاحمت برای دیگران در دفن امواتشان 

 جایز نیست .

 111ص: 

: ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتی در قسمتی از زمین بائری که در جوار 2647س 

 یکی از قبرستانهاست بسازیم ، ولی بعضی از اهالی ادّعا می کنند که این مکان جزئی از

قبرستان است و برای مسئولین تشخیص اینکه زمین مذکور قبرستان هست یا خیر مشکل 

شده و بعضی از سالمندان آن منطقه شهادت می دهند که در آن زمینی که عدّه ای مدعی 

وجود قبر در آن هستند، قبری وجود نداشته است ، البتّه هر دو گروه شهادت می دهند 

اخت مرکز بهداشتی در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، که در اطراف زمینی که برای س

 تکلیف ما چیست ؟

ج : تا زمانی که احراز نشود آن زمین وقف برای دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور 

از مکانهای عمومی مورد نیاز اهالی در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتی در آن هم 

 مؤمنین نباشد، ایجاد آن مرکز در زمین مزبور اشکالمستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور 

: آیا جایز است قسمتی از قبرستان که 2664ندارد و در غیر این صورت جایز نیست . س 

هنوز مرده ای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف آن هم 

اکز خت مسجد یا مربطور دقیق معلوم نیست ، برای استفاده در مصالح عمومی مانند سا

بهداشتی برای فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود 
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قبرستان استفاده شود؟ )قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم وجود زمین خالی برای 

ساخت مراکز خدماتی در آن ، نیاز به این قبیل خدمات دارد.( ج : اگر زمین به صورت 

نتفاع برای خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از وقف ا

آن برای ساخت مسجد یا مرکز بهداشتی یا غیره در آن جایز نیست ، ولی اگر از قرائن 

ثابت نشود که آن زمین برای دفن اموات وقف شده و از مکانهای عمومی و مورد نیاز 

موات و مانند آن نباشد و خالی از قبر هم باشد و منطقه برای استفاده اهالی جهت دفن ا

مالک خاصی هم برای آن شناخته نشود، در این صورت انتفاع از آن در مصلحتی از 

: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد 2666مصالح عمومی اهالی منطقه اشکال ندارد. س 

جاد رون برای ایآبی و تولید کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّی در مسیر رود کا

نیروگاه برق است ، تأسیسات اولیه طرح ، ایجاد شده و هزینه های آن هم تأمین شده 

است ولی در مرکز منطقه طرح ، یک قبرستان قدیمی وجود دارد که قبرهای نسبتاً قدیمی 

و قبرهای جدید در آن وجود دارد و اجرای طرح هم متوقف بر تخریب این قبور است ، 

 ه چیست ؟حکم این مسئل

ج : تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آنها تبدیل به خاک شده اند اشکال 

ندارد، ولی تخریب و نبش قبور غیر مندرس و آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل 

به خاک نشده اند، جایز نیست ، البتّه اگر اجرای طرحهای تولید برق در آن مکان 

ه باشد بطوری که چاره ای جز اجرای آنها نباشد و ضرورت اقتصادی و اجتماعی داشت

انتقال از آن مکان به مکان دیگر یا انحراف از قبرستان ، کار سخت و مشکل و یا طاقت 

فرسایی باشد، ایجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولی واجب است قبرهایی که تبدیل 

ر چند با انتقال داده شوند ه به خاک نشده اند با پرهیز از تحقق نبش قبر به مکان دیگری

 کندن خاک موجود در اطراف قبر
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و انتقال آن به مکان دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدی آشکار 

: زمینی در 2662شود واجب است به مکان دیگری انتقال یابد و در آنجا دفن شود. س 

اثری از قبر در آن دیده نمی شود و احتمال کنار یکی از قبرستانها وجود دارد که هیچ 

دارد که یک قبرستان قدیمی باشد، آیا تصرّف در این زمین و ساختمان سازی در آن 

 برای فعالیتهای اجتماعی جایز است ؟

ج : اگر احراز شود آن زمین ، جزئی از قبرستان عمومی موقوفه برای دفن اموات است و 

د حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز یا از نظر عرف حریم آن محسوب شو

: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبری را به قصد تملک 2663نیست . س 

 بخرد؟

ج : اگر مکان قبر، ملک شرعی دیگری باشد خریدن آن اشکال ندارد ولی اگر جزئی از 

 ن برای خودزمینی باشد که وقف برای دفن اموات مؤمنین است ، خرید و نگهداری آ

انسان ، چون بطور قهری مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن برای دفن اموات است ، 

: اگر ایجاد پیاده رو در یکی از خیابانها متوقف بر تخریب 2669صحیح نیست . س 

تعدادی از قبور مؤمنینی باشد که قبل از بیست سال پیش در قبرستان مجاور خیابان عمومی 

 ا این کار جایز است ؟دفن شده اند، آی

ج : اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل ّ عبور افراد پیاده تا زمانی 

: 2661که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد. س 

قبرستان متروکی در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست ، آیا ساخت مسجد 

 ن جایز است ؟در آ

ج : اگر قبرستان مذکور زمین وقفی و ملک خصوصی کسی نبوده و همچنین از مکانهای 

عمومی و مورد نیاز و استفاده اهالی در مناسبتها نیز نباشد و ساخت مسجد هم در آن 
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: قطعه زمینی وجود 2661موجب هتک یا نبش قبرهای مسلمانان نشود، اشکال ندارد. س 

ز صد سال پیش تا کنون قبرستان عمومی بوده و چند سال پیش در عملیات دارد که تقریباً ا

حفاری چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاکها بعضی از 

قبرها آشکار شده اند و استخوان هم در داخل آن دیده شده ، آیا جایز است شهرداری 

 این زمین را بفروشد؟

وقف باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگر ج : اگر قبرستان مزبور 

: وزارت آموزش 2669عملیات حفاری موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است . س 

و پرورش قسمتی از یک قبرستان نسبتاً قدیمی را بدون کسب موافقت اهالی ، برای 

موزان در ساخت مدرسه ، تصرّف کرده و مدرسه ای را در آن ساخته است که دانش آ

 آن نماز می خوانند، این کار چه حکمی دارد؟

ج : تا زمانی که دلیل معتبری بر اینکه زمین مدرسه برای دفن اموات وقف شده ، اقامه 

نشده است و از مکانهای عمومی و مورد نیاز شهر برای دفن اموات و غیره و همچنین 

 دن نماز در آن با مراعاتملک خصوصی کسی نباشد، استفاده از آن برای مدرسه و خوان

 ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد.

 113ص: 

 احکام وصیّت 

 ]احکام وصیت از رساله امام خمینی ره [

 [2694]مسأله 

 اشاره
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وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام  2179مسأله 

( یا برای اوالد خود 2( یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد )6دهند )

و کسانی که اختیار آنان با اوست قیّم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصّیت 

گویند( مانند « وصیّت عهدیّه »( )مکارم (: )و آن را 6ویند. )می گ« وصی ّ»می کنند 

وصیّت هایی که برای کفن و محل ّ دفن و مراسم دیگر می کنند، یا بگوید بعد از مرگش 

ود گویند( یا برای اوالد خ« وصیّت تملیکیّه »چیزی از اموال او ملک کسی باشد ) آن را 

گلپایگانی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی ( )خوئی (، )2قیّم و سرپرستی معین کند. )

 (: یا این که چیزی از مال او را به کسی تملیک یا صرف در خیرات و مبرّات کنند ..

)زنجانی (: مسأله وصیّت آن است که انسان سفارشی درباره اموری که اختیار آنها با وی 

 گش برای او کارهاییاست ، بعد از مرگ خود بنماید، مثلًا سفارش کند که بعد از مر

انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا برای اوالد خود 

و کسانی که اختیار آنان با او است قیّم و سرپرست معیّن کند، و کسی را که به او وصیّت 

 می گویند.« وصی ّ»می کنند 

 مسأله اختصاصی 

که بر اطفال والیت دارند در صورتی که یکی پدر و جد پدری  2613)بهجت (: مسأله 

از آنها زنده است ، می تواند وصّیت کند که سرپرستی اطفالش برای شخص دیگری 

باشد و همین طور می تواند وصیّت کند که شخص دوم نیز، بعد از خود، شخص سوّمی 

لکه قیّم برا به عنوان سرپرست اطفال انتخاب کند، ولی این حق ّ برای مادر ثابت نیست ، 

 اطفال ولی ّ شرعی آنها است .

 [2695]مسأله 

 اشاره
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کسی که می خواهد وصیّت کند با اشاره ای که مقصودش را بفهماند می  2171مسأله 

( 2( )بهجت (: بنا بر أظهر می تواند .. )6( )2( وصیّت کند اگر چه الل نباشد )6تواند )

)مکارم (: می تواند با گفتن یا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن 

 د با اشاره ای که مقصودش را برساند، وصیّت کند.و نوشتن نباشد می توان

 117ص: 

)گلپایگانی (: مسأله کسی که نمی تواند حرف بزند اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، 

برای هر کاری می تواند وصیّت کند ولی کسی که می تواند حرف بزند بنا بر احتیاط، 

 اکتفا به اشاره یا نوشته نکند.

 ابت ..)زنجانی (: یا کت

)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )زنجانی (: بلکه کسی هم که می تواند حرف بزند اگر 

با ) )زنجانی (: با کتابت یا ( اشاره ای که مقصودش را بفهماند، وصیّت کند صحیح است 

. 

)صافی (: اگر چه صحت آن در صورتی که مقصودش مثل کالمش از آن فهمیده شود 

 بعید نیست .

(: مسأله وصیّت الزم نیست مکتوب یا شفاهی باشد. لذا به هر صورت وصیّت کند )فاضل 

 و آن را به وصی ّ بفهماند، حتّی اگر با اشاره باشد صحیح است و باید طبق آن عمل شود.

 مسأله اختصاصی 
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عالوه بر وصیّت ، تمام معامالت را می توان به وسیله نوشتن و  2321)مکارم (: مسأله 

مطابق آنچه امروز معمول است که اسناد را با امضا تکمیل می کنند انجام امضا کردن 

 داد، ولی در ازدواج و طالق ، اکتفا به نوشتن اشکال دارد.

 [2696]مسأله 

 اشاره

( چنانچه مقصود او را بفهماند و 6اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میّت ببینند ) 2171مسأله 

( )سیستانی 6( )3( باید مطابق آن عمل کنند )2معلوم باشد که برای وصّیت کردن نوشته )

( )زنجانی 2(: چنانچه قرائنی باشد که ظهور در وصیّت داشته باشد باید به آن عمل شود. )

( )خوئی (، )تبریزی (: بلکه اگر بدانند که 3باشد که به آن وصیّت کرده .. )(: معلوم 

مقصودش وصیّت کردن نبوده و چیزهایی را نوشته است که بعداً مطابق آن وصیّت کند، 

 بعید نیست که برای وصیّت کافی باشد.

سبت به ن)گلپایگانی (: بنا بر احتیاط الزم باید تا مقدار ثلث مطابق آن عمل کنند. ولی 

سهم صغیر، این احتیاط، خالف احتیاط است ، لکن بعد از بلوغ تا مقدار ثلث این احتیاط 

را ترک نکنند بلکه اگر بدانند مقصودش وصیّت کردن نبوده و چیزهایی را نوشته است 

که بعداً مطابق آن وصیّت کند، احتیاط واجب آن است که به آن عمل نمایند و نسبت به 

 ط مراعات شود.سهم صغیر احتیا

)صافی (: چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای آنکه وصیتش باشد نوشته 

، باید به آن عمل کنند بلکه اگر بدانند مقصودش یادداشت و نوشتن چیزهایی بوده است 

 برای اینکه بعداً مطابق آن وصیّت کند، بعید نیست برای وصّیت کافی باشد.
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)فاضل (: مسأله اگر نوشته ای به امضا یا مهر  2171نید به ذیل مسأله )مکارم (: رجوع ک

میّت پیدا شود و معلوم باشد که مقصود او از نوشتن آن ، وصیّت می باشد باید مطابق آن 

 عمل شود.

 )بهجت (: مسأله بنا بر أظهر انسان می تواند وصیّت خود را به وسیله نوشتن انجام دهد.

 194ص: 

  مسائل اختصاصی

وصیّت به صرف کردن مالی در معصیت جایز نیست ، پس وصیتی  2611)بهجت (: مسأله 

که مشتمل بر کمک ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل می باشد، به شرط 

اینکه مقصود او منحصراً این مصرف خاص بوده باشد و گر نه اصل وصیّت صحیح است 

ین اگر مورد وصیّت مشترک بین حالل ، ولی در راههای خیر مصرف می گردد و همچن

و حرام باشد، حمل بر حالل می شود، مگر آن که بدانیم که در وصیّت قصد حرام نموده 

، که در این صورت صحیح نیست . و اگر وصیّت به چیزی کرد که استفاده از آن غالبًا 

ف در صردر حرام است ولی بدانیم که مقصود او منفعت حالل بوده است و اطمینان به م

 حالل باشد و عرفاً کمک به انجام معصیت نباشد، وصیّت صحیح است .

مالی که مورد وصیّت قرار می گیرد، باید قابلیت تملّک داشته  2619)بهجت (: مسأله 

باشد؛ پس وصیّت به شراب یا سگ و خوک و امثال آنها باطل است ، مگر آنکه مقصود 

 سرکه کردن باشد. او جهت حاللی ، مثل وصیّت به شراب برای

وصیّت نمودن به سکونت موّقت یا همیشگی در خانه ای صحیح  2613)بهجت (: مسأله 

است و همچنین است وصیّت به میوه درختی ، که در این صورت شامل میوه موجود در 
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حال وصیّت هم می شود، مگر آنکه قرینه ای بر خروج آن از مورد وصیّت وجود داشته 

 باشد.

 [2697]مسأله 

کسی که وصیّت می کند باید عاقل و بالغ باشد ولی بچه ده ساله ای که  2179مسأله 

( اگر برای کار خوبی مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل 6خوب و بد را تمیز می دهد )

( و نیز وصیّت کننده باید 2وصیّت کند صحیح می باشد و از روی اختیار وصیّت کند )

و حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش جلوگیری در حال بالغ شدن سفیه نباشد 

( )بهجت (: اگر وصیّت او مثل افراد بالغ و عاقل باشد، بنا بر أظهر، وصیّت 6نکرده باشد. )

او صحیح است و نیز وصّیت کننده باید از روی اختیار وصیّت کند و کسی او را مجبور 

ت مگر شخص سفیه صحیح نیسنکرده باشد و در غیر این صورت صحیح نیست . وصیّت 

این که عقالیی باشد و مربوط به امور مالی نباشد که بخواهد چیزی را مال کسی کند. و 

وصیّت کسی که ورشکست شده ، اگر وصیّت او مزاحمت با حقوق طلبکارهایش نداشته 

 باشد، صحیح است .

ای ان ، یا بر)مکارم (: اگر برای کارهای خیر، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بیمارست

خویشاوندان ِ خود؛ وصیت ِ مناسب و معقولی کند صحیح است و نیز باید وصیت کننده 

سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نکرده باشد و از روی قصد 

( )اراکی (: و نیز وصیّت کننده باید 2و اختیار وصّیت کند، نه از روی اکراه و اجبار. )

 د؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.سفیه نباش

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله کسی که وصیّت می کند باید عاقل باشد و از روی اختیار 

وصیّت کند و باید سفیه نباشد، یعنی : مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند ولی 
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اشد ننده ده سال داشته ببالغ بودن شرط صحّت وصیّت نیست و همین قدر که وصیّت ک

 و راههای خیر و کارهای 

 196ص: 

 نیک را بشناسد می تواند به کارهای خیر ) )صافی (: برای ارحامش ( وصیّت کند.

)خوئی (، )تبریزی (: مسأله کسی که وصیّت می کند باید عاقل باشد و از روی اختیار 

)تبریزی (: و برای غیر وصیّت کند و وصیّت بچه ده ساله برای ارحامش جایز است ) 

ارحامش اشکال دارد( و اعتبار سفیه نبودن در نفوذ وصّیت محل ّ اشکال است و احتیاط 

 واجب ) )تبریزی (: احتیاط( آن است که عمل به وصیّت او ترک نشود.

)سیستانی (: مسأله کسی که وصیّت می کند باید بالغ و عاقل باشد و سفیه نباشد و از روی 

کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آن که ده سال داشته باشد  اختیار وصیّت

و وصیّت برای ارحامش یا صرف در خیرات عامّه نموده باشد که وصیّت او در این دو 

مورد صحیح است و امّا اگر برای غیر ارحامش وصّیت کند یا آن که بچه هفت ساله 

صیّت محل ّ اشکال است پس وصیّت کند در مورد چیز مختصری از اموالش صحت و

باید رعایت احتیاط بشود و اگر شخصی سفیه باشد وصیّت او در اموالش نافذ نیست ولی 

 در غیر آن نافذ است مانند امور مربوط به تجهیز او.

)فاضل (: مسأله کسی که وصیّت می کند، باید عاقل و بالغ و مختار باشد، ولی بچه ای 

اگر وصیّت به کارهای نیک در رابطه با خویشاوندان نسبی که به سن ّ ده سالگی رسیده ، 

 خودش بنماید، نافذ است و نیز وصّیت سفیه در اموالش نافذ نیست .

)زنجانی (: مسأله کسی که وصیّت می کند باید ممیّز و عاقل باشد و از روی اختیار وصیّت 

حیح وی صکند و کسی که بدون اختیار وصیّت کرده اگر بعداً راضی شود وصیّت 
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خواهد بود. وصیّت بچه ای که به هفت سال نرسیده صحیح نیست و وصیّت بچه ای که 

به هفت سال رسیده در مقدار اندک در صورت بجا بودن صحیح است و بچه ای که به 

ده سال رسیده می تواند برای خویشاوندان نَسَبی خود تا مقدار یک سوم مال وصیّت کند 

نظر عقال بجا و شایسته باشد؛ همچنین اگر نابالغ یا سفیه  به شرط آن که وصیّت وی از

 باشد، وصیّت وی اگر در نظر عقال بجا است نافذ می باشد.

 [2698]مسأله 

( 2( مثلًا زخمی به خود زده یا سمّی خورده است )6کسی که از روی عمد ) 2173مسأله 

وصیّت کند که مقداری  ( اگر3که بواسطه آن ، یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود )

( )گلپایگانی (، )صافی (: به قصد 6( )9از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست )

( )بهجت (: کسی که از روی عمد مثلًا زخمی به خود زده و همین طور 2خودکشی .. )

( )اراکی (: یقین یا گمان به مردن خود پیدا 3بنا بر اظهر کسی که سمّی خورده است .. )

 کند .. می

( )بهجت (: 9)تبریزی (: زخمی به خود زده یا سمّی خورده که قصد خودکشی داشته .. )

و اگر بعد از این عمل وصیّت کرد ولی نمرد، در نفوذ این وصّیت تأّمل است و احتیاط 

در تجدید وصیّت است و اگر تجدید نکرد، باید در عمل به وصیّت بر طبق احتیاطِ مناسب 

 عمل شود.

)فاضل (: امّا اگر وصّیت در مورد نحوه دفن یا امور واجب دیگر باشد، وصیّت او صحیح 

 و نافذ است .

)زنجانی (: مسأله کسی که به قصد خودکشی ، زخمی به خود بزند یا کار دیگری انجام 

 دهد؛
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 192ص: 

 اگر وصیّتی کند و سپس در اثر آن کار بمیرد، وصیّتش صحیح نیست .

کسی که به قصد خودکشی ، مثلًا زخمی به خود زده یا مادّه سمّی خورده  )مکارم (: مسأله

 ، اگر درباره اموال خود وصیّت کند سپس بمیرد وصیّت او صحیح نیست .

)سیستانی (: مسأله کسی که از روی عمد و به قصد خودکشی مثلًا زخمی به خود زده یا 

سمّی خورده است که موجب هالکت است ، اگر وصیّت کند که مقداری از مال او را 

به مصرفی برسانند و سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست ، مگر اینکه کار او از باب 

 ت در غیر شئون مالی ، صحیح است .جهاد در راه خدا باشد، و امّا وصیّ

 [2699]مسأله 

( آن کس 2( در صورتی )6اگر انسان وصیّت کند که چیزی به کسی بدهند ) 2177مسأله 

آن چیز را مالک می شود که آن را قبول کند اگر چه در حال زنده بودن وصیّت کننده 

ود و قبول هم ( )مکارم (: آن مال بعد از مرگ او ملک آن شخص می ش6( )3باشد )

الزم نیست ، ولی اگر در حال حیات او وصیّت را رد کند، احتیاط آن است که در آن 

( )بهجت (: و اگر 3( )بهجت (: بنا بر أحوط در صورتی .. )2مال ، تصرّف مالکانه نکند. )

قبول کرد و بعد از مردن وصیّت کننده ردّ کرد، مال از آن اوست و ردّ او بی فایده است 

. 

پایگانی (، )صافی (: مسأله در وصیّت تملیکیه قبول موصی لَه معتبر است ، پس اگر )گل

شخصی وصیّت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک 

می شود که وصیّت را قبول کند و الزم نیست قبول بعد از موت وصیّت کننده باشد؛ بلکه 

ی کند. بلی ، اگر قبول پیش از موت وصیّت اگر پیش از موت او هم باشد، کفایت م
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کننده باشد به مجرّد قبول ، آن چیز را مالک نمی شود بلکه بعد از موت وصیّت کننده 

بدون حاجت به قبول دیگر، مالک می شود و اگر قبول بعد از موت باشد، به مجرد قبول 

 ، آن چیز را مالک می شود.

صیّت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد )خوئی (، )تبریزی (: مسأله اگر انسان و

در صورتی که آن وصیّت را قبول کند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد، 

آن چیز را بعد از مردن موصی مالک می شود بلکه ظاهر این است که قبول ، اصلًا معتبر 

 نباشد و فقط ردّ، مانع است .

ا قبول کند، چه در حیات موصی چه بعد از فوت )سیستانی (: در صورتی که او وصیّت ر

او اگر آن چیز از یک سوم ِ اموال موصی بیشتر نباشد، آن چیز را بعد از مردن موصی 

 مالک می شود.

)زنجانی (: اگر چه قبولش در زمان زنده بودن وصیت کننده باشد، بعد از مردن وصیّت 

ه در وصیّت ، قبول معتبر نیست ؛ بلککننده ، مالک آن چیز می گردد، بلکه ظاهراً اصلًا 

همین مقدار که کسی که برای او وصّیت شده وصیّت را ردّ نکند، برای درست شدن 

 وصیّت کفایت می کند.

)نوری (: مسأله وصیّت بنا بر أقوی از ایقائات است و قبول در آن معتبر نیست و ردّ کردن 

ه کسی بدهند چنانچه آن شخص آن مانع است و لذا اگر انسان وصیّت کند که چیزی ب

 ردّ نکند، مالک آن چیز می شود.

 193ص: 

)فاضل (: مسأله اگر انسان وصیّت کند که چیزی مال کسی باشد و او قبول کند، مالک 

 می شود بلکه أظهر آن است که عدم ردّ وصیّت ، کافی است و نیاز به قبول او نیست .
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 [2711]مسأله 

های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به  وقتی انسان نشانه 2944مسأله 

( و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید 6صاحبانش برگرداند )

بدهد و اگر خودش نمی تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده ، باید وصیّت کند 

م باشد و اطمینان دارد که ورثه می ( و بر وصیّت شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او معلو2)

( 6( این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )3پردازند وصیّت کردن الزم نیست )

( )مکارم (: و اگر اطمینان ندارد 2)خوئی (، )تبریزی (: یا آن که به آنها اطاّلع دهد .. )

ی او را ت که ورثه بدهکه به وصیّت او عمل کنند باید شاهد بگیرد، ولی اگر مطمئن اس

( )خوئی (، )تبریزی (: اگر بدهی او معلوم باشد، 3می پردازند وصیّت الزم نیست . )

 وصیّت کردن الزم نیست .

)زنجانی (: مسأله وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را 

ود ای که صاحبان مال بتوانند مال خبه صاحبانش برگرداند یا به آنها اطاّلع دهد به گونه 

را در اختیار بگیرند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده ، باید 

بدهد؛ مگر صاحبان مال به باقی ماندن مال یا بدهی در دست وی راضی باشند. و اگر 

ه ان مال بخودش نمی تواند مال یا بدهی را بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده یا صاحب

باقی ماندن مال در دست وی راضی باشند، چنانچه بترسد که ورثه ، مال را به صاحبانش 

ردّ نکنند، باید به بهترین راه ممکن ؛ مثلًا با وصیّت کردن یا شاهد گرفتن یا ثبت کتبی یا 

 ثبت رسمی یا غیره .. زمینه رسیدن مال را به صاحبان آن فراهم کند.

قتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم )سیستانی (: مسأله و

[ 2392را به صاحبانش برگرداند یا آن که به آنها اّطالع دهد به تفصیلی که در مسأله ]

گذشت ؛ و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است یا رسیده است 

ند می کند ولی او نمی تواند بپردازد؛ باید کاری کولی طلبکار مطالبه نمی کند یا مطالبه 
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که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می شود مثًلا در موردی که 

بدهی او برای دیگران معلوم نیست ، وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد؛ و امّا اگر می 

ند ت باید فوراً بپردازد هر چتواند بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده اس

 نشانه های مرگ را نبیند.

 [2713]مسأله 

کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس و زکات و مظالم  2946مسأله 

( 2( باید فوراً بدهد و اگر نمی تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد )6بدهکار است )

( باید وصیّت کند و همچنین است اگر حج ّ 3د )یا احتمال می دهد کسی آنها را ادا نمای

( )سیستانی (: و فعًلا 6بر او واجب باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست )

 نمی تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می دهد کسی آنها را 

 199ص: 

ت ش پرداخت می شود مثلًا وصیّ ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگ

کند به شخص مورد اعتمادی ؛ و همچنین است اگر حج ّ بر او واجب باشد و نتواند 

خودش فعلًا نائب بگیرد و امّا اگر بتواند بدهی خود از وجوه شرعیه را فعلًا بدهد، باید 

ال ندارد، ( )مکارم (: یا اگر م2فوراً بدهد، هر چند نشانه های مرگ را در خود نبیند. )

احتمال می دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا کنند، باید وصّیت نماید، همچنین است 

( )فاضل (: و یا از هر راه دیگر که فراغ ذمّه برای او حاصل 3اگر حج ّ بر او واجب باشد. )

 شود ..

 [2712]مسأله 
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زه قضا دارد، کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و رو 2942مسأله 

( بلکه اگر مال نداشته 2( که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند )6باید وصیّت کند )

باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد، باز هم 

( و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در ]باب نماز 3واجب است وصیّت نماید )

( به او 1( بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید )9[ گفته شد )6337تا  6394له قضا از مسأ

اطاّلع دهد یا وصیّت کند که برای او بجا آورند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت 

( )مکارم (: بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت کند )با رعایت آنچه در مسأله 6( نیست )

ند ه شد(. ]پایان مسأله [ )تبریزی (: بنا بر احتیاط باید وصیّت کنماز و روزه استیجاری گفت

( )سیستانی (: باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش بجای او انجام می 2.. )

( )تبریزی (: باز هم 3دهند مثلًا وصیّت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند .. )

 وصیّت نماید ..

ر کسی داشته باشد مانند پسر بزرگتر که بداند چنانچه به او اطاّلع )سیستانی (: ولی اگ

دهد قضای نماز و روزه او را انجام می دهد، همین قدر کافی است که به او اطاّلع دهد 

[ گفته شد .. )فاضل (: به تفصیلی 6374( )نوری (: در مسأله ]9و الزم نیست وصیّت کند. )

 ( )تبریزی (: بنا بر احتیاط باید ..1که در بحث نماز قضا گفته شده .. )

)زنجانی (: مسأله کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا 

دارد، باید وصیّت کند که برای او نایب بگیرند، مگر مطمئن باشد که کسی نماز و روزه 

او را بدون وصیّت هم بجا می آورد، و اگر برای نایب گرفتن باید از مال میّت صرف 

مال میّت برمی دارند و برای برداشتن مقدار بیشتر از مال مّیت  کرد، به مقدار ثلث مال از

باید ورثه اجازه دهند، و اگر مالی هم نداشته باشد باید به بهترین راه ممکن کاری کند 

که نماز و روزه او بجا آورده شود مثلًا اگر احتمال دهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد 

ماز و روزه وی بجا آورده شود، و اگر قضای نماز آنها را انجام دهد، وصیّت می کند تا ن
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[ گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید 6374و روزه او به تفصیلی که در مسأله ]

به او اطاّلع دهد یا وصیّت کند که برای او بجا آورد یا به طریق دیگر، کاری کند که 

 نماز و روزه او انجام گیرد.

 [2711]مسأله 

 که نشانه های مرگ را در خود می بیند، )اگر مالی پیش کسی دارد کسی 2943مسأله 

 191ص: 

یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند، چنانچه بواسطه ندانستن ، حقشان از بین 

(( الزم نیست برای بچه های صغیر خود، قیّم و 2( و )6برود، باید به آنان اطالع دهد )

رتی که بدون قیّم مالشان از بین می رود، یا خودشان سرپرست معیّن کند، ولی در صو

( باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 3ضایع می شوند )

( )مکارم (: و نیز در صورتی که فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و 6)بهجت ( نیست )

یا خودشان ضایع می شوند، باید برای سرپرست معیّن نکند، حق ّ آنها از بین می رود، 

 آنان قیّم امینی معین نماید.

)سیستانی (: اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند، 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت 2احتیاط واجب آن است که به آنان اطالع دهد .. )

 صورتی که بدون قیّم حقوقشان تضییع می شود ..( )فاضل (: در 3اللّه )فاضل ( نیست [ )

 [2714]مسأله 

وصی ّ باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد. )خوئی (، )تبریزی  2949مسأله 

(: مسأله وصی ّ باید عاقل باشد و أحوط این است که بالغ نیز باشد و الزم است وصی ّ 
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به شخص موصی نیست ، الزم است مورد مسلمان ، مسلمان باشد و در اموری که راجع 

 اطمینان باشد.

)مکارم (: مسأله وصی ّ بنا بر احتیاط واجب باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد 

 باشد.

)فاضل (: مسأله وصی ّ باید بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد و اگر وصّیت کننده مسلمان 

بر ورثه ای که در این فرض طبعاً مسلمان باشد، چنانچه عمل به وصیّت موجب استیالء 

 خواهند بود باشد، الزم است مسلمان باشد.

)صافی (: مسأله وصی ّ باید مسلمان و عاقل باشد و اگر منفرد است بالغ باشد و در اموری 

که مربوط به غیر موصی است و یا مربوط به تکالیفی است که شرعاً به عهده دارد مورد 

 اطمینان باشد.

انی (: مسأله وصی ّ باید عاقل باشد و در اموری که راجع به شخص موصی است و )سیست

همچنین بنا بر احتیاط واجب در اموری که راجع به دیگران است ، باید مورد اطمینان 

باشد و وصی ّ مسلمان باید بنا بر احتیاط واجب مسلمان باشد و وصیّت به بچه نابالغ به 

شد که در حال بچگی بدون اجازه ولی ّ تصرّف نماید بنا تنهایی اگر مقصود موصی آن با

بر احتیاط صحیح نیست و باید تصرّف او به اذن حاکم شرع باشد، ولی اگر مقصود او 

 این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرّف نماید، اشکال ندارد.

او ظاهر  خیانتی از)بهجت (: مسأله وصی ّ باید بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد، پس اگر 

شد، وصایتش باطل می گردد و حق ّ تصرّفات از او سلب می شود، و وصی ّ می تواند 

مرد باشد یا زن ، نابینا باشد یا بینا، وارث ِ وصیّت کننده باشد یا غیر آن ؛ و وصی ّ میّتِ  

 مسلمان باید مسلمان باشد.
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ی ّ أحوط این است که بالغ بوده و وص)زنجانی (: مسأله وصی ّ باید دیوانه و سفیه نباشد و 

مسلمان هم مسلمان باشد، و در جایی که وصیّت کردن الزم است باید وصی ّ مورد 

 اطمینان باشد.

 [2715]مسأله 

 اشاره

اگر کسی چند وصی ّ برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر  2941مسأله 

نیست در انجام وصّیت از یکدیگر اجازه  کدام به تنهایی به وصیّت ، عمل کنند، الزم

( به وصیّت عمل 2( و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم )6بگیرند )

 کنند، یا نگفته باشد، باید

 191ص: 

( و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت 3با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند )

ختالف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت ( و در تشخیص مصلحت ا9عمل کنند )

( 1دادن ، علت شود که عمل به وصیّت معطّل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می کند )

( و اگر اطاعت نکنند، بجای 1که تسلیم نظر کسی شوند که صالح را تشخیص دهد )

جای او دیگر را بآنان دیگران را معین می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر 

( )بهجت (: و همچنین است بنا بر أظهر اگر در این مورد چیزی اظهار 6تعیین می نماید. )

( )بهجت (: اگر 3( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (: هر دو با هم .. )2نکرده باشد .. )

شرع  ( )اراکی (: حاکم9اجازه نداده باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند .. )

آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، عزل وصی ّ محل ّ اشکال است ، بلکه با 

 مراجعه به کسی که قوّه قهریه دارد مثلًا او را وادار کنند تا به وصیّت عمل کند.
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)گلپایگانی (، )صافی (: حاکم شرع آنان را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، بجای 

 می نماید.آنان دیگران را معیّن 

)خوئی (، )تبریزی (: حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، بجای یکی 

 از آنان شخص دیگری را معیّن می نماید.

)زنجانی (: حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، حاکم شرع به طریقی 

که نزدیکترین راه به نظر موصی می داند وصیّت را اجرا می کند، مثلًا به جای هر دو یا 

 یکی از آنان شخص یا اشخاص دیگری معیّن نماید.

اشد، م از موافقت با دیگری نب)سیستانی (: چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هر کدا

حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختالف وجود مانع شرعی 

( )مکارم (: 1برای هر کدام باشد، بجای یکی از آنان شخص دیگری را معیّن می نماید. )

رع شدر صورتی که تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیّت یا تأخیر آن گردد، باید حاکم 

( )فاضل (: مجتهد جامع الشّرائط آنها را 1ترتیبی دهد که عمل به وصّیت ، زمین نماند. )

 مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که طبق نظر وی صالح را تشخیص می دهد ..

 مسأله اختصاصی 

اگر شخصی را وصی ّ و دیگری را ناظر قرار دهد، بنا بر أظهر  2691)بهجت (: مسأله 

تصرّف وصی ّ مشروط به رأی موافق ناظر است و ناظر هم نمی تواند مستقلًّا تصرّف کند 

و اگر ناظر وفات نمود یا از مداخله امتناع کرد، بنا بر أحوط تصرّف وصی ّ منوط به نظر 

 وفات کرد حاکم مداخله می نماید. حاکم است و اگر وصی ّ

 [2716]مسأله 
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اگر انسان از وصیّت خود برگردد مثلًا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند،  2941مسأله 

بعد بگوید به او ندهند وصیّت باطل می شود و اگر وصیّت خود را تغییر دهد، مثل آن 

ش و قیّم نماید، وصیّت اولکه قیّمی برای بچه های خود معین کند بعد دیگری را بجای ا

 باطل می شود و باید به وصّیت دوم او عمل نمایند.

 199ص: 

)فاضل (: مسأله موصی می تواند بعد از وصّیت ، آن را به هم بزند و صریحاً وصیّت اّول 

را لغو کند و همچنین می تواند وصیّت دیگری در همان مورد بکند؛ مثلًا بعد از آنکه در 

مالی را به کسی بدهند یا فردی را قیّم بچه های خود قرار داده ، وصّیت  وصیّت اّول گفته

کند آن مال را به فرد دیگری بدهند یا شخص دیگری قیّم باشد و لو به وصیّت اّول اشاره 

نکرده باشد، وصیّت اوّل باطل و وصیّت دوم صحیح است . و همین طور موصی می تواند 

 شد؛ مثلًا بعد از وصیّت به اینکه مالی را به شخصیکاری کند که نافی ِ وصیّت قبل با

 بدهند، آن را بفروشد.

 [2717]مسأله 

اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته مثًلا خانه ای را که  2949مسأله 

( برای فروش آن وکیل نماید، 6وصیّت کرده به کسی بدهند بفروشد، یا دیگری را )

سیستانی (: با التفات به وصیّت سابق .. )فاضل (: رجوع کنید ( )6وصیّت باطل می شود. )

 .2941به ذیل مسأله 

 [2718]مسأله 

 اشاره
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اگر وصیّت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصّیت کند که نصف  2943مسأله 

همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک 

را بدهند. )فاضل (: مسأله اگر شخصی دو وصیّت داشته باشد و وصیّت دوم  قسمت آن

در قسمتی از وصیّت اوّل وارد شده باشد؛ مثلًا بعد از وصیّت به اینکه تمام مالی را به 

شخصی بدهند، وصیّت کند که نصف آن را به دیگری بدهند وصیّت اوّل در همان 

 ست ، یعنی باید نصف مال را به فرد اوّلقسمت باطل است و در قسمتهای دیگر صحیح ا

 و نصف آنها را به فرد دوم بدهند.

 مسأله اختصاصی 

اگر شخصی دو وصیّت داشته باشد، چنانچه دوّمی نافی ِ اوّلی نباشد  2397)فاضل (: مسأله 

یا صریحاً نگفته باشد که وصیّت اوّل را باطل کرده است ، باید طبق احکام وصیّت ، به 

 شود. هر دو عمل

 [2719]مسأله 

اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به کسی  2947مسأله 

( آنچه را که 6ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند )

( و چیزی را که 2در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد )

( 6( )3کرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است )وصیّت 

)گلپایگانی (، )صافی (: آنچه بخشیده ، از اصل خارج می شود و آنچه وصیّت کرده اگر 

بیشتر از ثلث نباشد، یا اگر بیشتر است و ورثه اجازه بدهند، به وصیّت او عمل می شود و 

ثلث باشد و ورثه هم اجازه ندهند، باید تا مقدار ثلث اگر آنچه وصیّت کرده بیشتر از 

 ترکه او، به وصیتش عمل شود.
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)خوئی (، )تبریزی (: باید مالی را که بخشیده ، از اصل ترکه خارج نمایند چنان که در 

 [ گذشت . ولی مالی را که وصیّت کرده ، باید از ثلث خارج کنند.2211مسأله ]

ای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن )سیستانی (: چنانچه ثلث او بر

زائد بر ثلث نباشند، باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده 

 آن را در مورد وصیّت صرف نمایند.

 193ص: 

)مکارم (: چنانچه مجموعاً بیش از ثلث مال او باشد، در مقدار اضافی احتیاط آن است 

 ز ورثه اجازه بگیرند.که ا

[ گذشت ، و پس از کنار 2219)زنجانی (: بخشش وی صحیح است چنانچه در مسأله ]

گذاشتن مقدار بخشیده شده ، اگر مالی را که وصیّت کرده به اندازه ثلث مال باشد یا 

ورثه اجازه دهند وصّیت صحیح است ، و اگر ورثه اجازه ندهند تنها به اندازه ثلث نافذ 

[ گذشت که منجّزات مریض از اصل مال 2211( )نوری (: چنانچه در مسأله ]2د. )می باش

 است ..

)فاضل (: آنچه را که در حال زندگی بخشیده ، صحیح است و احتیاج به اذن ورثه ندارد 

( )بهجت (: اگر 3و مقداری هم که وصیّت کرده ، باید طبق احکام وصیّت عمل شود. )

ر باشد وصیّت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی به مقدار ثلث میراث یا کمت

 آن احتیاج به اذن ورثه دارد.

 [2731]مسأله 
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( و عایدی آن را به مصرفی 6اگر وصیّت کند که ثلث مال او را نفروشند ) 2964مسأله 

( )بهجت (، )سیستانی (، )زنجانی (: بفروشند 6برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند. )

.. 

 [2733]مسأله 

اگر در مرضی که به آن مرض می میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار  2966مسأله 

است ، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که معین 

( )گلپایگانی 6( )2( باید از اصل مالش بدهند )6کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد )

 هجت (، )صافی (، )نوری (: و کسی هم منکر گفته او نشود ..(، )ب

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی 2)فاضل (: یا دلیل شرعی بر بدهکاری او اقامه شود .. )

 (، )زنجانی (: اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند.

 [2732]مسأله 

 اشاره

کسی که انسان وصیّت می کند که چیزی به او بدهند باید وجود داشته باشد،  2962مسأله 

( چیزی بدهند 6پس اگر وصیّت کند به بچه ای که ممکن است فالن زن حامله شود )

باطل است . ولی اگر وصیّت کند به بچه ای که در شکم مادر است چیزی بدهند، اگر 

( پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه 2صحیح است )چه هنوز روح نداشته باشد، وصیّت 

را که وصیّت کرده به او بدهند و اگر مرده به دنیا آمد، وصیّت باطل می شود و آنچه را 

( )فاضل (: فالن زن 6که برای او وصیّت کرده ، ورثه میان خودشان قسمت می کنند. )

 ید وجود داشته باشد، بنا بر این( )مکارم (: شخصی که برای او وصیّت شده با2بزاید .. )

اگر مالی را برای بچه ای که ممکن است بعداً به وجود آید وصیّت کند، اشکال دارد و 
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احتیاط آن است که با ورثه صلح کنند، ولی اگر برای بچه ای که در شکم مادر است 

 وصیتی کند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز روح نداشته باشد ..

 کسی را که انسان وصیّت می کند چیزی به او بدهند الزم نیست در حال  )خوئی (: مسأله

 197ص: 

وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر وصیّت کند به بچه ای که ممکن است فالن زن حامله 

شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد الزم است آن چیز را به 

ف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد او بدهند و اگر موجود نباشد، در مصر

وصیّت باشد، صرف می کنند ولی اگر وصیّت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش 

مال کسی باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیّت صحیح و 

 الّا باطل است و آنچه را که برای او وصّیت کرده ، ورثه میان خودشان قسمت می کنند.

 زنجانی (: بقیه مسأله ذکر نشده . )تبریزی (: بعد از مرگ موصی ..)

)سیستانی (: مسأله اگر وصیّت کند که چیزی را به کسی بدهند الزم نیست آن شخص 

در حال وصیّت وجود داشته باشد پس اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد 

انچه از وصّیت تعدّد مطلوب الزم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چن

استفاده شود باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیّت باشد، 

صرف شود و گر نه ورثه می توانند آن را میان خود قسمت کنند، ولی اگر وصیّت کند 

که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی 

هر چند حملی باشد که هنور جان نیافته است ، وصیّت صحیح و اال باطل موجود باشد 

 است ، و آنچه را که برای او وصیّت کرده است ، ورثه میان خودشان قسمت می کنند.
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)صافی (: مسأله کسی را که انسان وصیّت می کند که چیزی به او بدهند، اگر چه در حال 

وصیّت کننده وجود پیدا کند باید آن چیز وصیّت وجود نداشته باشد، اگر پس از مرگ 

را به او بدهند پس اگر وصیّت کند به بچه ای که فالن زن به او حامله شود چیزی بدهند 

اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود شد باید آن چیز را به او بدهند ولی اگر وصّیت 

ّیت باشد وصکند که بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد و آن کس موجود ن

 صحیح نیست .

 مسأله اختصاصی 

اگر وصیّت کرد برای گروهی که موصوف به صفت خاصّی  2633)بهجت (: مسأله 

هستند، مثل فقرا، باید صفت فقر در هنگام مرگ وصیّت کننده هم موجود باشد و 

 وجودش در زمان وصیّت کافی نیست .

 [2731]مسأله 

ا وصی ّ کرده ، چنانچه به اطالع وصیّت کننده اگر انسان بفهمد کسی او ر 2963مسأله 

( الزم نیست بعد از مردن او به وصّیت 6برساند که برای انجام وصّیت او حاضر نیست )

عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی ّ کرده ، یا بفهمد و به او اطالع 

( و 3یّت او را انجام دهد )( باید وص2ندهد که برای عمل کردن به وصیّت حاضر نیست )

اگر وصی ّ پیش از مرگ ، موقعی ملتفت شود که مریض به واسطه شدت مرض نتواند به 

( 6( )9دیگری وصیّت کند، أحوط استحبابی و اولی آن است که وصّیت را قبول نماید )

)مکارم (: و او بتواند دیگری را وصی ّ خود کند وصیّت اوّل باطل می شود، ولی اگر 

از مردن او با خبر نشود، یا با خبر شود امّا به او اطاّلع ندهد که حاضر به قبول وصیّت  پیش

نیست ، یا اطاّلع دهد و او دسترسی به شخص دیگری نداشته باشد، احتیاط واجب آن 

 است که به وصیّت عمل کند، مگر این که مشقّت شدیدی داشته باشد.
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 134ص: 

ر وقتی اطاّلع دهد که نتواند دیگری را وصی ّ خود سازد ( )گلپایگانی (، )صافی (: یا د2)

در صورتی که مشّقت نداشته باشد باید وصیّت او را انجام دهد و نیز اگر وصی ّ پیش از 

مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی بواسطه شدّت مرض نتواند به دیگری وصیّت 

 کند باید وصیّت را قبول نماید.

)بهجت (: یا اطاّلع بدهد ولی به او نرسد، در صورتی که مشقّت نداشته باشد، باید وصیّت 

( )فاضل (: و اگر وصی ّ به او اطاّلع دهد که حاضر به قبول و حمایت 3او را انجام دهد. )

نیست ، ولی او نتواند به دیگری وصیّت کند، احتیاط مستحب ّ آن است که وصّیت را 

 قبول نماید.

ی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )نوری (: در صورتی که مشقّت نداشته باشد باید )خوئ

وصیّت او را انجام دهد و نیز اگر وصی ّ پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که 

موصی بواسطه شدّت مرض ) )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: یا مانع دیگر( نتواند به 

واجب  زی (: بنا بر احتیاط )سیستانی (: بنا بر احتیاطدیگری وصیّت کند ) )خوئی (، )تبری

 ( باید وصیّت را قبول نماید.

)زنجانی (: در صورتی که حَرَجی نباشد، باید وصیّت او را انجام دهد، البتّه اگر به او گفته 

باشد که اگر او را وصی ّ کند حاضر به قبول آن نیست یا وصیّت کننده این مطلب را از 

داند، در این صورت الزم نیست به وصیّت عمل کند، هر چند از وصی ّ قرار راه دیگری ب

دادن او اّطالع نداشته باشد. و اگر وصّیت کننده از عدم رضایت وصی ّ آگاه نباشد و 

وصی ّ پیش از مرگ ، موقعی ملتفت شود که مریض به واسطه شّدت مرض نتواند به 

( )اراکی (: بنا بر احتیاط واجب باید 9د. )دیگری وصیّت کند، باید وصیّت را قبول نمای

 وصیّت او را قبول نماید.
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 [2734]مسأله 

 اشاره

اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد، وصی ّ نمی تواند دیگری را برای انجام  2969مسأله 

( ولی اگر بداند مقصود میّت این 6کارهای میّت معین کند و خود از کار کناره نماید )

آن کار را انجام دهد، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده ، می  نبوده که خود وصی ّ

تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه )بهجت ( 

 ( )فاضل (: خود، آن را انجام ندهد ..6نیست )

)گلپایگانی (: مسأله اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد، و وصی ّ نداند که مقصود مّیت 

این بوده که خودش کارهایی را که وصیّت کرده انجام دهد و در گفته میّت هم شاهد و 

قرینه ای بر این معنی نباشد، وصی ّ می تواند دیگری را برای انجام کارهای میّت وکیل 

کند ولی اگر بداند که مقصود میّت این بوده که خودش انجام دهد، نمی تواند به دیگری 

 واگذار کند.

مسأله اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد و در وصیتش نگفته باشد که وصی ّ  )صافی (:

کارهایی را که به او سفارش شده خودش انجام دهد و از وصیّت هم به حسب عرف 

چنین چیزی استفاده نشود وصی ّ می تواند دیگری را برای انجام کارهای میّت وکیل 

 ی تواند به دیگری واگذار کند.کند، در غیر این صورت باید خودش انجام دهد و نم

)زنجانی (: مسأله اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد، وصی ّ نمی تواند مسئولّیت کار را بر 

عهده دیگری بگذارد و خود از مسئولیّت کار کناره گیرد، ولی اگر بداند مقصود وصّیت 

 کننده این نبوده 

 136ص: 
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که وصی ّ شخصاً مسئول باشد، بلکه مقصودش فقط انجام امر وصّیت باشد، می تواند 

 مسئولیّت کار را به کسی واگذار نماید که به نظر وصیّت کننده با وصی ّ تفاوتی ندارد.

)سیستانی (: مسأله اگر کسی که وصیّت کرده است بمیرد، وصی ّ نمی تواند دیگری را 

خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود میّت این وصی ّ آن میّت معین کند و 

نبوده که خود وصی ّ مباشرت در انجام آن کار نماید بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده 

 ، می تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

 مسأله اختصاصی 

ن وصیّ  احتیاط واجب آن است که اگر پدری پسرش را به عنوا 2311)فاضل (: مسأله 

 تعیین کرد، او آن را قبول نماید.

 [2735]مسأله 

( چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه ، 6اگر کسی دو نفر را وصی ّ کند ) 2961مسأله 

( و اگر هر دو 3( حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می کند )2یا کافر شود )

( ولی 1رع دو نفر دیگر را معین می کند )( حاکم ش9بمیرند، یا دیوانه ، یا کافر شوند )

( 6( )1اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر الزم نیست )

)گلپایگانی (، )صافی (: که با هم به وصیّت او عمل کنند .. )فاضل (: که با هم به شرکت 

 عمل کنند ..

ی (: و هم وصی ّ کند ) )تبریز )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: اگر کسی دو نفر را با

 نظرش آن باشد که هر دو با هم عمل به وصیّت کنند( ..

( 2)مکارم (: هرگاه کسی دو نفر را وصی ّ قرار دهد که مشترکاً کارها را انجام دهند .. )

)سیستانی (: اگر از عبارت وصیّت فهمیده شود که در چنین صورتی آن دیگری مستقلًّا 
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( )بهجت (: در صورتی که وصیّت 3همین نحو عمل شود، وگرنه .. ) وصی ّ است باید به

 کننده ، بودن ِ هر دو را شرط کرده باشد ..

( )گلپایگانی 9)فاضل (: مجتهد جامع الشّرائط یک نفر دیگر را بجای او معیّن می کند .. )

م شرع اک(: چنانچه معلوم نباشد که میّت در نظر داشته دو نفر کارهایش را انجام دهند ح

 یک نفر را و اگر معلوم باشد که نظر به دو نفر داشته ، دو نفر دیگر را معیّن می کند.

)صافی (: چنانچه معلوم باشد که میّت در نظر داشته ، دو نفر کارهایش را انجام دهند، 

حاکم شرع ، دو نفر را به جای آنها معین می کند و اگر معلوم نباشد که نظر به دو نفر 

عیین یک نفر کافی است بلکه بعید نیست که در صورت اولی هم در صورتی که داشته ت

( )مکارم (: بقیّه 1یک نفر بتواند کار دو نفر را انجام دهد تعیین یک نفر کافی باشد. )

 مسأله ذکر نشده .

( )بهجت 1)فاضل (: مجتهد جامع الشّرائط دو نفر دیگر را معیّن می کند. ]پایان مسأله [ )

 کردن نفر دوم ، الزم نیست . (: معین

)زنجانی (: مسأله اگر کسی دو نفر را با هم وصی ّ کند، چنانچه یکی از آنها بمیرد یا از 

[ گذشت ( بیفتد، مثلًا دیوانه شود، اگر 2949شرایط الزم برای وصی ّ ) که در مسأله ]

 وصیّت کننده 

 132ص: 

و د، حاکم شرع یک نفر را بجای ابه متعدد بودن وصی ّ به طور مستقل نظر داشته باش

معیّن می کند و اگر هر دو بمیرند یا از شرایط بیفتند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن 

می کند، ولی اگر متعدّد بودن وصی ّ به طور مستقل در نظر وصیّت کننده نبوده ، بلکه 

  ّی همه را وصیمثلًا به خاطر متعدّد بودن فرزندان خود برای جلوگیری از نزاع و دشمن
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قرار داده باشد، با مرگ یکی یا از شرایط افتادن وی ، شخص دیگری به جای وی 

 جایگزین نمی شود.

 [2736]مسأله 

( 2(، حاکم شرع )6اگر وصی ّ نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد ) 2961مسأله 

چند با وکیل گرفتن ( )سیستانی (: هر 6برای کمک او یک نفر دیگر را معین می کند. )

 یا اجاره کردن دیگری ..

( )فاضل (: مجتهد جامع الشرایط 2)فاضل (، )مکارم (: و نتواند برای خود کمک بگیرد .. )

.. 

 [2737]مسأله 

اگر مقداری از مال میّت در دست وصی ّ تلف شود، چنانچه در نگهداری  2969مسأله 

یّت وصیّت کرده است که فالن مقدار به ( مثلًا م6آن کوتاهی کرده و یا تعدّی نموده )

( 2فقرای فالن شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است )

( )گلپایگانی (، )صافی (: 6و اگر کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده ضامن نیست . )

یا  هی کرده وچنانچه در نگهداری آن کوتاهی و تعدّی نکرده ضامن نیست و اگر کوتا

( )گلپایگانی (، )صافی (، )فاضل (: بلکه اگر در بین راه هم تلف نشود 2تعدّی نموده .. )

و به فقرای شهری دهد که مورد وصیّت نبوده ، ضامن است ) )فاضل (: امّا چنانچه 

 کوتاهی نکرده و تعدّی هم ننموده ، ضامن نیست (.

ل میّت در دست وصی ّ تلف شود، چنانچه او )مکارم (: مسأله هرگاه همه یا قسمتی از ما

در نگهداری آن کوتاهی نکرده و بر خالف دستور میّت رفتار ننموده ، ضامن نیست و الّا 

 ضامن است .
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 [2738]مسأله 

هرگاه انسان کسی را وصی ّ کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فالن وصیّ   2963مسأله 

( 6( )6وصی ّ دوم باید کارهای میّت را انجام دهد )باشد، بعد از آن که وصی ّ اوّل مرد، 

 )سیستانی (: وصی ّ دوم باید به وصّیت عمل نماید.

 [2739]مسأله 

( و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس 6حجی که بر میّت واجب است ) 2967مسأله 

و زکات و مظالم ، ادا کردن آنها واجب می باشد، باید از اصل مال مّیت بدهند، اگر چه 

( )سیستانی (: حجی که بر میّت با استطاعت 6( )2میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد )

ی (: و امّا کفارات و نذرها و از جمله حج ّ نذری با وصیّت ( )سیستان2واجب شده است .. )

 از ثلث ادا می شود.

)فاضل (: مسأله امور مالی واجبی که بر عهده متوفّی است اعم ّ از حق ّ النّاس و حق ّ اللّه 

از اصل مال میّت بر داشته می شود. حج ّ واجب و خمس و زکات و کفّاره روزه یا نذر 

سوب می شود و حق ّ اللّه است و از اصل مال کسر می شود و از واجبات مالی مح

 بدهکاری و ردّ مظالم ، حق ّ النّاس است و از اصل مال 

 133ص: 

کسر می شود. و فرقی نمی کند که به این امور وصیّت کرده باشد یا ورثه ، خودشان از 

زم است اّول ر ورثه الآن اطاّلع داشته باشند. بنا بر این حتّی اگر وصیّت هم نکرده باشد، ب

این امور را انجام دهند و اگر وصیّت کرده باشد و تصریحی کرده باشد که این امور را 

از ثلث او پرداخت کنند، از ثلث محسوب می شود و اگر ثلث کافی نبود، باید از بقیه 

 مال پرداخت شود حتّی اگر ورثه راضی نباشند.
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همچون خمس و زکاه و مظالم و نیز حَّجه )زنجانی (: مسأله بدهکاری و حقوق الزم 

االسالم و حجّی را که به جهت نذر کردن بر میّت واجب شده است باید از اصل مال 

 میّت بدهند، اگر چه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد.

 [2721]مسأله 

اگر مال میّت از بدهی و حج ّ واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و  2924مسأله 

( چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از 6او واجب است زیاد بیاید ) مظالم بر

ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه 

( )زنجانی (: اگر مال مّیت از آنچه در مسأله قبل گفته شد 6می ماند مال ورثه است . )

 زیاد بیاید، ..

 [2723]مسأله 

اگر مصرفی را که میّت معین کرده ، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او  2926مسأله 

در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم 

( و 2( و تنها راضی بودن آنان کافی نیست )6شود عملی شدن وصیّت را اجازه داده اند )

( )خوئی (، )تبریزی (: 6( )3دن او هم اجازه بدهند صحیح است )اگر مدّتی بعد از مر

( )سیستانی (: در صورتی 2کاری کنند که معلوم شود وصیّت را اجازه نموده اند .. )

صحیح است که ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل ؛ و رضایت قلبی ، کافی 

 نیست ..

)زنجانی (: در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند یا با سکوت آنها 

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )نوری (: 3معلوم شود وصیّت را اجازه نموده اند .. )

و چنانچه بعضی از ورثه ، اجازه و بعضی ردّ نمایند، وصیّت فقط در حصّه آنهائی که 

 ح و نافذ است .اجازه نموده اند صحی
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)زنجانی (: و چنانچه بعضی از ورثه ، اجازه و بعضی ردّ نمایند، وصّیت فقط در سهم 

آنهایی که اجازه نموده اند صحیح و نافذ است . الزم به توضیح است که در مورد هر 

وارث باید دید که آیا مقداری که به وسیله وصیّت از سهم االرث وی کم می شود بیشتر 

 ؟ و در صورت اوّل اجازه وی در نافذ بودن وصّیت شرط است .است یا خیر

بنا بر این اگر شخصی زمینی داشته باشد و وصّیت کند که تمام یا قسمتی از آن را به 

مصرفی برسانند، چون زن از زمین ارث نمی برد، نظر وی در این وصیّت نقشی ندارد، و 

میلیون تومان می ارزد،  3داشته باشد که  میلیون تومان پول داشته باشد و زمینی 3اگر مَرد 

اگر وصیّت کند که دو میلیون از پول وی را به مصرفی برسانند، در اینجا نسبت به دیگر 

سهم ورثه وصیّت به اندازه ثلث است ولی نسبت به سهم همسر، وصیّت بیشتر از ثلث می 

 باشد و باید تنها نظر وی را نسبت 

 139ص: 

نمود، و همین طور اگر نسبت به چیزهایی که پس از مرگ پدر به به بیشتر از ثلث جلب 

[ گفته خواهد شد وصیّتی کند، تنها نظر پسر 2933پسر بزرگتر می رسد و در مسأله ]

 بزرگتر در مقدار بیشتر از ثلث تأثیر دارد.

)مکارم (: مسأله انسان نمی تواند بیش از مقدار ثلث مال خود را وصیّت کند مگر این که 

ثه اجازه دهند، خواه این اجازه قبل از فوت باشد یا بعد از فوت ؛ و ورثه بعد از اجازه ور

نمی توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند یا بعد از آن بنا بر 

 احتیاط واجب .

شد ا)فاضل (: مسأله اگر عالوه بر امور واجب نسبت به امور غیر واجب نیز وصیّت کرده ب

و تصریح کرده باشد که تمام آن از ثلث پرداخت شود، هر دو از ثلث پرداخت می شود 
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و اگر تمام وصیّت از ثلث بیشتر شود و ورثه راضی نباشند، اّول واجبات را انجام می دهند 

و آنچه از ثلث باقی می ماند، صرف امور مستحب ّ شود. و اگر تصریح نکرده باشد که 

اوّل واجبات مالی از اصل مال پرداخت می شود و بعد ، ثلث آنچه  از ثلث پرداخت شود،

 باقی مانده ، صرف امور مستحب ّ مورد وصیّت می شود.

 [2722]مسأله 

 اشاره

( و پیش 6اگر مصرفی را که میّت معین کرده ، از ثلث مال او بیشتر باشد ) 2922مسأله 

( 3( بعد از مردن او نمی توانند )2)از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصّیت او عملی شود 

( )سیستانی (: و ورثه آن را اجازه نمایند، دیگر نمی توانند از 6از اجازه خود برگردند. )

اجازه خود برگردند و اگر در حال حیات موصی رد کردند می توانند پس از مرگ اجازه 

وئی (، )تبریزی (: ( )خ2دهند، ولی اگر پس از مرگ رد کردند، اجازه بعد اثری ندارد. )

( )بهجت (: بنا بر أظهر .. )مکارم (: رجوع کنید 3پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند .. )

 به ذیل مسأل 

 مسائل اختصاصی 

مقصود از ثلث مال که وصیّت در آن نافذ است ، ثلث مال  2673)بهجت (: مسأله  2926

اموال ، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات وصیّت کننده است ، پس اگر در اثر نقصان 

در وقت وفات کمتر از زمان وصیّت شده باشد، وصیّت او در ثلث اموال موجود، نافذ 

 است .

اگر میّت وصیّت به ثلث کند ولی مصرفی را معیّن نکند، در امور  2679)بهجت (: مسأله 

 خیریّه مصرف می شود.
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مثلًا برای طلّاب مدرسه خاصّی اگر مالی را برای عدّه معیّنی ،  2671)بهجت (: مسأله 

وصیّت کرد، باید بطور مساوی بین آنها تقسیم شود امّا اگر آن عدّه غیر معیّن بودند، مثلًا 

برای عنوان کلّی طلّاب وصیّت کرد، صرف کردن در بعضی از آنها کافی است و لو به 

 سه نفر هم نرسد.

اگر مالی را برای شخصی وصیّت کرد و معیّن نکرد که در چه  2671)بهجت (: مسأله 

راهی مصرف کند و او هم قبول کرد، آن مال را مالک می شود، امّا چنانچه تعیین کرد 

 که چگونه مصرف شود، اگر تخلّف کند، ضامن است .

 [2721]مسأله 

ت یا بدهی دیگر او را بدهند و اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکا 2923مسأله 

 برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام 

 131ص: 

( باید اوّل به واجبات خواه مالی باشد یا بدنی عمل نماید و در بین واجبات ترتیب 6دهند )

ه مقدم داشته ی را کمعتبر نیست ، بلکه اگر وصیّت او به ترتیب بوده باید اوّل آن واجب

عمل نمایند اگر چه بدنی باشد و همچنین به ترتیب وصّیت تا آخر واجبات ، پس اگر 

ثلث ، وافی به تمام آن باشد، به تمام آن باید عمل شود و چنانچه ثلث وافی نباشد، 

باقیمانده اگر تماماً یا قسمتی واجب مالی باشد باید از اصل ترکه برای آن بردارند عمل 

یند و اگر باقیمانده تماماً یا قسمتی واجب بدنی باشد مُلغی می گردد و چنانچه وصیّت نما

میّت به ترتیب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبّات است ولی در این صورت بین واجبات 

هیچ گونه ترتیب نیست بلکه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالی و بدنی توزیع می شود و 

آن نباشد، در باقیمانده واجب مالی از اصل ترکه برداشته می شود و  چنانچه وافی به تمام

باقیمانده واجب بدنی مُلغی می گردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعی واجب 
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( )اراکی (، )خوئی (، 6است که از ثلث عالوه بر واجبات ، برای آن هم وافی باشد. )

زیاد  ل بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی)گلپایگانی (، )سیستانی (، )صافی (: باید اوّ 

آمد، برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد، به مصرف کار مستحبّی 

که معیّن کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه 

وزه )پسر بزرگتر( دارد نماز و ر ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود اگر ولد اکبر

میّت به عهده اوست وگرنه بنا بر احتیاط واجب کبارِ ورثه ) غیر صغیر( از سهم خود برای 

 نماز و روزه او اجیر بگیرند و وصیّت او برای کارهای مستحبّی باطل است .

 ی)خوئی (، )گلپایگانی (، )صافی (، )سیستانی (: وصیّت برای نماز و روزه و کارها

 مستحبّی باطل است .

)نوری (: چنانچه وصیّت او به ترتیب باشد، باید آنچه مقدم است ، اگر چه مستحب ّ باشد 

عمل کنند و در صورتی که ثلث زیاد آمد دومی را اگر چه مانند نماز و روزه ، واجب 

بدنی باشد بدهند و اگر از آن زیاد آمد به مصرف واجب مالی برسانند و چنانچه ثلث 

اد نیامد واجب مالی را از اصل مال بدهند، ولی اگر ثلث فقط به اندازه عمل به مستحبّ  زی

باشد واجب بدنی را باید با اجازه ورثه بپردازند و واجب مالی را از اصل مال بپردازند و 

در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد؛ باید ثلث را به نسبت بین آن سه وصیّت تقسیم 

آمد کسری واجب مالی را از اصل مال بدون اجازه و کسری واجب بدنی  کنند و اگر کم

 و عمل مستحب ّ را با اجازه ورثه انجام دهند.

)بهجت (: چنانچه ثلث مال او به اندازه این کارها بود، به آن عمل می شود و اگر کمتر 

دهند  بود، اوّل واجبات مالی او، مثل خمس ، زکات ، بدهی و حج ّ واجب را انجام می

و اگر اضافه آمد واجبات بدنی مثل نماز و روزه و اگر باز هم چیزی از ثلث اضافه آمد 

به مصرف مستحبّات می رسانند، مگر این که معلوم باشد که منظور مّیت این نبوده که 
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فقط از ثلث مصرف شود که در این صورت واجبات مالی که قسم اوّل است از اصل مال 

و بقّیه از ثلث ، و اگر منظور مّیت مبهم بود، احتیاط در این است میّت برداشته می شود 

 که آنچه بیش از ثلث مصرف می شود، با اجازه ورثه باشد.

 131ص: 

)تبریزی (: باید اوّل بدهی و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد، 

ازه بدهی ه ثلث مال او فقط به اندبه مصرف کار مستحبّی که معیّن کرده برسانند، و چنانچ

او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، باید ثلث مال برای 

 نماز و روزه و بدهی تقسیم شود و بقیه بدهی از اصل خارج گردد.

)زنجانی (: باید اوّل خمس و زکات یا بدهی دیگر او را از ثلث بدهند و چنانچه ثلث 

باقی مانده را از اصل مال برمی دارند و اگر پس از برداشتن خمس و زکات  کفایت نکند

یا بدهی دیگر میّت چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر می گیرند و اگر از آن هم 

زیاد آمد به مصرف کار مستحبّی که معیّن کرده می رسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط 

دیگر او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث به اندازه خمس و زکات یا بدهی 

 مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه و کارهای مستحبّی باطل است .

)فاضل (: مسأله اگر به واجبات مالی مثل خمس و زکات واجب و حج ّ واجب یا بدهی 

ه این موارد کخود وصیّت کند، از اصل مال مّیت برداشته می شود مگر اینکه تصریح کند 

را از ثلث بدهند که در این صورت از ثلث حساب می شود ولی اگر ثلث وافی به جمیع 

واجبات مالی نبود از اصل مال داده می شود تا تمام واجبات مالی اداء شود. اگر وصّیت 

به واجب و مستحب ّ بکند امور واجب مقدم می شود و اگر از ثلث باقی ماند، صرف 

شود. اگر به چند امر واجب و مستحب ّ به ترتیب وصّیت کرده باشد اوّل امور مستحبه می 
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واجبات پرداخت می شود ولی اگر از جانب میّت در امور واجب ترتیب معین شده ، باید 

 رعایت شود.

)مکارم (: مسأله هرگاه کسی وصیتهای متعدّد برای کارهای مختلف کند و ثلث او کفایت 

 در وصیّت ذکر شده عمل کنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیهنکند، باید به ترتیب آنچه 

وصیّت باطل است )مگر این که ورثه اجازه دهند( امّا اگر در وصیّت خود، واجبات را 

هم ذکر کرده باشد مانند حج ّ و خمس و زکات و مظالم ، این قسمت از اصل مال برداشته 

 می شود و بقیّه از ثلث .

 [2724]مسأله 

اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و  2929مسأله 

کار مستحبّی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید 

بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه 

ین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر و کارهای مستحبّی که مع

ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از 

ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبّی که معین کرده برسانند. )مکارم 

 (: رجوع کنید به ذیل مسأله

 [2725]مسأله 

اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده فالن مبلغ را به من بدهند،  2921مسأله 2923

چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته 

او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت 

( 6گوید به او بدهند و اگر یک زن عادله شهادت بدهد ) دهند، باید مقداری را که می

 باید
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 139ص: 

یک چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، 

( سه چهارم آن را به او بدهند و نیز 2نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند باید )

( گفته او را تصدیق کنند، در 9ود عادل باشند )( که در دین خ3اگر دو مرد کافر ذمّی )

صورتی که میّت ناچار بوده است که وصّیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصّیت 

( باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه 1نبوده )

ی حضور نداشته ]و[ تنها یک ( )مکارم (: اگر موقع وصّیت ، مرد عادل6)فاضل ( نیست )

در رساله آیات عظام : )خوئی (، )سیستانی ( و « باید»( ]کلمه 2زن عادله شهادت دهد .. )

( )بهجت (: و مورد وثوق به راستگویی 9( )خوئی (: کافر کتابی .. )3)تبریزی ( نیست [ )

بوده باید به ( )مکارم (: مردوزن مسلمان عادلی هم در آنجا ن1و عدم خیانت باشند .. )

 وصیّت عمل شود.

 )زنجانی (: مرد و زن مسلمان عادلی هم در موقع وصیّت نبوده ..

)سیستانی (: اگر دو مرد کافر کتابی که اهل ذمّه باشند و در دین خود عادل باشند گفته 

 او را تصدیق کنند، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد ..

 [2726]مسأله 

( یا میّت 6د من وصی ّ میّتم که مال او را به مصرفی برسانم ، )اگر کسی بگوی 2921مسأله 

( در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد 2مرا قیّم بچه های خود قرار داده )

( )سیستانی (: در صورتی ثابت می شود که دو مرد 6( )3عادل گفته او را تصدیق نمایند )

د اهل ذمه عادل در دین خود اگر مسلمانی نباشد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مر

( )زنجانی (: 2که شهادت دهد تصدیق نمایند، و همچنین ثابت می شود با اقرار ورثه . )

( )بهجت (: و صورتهای دیگر، مثل شهادت یک 3و به صدق گفتار وی اطمینان نباشد .. )
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بدون آن ، مورد تأمّل مرد عادل با قسم خوردن یا شهادت چند زن با یک مرد عادل یا 

 است .

)فاضل (: در صورتی باید حرف او را قبول کرد که از گفته او یقین یا اطمینان حاصل 

 شود یا دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

 [2727]مسأله 

 اشاره

( و آن کس پیش از آن که قبول 6اگر وصیّت کند چیزی به کسی بدهند ) 2929مسأله 

( تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده اند می توانند آن چیز را 2کند یا رد نماید بمیرد )

( در صورتی است که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد و 3قبول نمایند ولی این )

( )خوئی (، )تبریزی (، )صافی (، )سیستانی (، )زنجانی 6( )9ند )گرنه حقّی به آن چیز ندار

( )مکارم (: ورثه او می توانند 2(: اگر وصیّت کند چیزی از مال او برای کسی باشد .. )

آن وصیّت را قبول کنند، خواه قبل از وصّیت کننده از دنیا رفته باشد و یا بعد از او؛ و این 

( )خوئی (، )سیستانی (، 3از وصیّت خود برنگردد. )در صورتی است که وصیّت کننده 

 )تبریزی (، )زنجانی (: ولی این حکم ..

 133ص: 

( )فاضل (: و چنانچه آن شخص بعد از فوت وصیّت کننده بمیرد، به عنوان ترکه او به 9)

 ورثه او به ارث می رسد.

)بهجت (: ورثه آن شخص حقّی به آن چیز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت 

کرد، مال از آن وارث اوست و نیازی به قبول مجدّد وارث نیست . مگر آنکه وصیّت 

 کننده از وصیّتش برگردد.
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 مسأله اختصاصی 

یّت ا وصمستحب ّ است انسان برای خویشان و نزدیکان خود مالی ر 2242)بهجت (: مسأله 

کند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم می برند. و مکروه است برای نزدیکانی که از او 

 ارث نمی برند، هیچ وصیتی نکند.

 احکام وصیّت )استفتاءات از مقام معظم رهبری (

: بعضی از شهدا وصیّت کرده اند که ثلث ترکه آنان برای حمایت از جبهه های 6323س 

ر حال حاضر که موضوع این وصیّت ها منتفی شده ، این دفاع مقدس مصرف شود، د

 وصایا چه حکمی پیدا می کنند؟

ج : در صورتی که مورد عمل به وصیّتها منتفی شود، ارث ِ ورثه آنان می شود و أحوط 

: برادرم وصیّت کرده 6327آن است که با اذن ورثه در راههای خیر مصرف شود. س 

شهر خاصی مصرف شود، ولی در حال حاضر در که ثلث مالش برای مهاجرین جنگی 

 شهر مزبور هیچ مهاجر جنگی یافت نمی شود، تکلیف چیست ؟

ج : اگر احراز شود که مقصود موصی از مهاجرین جنگی کسانی هستند که در حال 

حاضر در آن شهر زندگی می کنند در این صورت چون فعلًا مهاجری نیست مال ، به 

صورت ، باید پول به مهاجرین جنگی که در آن شهر زندگی  ورثه می رسد و در غیر این

: آیا جایز است کسی 6334می کرده اند داده شود، اگر چه فعلًا کوچ کرده باشند. س 

وصیّت کند که بعد از فوتش نصف مالش را برای مجالس ختم و سوگواری او مصرف 

این موارد حد و حدود کنند، یا آنکه تعیین این مقدار جایز نیست ، زیرا اسالم برای 

 خاصی را معیّن کرده است ؟
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ج : وصیّت به مال برای مصرف کردن در مراسم عزاداری و سوگواری موصی اشکال 

ندارد و شرعاً حد خاصی هم ندارد، ولی وصیّت میّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه 

یا وصیّت : آ6336نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است . س 

 کردن واجب است بطوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟

ج : اگر ودیعه ها و امانت های دیگران نزد او باشد و حق ّ الناس یا حق ّ اللّه تعالی بر 

عهده او باشد و در دوران حیات توانایی اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد 

: مردی کمتر از 6332ورت وصیّت واجب نیست . س آنها وصیّت کند و در غیر این ص

ثلث اموالش را برای همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصی ّ خود قرار داده 

است ، ولی سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصی ّ در این حالت چه وظیفه ای 

 دارد؟

 137ص: 

دارد ، اعتراض ورثه به آن وجهی نج : اگر وصیّت به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد

: اگر ورّاث ، وصیّت را بطور 6333بلکه بر آنان واجب است طبق وصّیت عمل کنند. س 

 مطلق انکار کنند، تکلیف چیست ؟

ج : مدّعی وصیّت باید آن را از راههای شرعی ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به 

 طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراضمقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، عمل بر 

: شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از 6339آنان اثری ندارد. س 

فرزندان ذکورش ، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از 

 قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه

، نماز و حج ّ، بعضی از امالک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، 
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ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه امالک بدون استثنا بین ورثه 

 هستند. در این مورد تکلیف چیست ؟

مورد  ه ملکج : بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعی یا اقرار ورثه ، در صورتی ک

وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ّ ندارند خواهان تقسیم آن شوند، بلکه 

واجب است با صرف آن در حقوق مالی و واجبات بدنی که میّت به آنها وصیّت کرده ، 

به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعی یا با اعتراف ورثه ثابت شود که مّیت 

هکار است و یا حقوق مالی مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات به مردم بد

و یا مالی و بدنی مانند حج ّ بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه دیون او را 

از اصل ترکه بپردازند و سپس باقیمانده آن بین ورثه تقسیم شود، هر چند نسبت به آنها 

ردی که مالک مقداری زمین زراعتی است ، وصیّت : ف6331وصیّتی نکرده باشد. س 

کرده که آن را برای تعمیر مسجد مصرف کنند، ولی ورثه او آن را فروخته اند، آیا 

 وصیّت متوفّی نافذ است ؟ و آیا ورثه حق ّ فروش آن ملک را دارند؟

ج : اگر مضمون وصیّت ، این باشد که خود زمین زراعتی ، فروخته و در تعمیر مسجد 

صرف شود و قیمت زمین هم از ثلث ترکه ، بیشتر نباشد، وصیّت نافذ است و فروش م

زمین ، اشکال ندارد و اگر مقصود موصی ، این بوده که منافع زمین صرف تعمیر مسجد 

: شخصی وصیّت کرده که 6331شود، در این صورت ، ورثه حق ّ فروش نداشته اند. س 

نماز و روزه از طرف او و کارهای خیر مصرف  یک قطعه از زمین هایش برای بجا آوردن

 شود، آیا فروش این زمین جایز است ، یا آنکه وقف محسوب می شود؟

ج : تا زمانی که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که زمین به حال 

خود باقی بماند تا درآمدهای آن برای او مصرف شود، بلکه فقط وصیّت کرده که زمین 

برای خود او مصرف گردد، این وصیّت در حکم وقف زمین نیست ، در نتیجه اگر پول 
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: آیا 6339آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن برای خود او اشکال ندارد. س 

جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا نزد شخصی به ودیعه گذاشته 

 ف خودش برسد؟شود تا بعد از وفات او به مصر

 174ص: 

ج : این کار اشکال ندارد به شرط اینکه بعد از وفات او دو برابر آن مال برای ورثه باقی 

: شخصی به پدرش وصیّت کرده که برای قضای چند ماه نماز و روزه 6333بماند. س 

ای که بر عهده اش است ، اجیر بگیرد و در حال حاضر آن شخص مفقود شده است ، 

 او واجب است کسی را برای قضای نماز و روزه او اجیر کند؟ آیا بر پدر

ج : تا زمانی که موت موصی با دلیل شرعی و یا از طریق علم وصی ّ ثابت نشده ، استیجار 

: پدرم ثلث زمین خود 6337از طرف او برای قضای نماز و روزه وی صحیح نیست . س 

به وجود دو مسجد در مجاورت  را برای ساخت مسجد وصیّت کرده است ، ولی با توجّه

این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه ، آیا جایز است به جای مسجد، مدرسه در آن 

 بسازیم ؟

ج : تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جای مسجد جایز نیست ، ولی اگر قصد ایجاد 

مسجد در همان زمین نبوده ، فروش و مصرف پول آن برای ساخت مسجد در مکانی که 

: آیا جایز است شخصی وصیّت کند که جسد 6394یازمند مسجد است مانعی ندارد. س ن

او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا برای تشریح و تعلیم 

و تعلّم مورد استفاده واقع شود یا این عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد مّیت 

 مسلمان می شود حرام است ؟
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ج : به نظر می رسد ادله تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر دیگری است و از امثال مورد 

سؤال که مصلحت مهمی در تشریح جنازه میّت وجود دارد منصرف است . اگر شرط 

احترام جسد میّت مسلمان که باید اصل مسّلم در نظائر این مسأله قرار داده شود حاصل 

: اگر فردی وصیّت نماید که 6396شکال نخواهد داشت . س باشد ظاهراً کالبد شکافی ا

بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این 

 وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است ؟

ج : صحت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جدا کردن آنها از جسد میّت 

شود، بعید نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی  هتک حرمت او محسوب نمی

: آیا اگر ورثه در زمان حیات موصی ، وصیّت او را نسبت به بیشتر از 6392ندارد. س 

ثلث اجازه بدهند، برای نفوذ آن کافی است ؟ و بر فرض کفایت ، آیا جایز است بعد از 

 مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟

ج : اجازه ورثه در زمان حیات موصی نسبت به زائد بر ثلث ، برای نفوذ و صحت وصّیت 

کافی است و بعد از وفات موصی ، حق ّ رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثری 

: یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نماز و روزه هایش وصیّت کرده 6393ندارد. س 

ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب است ، ولی ترکه ای ندارد و یا 

 عسر و حرج فرزندان صغیر او می شود، ورثه او در رابطه با این وصیّت چه تکلیفی دارند؟

ج : اگر آن شهید عزیز ترکه ای ندارد، عمل به وصیّت او واجب نیست ، ولی بر پسر 

و روزه هایی را که از پدرش  بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ ، نماز

 فوت شده قضا

 176ص: 
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نماید، ولی اگر ترکه ای دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصیّت او مصرف شود و 

مجرّد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعی برای عمل نکردن به وصیّت محسوب نمی 

یّت به مال : آیا وجود موصی له در هنگام وصیّت در صحت و نفوذ وص6399شود. س 

 شرط است ؟

ج : وجود موصی له هنگام وصیّت در وصیّت تملیکی شرط است ، هر چند به صورت 

جنین در رحم مادرش باشد و یا حتّی جنینی باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است 

: موصی در وصیّت مکتوب خود عالوه بر نصب 6391، به شرط اینکه زنده بدنیا بیاید. س 

اجرای وصیّت هایش ، فردی را هم به عنوان ناظر تعیین کرده ، ولی تصریح  وصی ّ برای

به اختیارات او نکرده است یعنی مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصی ّ فقط برای 

اطالع از کارهای اوست تا بر خالف آنچه موصی مقرّر کرده عمل نکند یا آنکه نسبت 

کارهای او باید طبق نظر و صالحدید ناظر  به اعمال موصی دارای رای و نظر است و

 صورت بگیرد، اختیارات ناظر در این صورت چگونه است ؟

ج : با فرض اطالق وصیّت ، بر وصی ّ واجب نیست در کارهایش با ناظر مشورت کند، 

هر چند احوط انجام آن است و وظیفه ناظر، نظارت بر وصی ّ جهت اطالع یافتن از 

: فردی پسر بزرگ خود را وصی ّ و مرا ناظر بر او قرار داده و 6391کارهای اوست . س 

از دنیا رفته است ، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من تنها فرد مسئول اجرای وصیّت او 

شده ام ، ولی در حال حاضر به علت وضعیت خاصی که دارم ، اجرای اموری که به آنها 

ل مورد وصّیت با پرداخت منافع حاصل وصیّت شده برای من مشکل می باشد، آیا تبدی

از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خیریه و برای افراد نیازمندی که تحت 

 تکفل آن اداره هستند و مستحق ّ کمک و مساعدت می باشند، جایز است ؟
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ج : ناظر نمی تواند بطور مستقل به اجرای وصایای میّت بپردازد هر چند بعد از موت 

اشد، مگر آنکه موصی بعد از موت وصی ّ او را وصی ّ قرار داده باشد و در غیر موصی ب

این صورت ، باید بعد از فوت وصی ّ به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگری را به جای 

او تعیین نماید و به هر حال تعدّی از وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست . س 

که مقداری از اموال او برای تالوت قرآن کریم در : اگر شخصی وصیّت کند 6399

نجف اشرف مصرف شود و یا مالی را برای این کار وقف نماید و برای وصی ّ یا متولی 

وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسی برای قرائت قرآن ممکن نباشد، 

 تکلیف او در این مورد چیست ؟

برای تالوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن ج : اگر مصرف آن مال حتّی در آینده 

: مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که 6393باشد، واجب است به وصیّت عمل شود. س 

طالهای او را شب های جمعه در کارهای خیر مصرف کنم و من تا کنون این کار را 

ا هبرای او انجام داده ام ، ولی در صورت مسافرت به کشورهای خارجی که ساکنین آن

 به احتمال زیاد مسلمان نیستند، تکلیف من چیست ؟

ج : تا زمانی که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیر 

مسلمان بوده ، واجب است آن مال فقط در امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود، 

 هر چند با

 172ص: 

زمین اسالمی باشد تا به مصرف مسلمانان برسد. قرار دادن آن مال نزد فردی امین در سر

: شخصی وصیّت کرده که مقداری از زمین هایش برای مصرف پول آن در 6397س 

مراسم عزاداری و امور خیریه به فروش برسد، ولی فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز 

شکالت ممشکل و مشقّت برای آنان می شود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمین های دیگر 
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زیادی ایجاد می کند، آیا جایز است که ورثه ، این زمین را بطور قسطی برای خودشان 

بخرند به این صورت که هر سال مبلغی از آن را بپردازند تا با نظارت وصی ّ و ناظر در 

 مورد وصیّت به مصرف برسد؟

طی قس ج : اصل خرید زمین توسط ورثه برای خودشان اشکال ندارد، و خرید آن بطور

به قیمت عادالنه نیز، در صورتی که احراز نشود که قصد موصی فروش نقدی زمین و 

مصرف پول آن در همان سال اوّل در مورد وصیّت بوده ، اشکال ندارد به شرط آنکه 

وصی ّ و ناظر این کار را به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه ای نباشد که منجر به 

: شخصی در بیماری منجر به موت ، به دو 6314شود. س اهمال و عدم اجرای وصیّت 

نفر به عنوان وصی ّ و نائب وصی ّ وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت 

را باطل کرده و وصی ّ و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّتنامه دیگری نوشته و در 

خود قرار داده است ، آیا وصیّت  آن یکی از نزدیکان خود را که غائب می باشد، وصی ّ

اوّل بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی می ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم 

صحیح و شخص غائب وصی ّ باشد در صورتی که وصی ّ اوّل و نائب او که عزل شده 

ند، آیا نمایاند به وصیّتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن 

تصرفات آنان عدوانی محسوب می شود و واجب است آنچه را از مال میّت انفاق کرده 

 اند به وصی ّ دوم برگردانند؟

ج : بعد از آنکه میّت در زمان حیات خود از وصیّت اوّل عدول نمود و وصی ّ اوّل را 

یّت استناد و عزل کرد، وصی ّ معزول بعد از آگاهی از عزل خود حق ّ ندارد به آن وص

عمل نماید و تصرّفات او در مال مورد وصیّت ، فضولی و متوقف بر اجازه وصی ّ می 

باشد، در نتیجه اگر آن را اجازه نکند، وصی ّ معزول ضامن اموالی است که مصرف کرده 

: شخصی وصیّت کرده است که یکی از امالک او متعلّق به یکی از 6316است . س 

عد از دو سال ، وصیّت خود را بطور کامل تغییر داده است ، آیا فرزندانش باشد، سپس ب
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عدول او از وصیّت قبلی به وصّیت بعدی شرعاً صحیح است ؟ و در صورتی که این 

شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصی ّ معیّن 

مساوی دارای این مسئولیت او یعنی پسر بزرگش است یا آنکه همه فرزندان او بطور 

 هستند؟

ج : عدول موصی از وصیّت تا زمانی که زنده است و از سالمت عقلی برخوردار است 

شرعاً اشکال ندارد و وصیّت صحیح و معتبر از نظر شرعی ، وصیّت بعدی می باشد و 

مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتی که قادر به استخدام پرستار از مال خودش 

شد، بطور مساوی بر عهده همه فرزندان اوست که توانایی مراقبت از او را دارند و نبا

: پدری ثلث اموالش را برای خودش وصیّت 6312وصی ّ به تنهایی مسئول آن نیست . س 

کرده و مرا وصی ّ خود قرارداده است ، بعد از تقسیم ترکه ، ثلث آن کنار گذاشته شده 

 صایای او قسمتی از ثلث مال او را بفروشم ؟، آیا جایز است برای اجرای و

 173ص: 

ج : اگر وصیّت کرده باشد که ثلث اموالش برای اجرای وصایای او مصرف شود، فروش 

آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردی که در وصیّتنامه ذکر شده است 

، اشکال ندارد. ولی اگر وصیّت کرده که درآمدهای ثلث برای اجرای وصایای او 

ایز نیست هر چند برای مصرف در موارد مصرف شود، در این صورت فروش عین ثلث ج

: اگر موصی ، وصی ّ و ناظر را تعیین کند، ولی وظایف و اختیارات 6313وصیّت باشد. س 

آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نیز نشود، در این 

ند جدا کصورت وظیفه وصی ّ چیست ؟ آیا جایز است ثلث اموال موصی را از ترکه او 

و در امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجرّد وصیّت و تعیین وصی ّ برای استحقاق او نسبت 
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به ثلث ترکه اش کافی است تا در نتیجه بر وصی ّ، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن 

 برای موصی واجب باشد؟

 ،ج : اگر مقصود موصی از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلی خاص ، فهمیده شود

واجب است وصی ّ به فهم خود نسبت به تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصی که از 

این طریق بدست آمده عمل کند و در غیر این صورت وصیّت به خاطر ابهام و عدم ذکر 

همه پارچه »: شخصی اینگونه وصیّت کرده است : 6319متعلّق آن ، باطل و لغو است . س 

غیره  »آیا مقصود از کلمه « ره متعلّق به همسرم باشدهای دوخته شده و دوخته نشده و غی

اموال منقول اوست یا اینکه منظور چیزهایی است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند « 

 کفش و امثال آن ؟

که در وصیّتنامه آمده است معلوم نشود و از « غیره » ج : تا زمانی که منظور از کلمه 

میده نشود، این جمله از وصیّتنامه با توجّه به اجمال و خارج هم مقصود موصی از آن فه

ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکی از احتماالتی که در سؤال آمده ، 

: زنی وصیّت کرده که از ثلث ترکه 6311متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است . س 

رای ردّ مظالم و خمس و کارهای اش هشت سال نماز قضا برای او خوانده شود و بقیّه آن ب

خیر مصرف گردد. با توجّه به اینکه زمان عمل به این وصیّت مصادف با دوران دفاع 

مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بیشتری داشته و وصی ّ هم یقین دارد که حتّی 

یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست ، ولی در عین حال شخصی را اجیر کرده که به 

سال برای او نماز بخواند و مقداری از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقیمانده  مدّت دو

را برای پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده ، آیا در مورد عمل به وصیّت ، چیزی 

 بر عهده وصی ّ هست ؟
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ج : واجب است به وصیّت همانگونه که مّیت وصّیت کرده ، عمل شود و جایز نیست 

ن را حتّی در بعضی از موارد ترک کند، بنا بر این اگر حتّی مقداری از وصی ّ، عمل به آ

: 6311آن مال را در غیر مورد وصّیت مصرف نماید، به همان مقدار ضامن است . س 

شخصی به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصیّتنامه آمده است 

ه ترکه موصی اعم از منقول و غیر منقول و عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که هم

نقد و طلب هایی که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهی های او از اصل 

 ترکه ، ثلث آن از 

 179ص: 

که در وصیّتنامه آمده است مصرف گردد و  1و  1و  9همه ترکه جدا شود و طبق مواد 

ثه فقیر شود. ولی دو وصی ّ از زمان بعد از گذشت هفده سال باقیمانده ثلث ، خرج ور

فوت موصی تا پایان این مدّت موفق به جدا کردن ثلث نشده اند و عمل به مواد مذکور 

برای آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعی هستند که وصّیت نامه بعد از انقضای مدّت 

حکم این مزبور باطل است و آن دو وصی ّ هم حق ّ دخالت در اموال موصی را ندارند، 

 مسئله چیست ؟ و این دو وصی ّ چه وظیفه ای دارند؟

ج : وصیّت و وصایت وصی ّ با تأخیر در اجرا باطل نمی شود، بلکه بر آن دو وصی ّ 

واجب است به وصیّت عمل کنند هر چند مدّت آن طوالنی شود و تا زمانی که وصایت 

 رثه حق ّ ندارند مزاحم آنآنان مقید به مهلت خاصی که به پایان رسیده است نباشد، و

: بعد از تقسیم ترکه میّت بین ورثه و صدور اسناد 6319دو در اجرای وصیّت شوند. س 

مالکیت به نامهای آنان و گذشت شش سال از آن ، یکی از ورثه ادعا می کند که متوفّی 

 و بطور شفاهی به او وصیّت کرده است که قسمتی از خانه به یکی از پسران او داده شود
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بعضی از زنان هم به این امر شهادت می دهند، آیا بعد از گذشت مدّت مزبور، ادعای او 

 پذیرفته می شود؟

ج : مرور زمان و اتمام مراحل قانونی تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت ، در صورتی که 

مستند به دلیل شرعی باشد نیست ، در نتیجه اگر مدّعی وصیّت ، ادعای خود را از طریق 

رعی ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمایند و در غیر این صورت هر ش

کسی که اقرار به صحت ادعای او کرده ، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به 

: شخصی به دو نفر وصّیت 6313مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نماید. س 

روشند و به نیابت از او به حج ّ بروند و در کرده است که قطعه ای از زمین های او را بف

وصیّت نامه خود یکی از آن دو را به عنوان وصی ّ و دیگری را ناظر بر او قرار داده است 

، سپس شخص سومی پیدا شده است که ادعا می کند که مناسک حج ّ را بدون کسب 

ر وصی ّ هم از دنیا اجازه از وصی ّ و ناظر به نیابت از او بجا آورده است و در حال حاض

رفته و فقط ناظر زنده است ، آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف میّت فریضه 

حج ّ انجام دهد؟ یا آنکه واجب است پول زمین را به عنوان اجرت به کسی بدهد که 

ادعا می کند از طرف میّت حج ّ را بجا آورده است ؟ و یا چیزی در این رابطه بر او واجب 

 نیست ؟

ج : در صورتی که حج ّ بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج ّ توسط نائب 

، بری ء الذّمه شود اگر شخص سومی به نیابت از مّیت حج ّ بجا آورد، برای او کافی 

است ولی آن شخص حق ّ مطالبه اجرت از هیچ کس را ندارد و در غیر این صورت ، 

وصیّت میّت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج ّ را  ناظر و وصی ّ باید به

بجا آورند و اگر وصی ّ قبل از عمل به وصیّت بمیرد، بر ناظر واجب است که برای عمل 

: آیا جایز است ورثه ، وصی ّ را وادار به 6317به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کند. س 
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از طرف میّت نمایند؟ و وصی ّ در این مورد  پرداخت مبلغ معّینی برای قضای نماز و روزه

 چه تکلیفی دارد؟

 ج : عمل به وصایای میّت جزء مسئولیت های وصی ّ و بر عهده اوست و باید بر اساس 

 171ص: 

مصلحتی که تشخیص می دهد به آن عمل کند و ورثه حق ّ دخالت در آن را ندارند. س 

ن مخازن نفتی همراه او بوده و در : سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمبارا6314

نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود شده و کسی هم از مضمون آن آگاه نیست و در 

حال حاضر وصی ّ نمی داند که آیا فقط او به تنهایی وصی ّ است یا آنکه وصی ّ دیگری 

 نیز وجود دارد، وظیفه او چیست ؟

ب است در مواردی که یقین به حصول ج : بعد از ثبوت اصل وصّیت ، بر وصی ّ واج

تغییر و تبدیل در آنها ندارد، به وصیّت عمل نماید و به این احتمال که ممکن است وصی ّ 

: آیا جایز است موصی فردی غیر از ورثه اش را به 6316دیگری نیز باشد اعتنا نکند. س 

 فت نماید؟عنوان وصی ّ خود برگزیند؟ و آیا کسی حق ّ دارد با این کار او مخال

ج : انتخاب و تعیین وصی ّ از بین کسانی که موصی ، آنان را شایسته این کار می داند، 

منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردی غیر از ورثه را به عنوان وصی ّ خود 

: آیا جایز است بعضی از ورثه 6312تعین کند و ورثه حق ّ اعتراض به او را ندارند. س 

ان و یا جلب موافقت وصی ّ، از اموال میّت تحت عنوان ضیافت بدون مشورت با دیگر

 برای او انفاق کنند؟

ج : اگر قصد آنان از این کار، عمل به وصیّت است ، انجام آن بر عهده وصی ّ میّت است 

و آنان حق ّ ندارند بدون موافقت وصی ّ، خودسرانه اقدام به این کار کنند و اگر قصد 
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به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن سایر ورثه  دارند که از ترکه میّت

است و اگر آنان راضی نباشند، نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد. 

: موصی در وصیّتنامه اش ذکر کرده است که فالنی وصی ّ اوّل و زید وصی ّ 6313س 

ا هم وصی ّ او هستند یا آنکه فقط نفر دوم او و عمرو وصی ّ سوم اوست ، آیا هر سه نفر ب

 اوّل وصی اوست ؟

ج : این موضوع تابع قصد و نظر موصی است و تا از شواهد و قرائن بدست نیاید که 

مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو اجتماعی است و یا وصایت آنان به نحو ترتیبی و 

ند. س اجتماعی عمل نمای تعاقبی است ، باید توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو

: اگر موصی سه نفر را به نحو اجتماعی وصی ّ خود قرار دهد، ولی آنان در مورد 6319

 روش عمل به وصیّت ، به توافق نرسند، نزاع بین آنان چگونه باید از بین برود؟

ج : در موارد تعدّد وصی ّ، در صورتی که راجع به چگونگی عمل به وصیّت اختالف 

: با توجّه به اینکه من پسر 6311واجب است به حاکم شرع مراجعه نمایند. س بروز کند، 

بزرگ پدرم هستم و شرعاً باید قضای نماز و روزه های او را بجا بیاورم ، در موردی که 

قضای نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولی وصیّت کرده باشد که فقط قضای 

 آورده شود، تکلیف من چیست ؟نماز و روزه یک سال برای او بجا 

ج : اگر میّت وصیّت کرده باشد که قضای نماز و روزه های او از ثلث ترکه بجا آورده 

شود، جایز است از ثلث ترکه ، شخصی را برای انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز و روزه 

 ای که بر ذمّه

 171ص: 
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رای ما واجب است که آنها را باوست بیشتر از مقداری باشد که وصیّت کرده است ، بر ش

او قضا کنید، هر چند با اجیر کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد. س 

: شخصی به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنی از زمین های او را 6311

ی ابفروشد و با پول آن از طرف او حج ّ بجا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را بر

پدرش انجام دهد، ولی با توجّه به اینکه نتوانسته به موقع ، مجوز سفر حج ّ را از سازمان 

حج ّ و زیارت بگیرد و اخیراً هزینه های آن هم افزایش یافته است ، بطوری که پول آن 

زمین برای انجام سفر حج ّ کفایت نمی کند، عمل به وصیّت توسط خود او غیر ممکن 

جه مجبور شده جهت انجام حج ّ برای پدرش کسی را نائب بگیرد، شده است ، در نتی

ولی پول زمین برای اجرت نیابت کافی نیست ، آیا بر بقیّه ورثه واجب است که برای 

عمل به وصیّت پدر با او همکاری کنند یا آنکه انجام آن فقط وظیفه پسر بزرگتر است 

 را انجام دهد؟زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه حج ّ 

ج : در فرض مورد سؤال ، پرداخت هیچ یک از هزینه های حج ّ بر سایر ورثه واجب 

نیست ، ولی اگر حج ّ بر ذمّه موصی مستقر شده باشد و پول زمینی که جهت انجام حجّ  

به نیابت از او معیّن کرده برای پرداخت هزینه های حج ّ نیابتی هر چند از میقات کافی 

این صورت واجب است هزینه های حج ّ میقاتی از اصل ترکه تکمیل شود. نباشد، در 

: اگر قبضی وجود داشته باشد که نشان دهد مّیت مبالغی را به عنوان حقوق 6319س 

شرعی خود پرداخته و یا عده ای شهادت دهند که او حقوق خود را می پرداخته است ، 

 است ؟ آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعی او از ترکه واجب

ج : مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغی به حساب حقوق شرعی توسط میّت و یا شهادت 

شهود به اینکه او حقوق شرعی خود را می پرداخته است ، حجت شرعی بر برائت ذمّه او 

از آن حقوق و همچنین عدم تعلّق حقوق شرعی به اموال او محسوب نمی شود، در نتیجه 

ر وصیّت نامه اعتراف کرده باشد که مقداری به عنوان حقوق اگر او در زمان حیات یا د
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شرعی بدهکار است و یا در ترکه او وجود دارد و یا ورثه یقین به آن پیدا کنند، بر آنان 

واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن دارند، از اصل 

: شخصی 6313یزی بر آنان واجب نیست . س ترکه میّت بپردازند و در غیر این موارد چ

ثلث اموالش را برای خودش وصّیت کرده و در حاشیه وصیّتنامه خود قید کرده است که 

خانه موجود در باغ برای تأمین مخارج ثلث است و وصی ّ باید بعد از گذشت بیست سال 

که اید از همه تراز وفات او، آن را بفروشد و پول آن را برای او مصرف نماید. آیا ثلث ب

اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتی که قیمت خانه کمتر از مقدار ثلث 

باشد، از سایر اموال میّت تکمیل شود، یا آنکه ثلث ، فقط خانه است و اموال دیگری از 

 ورثه به عنوان ثلث گرفته نمی شود؟

 ه ذکر کرده ، فقط خانه را به عنوانج : اگر بخواهد با وصیّت و آنچه در حاشیه وصّیتنام

ثلث برای خودش تعیین کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهی 

های میّت بیشتر نباشد، در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به میّت دارد و 

 همینطور است اگر

 179ص: 

اشد و خانه برای مصارف ثلث بقصد او بعد از وصیّت به ثلث ترکه برای خودش ، تعیین 

قیمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و در غیر این صورت 

باید اموال دیگری از ترکه به خانه ضمیمه شود، به مقداری که مجموع آنها به اندازه ثلث 

 ز: بعد از گذشت بیست سال از تقسیم ارث و گذشت چهار سال ا6317ترکه برسد. س 

اینکه دختر میّت سهم خود را فروخته است ، مادر وصّیتنامه ای را آشکار کرد که بر 

اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این 

وصیّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولی تا کنون کسی را از وجود آن آگاه 
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ه بطالن تقسیم ارث و فروش سهم االرث توسط نکرده است ، آیا با وجود آن حکم ب

دختر میّت می شود؟ و بر فرض بطالن ، آیا ابطال سند رسمی ملکی که شخص سومی 

 آن را از دختر خریده ، بر اثر اختالف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است ؟

ت اج : بر فرض صحت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتبر، چون مادر از زمان وف

شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به آن وصیّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش 

آن به دیگری توسط او، وصّیتنامه در دست مادر بوده و در عین حال نسبت به وصّیت 

سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوری از 

مچنین هنگامی که آن دختر سهم خود را فروخته ، به اعالم نداشته خودداری نموده و ه

فروش آن هم اعتراضی نکرده است ، همه اینها رضایت او به گرفتن سهم االرث توسط 

دختر و فروش آن محسوب می شود و بعد از آن حق ّ ندارد آنچه را به دخترش داده از 

د و معامله ای که دختر او مطالبه کند و همچنین حق ّ مطالبه چیزی را هم از مشتری ندار

: یکی از 6394او انجام داده محکوم به صحت است و مبیع نیز مال مشتری است . س 

شهدا به پدرش وصیّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونی او قادر به پرداخت بدهی 

های او نیست ، آن را بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت کرده 

ر کارهای خیر مصرف شود و پول زمین هم به دائی او داده شود و مادرش را که مبلغی د

هم به حج ّ بفرستد و قضای چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس 

برادر وی با همسرش ازدواج نمود و با آگاهی از خرید قسمتی از خانه توسط همسر شهید 

میر خانه پرداخت کرد و یک سکه طال هم از در خانه او ساکن شد و مبلغی را برای تع

فرزند شهید گرفت تا برای تعمیر خانه مصرف کند، تصرفات او در خانه شهید و اموال 

فرزند او چه حکمی دارد؟ با توجّه به اینکه اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید 

 چه حکمی دارد؟ نموده ، استفاده او از حقوق ماهانه ای که مخصوص فرزند شهید است
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ج : واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالی 

او از آن ، ثلث باقیمانده آن برای اجرای وصیّت های او مانند قضای نماز و روزه از طرف 

او و پرداخت هزینه سفر حج ّ به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث دیگر و 

انده ثلث قبلی بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق باقیم

کتاب و سنت تقسیم شود و همه تصرفات در خانه و وسایلی که مال آن شهید هستند باید 

 با اذن 

 173ص: 

ورثه و ولی ّ شرعی صغیر صورت بگیرد و برادر شهید هم حق ّ ندارد هزینه تعمیراتی را 

ذن و اجازه ولی ّ شرعی صغیر در خانه انجام داده ، از مال صغیر بردارد و که بدون ا

همچنین جایز نیست سکه طال و حقوق ماهانه صغیر را برای تعمیر خانه و مخارج خودش 

مصرف نماید و حتّی نمی تواند آنها را برای انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با 

غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن را به  اذن و اجازه ولی ّ شرعی او و در

صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولی ّ شرعی صغیر 

: موصی در وصیّت نامه خود نوشته است که همه اموال او که 6396صورت بگیرد. س 

از  هکتار آن بعدشامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شده اند که دو 

وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای او 

مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهای او کمتر از دو 

هکتار است ، بنا بر این اولًا آیا مطلبی که در وصّیتنامه نوشته ، مصالحه بر اموال به آن 

او نوشته محسوب می شود یا آنکه وصیّت بر اموالش بعد از وفات اوست ؟  صورت که

و ثانیاً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است ، آیا همه 

آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده 

 باید عمل شود؟بود منتفی می شود یا آنکه به گونه دیگری 
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ج : تا زمانی که تحقّق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح شرعی که متوقف 

بر قبول مصالح له در زمان حیات مصالح است ، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده 

بر وصیّت حمل می شود، در نتیجه وصیّت او راجع به اینکه باغهای میوه برای جمعی از 

خودش باشد در ثلث مجموع ترکه ، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر  فرزندان او و

اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان ، مقدار زائد بر ثلث ، ارث آنان است . 

: فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از 6392س 

یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به هر 

بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در 

آن زمان حق ّ خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق ّ خود را از 

ه حال حاضر ک برادرش مطالبه کرد. ولی برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در

چندین سال از آن می گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده ، 

اعالم نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان 

قدرت خریدش در آن زمان ، مطالبه می کند و برادر او از پرداخت آن خودداری می 

 ا مّتهم به مطالبه ربا می نماید. این مسأله چه حکمی دارد؟کند و خواهرش ر

ج : اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیّت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان 

مونث بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت 

ید هنگام پرداخت ، از قدرت مبلغ مورد وصیّت را دارند، ولی در صورتی که قدرت خر

خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد، احوط این است که دو طرف در مورد 

 مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست .

 177ص: 
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: پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین 6393س 

ان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه کشاورزی را به عنوان ثلث اموالش

های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره ، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که 

تنها پسرشان هستم وصّیت کردند و با توجّه به اینکه آنان بعد از وفات ، پول نقدی 

کردم ، آیا اکنون جایز است  نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت

 مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم ؟

ج : اگر آنچه را که برای میّت خرج کرده اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن 

از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را از ثلث اموال میّت بردارید و در غیر این صورت 

وصیّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج : مردی 6399جایز نیست . س 

نکرد، ثلث خانه ای که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجّه به اینکه او بعد از 

انقضای عدّه ، ازدواج نکرده و نشانه ای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، 

 صی چیست ؟تکلیف وصی ّ و سایر ورثه در مورد اجرای وصیّت مو

ج : بر آنان واجب است فعلًا ملک مورد وصّیت را به زوجه بدهند، ولی این انتقال مشروط 

به عدم ازدواج است ، در نتیجه اگر بعد از آن ، ازدواج کند، ورثه حق ّ فسخ و پس 

: هنگامی که می خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از 6391گرفتن ملک را دارند. س 

برده بود و بین ما و عمو و مادر بزرگ ما مشترک بود و آنان نیز آن اموال  پدرش به ارث

را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصّیت نامه جدّم مربوط به سی سال 

قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادر بزرگ و عمویم عالوه بر سهمشان از 

د هم وصّیت کرده بود، ولی آن دو این مبلغ را به قیمت فعلی ترکه ، مبلغ معّینی پول نق

آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصّیت را از اموال مشترک به خود 

 تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعاً صحیح است ؟
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ر گج : احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول ، با هم مصالحه کنید، و ا

: یکی از شهدای 6391در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد. س 

عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به حرم ابی عبد اللّه 

الحسین علیه السالم در کربالی معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در 

وصیّت ممکن شود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، خانه نگه داریم تا عمل به 

آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات ، از آن در مسجد یا حسینیه محله 

 استفاده کنیم ؟

ج : اگر حفظ فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از 

: شخصی وصیّت کرده 6399اشکال ندارد. س آن بطور موقّت در مسجد یا حسینیه باشد، 

که مقداری از درآمدهای بعضی از امالکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی 

و امور خیریه و مانند آن برسد، ولی ملک مذکور و امالک دیگر او غصب شده اند و 

ز ا گرفتن آن از دست غاصب هزینه هایی را دربر دارد، آیا جایز است که آن هزینه ها

موصی به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب برای صحت 

 وصیّت کافی است ؟

 944ص: 

ج : برداشتن هزینه های گرفتن امالک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت 

، به همان مقدار اشکال ندارد و برای صحت وصیّت به ملک ، قابلیت آن برای استفاده 

یّت کافی است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و این کار در مورد وص

: شخصی همه اموال منقول و غیر منقول خود را 6393هم نیازمند صرف مال باشد. س 

برای پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است ، 
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تر اشد، چگونه آن اموال بین شش دخآیا این وصیّت نافذ است ؟ و در صورتی که نافذ نب

 و یک پسر تقسیم می شود؟

ج : صحت وصیّت مزبور فی الجمله مانعی ندارد، ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه 

نافذ است و در مقدار زائد بر آن ، متوقف بر اجازه جمیع ورثه است ، در نتیجه اگر 

ترکه  23هم االرث خود را از دخترها از اجازه آن خودداری کردند، هر یک از آنان س

می برند، بنا بر این دارایی پدر به بیست و چهار قسمت تقسیم می شود و سهم پسر از آن 

می شود و سهم هر یک از  929باقیمانده  23و سهم او از  329به عنوان ثلث موصی به 

است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف  229دخترها هم 

 دیگر بین آن شش دختر تقسیم می شود.

 946ص: 

 احکام ارث 

 مسأله اختصاصی 

)زنجانی (: پیش از شرح تفصیلی احکام و مسائل ارث ذکر برخی از اصطالحات و قواعد 

 آن مفید به نظر می آید.

الف : وارثان خویشاوند نسبی در سه طبقه قرار دارند، و طبقه اّول و دوم از دو صنف 

 تشکیل می شود.

طبقه اوّل : دارای دو صنف است : صنف اوّل : پدر و مادر. صنف دوم : فرزندان )بی 

 واسطه یا با واسطه (.
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ا اسطه یطبقه دوم : دارای دو صنف است : صنف اوّل : پدر بزرگ و مادر بزرگ )بی و

با واسطه (. صنف دوم : برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده )بی واسطه یا با واسطه 

.) 

 طبقه سوم : که یک صنف است : عمو و عمّه و دایی و خاله و فرزندان آنها.

مراد از عمو، عموی خود شخص یا عموی پدر یا مادر یا عموی پدر بزرگ یا مادر بزرگ 

مراد از عمّه و دایی و خاله ، و مراد از فرزندان ، فرزندان بی واسطه  و .. است و همین طور

 یا با واسطه می باشد.

 سه قاعده مربوط به طبقات و اصناف وارثان :

قاعده اوّل : هر طبقه بر طبقه بعدی مقدم است و با بودن یک نفر از طبقه اّول نوبت به 

 نوبت به طبقه سوم نمی رسد.طبقه دوم نمی رسد و با بودن یک نفر از طبقه دوم 

قاعده دوم : در هر صنف ، کسی که به میّت نزدیکتر است ، بر کسی که از میّت دورتر 

است مقدم است ، ولی خویشاوند نزدیکتر در یک صنف بر خویشاوند دورتر در صنف 

مقدّم  هدیگر مقدّم نیست . بنا بر این فرزند بر نوه و نوه بر نتیجه مقدّم است ، ولی پدر بر نو

نیست ، چون در دو صنف قرار دارند، و نیز پدر بزرگ خود میّت بر پدر بزرگ پدر میّت 

مقدّم است و برادر بر برادرزاده مقدّم است ، ولی پدر بزرگ بر برادرزاده و نیز برادر بر 

 پدر بزرگ با واسطه مقدّم نیست چون در دو صنف قرار دارند.

ی ، بر خویشاوند پدری مقدّم است ، به شرطی که هر قاعده سوم : خویشاوند پدر و مادر

دو در یک فاصله از میّت قرار داشته باشند، ولی اگر فاصله آنها یکی نباشد، خویشاوند 

پدر و مادری مقدّم نیست ، بنا بر این خویشاوند نزدیکتر بر خویشاوند دورتر مقدّم است 
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یق ت برسد و خویشاوند دورتر از طر، هر چند خویشاوند نزدیکتر از طریق تنها پدر به میّ

 پدر و مادر.

 از قاعده دوم و سوم یک مورد استثنا شده است : پسر عموی پدر و مادری میّت بر عموی 

 942ص: 

پدری میّت مقدّم است ، و ظاهراً دختر عمو همچون پسر عمو و عمّه همچون عمو می 

و مادری و عموی پدری ، دایی باشد. این استثنا در جایی است که همراه پسر عموی پدر 

 یا خاله پدری و خود نداشته باشند و گرنه این استثنا در کار نیست .

ب : زن و شوهر در طبقه بندی سه گانه فوق قرار ندارند، بلکه زن و شوهر همراه تمامی 

 طبقات ارث می برند و مانع ارث بردن هیچ طبقه ای هم نمی شوند.

بی و سببی گاه با کسر مشخّصی معیّن شده است ، به این ج : سهم االرث خویشاوندان نس

می « بر فرض»یا « صاحب فرض »و به وارثی که به این شکل ارث می برد، « فرض »کسر 

گویند. و گاه سهم االرث بدون کسر مشخّصی تعیین شده است ، وارثی که به این شکل 

 خوانده می شود.« قرابت بر»ارث می برد 

 صاحبان فرض )فرض برها( عبارتند از : 23، 61، 63، 63، 69، 62فرضهای ارث : 

شوهر ) در صورتی که میّت ، فرزند و لو با واسطه نداشته  2یک دختر )بدون پسر(.  6: 62

 یک خواهر پدر و مادری یا تنها پدری )بدون برادر(. 3باشد(. 

زن ) در  2باشد.( شوهر ) در صورتی که میّت ، فرزند بی واسطه یا با واسطه داشته  6: 69

 صورتی که میّت ، فرزند بی واسطه یا با واسطه نداشته باشد(.

 : زن ) در جایی که میّت ، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد(.63
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مادر ) در صورتی که میّت ، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد و پدر میّت هم باشد  6: 63

[ توضیح 2932راد از حاجب در اینجا در مسأله ]و حاجبی از ارث مادر هم در کار نباشد، م

دو یا چند برادر مادری ، یا دو یا چند مادر خواهری ، یا برادر و مادر  2داده خواهد شد.( 

 خواهری .

پدر ) در صورتی که مّیت ،  2مادر ) در صورتی که مّیت ، فرزند داشته باشد.(  6: 61

ر فرقی نیست که هر یک به تنهایی باشد یا ه فرزند داشته باشد.( در این سهم پدر و مادر،

مادر ) در صورتی که میّت ، فرزند نداشته باشد و پدر میّت هم زنده  3دو با هم باشند. 

 یک برادر یا خواهر مادری . 9باشد ولی حاجبی از ارث مادر در کار باشد(. 

ه باشد، وجود داشتتوضیح : اگر میّت فرزند نداشته باشد، چنانچه تنها پدر یا تنها مادر 

در صورت عدم  63مادر یا پدر قرابت بر است و چنانچه هر دو باشند، مادر فرض بر 

 در صورت وجود حاجب ( و پدر قرابت بر است . 61حاجب و 

دو یا چند خواهر پدر و مادری یا فقط پدری )بدون  2دو یا چند دختر )بدون پسر(.  6: 23

 برادر(.

 دو قاعده :

قاعده اوّل : فرض برها اوّل سهم خود را می برند و سپس قرابت برها بقیه ترکه را ارث 

می برند. این قاعده یک استثنا دارد: اگر یک یا چند خواهر پدر و مادری یا تنها پدری ، 

با پدر بزرگ یا مادر بزرگ اجتماع کنند )خواه وارث دیگری هم در کار باشد یا نباشد( 

نمی گردد، بلکه پدر بزرگ به منزله برادر و مادر بزرگ به منزله خواهر این قاعده جاری 

 بوده ، ارث همانند صورتی که تنها

 943ص: 
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 برادران یا خواهران وجود داشته باشند تقسیم می گردد.

قاعده دوم : در خویشاوندان مادری ، مذکّر و مونّث به طور مساوی ارث می برند ولی 

ر یا تنها پدری ، مذکّر دو برابر مونّث ارث می برد؛ بنا بر این در خویشاوندان پدر و ماد

برادر و خواهر مادری ارث مساوی دارند، و برادر پدر و مادری دو برابر خواهر پدر و 

مادری ، و برادر پدری دو برابر خواهر پدری ارث می برد. توضیح بیشتر این قاعده در 

 ضمن مسائل آینده خواهد آمد.

ی که در مسائل این فصل و سایر فصول رساله گفته می شود مخصوص تذکّر: احکام

انسانهای آزاد می باشد و بندگان احکام مخصوصی دارند که به جهت عدم ابتالء به آن 

 ، در این رساله نیامده است .

 [2728]مسأله 

کسانی که بواسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند: دسته اول : پدر و  2923مسأله 

ر و اوالد میت است و با نبودن اوالد، اوالدِ اوالد هر چه پایین روند هر کدام آنان که ماد

( و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث 6به میت نزدیکتر است ارث می برد )

( دسته دوم : جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه باال رود و جدّه یعنی مادر 2نمی برند )

( و با نبودن 3چه باال رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر ) بزرگ و مادر او هر

( 1( هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد )9برادر و خواهر، اوالد ایشان )

و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند. دسته سوم : عمو و عمه و دایی 

( و تا یک نفر از عموها 9والد آنان هر چه پایین روند )(( و ا1و خاله )هر چه باال روند )

( ولی اگر 3و عمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند، اوالد آنان ارث نمی برند )

میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد )و غیر از اینها وارثی نداشته 

( 64عموی پدری ارث نمی برد )(( ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و 7باشد )
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( )بهجت 2( )بهجت (: بدین معنی که مثلًا اگر نوه میت هست نتیجه او ارث نمی برد .. )6)

(: مگر این که کسی که از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود که در این 

انی )سیست ( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (،3صورت نوبت به طبقه دوّم می رسد .. )

(، )صافی (: دسته دوم : جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه ، یعنی : مادر بزرگ و خواهر و برادر 

( )بهجت (: که معنای آن در طبقه اّول 1( )مکارم (: و اوالد اوالد ایشان .. )9است .. )

( )مکارم (: 9( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )نوری ( نیست [ )1گفته شد .. )

)البته هر کدام نزدیکترند ارث می برند( و تا یک نفر از عمو و عمه ها و دائی و خاله ها 

زنده اند اوالد آنان ارث نمی برند و تا اوالد آنها زنده اند اوالد اوالد آنها ارث نمی برند 

و تنها یک استثناء دارد و آن اینکه : اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری 

 اشد عموی پدری ارث نمی برد و مال به پسر عموی پدر و مادری می رسد.داشته ب

)خوئی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، )سیستانی (، )صافی (: دسته سوّم : عمو و عمّه و دایی 

 و خاله و اوالد آنان است ..

 949ص: 

( )سیستانی (: ولی اگر میت یک عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته 3)

باشد، و دایی و خاله نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد، و عموی 

پدری ارث نمی برد؛ لیکن اگر عمو یا پسر عمو متعدّد باشد و یا این که همسر میّت حیات 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات 7داشته باشد، این حکم خالی از اشکال نیست . )

( )بهجت (: 64(، )گلپایگانی (، )صافی ( و )تبریزی ( نیست [ ) عظام : )اراکی (، )خوئی

]و[ اگر میت وارثی از قبیل پسر یا دختر عمو، یا پسر یا دختر عمه ، یا پسر یا دختر دایی 

، یا پسر یا دختر خاله که از طرف پدر و مادر هستند و از طرف دیگر عمو یا عمه یا دایی 
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یا فقط مادر دارد، احتیاط در این است که دو طبقه با یا خاله از طرف دیگر از طرف پدر 

 هم صلح نمایند.

 )فاضل (: مسأله افراد به دو واسطه از متوفّی ارث می برند: الف : نسبی . ب : سببی .

الف : وارث نسبی یعنی کسانی که با متوفّی نسبت فامیلی دارند و به سه دسته عمده تقسیم 

می گویند و تا یک نفر از طبقه اوّل باشد افراد طبقه  می شوند که هر دسته را یک طبقه

دوم ارث نمی برند ]و[ تا یک نفر از طبقه دوّم ارث زنده باشند )و لو نوه یا نتیجه خواهر 

 و برادر باشند یا جدّ یا جدّه دوم یا سوم میّت باشند( افراد طبقه سوم ارث نمی برند.

و  ج ارث می برند و در کنار وارث نسبیب : وارث سببی یعنی کسانی که به سبب ازدوا

 همراه آنها ارث می برند و تفصیل آن بعداً بیان می شود.

 )زنجانی (: مسأله کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث می برند سه طبقه هستند:

طبقه اّول : که از دو صنف تشکیل شده است : صنف اوّل : پدر و مادر. صنف دوم : 

فرزند )مستقیم یا غیر مستقیم ، هر چه پایین روند(. با توجّه به قاعده ای که در مقدمه 

)قسمت الف / قاعده دوم ( گفته شد، تا یکی از فرزندان میّت وجود داشته باشد نوبت به 

نوه وجود داشته باشد، نوبت به نتیجه نمی رسد، ولی پدر و مادر، نوه نمی رسد و تا یک 

هم همراه فرزند ارث می برند و هم همراه نوه و هم همراه نتیجه و ..؛ و در هر حال تا 

 یک نفر از طبقه اوّل هست ، طبقه دوم ارث نمی برند.

 مادر طبقه دوم : که آن هم از دو صنف تشکیل شده است : صنف اوّل : پدر بزرگ و

بزرگ )مستقیم یا غیر مستقیم ، هر چه باال روند(. صنف دوم : برادر و خواهر و برادرزاده 

و خواهرزاده )مستقیم یا غیر مستقیم ، هر چه پایین روند(. و در هر صنف ، هر کس که 

به مّیت نزدیکتر است ارث می برد و با وجود او کسی که دورتر است ارث نمی برد؛ بنا 
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بزرگ یا مادر بزرگ مستقیم )هر چند مادری باشد( بر پدر بزرگ یا مادر بر این پدر 

بزرگ غیر مستقیم )هر چند پدری باشد( مقدّم است ؛ همچنین برادر یا خواهر بر برادرزاده 

یا خواهر زاده مقدّم است و نیز برادرزاده یا خواهرزاده بر نوه برادر یا نوه خواهر مقّدم 

نف با افراد صنف دیگر، نزدیکی یا دوری از میّت مالحظه است ، ولی بین افراد یک ص

 نمی شود، و در هر حال تا یک نفر از طبقه اوّل یا دوم هست ، طبقه سوم ارث نمی برند.

طبقه سوم : که همگی یک صنف هستند: عمو و عمّه و دایی و خاله )هر چه باال روند( و 

 اوالد

 941ص: 

نفر از عموها و عمّه ها و دایی ها و خاله های میّت آنان )هر چه پایین روند(. و تا یک 

زنده اند، اوالد آنها ارث نمی برند و در مورد اوالد آنان هم تا یک نفر از اوالد نزدیکتر 

وجود دارد، اوالد دورتر ارث نمی برند، ولی اگر مّیت عموی پدری و پسر عموی پدر و 

می رسد و عموی پدری ارث نمی  مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری

 برد، توضیح این حکم در مقدمه )قسمت الف استثناء قاعده دوم و سوم ( گذشت .

 [2729]مسأله 

اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اوالد آنان )و اوالدِ اوالدِ آنان (  2927مسأله 

برند و اگر اینها نباشند  ( عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می2( نباشند )6)

اوالدشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله جدّ و جدّه میّت 

و اگر اینها نباشند، اوالدشان ارث می برند. این مسأله در رساله آیت الّله )فاضل ( نیست 

جانی (: اگر عمو و ( )زن2( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )مکارم ( نیست [ )6)

 عمّه و دایی و خاله خود میّت و اوالد )مستقیم و غیر مستقیم ( آنان نباشند ..
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 [2711]مسأله 

گفته می شود از  2997تا  2994زن و شوهر به تفصیلی که بعداً ) در مسائل  2934مسأله 

اهد شد ویکدیگر ارث می برند. )زنجانی (: مسأله زن و شوهر به تفصیلی که بعداً گفته خ

 به همراه هر سه طبقه ، از یکدیگر ارث می برند.

 ارث دسته اّول 

 [2713]مسأله 

 اشاره

اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر یا مادر یا یک پسر  2936مسأله 

( و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، 6یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می رسد )

( و اگر یک پسر و یک دختر باشد 2همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود )

دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می برد و اگر چند  مال را سه قسمت می کنند،

پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوری قسمت می 6)

 کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

اگر تنها چند پسر یا چند دختر باشند همه مال را به طور مساوی قسمت می  )زنجانی (: و

کنند و اگر پسر و دختر باشند مال را طوری قسمت می کنند که هر پسر دو برابر دختر 

( )مکارم (: و اگر دختر و پسر هر دو باشند، مال را طوری قسمت می کنند که 2ببرد. )

 هر پسر دو برابر دختر ببرد.

(: مسأله طبقه اوّل : عبارتند از پدر مادر فرزندان فرزندان آنها )نوه ( به تفصیلی )فاضل 

که بیان می شود. اگر وارث فقط یک نفر از طبقه اوّل باشد همه مال میّت به او می رسد. 
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بنا بر این اگر پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر تنها وارث باشد تمام مال میّت به او 

 می رسد.

 ارث دو نفر از طبقه اوّل باشنداگر و

 941ص: 

 الف دو پسر: که مال میّت بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

 ب دو دختر: که مال میّت بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

 می شود. 23و سهم پسر  63ج یک پسر و یک دختر: سهم دختر 

 می شود. و بقیه سهم پسر 69د پدر یا مادر و یک پسر: سهم پدر یا مادر 

 و بقیه سهم دختر می شود. 69ه پدر یا مادر و یک دختر: سهم پدر یا مادر 

 و پدر و مادر: تفصیل آن بیان می شود.

 اگر وارث میّت همسر میّت و یک نفر از طبقه اول باشند:

 و بقیّه سهم پدر یا مادر می شود. 62الف پدر یا مادر و شوهر: سهم شوهر 

 و بقیه سهم پدر یا مادر می شود. 69م زن ب پدر یا مادر و زن : سه

 و بقیه به پسر یا دختر می رسد. 69ج یک پسر یا یک دختر و شوهر: سهم شوهر 

 و بقیه به پسر یا دختر می رسد. 63د یک پسر یا یک دختر و زن : سهم زن 

 اگر وارث میّت چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
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اگر وارث میّت چند پسر و چند دختر باشند، تمام مال بین آنها بگونه ای تقسیم می شود 

که هر پسر دو برابر هر دختر سهم ببرد مثلًا اگر میّت دو پسر و سه دختر داشته باشد مال 

 او به هفت قسمت تقسیم می شود و هر پسر دو سهم و هر دختر یک سهم می برد.

 مسائل اختصاصی 

 61اگر وارث میّت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند،  2996)زنجانی (: مسأله 

باقی مانده را پسر یا پسران می برند که اگر چند پسر باشند، آن  11مال را پدر یا مادر و 

 را به طور مساوی تقسیم می کنند.

باشند، سهم شوهر  اگر وارث ، شوهر و پدر و مادر و فرزندان میّت 2333)فاضل (: مسأله 

می رسد و بقیه مال بین بچه های میّت طبق  61می شود و به هر یک از پدر و مادر  69

 مسائل گذشته تقسیم می شود.

 63اگر وارث ، زن و پدر و مادر و فرزندان میّت باشند، سهم زن  2337)فاضل (: مسأله 

یّت طبق مسائل گذشته می شود و بقیه مال بین بچه های م 61و سهم پدر و مادر هر یک 

 تقسیم می شود.

 [2712]مسأله 

اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت میشود، دو قسمت  2932مسأله 

آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک 

یعنی پدر آنان با پدر میت ( 6برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند )

( اگر چه تا میت پدر و مادر 2یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه )

( اما بواسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می برد و بقیه 3دارد اینها ارث نمی برند )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

لمان و آزاد و ( )خوئی (، )اراکی (، )تبریزی (: همه آنان مس6( )9را به پدر می دهند )

 پدری باشند ..

 )مکارم (: همه آنها پدر و مادری باشند یا پدری فقط )یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی 

 949ص: 

( )سیستانی (: اگر میت دو 2باشد( مادر شش یک مال را می برد و بقیه به پدر می رسد. )

برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد 

و پدر آنان با پدر میّت یکی باشد، خواه مادرشان هم یکی باشد یا نه ، به شرط اینکه به 

( )نوری (: امّا آنان حاجب مادر می شوند، یعنی مانع می شوند که 3ند. )دنیا آمده باش

مادر بیش از شش یک ببرد و لذا مادر شش یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند. 

( )بهجت (: به شرط آنکه برادران یا خواهران کافر نباشند و در حالی که مادرشان آزاد 9)

 ند و هنگام مردن میت ، از مادر متولّد شده باشند.و مسلمان است آنها بنده نباش

)فاضل (: مسأله اگر وارث میّت فقط پدر و مادر باشند: الف : اگر متوفّی حدّ اقل دو برادر 

یا چهار خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد هر چند با وجود پدر و مادر ارث نمی برند 

ینها را حاجب می گویند بنا بر این سهم ارث ببرد و ا 61ولی نمی گذارند مادر بیش از 

و بقیه به  63و بقیه به پدر می رسد. ب اگر مادر حاجب نداشته باشد سهم مادر  61مادر 

 پدر می رسد.

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت ، فقط پدر و مادر او باشند، گاه مادر حاجب دارد و 

ّیت دو برادر یا چهار خواهر یا یک گاه ندارد مراد از حاجب در این مسئله این است که م

برادر و دو خواهر داشته باشد که همگی مسلمان و پدر شان با پدر میّت یکی باشد، )خواه 

 61مادرشان هم با مادر میّت یکی باشد یا نه ( در صورتی که مادر حاجب داشته باشد 
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د جب نداشته باشباقی مانده به پدر می رسد و در صورتی که مادر حا 11مال را می برد و 

 باقی مانده به پدر می رسد. 23مال را می برد و  63

 [2711]مسأله 

اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا  2933مسأله 

چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می کنند؛ 

مت و دختر سه قسمت آن را می بردو اگر دو برادر یا چهار پدر و مادر، هر کدام یک قس

( 2( مال را شش قسمت می کنند )6خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد )

پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقیمانده را 

ر تر می دهند، مثلًا اگچهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دخ

قسمت  9قسمت آن را به پدر و  1قسمت آن را به دختر و  61قسمت کنند  29مال میت را 

( )نوری (: در اینجا نیز برادران و خواهران حاجب مادر می 6( )3آن را به مادر می دهند )

شهور ( )خوئی (: م2شوند و مانع از بردن مادر بیش از شش یک مال می گردند و لذا .. )

( )خوئی (: و لکن این حکم محل اشکال 3این است مال را شش قسمت می کنند .. )

 است و بعید نیست که در این صورت نیز پنج قسمت کنند.

 )بهجت (: ولی در آن تأمّل است .

 )فاضل (: مسأله اگر وارث پدر و مادر و یک دختر باشند:

 943ص: 

و سهم دختر  61می شود و سهم پدر هم  61الف : اگر مادر حاجب داشته باشد سهم او 

باقیمانده بین پدر و دختر تقسیم می شود و از چهار قسمت یک قسمت  61می شود و  62
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قسمت تقسیم می شود و چهار  29به پدر و بقیه به دختر می رسد بنا بر این مال میّت به 

 سهم به دختر می رسد. 61سهم به پدر و  1سهم آن به مادر و 

در حاجب نداشته باشد مال میّت به پنج قسمت تقسیم می شود و یک سهم به ب : اگر ما

 پدر و یک سهم به مادر و سه سهم بقیه به دختر میّت می رسد.

)مکارم (: مسأله هرگاه وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشند، مال را پنج قسمت 

 می برد، مگر این که می کنند پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را

میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در این صورت 

مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می 

برد و یک قسمت باقیمانده را پدر و دختر در میان خود تقسیم می کنند و احتیاط آن 

 و در این تقسیم با هم صلح کنند.است که آن د

)سیستانی (: مسأله اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت برادر 

و خواهری با شرایط فوق نداشته باشد مال را پنج قسمت می کنند: پدر و مادر هر کدام 

ته گذش یک قسمت ، و دختر سه قسمت آن را می برد؛ و اگر برادر یا خواهر با شرایط

 63داشته باشد پدر یک پنجم و مادر یک ششم و دختر سه پنجم را می برند و نسبت به 

آن سهم  39که باقی مانده است و محتمل است سهم مادر باشد همچنان که محتمل است 

 آن سهم پدر باشد به احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند. 69دختر و 

ر و مادر و یک دختر باشد؛ چنانچه مادر، حاجب )زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط پد

 62و دختر  61) که در مسأله پیش توضیح داده شد( نداشته باشد، پدر و مادر هر یک 

باقی مانده را هم به همین نسبت بین آنها قسمت می کنند. در نتیجه ،  61ارث می برد و 

می برد، و اگر مادر آن را ارث  31کل ّ مال و دختر  61سرانجام پدر و مادر هر یک 

باقی مانده را نیز  61ارث می برد و  31و دختر  61حاجب داشته باشد پدر و مادر هر یک 
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آن را به دختر  39آن را به پدر و  69بین پدر و دختر به نسبت سهمهایشان تقسیم کرده 

 929آن و سهم مادر  129از کل ّ مال ، سهم پدر  6129می دهند؛ بنا بر این سهم دختر 

 آن خواهد بود.

 [2714]مسأله 

اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند، مال را شش قسمت می  2939مسأله 

کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد و اگر چند پسر 

یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر 

و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دختر پسر 

ببرد. )فاضل (: مسأله اگر وارث میّت پدر و مادر و یک پسر باشند، در این صورت سهم 

می شود و فرقی نمی کند که مادر حاجب داشته باشد یا نداشته باشد و سهم پدر  61مادر 

ه پسر می رسد. اگر وارث میّت پدر و مادر و چند دختر یا می شود و بقیه مال ب 61هم 

و بقیه مال بین پسرها یا دخترها بالسویه  61و سهم پدر هم  61چند پسر باشند، سهم مادر 

و به  61تقسیم می شود. اگر وارث میّت پدر و مادر و چند پسر و دختر باشند، به مادر 

 به  می رسد و بقیه بین پسرها و دخترها 61پدر هم 

 947ص: 

 نحوی تقسیم می شود که سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر بشود.

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند، پدر و مادر هر یک 

باقی مانده را پسر می برد و اگر پدر و مادر و چند پسر یا چند دختر باشند،  91مال و  61

باقی مانده را به طور مساوی بین  91مال می برند و فرزندان  61هر کدام از پدر و مادر 

ی کنند، و اگر وارث ، پدر و مادر و پسر و دختر باشند، هر کدام از خودشان قسمت م

باقی مانده به فرزندان می رسد که آن را طوری تقسیم  91مال را می برد و  61پدر و مادر 
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می کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد؛ بنا بر این اگر میّت پدر و مادر و یک پسر 

و سهم هر دختر  21و سهم پسر  61یک از پدر و مادر و دو دختر داشته باشد، سهم هر 

 خواهد بود. 61

 [2715]مسأله 

( مال را 6اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد ) 2931مسأله 

( 2شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد )

( )خوئی (، )تبریزی (، 6( و )زنجانی ( نیست ) این مسأله در رساله آیات عظام : )فاضل

( )خوئی (، 2)سیستانی (: اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند .. )

)تبریزی (، )سیستانی (: و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را بطور مساوی تقسیم می 

 نماید.

 [2716]مسأله 

( مال را شش قسمت 6مادر، با پسر و دختر باشد ) اگر وارث میت فقط پدر یا 2931مسأله 

می کنند؛ یک قسمت آن را پدر یا مادر می برد و بقیه را طوری قسمت می کنند که هر 

 ( )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: با پسر و دختر باشد ..6پسری دو برابر دختر ببرد. )

 پسر و دختر باشد ..)سیستانی (: با چند پسر و دختر باشد .. )مکارم (: و 

و بقیه  61)فاضل (: مسأله اگر وارث میّت پدر یا مادر و چند پسر باشند، سهم پدر یا مادر 

مال بین پسرها بالسویه تقسیم می شود. اگر وارث میّت پدر یا مادر و چند پسر و دختر 

که  دمی شود و بقیه مال بین بچه ها بگونه ای تقسیم می شو 61باشند سهم پدر یا مادر 

 هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد.
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مال را پدر یا  61)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط پدر یا مادر و پسر و دختر باشند، 

باقی مانده را بین پسر و دختر به گونه ای تقسیم می کنند که هر پسری  11مادر می برد و 

سهم  363 ک دختر باشند، سهم پدردو برابر دختر ببرد؛ بنا بر این اگر پدر و یک پسر و ی

خواهد بود. و اگر پدر و دو پسر و سه دختر باشند، سهم  163و سهم دختر  6463پسر 

و سهم هر یک از سه دختر  2492)بر روی هم  6492سهم هر یک از دو پسر  992پدر 

 خواهد بود. مسائل مشابه هم به همین شکل محاسبه می گردد. 6192)بر روی هم  192

 [2717ه ]مسأل

اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را  2939مسأله 

چهار قسمت می کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می برد. این مسأله 

 در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست 

 964ص: 

رض ر و یک دختر باشند، ف)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط پدر و یک دختر، یا ماد

باقی مانده را هم به همین نسبت بین ایشان  21است و  62و فرض دختر  61پدر یا مادر 

 آن را دختر می برد. 39کل ّ مال را پدر یا مادر و  69تقسیم می کنند، در نتیجه سر انجام 

 [2718]مسأله 

ختر باشد، مال را پنج اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند د 2933مسأله 

قسمت می کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت را دخترها بطور 

مساوی بین خودشان قسمت می کنند. )فاضل (: مسأله اگر وارث میّت پدر یا مادر و چند 

دختر باشند، تمام مال متوفّی را به پنج قسمت تقسیم می کنند و یک قسمت آن را به پدر 

 ر می دهند و بقیه آن را بین دخترها بالسویه تقسیم می کنند.یا ماد
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)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشند، فرض پدر یا مادر 

باقی مانده را هم به همین نسبت بین خود تقسیم می  61است و  23و فرض دختران  61

مال به دخترها می رسد که به  91می برد و  کل ّ مال را پدر یا مادر 61کنند؛ بنا بر این 

 طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

 [2719]مسأله 

اگر میت اوالد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت  2937مسأله 

( مثلًا اگر میت 6را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می برد )

ر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک پس

( )مکارم (: بقیه 6( )2یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند )

( )تبریزی (: و اگر نوه پسری یا دختری بیشتر از یکی بوده و مختلف 2مسأله ذکر نشده . )

 قابل دختر ارث می برد.باشند، از آن سهم ، پسر دو م

 )سیستانی (: و در ارث بردن نوه ها، نبودن پدر و مادر شرط نیست .

)فاضل (: مسأله اگر تمام فرزندان میّت قبل از او مرده باشند فرزندان آنها )نوه ها( از 

متوفّی ارث می برند. نحوه ارث بردن به این صورت است که فرض می شود فرزندان 

سهم هر یک را طبق مسائل قبل معیّن نموده و بین فرزندان آنها تقسیم  میّت زنده هستند و

اموال مّیت به فرزندان پسر  23می کنیم مثلًا اگر میّت یک پسر و یک دختر داشته باشد 

اموال او به فرزندان دختر او می رسد )هر  63او می رسد )هر چند یک دختر باشد( و 

 چند پسر باشند(.

میّت زنده باشند نوه ها ارث نمی برند هر چند پدر آنها فوت شده  اگر یک یا چند فرزند

 باشد و آنها حق ّ ندارند ادعای سهم االرث پدر خود را در فرض حیات بکنند.
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)زنجانی (: مسأله اگر میّت اوالد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر 

شد سهم دختر میّت را می برد؛ مثلًا اگر میّت را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر با

و  63میّت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، سهم پسر دختر 

 خواهد 23سهم دختر پسر 

 966ص: 

بود و در صورت متعدّد بودن نوادگان ، سهم پسر دو برابر سهم دختر است ؛ بنا بر این 

تقسیم می کنند که هر پسر دو برابر هر دختر  سهم خود را به گونه ای 63نوادگان دختری 

 سهم خود را به این شکل تقسیم می کنند. 23ببرد و نوادگان پسری هم 

 مسائل اختصاصی 

اگر همراه طبقه اّول ، شوهر یا زن وجود داشته باشد و در طبقه  2997)زنجانی (: مسأله 

: نخست شوهر و زن و اوّل وارث قرابت بر وجود داشته باشد، تقسیم ارث روشن است 

وارث فرض بر دیگر )اگر وجود داشته باشد( ارث خود را می برد و باقی مانده به وارث 

می برد و بقیه به پسر  69قرابت برمی رسد، بنا بر این اگر وارث شوهر و پسر باشند، شوهر 

 و هر یک از پدر و 69می رسد، و اگر شوهر و پدر و مادر و پسر و دختر باشند، شوهر 

باقی مانده را پسر و دختر برده و پسر دو برابر دختر می برد؛ در نتیجه  162، و 61مادر 

و  6431، پسر 131، پدر و مادر هر یک 731سهام نهایی بدین گونه خواهد بود: شوهر 

 .131دختر 

اگر همراه افراد فرض بر طبقه اوّل ، شوهر یا زن هم باشد، در  2914)زنجانی (: مسأله 

اینجا گاه مجموع فرضها از کل ّ ترکه بیشتر می شود که در این صورت از سهم دختر یا 

دختران کم می شود و سهم پدر و مادر و شوهر و زن تغییری نمی کند و گاه مجموع 
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ی گردد که در این صورت مقدار باقی مانده به پدر و مادر و فرضها از کل ّ ترکه کمتر م

 دختر یا دختران به نسبت سهام داده می شود و به سهم زن و شوهر اضافه نمی گردد.

( شوهر و پدر و چند دختر با هم 6چند مثال از بیشتر شدن مجموع فرضها از کل ّ ترکه : )

شده  6362بوده که مجموعاً  23و فرض دختران  61، فرض پدر 69باشند: فرض شوهر 

از سهم دختران کم می شود، در نتیجه  662از کل ّ ترکه بیشتر می گردد؛ این  662و 

کاهش می  962به  362باقی مانده و سهم دختران از  262و سهم پدر  362سهم شوهر 

و  69( شوهر و پدر و مادر و یک دختر با هم باشند: در این صورت فرض شوهر 2یابد. )

 662و  6362می گردد که مجموع آن  62و فرض دختر  61و فرض مادر  61فرض پدر 

ر و مادر هر یک و سهم پد 362از کل ّ ترکه بیشتر است . در اینجا هم سهم شوهر همان 

( زن و پدر و مادر و 3کاهش می یابد. ) 162به  162باقی مانده و سهم دختر از  262

)با توضیحی که بعداً خواهد آمد( و  63دختران با هم باشند: در این صورت فرض زن 

می  2929می باشد که مجموع آنها  23و سهم دختران  61فرض هر یک از پدر و مادر 

باقی مانده و سهم دختران  929و سهم هر یک از پدر و مادر  329م زن باشد. در اینجا سه

 کاهش می یابد. 6329به  6129از 

( شوهر و پدر یا مادر و یک دختر 6چند مثال از کم آمدن مجموع فرضها از کل ّ ترکه : )

بوده که مجموعًا  62و فرض دختر  61و فرض پدر یا مادر  69با هم باشند: فرض شوهر 

از ترکه باقی می ماند که به نسبت سهام بین پدر ) یا مادر( و دختر  662ده که بو 6662

 361بوده و سهم پدر یا مادر به  961تقسیم می گردد؛ در نتیجه ، سهم نهایی شوهر همان 

 افزایش می یابد. 761و سهم دختر به 

 962ص: 
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و  61یا مادر و فرض پدر  63زن و پدر یا مادر و یک دختر با هم باشند: فرض زن  2

از ترکه باقی مانده که به نسبت  129گردیده که  6729بوده که مجموعاً  62فرض دختر 

باقی  932سهام پدر ) یا مادر( و دختر بین آنها تقسیم می گردد؛ در نتیجه ، سهم زن همان 

( زن و پدر یا 3افزایش می یابد. ) 2632و سهم دختر به  932مانده و سهم پدر یا مادر به 

 23و فرض دختران  61و فرض پدر یا مادر  63ادر و دختران با هم باشند: فرض زن م

باقی می ماند که به نسبت سهام بین پدر )  629گردیده و  2329خواهد بود که مجموعاً 

بوده و سهم پدر یا مادر  194یا مادر( و دختران قسمت می شود، در نتیجه سهم زن همان 

 افزایش می یابد. 2394و سهم دختران به  994به 

 ارث دسته دوم 

 [2741]مسأله 

دسته دوم از کسانی که بواسطه خویشی ارث می برند جدّ، یعنی پدر بزرگ  2994مسأله 

( و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته 6و جدّه ، یعنی مادر بزرگ )

ر و چه از طرف مادر .. ( )نوری (: چه از طرف پد6( )2باشد، اوالدشان ارث می برند )

( )مکارم (: این گروه در صورتی ارث می برند که هیچ کس از گروه اوّل وجود 2)

 نداشته باشد.

)زنجانی (: مسأله طبقه دوم از کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث می برند دو 

 صنف می باشند:

 صنف اوّل : پدر بزرگ و مادر بزرگ )بی واسطه یا با واسطه (.

 نف دوم : برادر و خواهر و برادر زاده و خواهرزاده )بی واسطه یا با واسطه (.ص
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)فاضل (: مسأله طبقه دوم عبارتند از جدّ و جدّه و برادر و خواهر و فرزندان آنها که به 

 تفصیل عبارتند از :

 الف : پدر پدر متوفی )جدّ پدری (.

 ب : پدرِ مادر متوفّی )جدّ مادری (.

 متوّفی )جدّه مادری (. ج : مادرِ پدر

 د: مادرِ مادرِ متوفی )جدّه مادری (.

ه: برادر و خواهر متوفّی که پدر و مادر آنها با پدر و مادر متوفّی یکی باشد )برادرِ پدری 

 و مادری (.

 و: برادر و خواهر متوفّی که تنها پدر آنها با پدر متوفّی یکی باشد )برادرِ پدری (.

 وفّی که تنها مادرِ آنها با مادرِ متوفّی یکی باشد )برادرِ مادری (.ز: برادر و خواهرِ مت

ح : فرزندان برادر و خواهر میّت که در صورت نبودن برادر و خواهر میّت از او ارث می 

 برند.

همسر متوفّی از طبقه دوم نیست ولی در کنار آنها ارث می برد همانطور که با طبقه اوّل 

 ارث می برد.

ادر و خواهرهای میّت قبل از او از دنیا رفته باشند فرزندان آنها از مّیت ارث اگر تمام بر

می برند و برای تقسیم ارث فرض می کنند که آنها زنده هستند و سهم االرث آنها را 

 تعیین نموده و

 963ص: 
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سپس آن را بین فرزندان آنان تقسیم می کنند. )رعایت این نکته الزم است که سهم 

و خواهر پدری یا پدر و مادری بین فرزندان آنها طوری تقسیم می شود که  االرث برادر

هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد ولی سهم االرث برادر و خواهر مادری بین فرزندان 

 آنها بالسویه تقسیم می شود(.

 یاگر فرزندان خواهر و برادر هم قبل از متوفّی مرده باشند نوه های آنها از متوفّی ارث م

برند ولی باید توجّه داشت که تا یک نفر از فرزندان خواهر و برادر زنده باشند نوه ها 

 ارث نمی برند.

 [2743]مسأله 

اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او می رسد  2996مسأله 

و اگر چند برادر پدر و مادری ، یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال به طور مساوی بین 

آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر 

( مال را پنج 2مثلًا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد )( 6خواهر می برد )

( 6قسمت می کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد. )

 مال را می برند. 61و خواهر  21( )زنجانی (: هر برادر 2)مکارم (: بقیه مسأله ذکر نشده . )

برادر یا فقط یک خواهر باشد تمام مال متوفّی  )فاضل (: مسأله اگر وارث میّت فقط یک

به او می رسد. اگر وارث میّت چند برادر یا خواهر پدری یا مادری یا پدر و مادری باشند 

مال میّت بین آنها بالسویه تقسیم می شود. اگر وارث چند برادر و خواهر پدری یا پدر و 

ر سهم ود که سهم هر برادر دو برابمادری باشند مال مّیت بین آنها به صورتی تقسیم می ش

هر خواهر بشود. اگر وارث میّت فقط چند برادر و خواهر مادری باشند تمام مال میّت بین 

آنها بالسویه تقسیم می شود. اگر میّت هم برادر و خواهر پدری داشته باشد و هم برادر و 

د که برادر و خواهر خواهر پدری و مادری ، برادر و خواهر ارث نمی برند و فرقی نمی کن
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مادری داشته باشد یا نداشته باشد. اگر وارث برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و 

خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد: همانطور که در مسأله قبل ذکر شد 

برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و ارث تنها به برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر 

 در و مادری به تفصیل زیر می رسد:پ

مال میّت به او می رسد و بقیه  61الف : اگر تنها یک برادر یا خواهر مادری داشته باشد 

مال به خواهر و برادر پدری و مادری می رسد که طبق ]آنچه گفته شد[ بین آنها تقسیم 

 می شود ) حتی اگر یک نفر هم باشد بقیه مال به او می رسد(.

 63چند برادر یا چند خواهر یا چند خواهر و برادر مادری داشته باشد سهم آنها ب : اگر 

می شود که بین آنها بالسویه تقسیم می شود و بقیه مال به خواهر و برادر پدر و مادری 

می رسد که طبق ]آنچه گفته شد[ بین آنها تقسیم می شود ) حتی اگر یک نفر هم باشد 

 بقیه مال به او می رسد(.

 [2742أله ]مس

اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر  2992مسأله 

با میت جدا است ارث نمی برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط 

 یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا 

 969ص: 

خواهر پدری داشته باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر هم  چند

 برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

 [2741]مسأله 
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اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد ) که از پدر با  2993مسأله 

او می رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری (، همه مال به 6میّت جدا است )

( یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. 2)

( 2( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [ )6)

 )زنجانی (: یا یک برادر و یک خواهر مادری ..

 [2744]مسأله 

اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر  2999مسأله 

یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش 

قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر 

( )مکارم (: امّا اگر بیش 6) 6و هر برادری دو برابر خواهر می برد. پدر و مادری می دهند 

از یک برادر یا یک خواهر مادری دارد مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را 

برادر و خواهر مادری بطور مساوی میان خودشان تقسیم می کنند و دو قسمت را به برادر 

 در دو برابر خواهر است .و خواهر پدر و مادری می دهند و سهم هر برا

)زنجانی (: مسأله اگر میّت برادر یا خواهر پدر و مادری و برادر یا خواهر پدری و یک 

برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر یا خواهر پدری ارث نمی برد بلکه تنها 

پدر و  باقی مانده را به برادر یا خواهر 11مال را می برد و  61برادر یا خواهر مادری 

باقی مانده را  11مادری می دهند پس اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری باشند، 

به طور مساوی بین خود قسمت می کنند و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، 

 هر برادر دو برابر خواهر ارث می برد.

 [2745]مسأله 
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( برادر و 6دری و برادر و خواهر پدری و )اگر میت برادر و خواهر پدر و ما 2991مسأله 

خواهر مادری داشته باشد برادر و خواهر پدری ارث نمی برد و مال را سه قسمت می 

کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می 

 ر خواهر میکنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو براب

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و چند .. )مکارم (: رجوع کنید به ذیل مسأله 6برد. )

)فاضل (: مسأله اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری نداشته باشد ولی برادر و  2999

خواهر پدری و خواهر مادری داشته باشد برادر و خواهر پدری جایگزین برادر و خواهر 

[ بیان شد از میّت ارث می برند 2996مادری شده ، و طبق تفصیلی که در مسأله ]پدر و 

مال به برادر و خواهر مادری می رسد و بقیه بین برادر و خواهر پدری  63یا  61یعنی 

 تقسیم می شود که هر برادر دو برابر سهم هر خواهر می برد.

)زنجانی (: مسأله اگر میّت برادر یا خواهر پدر و مادری و برادر یا خواهر پدری و چند 

 برادر

 961ص: 

مادری یا چند خواهر مادری یا هم برادر و هم خواهر مادری داشته باشد، برادر یا خواهر 

مال را مادری ها برده که به طور مساوی بین آنان قسمت  63پدری ارث نمی برد، بلکه 

باقی مانده را به برادر یا خواهر پدر و مادری می دهند، پس اگر چند برادر  23ود، می ش

یا چند خواهر پدر و مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت می شود و اگر هم 

 برادر و هم خواهر پدر و مادری باشد، هر برادری دو برابر خواهر ارث می برد.

 [2746]مسأله 

وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر اگر  2991مسأله 

مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می 
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برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد. 

ا خواهر پدری یا هم برادر و هم خواهر )زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط برادر ی

مال را به برادر یا خواهر  61پدری به همراه یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد 

باقی مانده را به برادر یا خواهر پدری می دهند؛ پس اگر چند برادر یا چند  11مادری و 

گر برادر و خواهر خواهر پدری باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت می شود و ا

 پدری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

 [2747]مسأله 

( برادر و خواهر مادری 6اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند ) 2999مسأله 

باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی 

ند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو بین خودشان قسمت می کن

 ( )مکارم (: دو یا چند ..6برابر خواهر می برد. )

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط برادر یا خواهر پدری و چند برادر یا چند خواهر 

طور مساوی  مال را مادری ها برده که به 63مادری یا هم برادر و هم خواهر مادری باشند، 

باقی مانده را به برادر و خواهر پدری می دهند؛ پس اگر  23بین خود قسمت می کنند و 

همه آنها برادر یا خواهر باشند، آن را به طور مساوی تقسیم می کنند و اگر هم برادر و 

 هم خواهر باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

 [2748]مسأله 

فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی اگر وارث میت  2993مسأله 

که بعداً گفته می شود می برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد 

( )و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر 6ارث خود را می برند )

رادر به طوری که در مسائل پیش گفته او باشد، شوهر نصف مال را می برد و خواهر و ب
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(. ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می برد، از سهم برادر 2شد ارث خود را می برند )

و خواهر مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم 

ر پدر و می شود، مثلًا اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواه

مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به 

برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است ، 

 پس اگر همه مال 

 961ص: 

او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان 

( )تبریزی (: اگر وارث میت فقط برادر 6( )3به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند )

و خواهر و زن او باشد زن یک چهارم مال را ارث می برد و خواهر و برادر به طوری که 

( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت 2شد بقیه را ارث می برند .. ) در مسائل گذشته گفته

( )تبریزی (: و اگر میّت یک برادر یا یک خواهر مادری و یک 3اللّه )مکارم ( نیست [ )

یا چند خواهر پدری و مادری باشد، شش یک مال سهم خواهر مادری و بقیه ، سهم 

 خواهر پدری و مادری است .

وارث میّت همسر و خواهر و برادر متوفّی باشند؛ همسر میّت اگر زن  )فاضل (: مسأله اگر

ارث می برد و بقیه مال طبق تفصیل زیر بین خواهر  62و اگر شوهر او باشد  69او باشد 

 و برادر میّت تقسیم می شود:

الف : اگر همه خواهر و برادر پدری یا پدر و مادری باشند به گونه ای تقسیم می شود 

 برادر دو برابر هر خواهر بشود. که سهم هر

 ب : اگر همه خواهر و برادر مادری باشند بقیه مال بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
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ج : اگر بعضی خواهر و برادر مادری و بعضی خواهر و برادر پدر و مادری باشند اگر 

اصل  63 و اگر چند نفر باشند سهم آنها 61برادر یا خواهر مادری یک نفر باشد سهم او 

مال می شود که بین آنها بالسویه تقسیم می شود و بقیه بین خواهر و برادر پدر و مادری 

 [ تقسیم می شود.2996طبق مسأله ]

د: اگر بعضی خواهر و برادر مادری و بعضی پدری و بعضی پدری و مادری باشند 

ج  بق فرضهمانطور که قبلًا گذشت برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و بقیه مال ط

 بین خواهر و برادرهای دیگر تقسیم می شود.

ه: اگر بعضی برادر و خواهر پدری و بعضی مادری باشند خواهر و برادر پدری احکام 

خواهر و برادر پدر و مادری را پیدا می کنند و طبق فرض ج بقیه مال بین آنها تقسیم می 

 شود.

ادر یا خواهر مادری و برادر یا خواهر )زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت زن یا شوهر و بر

پدری یا پدر و مادری باشند، به خاطر ارث بردن زن یا شوهر، از سهم برادر و خواهر 

مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود؛ 

ر و مادری او مثلًا اگر وارث میّت ، شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پد

آن را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه  63باشند، نصف مال به شوهر می رسد و 

سهم  21سهم شوهر و  31می ماند، سهم برادر و خواهر پدر و مادری است ؛ بنا بر این 

سهم برادر و خواهر  61برادر و خواهر مادری است که به طور مساوی تقسیم می کنند و 

 ی است و طوری تقسیم می کنند که هر برادری دو برابر خواهر ببرد.پدر و مادر

 [2749]مسأله 

اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اوالدشان می  2997مسأله 

 دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و
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 969ص: 

و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد هر پسری دو برابر  از سهمی که به برادرزاده

( )مکارم (: ولی اگر برادرزاده پدری ، یا پدر و مادری ، همه از یک 6( )6دختر می برد )

 برادر باشند، احتیاط آن است که در مقدار تفاوت میان پسر و دختر، با هم مصالحه کنند.

عید بر مشهور هر پسری دو برابر دختر می برد، ولی ب)خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: بنا 

 نیست که بین اینها هم بالسّویّه قسمت شود و أحوط، رجوع به صلح است .

 )سیستانی (: به احتیاط واجب باید مصالحه کنند.

 [2751]مسأله 

اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا یک جدّه است ، چه پدری باشد یا مادری  2914مسأله 

به او می رسد و با بودن جدّ میّت ، پدرِ جدّ او ارث نمی برد. )فاضل (: مسأله  ، همه مال

با وجود جدّ یا جدّه میّت )پدری باشد یا مادری (، پدر یا مادر جدّ یا جدّه او ارث نمی 

 برد.

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط یک پدر بزرگ یا یک مادر بزرگ است ؛ چه 

، همه مال به او می رسد و با بودن پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری باشد و چه مادری 

نزدیک )پدری باشد یا مادری (، پدر بزرگ یا مادر بزرگ دور )پدری باشد یا مادری ( 

ارث نمی برد. و اگر وارث میّت فقط پدر بزرگ پدری به همراه مادر بزرگ پدری باشد، 

شد و اگر پدر بزرگ و مادر آن سهم مادر بزرگ می با 63مال سهم پدر بزرگ و  23

 بزرگ مادری باشند، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

 [2753]مسأله 
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اگر وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو  2916مسأله 

قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشد، مال را به طور 

 .2914ساوی بین خودشان قسمت می کنند. )زنجانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله م

 )فاضل (: مسأله اگر وارث فقط اجداد میّت باشند:

 می شود. 63و سهم جده پدری  23الف : اگر جدّ و جدّه پدری باشند، سهم جدّ پدری 

 .قسیم می شودب : اگر جدّ و جدّه مادری باشند، مال میّت بین آنها به صورت مساوی ت

 63ج : اگر جدّ و جدّه پدری یا یکی از آنها، با جدّ و جدّه مادری یا یکی از آنها باشند، 

اموال متوفّی به جدّ و جدّه مادری می رسد و بین آنها به صورت مساوی تقسیم می شود 

ری اموال متوفّی به جدّ و جدّه پد 23به او می رسد و  63و اگر یکی از آن دو باشند، همه 

بقیه سهم جدّه می شود و اگر یکی باشد تمام  63آن به جدّ می رسد و  23می رسد که 

 به او می رسد ) حتی اگر جدّه باشد(. 23

 [2752]مسأله 

اگر وارث میت فقط یک جدّ یا جدّه پدری و یک جدّ یا جدّه مادری باشد  2912مسأله 

و یک قسمت را جدّ یا جدّه  ( دو قسمت را جدّ یا جدّه پدری6مال سه قسمت می شود )

 مادری می برد.

 963ص: 

)زنجانی (: مسأله  2926( )بهجت (: بنا بر أظهر .. )فاضل (: رجوع کنید به ذیل مسأله 6)

اگر وارث میّت فقط یک پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری و یک پدر بزرگ یا مادر 
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را پدر بزرگ یا  63مال را پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری و  23بزرگ مادری باشد، 

 مادر بزرگ مادری می برد.

 [2751 ]مسأله

اگر وارث میت جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت  2913مسأله 

می شود. یک قسمت آن را جدّ و جدّه مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می 

کنند و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد. )فاضل 

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت پدر بزرگ و مادر  2926مسأله (: رجوع کنید به ذیل 

مال را پدر بزرگ و مادر  63بزرگ پدری و پدربزرگ و مادربزرگ مادری باشند، 

مال را به پدر بزرگ و  23بزرگ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و 

زرگ پدری می برد؛ بنا مادر بزرگ پدری می دهند و پدر بزرگ پدری دو برابر مادر ب

و سهم پدر  163)مجموعاً:  363بر این سهم پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری هر یک 

 خواهد بود. 963و سهم مادر بزرگ پدری  363بزرگ پدری 

 [2754]مسأله 

اگر وارث میت فقط زن و جدّ و جدّه پدری و جدّ و جده مادری او باشد  2919مسأله 

گفته می شود می برد و یک قسمت  2996لی که در مسأله ( به تفصی6زن ارث خود را )

از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان 

( 2قسمت می کنند و بقیه را به جدّ و جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد )

ال را می برد و جدّ و جدّه به و اگر وارث میت شوهر و جدّ و جدّه باشد، شوهر نصف م

( )مکارم (: اگر 6( )3دستوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند )

وارث فقط زن یا شوهر و جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری او باشند، زن یا شوهر 

و جدّه  ( )تبریزی (: و اگر جد3ّ( )مکارم (: بقیه مسأله ذکر نشده . )2ارث خود را .. )
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پدری یا مادری یا هر دو با برادر و خواهر جمع شوند، جدّ و جدّه مادری مثل برادر و 

خواهر مادری حساب می شوند و جدّ و جدّه پدری مثل برادر و خواهر پدری حساب 

 می شوند، پس در سهم برادرها یا خواهرها مثل برادرها و خواهرها شریک می شود.

میّت زن یا شوهر و پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری و پدر  )زنجانی (: مسأله اگر وارث

بزرگ یا مادر بزرگ پدری باشند، به خاطر ارث بردن زن یا شوهر، از سهم پدر بزرگ 

یا مادر بزرگ مادری چیزی کم نمی شود، بلکه از سهم پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری 

را  69یا  62و شوهر یا زن  (63کم می شود؛ بنا بر این پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری 

) به تفصیلی که گفته خواهد شد( می برند و آنچه می ماند سهم پدر بزرگ یا مادر بزرگ 

 پدری است .

 967ص: 

 )فاضل (: مسأله اگر وارث اجداد و همسر میّت باشند:

می  62الف : اگر وارث جدّ و جدّه پدری و همسر باشند: اگر همسر شوهر باشد سهم او 

دیگر به ترتیبی که در قسمت الف ِ مسأله قبل بیان شد بین جدّ و جدّه تقسیم  62شود و 

می شود و بقیه مال به ترتیبی که در قسمت  69می شود. و اگر همسر زن باشد سهم او 

 بین جدّ و جدّه تقسیم می شود. الف ِ مسأله قبل بیان شد

و اگر شوهر  69ب : اگر وارث همسر و جدّ و جدّه مادری باشند: اگر همسر زن باشد 

[ قسمت ب بیان شد بین جدّ و 2916می برد و بقیه مال به ترتیبی که در مسأله ] 62باشد 

 جدّه مادری به صورت تساوی تقسیم می شود.

دری و جدّ و جدّه مادری یا یکی از اینها باشند: اگر ج : اگر وارث همسر و جدّ و جدّه پ

اصل مال هم به جدّ و  63سهم او می شود و  62و اگر شوهر باشد  69همسر زن باشد 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

جدّه مادری می رسد و بین آنها بالسویه تقسیم می شود و بقیه مال بین جدّ و جدّه پدری 

 ی شود.[ بیان شد تقسیم م2916همانطور که در قسمت ِ ج مسأله ]

 مسائل اختصاصی 

در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها و خواهرها با جدّ یا جدّه یا  2913)خوئی (: مسأله 

 اجداد یا جدّات چند صورت است :

اوّل : اینکه هر یک از جدّ یا جدّه و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند در این 

شود، اگر چه از حیث ذکورت و انوثت صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می 

 مختلف باشند.

دوم : اینکه همه آنها از طرف پدر باشند در این صورت مال بین آنها نیز بطور مساوی 

تقسیم می شود در فرضی که همه ذُکور و یا همه اناث باشند و اگر مختلف باشند پس 

 هر یک مذکری دو مقابل مؤنث می برد.

یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر، یا خواهر از طرف پدر و  سوم : اینکه هر یک از جدّ

مادر باشد حکم این صورت حکم صورت گذشته است ، و دانسته شد که برادر یا خواهر 

 پدری میّت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود پدری تنها ارث نمی برد.

د و بعضی مادری چه اینکه همه چهارم : اینکه اجداد یا جدّات بعض از آنها پدری باش

شان ذکور باشند یا اناث یا مختلف و برادرها یا خواهرها نیز چنین باشند در این صورت 

از برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات یک سوم از ترکه است 

 و ، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود، اگر چه مختلف باشند از جهت ذکورت

انوثت و از برای خویشان پدری از آنها دو سوم از ترکه است که به هر مذکری دو مقابل 
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مؤنث داده می شود و اگر اختالف بین آنها نباشد و همه ذکور و یا همه اناث باشند به 

 طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

ادر جمع شود در این پنجم : اینکه جدّ یا جدّه از طرف پدر با برادر یا خواهر از طرف م

صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می برد و اگر متعّدد 

باشند یک سوم را به طور مساوی بینشان تقسیم می نمایند و باقیمانده مال جدّ یا جدّه 

 است ، و اگر جدّ و جدّه هر

 924ص: 

 دو باشند، جدّ دو مقابل جدّه می برد.

جدّ یا جدّه از طرف مادر یا برادر از طرف پدر جمع شود در این صورت از  ششم : اینکه

برای جدّ یا جدّه یک سوّم است ، اگر چه یکی باشد، و دو سوّم آن از برای برادر است 

اگر چه نیز یکی باشد، و اگر با آن جدّ یا جدّه خواهر از طرف پدر باشد در صورتی که 

تعدّد باشد دو سوّم را می برند، و در هر صورت از یکی باشد نصف را می برد و اگر م

برای جدّ و یا جدّه یک سوّم است ، و بنا بر این اگر خواهر یکی شد یک ششم از ترکه 

 زائد از فریضه می ماند و احتیاط واجب در آن مصالحه است .

ر یا رادهفتم : اینکه اجداد یا جدّات بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها ب

خواهر پدری باشد، چه اینکه یکی باشد یا متعدّد در این صورت از برای جدّ یا جدّه 

مادری یک سوم است و با تعّدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود اگر چه اختالف 

داشته باشند از حیث ذکورت و انوثت ، و از برای جدّ یا جدّه پدری و برادر یا خواهر 

قی از ترکه است ، و با اختالف از حیث ذکورت و انوثت با ت )فاضل پدری دو سوّم با

( و بدون اختالف به طور مساوی قسمت می شود، و اگر با آن اجداد یا جدّات برادر یا 
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خواهر مادری باشد از برای جدّ یا جدّه مادری ، با برادر یا خواهر مادری یک سوم است 

اگر چه از حیث ذکورت و انوثت اختالف  که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود

داشته باشند و از برای جدّ و یا جدّه پدری دو سوم است و بینشان در صورت اختالف با 

 ت )فاضل ( و الّا به طور مساوی تقسیم می شود.

هشتم : اینکه برادرها یا خواهرها بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها جّد 

اشد در این صورت از برای برادر یا خواهر مادری یک ششم ترکه است یا جدّه پدری ب

اگر یکی باشد و یک سوّم از آن است اگر متعّدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقسیم 

می شود و از برای برادر یا خواهر پدری با جدّ یا جدّه پدری باقی آن ترکه است و به 

صورتی که اختالف از حیث ذکورت و انوثت طور مساوی بین آنها تقسیم می شود در 

نداشته باشند، و در صورت اختالف به ت )فاضل ( بین آنها تقسیم می شود، و اگر با آن 

برادرها یا خواهرها جدّ یا جدّه مادری باشد از برای جدّ یا جدّه مادری با برادر یا خواهر 

ا می شود، و از برای برادر یمادری تماماً یک سوم است و به طور مساوی بین آنها تقسیم 

خواهر پدری دو سوّم است و بین آنها در صورت اختالف از حیث ذکورت و انوثت با 

 ت )فاضل ( و در صورت عدم اختالف به طور مساوی تقسیم می شود.

در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جدّ یا جدّه یا  2962)سیستانی (: مسأله 

 دّات ، چند صورت است :اجداد یا ج

اول : اینکه هر یک از جدّ یا جدّه و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند، در این 

صورت مال بین آنها بطور مساوی تقسیم می شود، اگر چه بعضی مذکر و بعضی مؤنث 

 باشند.
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دوم : اینکه همه آنها از طرف پدر باشند، در این صورت نیز مال بین آنها بطور مساوی 

تقسیم می شود در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند پس 

 هر مذکری دو مقابل مؤنث می برد.

 926ص: 

ر از طرف پدر و سوم : اینکه هر یک از جدّ یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواه

مادر باشد، حکم این صورت حکم صورت گذشته است ، و دانسته شد که برادر یا خواهر 

 پدری میّت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود، پدری تنها ارث نمی برد.

چهارم : اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و 

خواهرها یا هر دو نیز چنین باشند، در این صورت برای خویشان مادری از برادرها یا 

برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات یک سوم از ترکه است ، و بطور مساوی بین مذکر 

و مؤنث آنها تقسیم می شود، و برای خویشان پدری از آنها دو سوم از ترکه است که به 

و اگر همه ذکور یا همه اناث باشند، بطور  هر مذکری دو مقابل مؤنث داده می شود؛

 مساوی بین آنها تقسیم می شود.

پنجم : اینکه جدّ یا جدّه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف مادر، در این 

صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می برد، و اگر متعدد 

ودشان تقسیم می نمایند و باقیمانده مال جدّ یا جدّه باشند یک سوم را بطور مساوی بین خ

 است ؛ و اگر جدّ و جدّه هر دو باشند، جدّ دو مقابل جدّه می برد.

ششم : اینکه جد یا جدّه یا هر دو از طرف مادر و برادر یا برادرها از طرف پدر باشد، در 

یک سوم را این صورت برای جد یا جدّه یک سوم است ؛ و اگر هر دو هستند همان 

بطور مساوی تقسیم می کنند، و دو سوم آن برای برادر یا برادرها است ؛ و اگر با آن جّد 
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یا جدّه خواهر از طرف پدر باشد، در صورتی که یکی باشد نصف را می برد، و اگر 

متعدد باشند دو سوم را می برند، و در هر صورت از برای جدّ و یا جدّه یک سوم است 

اگر خواهر یکی شد، یک ششم از ترکه زائد است و مردد است که به  ؛ و بنا بر این

خواهر داده می شود و یا میان او و جدّ یا جدّه تقسیم می شود، و احتیاط واجب در آن ، 

 مصالحه است .

هفتم : اینکه اجداد یا جدّات یا هر دو، هم پدری باشند و هم مادری و با آنها برادر یا 

ی باشد یا متعدد، در این صورت برای جدّ یا جدّه مادری یک خواهرِ پدری باشد، یک

سوم است ، و با تعد د بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود، اگر چه بعضی مذکر و بعضی 

مؤنث باشند؛ و برای جدّ یا جدّه پدری ، و برادر یا خواهرِ پدری دو سوم باقی از ترکه 

ر با آن اجداد یا جدّات ، برادر یا خواهرِ است ، و مذکر دو برابر مؤنث می گیرد. و اگ

مادری باشد، برای جدّ یا جدّه مادری و برادر یا خواهرِ مادری یک سوم است که بطور 

مساوی بین آنها تقسیم می شود، اگر چه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند؛ و برای جّد 

 و یا جدّه پدری دو سوم است ، و جدّ دو برابر جدّه می گیرد.

: اینکه برادرها یا خواهرها بعضی پدری و بعضی مادری باشند و با آنها جدّ یا جدّه  هشتم

پدری باشد، در این صورت برای برادر یا خواهرِ مادری یک ششم ترکه است اگر یکی 

باشد، و یک سوم است اگر متعدّد باشند، و بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود و برای 

دّ یا جدّه پدری باقی ِ آن ترکه است ، و برای مذکر دو برابر برادر یا خواهرِ پدری و ج

مؤنث است ؛ و اگر با آن برادرها یا خواهرها جدّ یا جدّه مادری باشد، برای جدّ یا جدّه 

مادری و برادر یا خواهرِ مادری تمام یک سوم است و بطور مساوی بین آنها تقسیم می 

 م شود، و برای برادر یا خواهرِ پدری دو سو

 922ص: 
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 است که برای مذکر آنها دو برابر مؤنث است .

اگر وارث میّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و  2911)زنجانی (: مسأله 

خواهر زادگان باشد و هم از صنف پدر بزرگ و مادر بزرگ ، مسأله صورتهای مختلفی 

ه مسأله را متذکّر می شویم ک دارد، قبل از ذکر این صورتها و حکم آنها مبنای کلّی این

پدر بزرگ پدری به منزله یک برادر پدری یا پدر و مادری و مادر بزرگ پدری به منزله 

یک خواهر پدری یا پدر و مادری است و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری مانند یک 

 برادر یا خواهر مادری است . و اینک صورتهای مختلف مسأله :

بزرگ و برادر و خواهر ) یا برخی از آنها( همه از طرف مادر اوّل : پدر بزرگ و مادر 

باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود و جنس مذکّر یا مونّث 

 بودن وارثان نقشی در حکم این صورت ندارد.

دوم : مانند صورت پیشین ، ولی همه ورثه از طرف پدر باشند، در این صورت اگر همه 

یا همه موّنث باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت می شود و اگر برخی مذکّر  مذکّر

 و برخی مؤنّث ، هر مذکّر دو برابر مونّث می برد.

سوم : مادر بزرگ یا پدر بزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر. 

برادر یا خواهر پدر و  حکم این صورت همانند حکم صورت دوم است ، و اگر عالوه بر

 مادری ، برادر یا خواهر پدری هم باشد، برادر یا خواهر پدری ارث نمی برد.

چهارم : پدر بزرگ ها یا مادر بزرگ ها برخی پدری باشند و برخی مادری )چه همه 

مذکّر باشند یا همه موّنث یا برخی مذکّر یا برخی مؤنّث ( و برادرها یا خواهرها برخی 

د و برخی پدری و مادری یا پدری ، در این صورت سهم کلیه خویشاوندان مادری باشن

از مال است که  63تنها مادری از برادرها و خواهرها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها 
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به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و به مذکّر یا مونّث بودن آنها توجّهی نمی شود 

مال است که اگر همه مذکّر یا همه  23دری و سهم خویشاوندان پدری و مادری یا پ

مال  23مونّث باشند به طور مساوی تقسیم می شود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث ، 

 را به گونه ای تقسیم می کنند که به هر مذکّر دو برابر موّنث برسد.

ر، دپنجم : پدر بزرگ یا مادر بزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر تنها از طرف ما

مال را برده  63مال و اگر متعّدد باشند  61در این صورت برادر یا خواهر اگر یکی باشد 

، به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند و باقی مانده سهم پدر بزرگ و مادر بزرگ 

است که اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ می 

 برد.

زرگ یا مادر بزرگ از طرف مادر باشد و برادر یا برادر و خواهر از ششم : اگر پدر ب

می برد اگر  63طرف پدر یا پدر و مادر باشد، در این صورت پدر بزرگ یا مادر بزرگ 

 23را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند و  63چه یکی باشد و چنانچه متعدّد باشند 

را به او می دهند و  23ر تنها یک برادر بود سهم برادر یا برادر و خواهر است ؛ پس اگ

اگر چند برادر بودند آن را به طور مساوی تقسیم می کنند و اگر برادر و خواهر بودند، 

 طوری تقسیم می کنند که سهم یک برادر دو برابر سهم یک 

 923ص: 

و خواهر باشد. و اگر همراه با پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری ، خواهر پدری یا پدر 

 23و در صورت متعدّد بودن  62مادری باشد، چنین خواهری در صورتی که یکی باشد 

است ؛ بنا بر این  63را می برد و در هر صورت سهم پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری 

از  61اگر خواهران متعدّد باشند، چیزی از ترکه باقی نمی ماند و اگر یک خواهر باشد 

است که تمام آن به خواهر داده شود یا بین خواهر و پدر ترکه باقی می ماند که مرّدد 
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 6334بزرگ یا مادر بزرگ به نسبت سهام آنان تقسیم گردد، در نتیجه سهم قطعی خواهر 

باقی مانده مردّد است  234است و صاحب  6434و سهم قطعی پدر بزرگ یا مادر بزرگ 

این مقدار را به عنوان مصالحه که احتیاط، در مصالحه در این مقدار است ؛ در نتیجه اگر 

و سهم پدر بزرگ یا مادر  6734به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند، سهم خواهر 

خواهد بود و اگر در میان ورثه نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحب ّ آن  6634بزرگ 

 ند.ببخشاست که بجای مصالحه ، افراد بالغ عاقل ، مقدار مردّد را به نابالغ یا دیوانه 

هفتم : پدر بزرگ ها یا مادر بزرگ ها برخی پدری و برخی مادری باشند و همراه آنها 

برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چه یکی باشد یا بیشتر؛ در این صورت سهم 

است که در صورتی که متعدّد باشند به طور مساوی  63پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری )

باقی  23کنند و به مذکّر و مونّث بودن ایشان توجّهی نمی شود و  بین خود قسمت می

مانده را به خویشاوندان پدری می دهند که اگر همه مذکّر یا همه موّنث باشند به طور 

مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مونّث باشند، به گونه ای تقسیم می کنند که هر 

پدر بزرگ ها یا مادر بزرگ ها، برادر یا  مذکّری دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن

ترکه سهم خویشاوندان مادری )یعنی پدر بزرگ یا مادر بزرگ  63خواهر مادری باشد، 

مادری و برادر یا خواهر مادری ( است که به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود و به 

باقی  23ی مذکّر و مونّث بودنشان توجّهی نمی شود و پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدر

مانده را می برد که در صورت متعدّد بودن ، اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند آن را به 

طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مونّث باشند، به گونه ای تقسیم می کنند که هر 

 مذکّر دو برابر مونّث ببرد.

مادری باشند و پدر هشتم : برادرها یا خواهرها برخی پدری یا پدر و مادری و برخی 

بزرگ یا مادر بزرگ پدری باشد؛ در این صورت اگر برادر یا خواهر مادری یکی باشد 

ترکه را می برند که به طور مساوی بین آنها تقسیم می  63و اگر بیشتر از یکی باشد  61
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شود و بقیّه ترکه به برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری و پدر بزرگ یا مادر بزرگ 

می رسد که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر  پدری

و برخی مؤنّث ، به گونه ای تقسیم می کنند که هر مذکّر دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه 

آن برادرها یا خواهرها، پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری باشد، سهم خویشاوندان مادری 

است که به  63زرگ مادری و برادر یا خواهر مادری ( بر روی هم )پدر بزرگ یا مادر ب

باقی  23طور مساوی بین آنان تقسیم می شود و برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری 

مانده را می برد که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند، به طور مساوی و اگر برخی مذکّر 

زم ی کنند که هر مذکّر دو برابر مونّث ببرد. الو برخی مونّث باشند، به گونه ای تقسیم م

به ذکر است که به طور کلّی در صورت وجود برادر یا خواهر پدر و مادری ، برادر یا 

 خواهر پدری 

 929ص: 

 ارث نمی برد.

در صورتی که  2963)سیستانی (: مسأله  2911)زنجانی (: مسأله  2919)خوئی (: مسأله 

رادرزاده یا خواهرزاده او ارث نمی برد. ولی این حکم در میت برادر یا خواهر دارد ب

جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست ، 

مثلًا اگر میت برادر پدری و جدّ مادری داشته باشد برادر پدری دو ثلث و جدّ مادری 

سر در مادری نیز داشته باشد پیک ثلث ارث می برد، و در این صورت اگر میت پسر برا

برادر با جدّ مادری در ثلث شریک می باشد. ) )زنجانی (: چون ارث پسر برادر مادری 

 به ارث برادر پدری ارتباطی ندارد(.

اگر وارث ، جدّ یا جدّه مادری ) یا هر دو( با برادران مادری باشد،  2393)مکارم (: مسأله 

جدّ در حکم یک برادر و جدّه در حکم یک خواهر است و مال را در میان خود به طور 
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مساوی تقسیم می کنند و اگر وارث ، جدّ و جدّه پدری ) یا پدر و مادری ( با برادران 

مادری ( باشند جدّ، حکم یک برادر و جدّه ، حکم یک خواهر را پدری ) یا پدری و 

 دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم می کنند که سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

اگر وارث میّت هم جدّ و جدّه بودند و هم خواهر و برادر؛ جدّ در  2749)فاضل (: مسأله 

ته و مثل آنها ارث می برند مثلًا اگر وارث حکم برادر و جدّه در حکم خواهر قرار گرف

میّت در طبقه دوم عبارت از جدّ پدری و سه برادر پدری و مادری باشند، مال میّت به 

 چهار قسمت تقسیم شده و هر یک ، یک سهم می برند.

اگر عالوه بر اجداد و برادر، همسر میّت هم باشد همسر سهم خود  2743)فاضل (: مسأله 

و بقیه بین اجداد و خواهر و برادر  62و اگر شوهر باشد  69نی اگر زن باشد را می برد یع

 میّت طبق احکام سابق تقسیم می شود.

اگر جدّ و جدّه یا یکی از آنها زنده باشند ولی تمام برادر و  2747)فاضل (: مسأله 

نار کخواهرهای او مرده باشند فرض می کنیم که خواهر و برادرهای او زنده هستند و در 

جدّ و جدّه سهم االرث آنها تعیین می شود سپس سهم ارث جدّ و جدّه به خود آنها 

[ تقسیم می 2994پرداخت و سهم االرث برادر و خواهر بین فرزندان آنها طبق مسأله ]

 شود.

 ارث دسته سوم 

 [2755]مسأله 

دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اوالد آنان است به تفصیلی که گفته  2911مسأله 

شد، که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می برند. )زنجانی (: مسأله طبقه 

سوم که همگی یک صنف هستند عمو و عمّه و دایی و خاله )مستقیم یا غیر مستقیم ( و 
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یر مستقیم ( ایشان است که اگر از طبقه اوّل و دوم کسی نباشد اینها فرزندان )مستقیم یا غ

 ارث می برند.

)فاضل (: مسأله طبقه سوم عبارتند از عمو و عمّه و دایی و خاله و فرزندان آنها که اگر از 

 طبقه

 921ص: 

 اوّل و دوم کسی نباشد اینها از میّت بنا بر احکام آینده ارث می برند.

برادر و خواهر پدر متوفّی اگر پدر و مادر آنها با پدر و مادر متوفّی یکی  عمو و عمّه یعنی

باشند آنان را عمو و عمه پدر و مادری گویند و اگر فقط پدر آنها با پدرِ پدرِ متوفی یکی 

باشد و مادرشان فرق کند آنان را عمو و عمّه پدری گویند و اگر تنها مادر آنان با مادِر 

 شد آنان را عمو و عمه مادری گویند.پدرِ متوفّی یکی با

دایی و خاله یعنی برادر و خواهر مادر متوفّی به ترتیب مسأله قبل به دایی و خاله پدر و 

 مادری و دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری تقسیم می شوند.

اگر وارث فقط یک نفر از طبقه سوم باشد تمام مال میّت به او می رسد، مثلًا اگر یک 

مو یا یک دایی داشته باشد تمام مال به عمو یا دایی می رسد و فرقی نمی کند پدری ع

 باشد یا مادری یا پدر و مادری .

 [2756]مسأله 

اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است ، چه پدر و مادری باشد،  2911مسأله 

، همه مال به او  ( از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری6یعنی با پدر میت )

( 2می رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری ، یا همه پدری باشند )
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( و 9( و اگر عمو و عمه هر دو باشند )3مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود )

( مثلًا اگر وارث میت 1همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می برد )

عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می کنند یک قسمت را به عمه می دهند و  دو

( )خوئی (، 6( )1چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند )

( )گلپایگانی (، )سیستانی (، )بهجت (، )صافی (، )زنجانی (: 2)تبریزی (: یعنی با میت .. )

( )زنجانی (: و اگر برخی پدری 3ی یا همه مادری باشند .. )همه پدر و مادری یا همه پدر

و برخی مادری و برخی پدر و مادری باشند، با وجود عمو یا عمّه پدر و مادری ، عمو و 

و اگر متعدّد باشد  61عمّه پدری ارث نمی برند و سهم عمو یا عمّه مادری اگر یکی باشد 

مّه یه را نیز به طور مساوی بین عموها یا عاست که به طور مساوی تقسیم می کنند و بق 63

( )مکارم 1( )سیستانی (: عمو دو برابر عمه می برد. ]پایان مسأله [ )9ها تقسیم می کنند. )

 (: بقیه مسأله ذکر نشده .

( )خوئی (، 1)خوئی (، )تبریزی (: مشهور این است که عمو دو برابر عمّه می برد .. )

 قسمت بین عمو و عمّه نیز به طور مساوی باشد. )تبریزی (: ولی بعید نیست که

)فاضل (: مسأله اگر وارث میّت تنها چند عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند مال 

 بین آنها بطوری تقسیم می شود که عمو دو برابر عمّه ارث ببرد.

 [2757]مسأله 

 اشاره

( باشد مال به 6دری )اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه ما 2919مسأله 

 ( ولی اگر فقط چند عمو و عمه مادری داشته 2طور مساوی بین آنان قسمت می شود )

 921ص: 
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( بنا بر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند. این مسأله در رساله آیت اللّه )سیستانی 3باشد )

ت که مال به ( )خوئی (، )تبریزی (: یا عمو و عمّه مادری باشند، ظاهر آن اس6( نیست )

( )بهجت (: و همچنین است اگر فقط چند عمو 2طور مساوی بین آنان قسمت می شود. )

 و عمّه مادری داشته باشد ولی در صورت اخیر، بنا بر احتیاط باید با هم صلح کنند.

)نوری (: چون مسأله از لحاظ اینکه آیا باید بطور مساوی میان خود قسمت کنند یا اینکه 

 عمه می برد؛ مورد تردید است .. عمو دو برابر

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر وارث میّت فقط عمو و عمّه مادری باشند، مال به طور 

مساوی بین آنان قسمت می شود ) )صافی (: ولی احتیاط این است که در ما زاد بر ثلث 

 ، عمه رضایت عمو را جلب کند(.

چند عمو و یک یا چند عمّه باشند، چنانچه همه )زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت یک یا 

مادری باشند مال به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و اگر همه پدر و مادری یا همه 

پدری باشند، عمو دو برابر عمّه می برد، مثلًا اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشند 

می  21به هر یک از دو عمو، مال به عمّه و  61که همگی پدر و مادری یا پدری هستند، 

رسد و احتیاط مستحب ّ آن است که در تقسیم مصالحه کنند، شیوه طبیعی مصالحه این 

است که مقدار مرّدد بین دو نفر را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند، بنا بر این سهم 

نهایی هر شخص پس از مصالحه ، میانگین حد اقل و حد اکثر سهم وی خواهد بود. در 

توضیح مصالحه می گوییم که چون برخی از علماء، سهم عمو و عمّه را مساوی می دانند، 

می دانند، بنا بر این سهم قطعی  6434در نتیجه سهم هر یک از عمو و عمّه را در مثال باال 

طبق نظر برخی از علماء:  134و سهم قطعی عمّه  6234طبق نظر صحیح :  6434عموها 

قدار مردّد را به طور مساوی مصالحه کنند، سهم نهایی هر عمو می باشد و اگر م 6434

خواهد بود. و اگر در میان وارثان نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط  334و سهم عمّه  6634
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مستحب ّ آن است که وارثان بالغ عادل ، به جای مصالحه مقدار مرّدد را به وارث نابالغ 

 ل آینده .یا دیوانه ببخشند. و همین طور در مسائ

)فاضل (: مسأله اگر وارث متوفّی فقط چند عمّه یا چند عمو باشند، اموال متوفّی بین آنها 

بالسویه تقسیم می شود و در این فرض فرقی نمی کند که همه پدری باشند یا مادری یا 

 پدر و مادری .

اگر وارث متوفّی تنها چند عمو و عمّه مادری باشند چون دقیقاً معلوم نیست که سهم آنان 

 به چه صورتی باشد باید بنا بر احتیاط واجب با همدیگر مصالحه نمایند.

 مسأله اختصاصی 

اگر وارث همسر و چند عمو و عمّه باشند، همسر اگر شوهر باشد  2767)فاضل (: مسأله 

ارث می برد و بقیه مال به ترتیبی که در مسائل قبل گفته شد بین  69 و اگر زن باشد 62

 عمو و عمّه تقسیم می شود.

 929ص: 

 [2758]مسأله 

 اشاره

اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی  2913مسأله 

یا ( میت یک عمو 6پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی برند، پس اگر )

یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می کنند؛ یک قسمت را به عمو یا عمه مادری 

( و عموی پدر و مادری دو برابر عمه 2و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می دهند )

( مال را سه قسمت می 3پدر و مادری می برد و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد )
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عمه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمه می برد و کنند؛ دو قسمت را به عمو و 

یک قسمت را به عمو و عمه مادری می دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با 

( )تبریزی (: و اگر .. )خوئی (: و مشهور این است که اگر .. 6( )9یکدیگر صلح کنند )

ن آنها به عمو و عمه پدری می ( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: و در فرض ِ نبود2)

دهند، و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد مال را سه قسمت می کنند دو قسمت را به 

عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یک قسمت را به 

عمو و عمه مادری می دهند ) )خوئی (: ولی بعید نیست که در هر دو صورت عمو و عمه 

 مادری مثل عمو و عمه های دیگر باشند و مال بین همه آنها بطور مساوی تقسیم شود(.

 )سیستانی (: و عمو در هر حال دو برابر عمه می برد.

)نوری (: و در اینجا نیز در اینکه یک سوم مال به عمو، یا عمه مادری می رسد یا یک 

مو و عمه پدر و مادری ) ششم آن ، مسأله مورد تردید است ، احتیاط واجب آن است ع

( )مکارم (: اگر 3در فقدان آنها عمو و عمه پدری ( با عمو یا عمه مادری صلح کنند .. )

میّت عمو و عمّه مادری متعدّد دارد )دو عمو یا دو عمه یا یک عمو و یک عمه مادری ( 

د دهن( )گلپایگانی (، )صافی (، )بهجت (: یک قسمت را به عمو و عمّه مادری می 9.. )

که بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند ) )گلپایگانی (، )صافی (: و احتیاط آن 

 است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند(.

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت یک یا چند عمو و یک یا چند عمّه باشند و بعضی از 

ری یا عمّه پدر و مادآنها پدر و مادری و بعضی پدری و بعضی مادری باشند، با بودن عمو 

، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند، پس اگر میّت عالوه بر عمو و عمّه پدر و مادری ، 

را به عمو یا عمّه مادری و بقیه را به عمو و  61تنها یک عمو یا یک عمّه مادری دارد، 

یا عمّه عمّه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد، و اگر میّت عالوه بر عمو 
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 63پدر و مادری ، عمو و عمّه پدری متعدّد دارد )همه عمو یا همه عمّه یا مختلف باشند( 

را به عمو و عمّه مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه 

را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد، و احتیاط مستحبّ  

 که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. آن است

در توضیح مصالحه می گوییم که برخی از علماء معتقدند که عمو و عمّه مادری و عمو 

و عمّه پدر و مادری همه به طور مساوی ارث می برند، بنا بر این اگر میّت مثلًا یک عموی 

 مادری و

 923ص: 

یک عموی پدر و مادری و دو عمّه پدر و مادری داشته باشد، بر طبق نظر صحیح ، سهم 

و سهم هر یک از دو عمّه پدر  2493و سهم عموی پدری و مادری  393عموی مادری 

می باشد، ولی طبق نظر برخی از علماء سهم هر یک از  2493)مجموعاً  6493و مادری 

)طبق نظر برخی از  393سهم قطعی عموی مادری  است ، بنا بر این 6293این چهار نفر 

، و سهم 2493)طبق نظر صحیح :  6293و سهم قطعی عموی پدر و مادری  6293علماء: 

است و  6293)طبق نظر برخی از علماء:  6493قطعی هر یک از دو عمّه پدر و مادری 

موی مادری اگر مقدار مردّد را در هر مورد به طور مساوی مصالحه کنند، سهم نهایی ع

)مجموعاً:  6693و سهم هر عمّه پدر و مادری  6193( و سهم عموی پدر و مادری 6493

 خواهد بود. 2293

 )فاضل (: مسأله اگر میّت چند عمو و چند عمّه پدر و مادری و مادری داشته باشد:

 الف : با وجود عمو و عمّه پدری و مادری ، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

د عمو و عمّه پدر و مادری و عمو و عمّه مادری مال به تفصیل زیر تقسیم می ب : با وجو

مال به او می رسد و  61( اگر متوفّی فقط یک عمو و یا عمّه مادری داشته باشد 6شود: )

[ بیان شد تقسیم می 2911بقیه مال بین عمو و عمه پدر و مادری همانطور که در مسأله ]

مال میّت به آنان  63و عمّه یا چند عمه مادری داشته باشد  ( اگر متوفّی چند عمو2شود. )

[ و بقیه مال بین عمو و 2919می رسد که بالسویه بین آنان تقسیم می شود )طبق مسأله ]

( در این 3[ بیان شد تقسیم می شود. )2911عمّه پدر و مادری به ترتیبی که در مسأله ]

ر و مادری یک نفر باشند یا چند نفر یعنی مسأله فرقی نمی کند که عمو و عمّه و عمّه پد

مال در فرض دو به او می رسد و اگر چند  23مال در فرض یک و  11اگر یک نفر باشد 

[ بیان شد این مقدار بین آنان تقسیم می 2919[ و ]2911نفر باشند طبق آنچه در مسأله ]

 شود.

 مسأله اختصاصی 

ند عمو و عمّه باشند، همسر اگر شوهر اگر وارث میّت همسر و چ 2726)فاضل (: مسأله 

و اگر  61ارث می برد و عمو و عمّه مادری اگر یکی باشد  69و اگر زن باشد  62باشد 

بقیه مال به عمو و عمّه پدر و مادری  23بقیه مال را ارث می برند و  63چند نفر باشند 

 طبق مسأله قبل تقسیم می شود.

 [2759]مسأله 

 اشاره

ارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می رسد و اگر و 2917مسأله 

( مال 2( یا پدری ، یا مادری باشند )6اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری )

( آن است که در تقسیم با 9( و احتیاط )3به طور مساوی بین آنان قسمت می شود )

با مادر میت از یک پدر و مادر باشند .. ( )سیستانی (: یعنی 6( )1یکدیگر صلح کنند )
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( )سیستانی (: بعید نیست که دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی احتمال تساوی هم می 2)

( )خوئی (، )تبریزی (: بقیه 3رود، پس به احتیاط واجب در مقدار زائد مصالحه کنند. )

 ( )نوری (: احتیاط واجب ..9مسأله ذکر نشده . )

 927ص: 

جت (: احتیاط در افرادی که فقط از طرف مادر ارث می برند این است که در ( )به1)

تقسیم بین خود صلح نمایند. )مکارم (: احتیاط مستحب آن است که با یکدیگر مصالحه 

 کنند.

 )فاضل (: مسأله اگر فقط یک دایی یا خاله وارث باشد تمام مال میّت به او می رسد.

اگر چند دایی یا خاله وارث باشند تمام مال بین آنان بالسویه تقسیم می شود ) به شرطی 

 که تمام آنان پدری یا مادری یا پدر و مادری باشند(.

)زنجانی (: مسأله اگر وارث مّیت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همه مال به او می 

مادری )یعنی با مادر میّت از یک  رسد و اگر چند دایی یا چند خاله باشند و همه پدر و

پدر و مادر باشند( یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان تقسیم 

می شود، و چنانچه دایی ها و خاله های متعدّد برخی مادری و برخی پدری و برخی پدر 

د اگر یکی باش و مادری باشند، دایی یا خاله پدری ارث نمی برد و دایی یا خاله مادری

مال را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند  63می برد، و اگر بیش از یکی باشد،  61

و بقیه مال را دایی یا خاله پدر و مادری می برد که اگر متعّدد باشند آنها هم سهم خود 

 را به طور مساوی تقسیم می کنند.

 مسائل اختصاصی 
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یک یا چند دایی و یک یا چند خاله باشند،  اگر وارث میّت 2992)زنجانی (: مسأله 

چنانچه همه مادری باشند مال بین همه آنها به طور مساوی تقسیم می شود و اگر همه پدر 

و مادری یا همه پدری باشند، دایی دو برابر خاله می برد و چون برخی از فقهاء در اینجا 

نند، احتیاط مستحب ّ آن نیز سهم دایی و خاله پدر و مادری یا پدری را مساوی می دا

است که در اینجا نیز مصالحه شود. در توضیح مصالحه می گوییم که اگر مثلًا دو دایی 

 6234پدر و مادری و یک خاله پدر و مادری باشند طبق نظر صحیح هر یک از دو دایی 

می برند، در نتیجه  6434می برد و طبق نظر برخی از علماء هر یک از آنها  134و خاله 

است و اگر مقدار مردّد را به طور  134و سهم قطعی خاله  6434هم قطعی دایی ها س

 خواهد بود. 334و سهم خاله  6634مساوی مصالحه کنند، سهم دایی ها 

اگر چند دایی و خاله وارث باشند مال میّت بین آنان بالسویه تقسیم  2729)فاضل (: مسأله 

 مادری یا پدر و مادری باشند(.می شود ) به شرطی که تمام آنان پدری یا 

اگر همسر میّت با چند دایی و خاله وارث باشند: همسر اگر شوهر  2721)فاضل (: مسأله 

مال به او می رسد و بقیه مال طبق مسائل گذشته بین دایی و  69و اگر زن باشد  62باشد 

 خاله تقسیم می شود.

 [2761]مسأله 

، یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدر و اگر وارث میت فقط یک دایی  2914مسأله 

مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت 

می کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می 

انی (، )صافی (: احتیاط ( )گلپایگ6( )6دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند )

 آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

 )نوری (: و احتیاط واجب آن است که دادن یک ششم به دایی و خاله مادری و همچنین 
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 934ص: 

 تقسیم بطور مساوی میان دایی و خاله پدر و مادری با تصالح انجام بگیرد.

ند دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر )خوئی (: مسأله اگر وارث میّت فقط یک یا چ

و مادری و دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برد و بعید نیست بقیه 

 در تقسیم با همدیگر مساوی باشند.

 )تبریزی (: اگر وارث میت فقط یک یا چند دایی یا یک یا چند خاله مادری ..

ری محل اشکال است و به هر حال دایی یا خاله )سیستانی (: ارث نبردن دایی و خاله پد

مادری اگر یک نفر باشد یک ششم و اگر متعدد باشند یک سوم مال را می برند، و ما 

بقی به دایی و خاله پدری یا پدر و مادری داده می شود؛ و در هر حال محتمل است که 

 د.دایی دو برابر خاله ارث ببرد ولی به احتیاط واجب باید مصالحه کنن

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت فقط یک دایی یا یک خاله مادری و یک یا چند دایی 

و یک یا چند خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری می باشند، با وجود دایی یا خاله 

مال را می برد  61پدر و مادری دایی و خاله پدری ارث نمی برند و دایی یا خاله مادری 

ا دایی و خاله پدر و مادری به گونه ای تقسیم می کنند که دایی دو باقی مانده ر 11و 

 برابر خاله ببرد، و احتیاط مستحب ّ آن است که در تقسیم مصالحه کنند.

در توضیح مصالحه می گوییم که اگر مثلًا یک دایی مادری و یک دایی پدر و مادری و 

باقی مانده سهم  11، و  مال سهم دایی مادری است 61یک خاله پدر و مادری باشند، 

دایی و خاله پدر و مادری است که طبق نظر صحیح ، دایی دو برابر خاله می برد در نتیجه 

می باشد و طبق نظر  2492و سهم خاله  9492سهم دایی پدر و مادری طبق نظر صحیح 

و  3492می برند، در نتیجه سهم قطعی دایی پدر و مادری  3492برخی از علماء هر دو 
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می باشد و اگر مقدار مردّد را با مصالحه به طور مساوی تقسیم  2492قطعی خاله  سهم

خواهد گردید، سهم دایی مادری هم به هر  2192و سهم خاله  3192کنند، سهم دایی 

 است . 6292حال 

)فاضل (: مسأله اگر وارث میّت چند دایی و خاله پدر و مادری و پدری و مادری باشند، 

سائل سابق بیان شد با وجود دایی یا خاله پدر و مادری دایی و خاله همانطور که در م

پدری ارث نمی برند بنا بر این مال میّت به صورت زیر بین دایی و خاله مادری و پدر و 

 مادری تقسیم می شود:

( مال متوفّی به او می رسد و بقیه مال بین 61اگر فقط یک دایی یا خاله مادری باشد  - 6

 پدر و مادری بالسویه تقسیم می شود. دایی و خاله

( مال میّت به 63اگر چنددایی و خاله مادری یا چند دایی یا خاله مادری داشته باشد  - 2

آنان می رسد که بین آنها بالسویه تقسیم می شود و بقیه مال نیز بین ورثه پدر و مادری 

 بالسویه تقسیم می شود.

 [2763]مسأله 

 اشاره

رث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله اگر وا 2916مسأله 

( و باید مال را سه قسمت کنند، 6پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند )

( و 2یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند )

 که به طور مساوی بین خودشان  بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند

 936ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

( 6( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )خوئی ( و )سیستانی ( نیست )3قسمت کنند )

( )بهجت (: و احتیاط 2)تبریزی (: و بعید نیست که بقیه در تقسیم آن با هم مساوی باشند. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: احتیاط آن است که در تقسیم آن با 3در مصالحه است .. )

) )صافی (: و مراعات این احتیاط در صورت اولی نیز خوب است  یکدیگر مصالحه کنند.

.) 

)نوری (: و در اینجا نیز تقسیم میان دائی و خاله پدر و مادری که بطور مساوی انجام می 

 گیرد باید با احتیاط به تصالح انجام گیرد.

ادری ه م)فاضل (: مسأله اگر وارث میّت عبارت باشند از دایی و خاله پدری و دایی و خال

، چون دایی و خاله پدر و مادری وجود ندارند، دایی و خاله پدری ارث می برند و در 

تقسیم ارث ، احکام دایی و خاله پدر و مادری را خواهند داشت و در کنار دایی و خاله 

 مادری ، طبق مسأله قبل ارث می برند.

)همه دایی باشند یا همه خاله  )زنجانی (: مسأله اگر وارثان میّت دایی و خاله مادری متعدّد

یا برخی دایی و برخی خاله ( و یک یا چند دایی پدر و مادری و یک یا چند خاله پدر و 

مادری و دایی و خاله پدری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و دایی و خاله 

در و پ مال را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند و بقیه را دایی و خاله 63مادری 

مادری بین خود به گونه ای تقسیم می کنند که دایی دو برابر خاله ببرد. در این مسأله هم 

چون برخی علماء معتقدند که دایی و خاله پدر و مادری به طور مساوی ارث می برند، 

احتیاط مستحب ّ آن است که در مقدار مردّد بین دو نظریه مصالحه کنند، چنانچه در 

 وه آن توضیح داده شد.مسائل پیشین شی

 مسأله اختصاصی 
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اگر وارث میّت عالوه بر دایی و خاله همسر میّت هم باشد، همسر  2723)فاضل (: مسأله 

مال را ارث می برد و دایی و خاله مادری هم اگر  69و اگر زن باشد  62اگر شوهر باشد 

بقیه مال بین  23از بقیه مال را ارث می برند و  63و اگر چند نفر باشند  61یکی باشند 

 [ تقسیم می شود.2916مادری یا پدری طبق مسأله قبل ] دایی و خاله پدر و

 [2762]مسأله 

 اشاره

اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد مال را  2912مسأله 

سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می برد. )خوئی (، 

ارث میت یک یا چند دایی یا یک یا چند خاله یا )سیستانی (، )تبریزی (: مسأله اگر و

دایی و خاله و یک یا چند عمو یا یک یا چند ) )خوئی (، )سیستانی (: عمّه یا ( عمو و 

عمه باشد، مال را سه قسمت می کنند؛ یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو، بقیه را عمو 

 بین هر گروه گذشت (.یا عمه یا هر دو می برند ) )سیستانی (: و کیفیت تقسیم 

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت یک یا چند دایی یا خاله )همه دایی یا همه خاله یا 

برخی دایی و برخی خاله ( به همراه یک یا چند عمو و عمّه باشند سهم دایی ها یا خاله 

 لو بقیه سهم عموها یا عمّه ها می باشد، شیوه تقسیم مال بین هر گروه در مسائ 63ها 

 آینده توضیح داده می شود.

 932ص: 

)فاضل (: مسأله اگر وارث میّت عبارت از عمو و عمّه یا یکی از آنان و دایی و خاله یا 

یکی از آنان باشد، عمو و عمه که از جانب پدر منتسب به مّیت هستند سهم االرث پدر 

نان تقسیم می [ بین آ2913تا  2911اصل مال را ارث می برند که طبق مسائل ] 23یعنی 
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از  63شود و دایی و خاله که از جانب مادر به میّت انتساب دارند سهم االرث او یعنی 

و  2729و مسائل اختصاصی  2914و  2917اصل مال را ارث می برند که طبق مسائل ]

 [ بین آنان تقسیم می شود.932صفحه  2721

 مسأله اختصاصی 

بر چند عمو و عمّه و دایی و خاله ، همسر  اگر وارث میّت عالوه 2734)فاضل (: مسأله 

اصل  63ارث می برد و  69و اگر زن باشد  62میّت نیز باشد، همسر میّت اگر شوهر باشد 

و مسائل اختصاصی  2914و  2917مال میّت به دایی و خاله می رسد که طبق مسائل ]

سائل عمّه طبق م [ بین آنان تقسیم می شود و بقیه مال بین عمو و932صفحه  2721و  2729

[ تقسیم می شود. توجه به این نکته الزم است که سهم همسر از سهم دایی 2913تا  2911]

 و خاله کسر نمی شود و تنها از سهم عمو و عمّه کسر می شود.

 [2761]مسأله 

اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و  2913مسأله 

پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله  عمّه پدر و مادری یا

( بنا بر این اگر 2( و یک قسمت به عمه می دهند )6می برد و از بقیه ، دو قسمت به عمو )

مال را نُه قسمت کنند سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت 

( )خوئی (: بنا بر 6رساله آیت اللّه )سیستانی ( نیست ) را به عمه می دهند. این مسأله ، در

( )خوئی (، )تبریزی (: بنا بر این مال را نُه قسمت می کنند: 2مشهور دو قسمت به عمو .. )

سه قسمت را به دایی یا خاله و ) )تبریزی (: بنا بر مشهور( چهار قسمت را به عمو و دو 

ه ) )خوئی (: بقیه ( بین عمو و عمّه به طور قسمت را به عمه می دهند ولی بعید نیست ک

 مساوی تقسیم شود.
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)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت یک دایی یا  2912)فاضل (: رجوع کنید به ذیل مساله 

مال را دایی یا خاله و بقیه را عمو و عمّه  63یک خاله و یک یا چند عمو و عمّه باشند، 

ادری باشند سهم آنها به طور مساوی بینشان می برند، پس چنانچه عمو و عمّه همگی م

تقسیم می شود و اگر همه پدر و مادری یا پدری باشند، به گونه ای تقسیم می کنند که 

به عمو دو برابر عمّه برسد؛ بنا بر این اگر وارث یک دایی یا خاله و یک عمو و یک عمّه 

 خواهد بود. 27م عمّه و سه 97و سهم عمو  37پدر و مادری باشند، سهم دایی یا خاله 

 [2764]مسأله 

اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو  2919مسأله 

و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را به دایی 

ه ب ( و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می کنند، یک قسمت را6یا خاله می دهند )

 عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر

 933ص: 

( بنا بر این اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک 2عمه می برد )

قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا 

( 6ی می دهند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )سیستانی ( نیست )پدر

)خوئی (، )تبریزی (: و بقیه ورثه دو قسمت باقیمانده را به طور مساوی بین خودشان 

 ( )مکارم (: بقیه مسأله ذکر نشده .2تقسیم می کنند. )

عمو یا یک عمّه مادری  )زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت یک دایی یا یک خاله و یک

باقی  61مال را به دایی یا خاله می دهند، و  63و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، 

مانده را به یک عمو یا یک عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه های پدر و مادری یا 

و سهم عمو  729پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد؛ بنا بر این سهم دایی یا خاله 
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و سهم عمّه پدر و مادری  6429و سهم عموی پدر و مادری یا پدری  329یا عمّه مادری 

 خواهد بود. 129

البتّه از آنجا که برخی از علماء، سهم عمو و عمّه را یکسان دانسته و بین عمو یا عمّه پدر 

که  تحب ّ آن استو مادری یا پدری با عمو یا عمّه مادری فرقی نگذاشته اند، احتیاط مس

)طبق نظر  119مقدار مردّد را مصالحه کنند؛ بنا بر این سهم قطعی عمو یا عمّه مادری 

)طبق نظر صحیح  6219و سهم قطعی عموی پدر و مادری یا پدری  6219برخی علماء: 

می  6219)طبق نظر برخی علماء:  6419و سهم قطعی عمّه پدر و مادری یا پدری  2419: 

قدار مردّد بین دو نظریه را با مصالحه به طور مساوی قسمت کنند، سهم عمو باشد و اگر م

و سهم عمّه پدر و مادری  6119، سهم عموی پدر و مادری یا پدری 719یا عمّه مادری 

 است . 6319می باشد و سهم دایی یا خاله هم بنا بر هر دو نظریه  6619یا پدری 

 [2765]مسأله 

اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه  2911مسأله 

پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی یا خاله می 

برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می کنند: یک سهم آن را به عمو و عمه مادری می 

( و دو سهم دیگر را بین عمو و 6هم مصالحه می کنند ) دهند که بنا بر احتیاط واجب با

( بنا بر این 2عمه پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمه می برد )

مال را نُه قسمت کنند؛ سه قسمت آن ، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه 

ی می باشد. این مسأله ، در مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدر

( )گلپایگانی (، 6رساله آیات عظام : )خوئی (، )تبریزی (، )فاضل ( و )سیستانی ( نیست )

 )صافی (: یک سهم آن را به طور مساوی بین عمو و عمّه مادری قسمت می کنند ..
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 (2)بهجت (: که بین خود تقسیم می نمایند و احتیاط در مصالحه بین خودشان است .. )

 )مکارم (: بقیه مسأله ذکر نشده .

)زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و 

باقی مانده هم  23مال را دایی یا خاله می برد و از  63عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، 

 63می شود و  آن به عمو و عمّه مادری می رسد که به طور مساوی بین آنها قسمت 63

باقی مانده هم به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می رسد که عمو دو برابر عمّه می 

 ، سهم 729برد، بنا بر این سهم دایی یا خاله 

 939ص: 

و سهم عمّه  329، سهم عموی پدر و مادری 329عموی مادری و عمّه مادری هر یک 

به جای عمو و عمّه مادری ، چند عمو یا  می باشد. ) در این مسأله اگر 929پدر و مادری 

چند عمّه باشند، حکم مسأله به همین شکل است (. در این مسأله هم برخی از علماء سهم 

عمو و عمّه را در هر حال یکسان می دانند، لذا احتیاط مستحب ّ در این است که مقدار 

 62643مادری هر یک مردّد را مصالحه کنند، بنا بر این سهم قطعی عموی مادری و عمّه 

)طبق نظر  63643و سهم قطعی عموی پدر و مادری  63643)طبق نظر برخی علماء: 

 63643)طبق نظر برخی علماء:  61643و سهم قطعی عمّه پدر و مادری  32643صحیح : 

می باشد و اگر مقدارهای مردّد را با مصالحه به طور مساوی قسمت کنند، سهم عموی 

و سهم عمه  21643و سهم عموی پدر و مادری  61643هر یک مادری و عمّه مادری 

می  31643خواهد بود و سهم دایی یا خاله هم بنابر هر دو نظریه  69643پدر و مادری 

 باشد.

 [2766]مسأله 
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اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری  2911مسأله 

( مال سه سهم می شود؛ دو سهم آن به 6ته باشد )یا مادری باشند و عمو و عمه هم داش

دستوری که در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند و یک 

( این مسأله 2سهم آن را دایی ها و خاله ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می نمایند )

مال سهم دایی  63ی (: ( )زنجان6، در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )سیستانی ( نیست )

ها و خاله ها است ، پس اگر همگی مادری بودند آن را به طور مساوی تقسیم می کنند 

باقی مانده را عمو و  23و اگر پدری یا پدر و مادری بودند دایی دو برابر خاله می برد و 

( )تبریزی (: 2عمّه به دستوری که در مسائل سابق گذشت بین خود قسمت می کنند. )

 ی با بودن دایی و خاله پدر و مادری ، دایی و خاله پدری ارث نمی برد.ول

 )نوری (: و احتیاط واجب آن است که این تقسیم با تصالح توأم باشد.

 [2767]مسأله 

اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا  2919مسأله 

می شود دو سهم آن را به دستوری که سابقاً ( و عمو و عمه باشد، مال سه سهم 6پدری )

( پس اگر میت یک دایی یا یک 2گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند )

( یک قسمت را به 3خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می کنند )

 هند ودایی یا خاله مادری می دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می د

( و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم 9به طور تساوی قسمت می کنند )

دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می کنند، یک قسمت را 

( و بقیه را به 1دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند )

( این 1یا پدری می دهند که به طور مساوی قسمت کنند ) دایی و خاله پدر و مادری

( )خوئی (: خاله پدر و 6مسأله ، در رساله آیات عظام : )فاضل ( و )سیستانی ( نیست )

( )خوئی (، )تبریزی (: 2مادری ، یا پدری تنها در صورتی که پدری و مادری نباشد .. )
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ایان مسأله نده با هم مساوی باشند. ]پو بعید نیست که بقیه ورثه در تقسیم یک سهم باقیما

] 

 931ص: 

( )نوری (: در این مورد نیز در اینکه آیا یک سوم مال را به دائی یا خاله مادری باید 3)

داد یا یک ششم آن را تردید وجود دارد، احتیاط واجب آن است که دائی و خاله پدر و 

( )گلپایگانی 9مصالحه نمایند .. ) مادری )و با فقدان آنها پدری ( یا دائی یا خاله مادری

( )بهجت (: گرچه 1(، )صافی (: بنا بر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می کنند .. )

( )گلپایگانی (، )صافی (: بنا بر احتیاط در تقسیم آن 1احتیاط در مصالحه بین آنهاست .. )

 با هم مصالحه می کنند.

چند دایی یا خاله مادری و یک یا چند دایی یا )زنجانی (: مسأله اگر وارث میّت یک یا 

مال سهم دایی و خاله  63خاله پدر و مادری یا پدری و یک یا چند عمو یا عمّه باشند، 

باقی مانده سهم عمو و عمّه است که به دستوری که سابقاً گفته شد بین  23ها است و 

شکل تقسیم می شود که سهم دایی ها و خاله ها نیز به این  63خودشان قسمت می کنند، 

کل ّ مال ( به وی  663)یعنی  63از این  61اگر میّت یک دایی یا یک خاله مادری دارد 

کل ّ مال ( را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند  163می رسد و بقیه )یعنی 

ّیت مکه دایی پدر و مادری یا پدری دو برابر خاله پدر و مادری یا پدری می برد، و اگر 

از آن  63چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد 

کل ّ مال ( سهم دایی ها و خاله های مادری است که به طور مساوی بین  67)یعنی  63

کل ّ مال ( را به دایی و خاله پدر و مادری یا  27خودشان تقسیم می کنند و بقیه )یعنی 

ه دایی پدر و مادری یا پدری دو برابر خاله پدر و مادری یا پدری می پدری می دهند ک

 برد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

در این مسأله هم چون برخی از علماء سهم دایی و خاله پدر و مادری یا پدری را یکی 

می دانند، بنا بر احتیاط مستحب ّ در مقدار مردّد مصالحه کنند. شیوه طبیعی مصالحه در 

 مسائل پیشین توضیح داده شد.

 [2768سأله ]م

 اشاره

اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه  2913مسأله 

می رسد، به اوالد آنان و مقداری که به دایی و خاله می رسد، به اوالد آنان داده می شود. 

و  )سیستانی (: مسأله اگر میّت عمو و عمّه 2917)زنجانی (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

دایی و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اوالد آنان داده می شود، پس اگر یک دختر عمه 

و چند پسر دایی داشته باشد، آن یک دختر عمه دو سوم می برد، و پسر دائیها یک سوم 

را میان خود تقسیم می کنند، و این طبقه )فرزندان عمو و عمه و دائی و خاله ( بر عمو و 

 اله پدر یا مادر میت مقدمند.عمه و دائی و خ

)فاضل (: مسأله اگر هیچ یک از عمو و عمّه و دایی و خاله میّت زنده نباشند فرزندان آنان 

جایگزین آنها شده و سهم االرث آنها را بر فرض اینکه پدرشان زنده باشد می برند منتهی 

ر ارث و برابر دختفرزندان عمو و عمّه سهم خود را به نحوی تقسیم می کنند که هر پسر د

 ببرد اما بین فرزندان دایی و خاله مال بالسویه تقسیم می شود.

 931ص: 

 مسائل اختصاصی 
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اگر هیچ یک از عمو و عمّه و دایی و خاله و فرزندان آنان زنده  2732)فاضل (: مسأله 

ده هم زننباشند عمو و عمّه و دایی و خاله پدر یا مادر مّیت از او ارث می برند و اگر اینها 

 نباشند فرزندان آنان ارث می برند.

اگر وارث میّت فقط عموی پدری میّت و پسر عموی پدر و مادری  2733)فاضل (: مسأله 

میّت باشند ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری میّت ارث نمی برد 

ن در موردی د. البته ایو این تنها مورد استثناء از قاعده کلّی است که در مسأله قبل بیان ش

 است که میّت عموی پدر و مادری یا عموی مادری یا دایی یا عمّه نداشته باشد.

 [2769]مسأله 

 اشاره

اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله  2917مسأله 

( یک سهم آن مال عمو و عمه و دایی و خاله 6مادر او باشند، مال سه سهم می شود )

مادر میت است به طور مساوی )ولی احتیاط واجب در عمو و عمه مادری ِ مادرِ میت آن 

و دو سهم دیگر آن را کسبه قسمت می کنند یک قسمت  ((2است که با هم صلح کنند )

را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت دیگر 

( )خوئی (، )تبریزی 6آن را به عمو و عمه پدر میت می دهند و عمو دو برابر عمه می برد. )

بطور مساوی بین خودشان قسمت (: یک سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت 

می کنند و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی و خاله پدر میّت 

بطور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به طور مساوی 

 به عمو و عمّه پدر میّت می دهند.

اله مادر میّت ، ارث می برند و در )سیستانی (: یک سهم آن را عمو و عمّه و دایی و خ

اینکه مال میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود، یا مرد دو برابر زن می گیرد، اختالف 
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است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند؛ و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می 

کنند، یک قسمت را دایی و خاله پدر میّت به همان کیفیّت بین خودشان قسمت می 

( 2نمایند و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفّیت به عمو و عمّه پدر مّیت می دهند. )

)گلپایگانی (، )صافی (: مال سه سهم می شود، یک سهم آن را عمو و عمه و دائی و خاله 

 مادر میت بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند ..

یست [ )مکارم (: مال او سه سهم می ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه )اراکی ( ن

شود، یک سهم به عمو و عمّه و دایی و خاله و مادر میّت می رسد )و آنها بنا بر احتیاط 

 واجب در تقسیم آن مصالحه می کنند( ..

)بهجت (: مال سه سهم می شود، یک سهم آن مال عمو، عمه ، دایی و خاله مادر مّیت 

 است که با هم صلح کنند ..است بطور مساوی ، ولی احتیاط آن 

 )زنجانی (: مسأله اگر میّت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به هر عمو

 939ص: 

و عمّه می رسد به فرزندان آنان و مقداری که به هر دایی و خاله می رسد به فرزندان آنها 

ی تقسیم می کنند که هر داده می شود که در اینجا فرزندان آنان سهم خود را به گونه ا

مذکّر دو برابر مونّث ببرد، و اگر فرزندان آنها هم نباشند، وارث میّت عمو و عمّه و دایی 

مال را عمو و عمّه و  63و خاله پدر و عمو و عمّه و دایی و خاله مادر او می با شد که 

خاله پدر مّیت  باقی مانده را عمو و عمّه و دایی و 23دایی و خاله مادر میّت می برند و 

می برند، نحوه تقسیم مال بین عمو و عمّه و دایی و خاله پدر یا مادر میّت همچون نحوه 

تقسیم مال بین عمو و عمّه و دایی و خاله خود مّیت است که در مسائل گذشته توضیح 

 داده شد.
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والدِ آنان )فاضل (: مسأله اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میّت و اوالد آنان و اوالدِ ا

نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند و اگر اینها نباشند 

اوالدشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله جدّ و جدّه میت 

 و اگر اینها نباشند اوالدشان ارث می برند.

 مسائل اختصاصی 

نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث می برد،  کسی که دو 2291)بهجت (: مسأله 

مثل اینکه کسی هم پسر عموی پدری باشد و هم پسر دایی مادری ، یا کسی هم شوهر 

میّت باشد و هم پسر عموی او، یا زنی هم عمّه پدری میّت باشد و هم خاله مادری او، 

ر عمو ی باشد و هم پسمگر آنکه دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل اینکه هم برادر مادر

 که فقط ارث برادر بودن را می برد.

سهم ارث عمو و عمه و دایی و خاله را ) در صورتی که همه پدر  2379)مکارم (: مسأله 

و مادری باشند که غالباً چنین هستند( می توان چنین خالصه کرد: به یک عمو یا یک 

باشند به طور مساوی می برند  عمه تمام مال می رسد و اگر وارث چند عمو یا چند عمه

و اگر هم عمو و هم عمه باشند، عمو دو برابر عمّه می برد و اگر یک دایی یا یک خاله 

باشد، تمام مال به او می رسد و اگر چند دایی یا چند خاله باشد، یا هم دایی و خاله باشند، 

اله باشند، عمو و مال را به طور مساوی تقسیم می کنند و هر گاه عمو و عمه و دایی و خ

عمه دو سهم می برند و دایی و خاله یک سهم و هر عمو دو برابر عمه می برد، امّا سهم 

 دایی و خاله مساوی است .

اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد،  2721)فاضل (: مسأله 

می  مادری در صورتی که وارث دیگری نداشته باشد تمام ارث به پسر عموی پدری و

 رسد و عموی پدری ارث نمی برد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 مسائل اختصاصی 

زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جمیع طبقات سه گانه ای که  2291)بهجت (: مسأله 

گفته شد از یکدیگر ارث می برند و وجود هیچ یک از این طبقات مانع ارث بردن آن 

 دو از یکدیگر نیست .

 933ص: 

ن و شوهر همراه با جمیع طبقات به تفصیلی که می آید از ز 2332)زنجانی (: مسأله 

 یکدیگر ارث می برند.

 [2771]مسأله 

( و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را 6اگر زنی بمیرد ) 2994مسأله 

ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اوالد داشته باشد، چهار یک همه 

( )اراکی (، )مکارم (: اگر زن دائمی بمیرد 6شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند. )مال را 

.. 

)فاضل (: مسأله اگر زنی که اوالد ندارد بمیرد و شوهر داشته باشد نصف تمام مال او به 

شوهر می رسد و بقیه مال او به ورثه دیگر طبق مسائل گذشته می رسد و در این مسأله 

ر اوالد داشته باشد یا نداشته باشد. و اگر زنی که فرزند داشته باشد فرق نمی کند که شوه

تمام مال میّت می شود بقیه اموال او به ورثه دیگر می رسد و  69بمیرد سهم شوهر او 

فرقی نمی کند که فرزندان زن از این مرد باشد یا شوهر دیگر و فرقی نمی کند که شوهر 

 فرزند داشته باشد یا خیر.

 [2773]مسأله 

 اشاره
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( و بقیه را 6اگر مردی بمیرد و اوالد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن ) 2996مسأله 

ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اوالد داشته باشد، هشت یک مال را 

زن و بقیه را ورثه دیگر می برند و زن از همه اموال منقول ارث می برد ولی از زمین و 

( و نیز از خود هوایی ارث نمی برد مثل بنا و درخت و فقط از 2آن ارث نمی برد )قیمت 

( )مکارم (: خواه زمین 2( )اراکی (، )مکارم (: زن دائمی .. )6قیمت هوایی ارث می برد. )

خانه باشد یا باغ ، یا زمین زراعتی و مانند آن و نیز از خود هوایی ساختمان ارث نمی برد، 

 ، امّا باید هوایی را قیمت کنند و از قیمت آن سهم ارث او را بدهند. مثل بنا و درخت

 )نوری (: چه زمین خانه مسکونی ، چه زمین باغ و زراعت و زمین های دیگر ..

)بهجت (: چه زمین خانه مسکونی باشد یا زمین باغ و زراعت و غیر آن . و از قیمت 

با رضایت وارثان از خودِ هوائی هم  هوایی مثل بنا و درخت ارث می برد و بنا بر أظهر

می تواند ارث ببرد و بنا بر أظهر در آنچه که گفته شد فرق ندارد، زن از این شوهر اوالد 

داشته باشد یا نه ، اگر چه احتیاط در مورد زن بچه دار در ارث بردن از زمین ، خوب 

 است .

)گلپایگانی (: زن از زمین ارث نمی برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن ، چه زمین 

خانه مسکونی باشد یا زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر و نیز از عین هوایی بنا و اشجار 

ارث نمی برد ولی از قیمت آنها و قیمت درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ 

 یگر است ارث می برد.و زراعت و زمینهای د

)خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (، )زنجانی (: زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای 

دیگر ارث نمی برد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن ؛ و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا 

خوئی و درخت ارث نمی برد ولی از قیمت آنها ارث می برد و همچنین است درخت ) )

 (، )زنجانی (، )سیستانی (: و
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 937ص: 

 زراعت ( و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است .

 )تبریزی (: و أظهر آن است که زن از خود زراعت ارث می برد.

)سیستانی (: ولی نسبت به میوه هایی که در وقت فوت شوهر بر درختان است از عین آنها 

 ارث می برد.

(: زنی که از میت فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی برد، نه از خود زمین و نه )صافی 

از قیمت آن ولی از قیمت هوایی آن ارث می برد. چنانکه از سایر ترکه میت ارث می 

 برد. اما زنی که از میّت فرزند دارد، از همه اموال او ارث می برد.

اموال او به زن او و بقیه امول او  69ه باشد )فاضل ( مسأله اگر مردی بمیرد و فرزند نداشت

به ورثه دیگر می رسد که طبق مسائل سابق بین آنان تقسیم می شود و اگر میّت فرزند 

اموال او می شود. در کلیه مسائل سابق که سهم االرث زن بیان  63داشته باشد سهم زن 

 شد:

 الف : زن از اموال منقول شوهر ارث می برد.

ت تأسیسات و ساختمان و درختان ارث می برد ولی از عین آنها ارث نمی ب : زن از قیم

 برد.

 ج : زن از زمین های شوهر خود به طور کلّی )نه از اصل و نه از قیمت ( ارث نمی برد.

 مسأله اختصاصی 
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زن و شوهری که به ازدواج موقّت به عقد هم در آمده اند از  2931)زنجانی (: مسأله 

رند، مگر در ضمن عقد ازدواج موقّت شرط ارث بردن شده باشد که یکدیگر ارث نمی ب

 هر کدام که یک چنین شرطی برای او شده ، همچون زن و شوهر دائمی ارث می برد.

 [2772]مسأله 

 اشاره

( تصرّف کند، باید از 6اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد ) 2992مسأله 

( نباید 2رثه تا سهم زن را نداده اند، بنا بر احتیاط واجب )ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز و

( و 3در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد بدون اجازه او تصرف کنند )

چنانچه پیش از دادن سهم زن ، اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، 

ت مسأله در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیسصحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است . این 

در رساله « بنا بر احتیاط واجب »( ]عبارت 2( )مکارم (: مانند زمین و بنای خانه .. )6. )

( )اراکی (: تصرّفی کنند که موجب از بین 3آیات عظام : )اراکی ( و )نوری ( نیست [ )

 رفتن حق ّ زن می شود ..

از قیمت هوایی نداده اند )مانند بنای خانه ( نباید بدون  )مکارم (: ورثه دیگر تا سهم زن را

)گلپایگانی  2996اجازه زن در آن تصرّف کنند .. )بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

(، )صافی (: مسأله اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی برد، مانند زمین خانه 

که  بگیرد و نیز احتیاط مستحب آن استمسکونی تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه 

ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد مانند بنا و 

 درخت ،

 994ص: 
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بدون اجازه او تصرف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن ، اینها را بفروشند، معامله 

 صحیح است و محتاج به اجازه زن نیست .

 )زنجانی (: زمین و خانه مسکونی ..

 )زنجانی (: احتیاط آن است ..

)خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند، در 

چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف 

 کنند.

اجازه دهد، صحیح وگرنه بنا بر احتیاط نسبت به )زنجانی (: در صورتی که زن معامله را 

سهم زن باطل است و اگر خریدار از این موضوع آگاه نباشد، می تواند به خاطر این که 

 تمام چیزی را که خریده ، به دستش نرسیده ، معامله را به بزند.

 مسأله اختصاصی 

اگر زن غیر از شوهر وارثی ندارد، بنا بر أقوی همه مال به شوهر  2297)بهجت (: مسأله 

است  69می رسد، ولی اگر شوهر غیر از زن وارث ندارد زن سهم خود را که چهار یک 

 می برد و بقیه بنا بر أقرب ، از آن ِ امام علیه السالم است .

 [2771]مسأله 

 اشاره

نا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که اگر بخواهند ب 2993مسأله 

اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از 
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( )مکارم (: باید چنین حساب کنند که اگر آنها با دادن مال 6( )6آن قیمت بدهند )

 د، پس سهم زن را از قیمت آن بدهند.اإلجاره در آن زمین باقی بماند چقدر ارزش دار

)سیستانی (: باید همانطور که نزد کارشناسان قیمت گذاری معمول است ، آنها را بدون 

در نظر گرفتن خصوصیّت زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه 

نها را آ این که آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند و قیمت گذارند، یا این که قیمت

 در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند حساب کنند.

)فاضل (: مسأله برای قیمت گذاری درختان و ساختمان و تأسیسات می توانند همانطور 

که قیمت گذاران امروزه برای تقویم کل ّ زمین و ساختمان عمل می کنند یعنی زمین را 

ن را هم جداگانه قیمت کنند و نمی توانند به جداگانه و درختان و تأسیسات و ساختما

واسطه اینکه زن از زمین ارث نمی برد از قیمت درختان و تأسیسات و ساختمان کسر 

 کنند.

)بهجت (: مسأله اگر برای پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت 

د اگر آنها است که ببینن نمایند باید اجزای آن را قیمت کنند، ولی احتیاط مستحب در این

بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند، و آن را برای پرداخت مبنا 

 قرار دهند.

 مسأله اختصاصی 

زنی که فرزندش پسر است با زنی که فرزندش دختر یا خنثی است  2933)صافی (: مسأله 

 در حکم مساوی هستند.

 996ص: 

 [2774]مسأله 
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 اشاره

مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در  2999مسأله 

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )صافی 6آن به کار رفته ، در حکم ساختمان است . )

 ( )سیستانی (: اما نسبت به خود آب از عین آن ارث می برد.6( و )بهجت ( نیست )

آب قنات و آبی که به تدریج از قنات یا چاه خارج می  )فاضل (: مسأله چاه و مجرای

شود هم حکم زمین را دارد و زن از آن ارث نمی برد. بلی از آبی که در هنگام فوت 

میّت در چاه یا منشأ قنات وجود دارد مثل میوه درخت ارث می برد. زن از تمام تأسیسات 

ه لوله کشی و چیزهائی ک و اجزاء ساختمان مثل کنتور آب و برق و گاز، سیم کشی و

معمولًا در خرید خانه همراه خانه معامله شده و عرفاً جزء خانه محسوب می شود ارث 

 می برد.

 مسائل اختصاصی 

زن بنا بر آنچه بیان شد تنها از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد  2794)فاضل (: مسأله 

مطالبه کند همانطور که سایر ورثه لذا نمی تواند به مقدار سهم االرث خود عین اموال را 

 هم باید اموال غیر منقول را به زن بدهند البته اگر با هم مصالحه کنند مانعی ندارد.

زن از قیمت اموال غیر منقول در حال فوت متوّفی ارث می برد بنا  2796)فاضل (: مسأله 

 وده شده ارثبر این اگر بعد از فوت میّت اموال افزایش قیمت داشت زن از قیمت افز

نمی برد همانطور که از سایر نماءات و منافع آن ارث نمی برد. البته در صورت افزایش 

قیمت ، مصالحه با زن میّت بسیار پسندیده است خصوصاً اگر ندادن قیمت به جهت تأخیر 

 ورثه صورت گرفته باشد.

 [2775]مسأله 
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 اشاره

انچه اوالد نداشته باشد، چهار یک اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چن 2991مسأله 

( به طور مساوی 6مال و اگر اوالد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد )

( اگر چه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان 2بین زنهای عقدی او قسمت می شود )

رده د ک( ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عق3نزدیکی نکرده باشد )

( 6( )9و با او نزدیکی نکرده است ، آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد )

)مکارم (: به طور مساوی میان زنان او تقسیم می شود، خواه شوهر با آنها نزدیکی کرده 

باشد یا نه ، امّا اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده ، در صورتی 

( )گلپایگانی (، )خوئی (، )تبریزی (، 2می برد که با او نزدیکی کرده باشد. ) ارث از او

)سیستانی (، )صافی (، )زنجانی (، )بهجت (: بطور مساوی بین زنان او ) )بهجت (: زنهای 

( )خوئی (، )سیستانی (، )تبریزی (: اگر چه شوهر با همه 3دائمی او( قسمت می شود .. )

( )صافی (: و اگر در آن مرض به مرض یا علت 9ده باشد .. )یا بعض آنان نزدیکی نکر

دیگر بمیرد احتیاط آن است که زن با سایر ورثه در مهر و ارث مصالحه نمایند و زن 

 احتیاطاً عده وفات نگاه بدارد.

 992ص: 

)بهجت (: اگر مردی در حال مرض با زنی ازدواج دائم نماید و در آن مرض بمیرد و 

باشد، زن از آن مرد ارث نمی برد. و حق مهر هم ندارد، و اگر نزدیکی  نزدیکی هم نکرده

کرده باشد و یا از آن مرض خوب شده و به غیر آن مرض از دنیا رفته باشد، آن زن هم 

از او ارث می برد و هم حق ّ مهر دارد و اگر زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده ، در 

از آن زن ارث نمی برد و حق ّ مهر هم برای زن زمان مریضی شوهر از دنیا رفت ، شوهر 

 نیست بنا بر أظهر، اگر چه احتیاط مستحب در صلح است .
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 )فاضل (: مسأله اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد:

 اموال مّیت بین آنها بالسویه تقسیم می شود. 69الف : چنانچه میّت فرزند نداشته باشد 

اموال او بین زنها بالسویه تقسیم می شود. ]و نیز رجوع  63ب : اگر میّت فرزند داشته باشد 

 در صفحه بعد [ 2797کنید به مسأله اختصاصی 

 مسائل اختصاصی 

اگر تنها وارث میّت همسر او باشد و هیچ یک از ورثه دیگر در  2793)فاضل (: مسأله 

 طبقات سه گانه نباشند:

 وهر باشد تمام مال میّت به او می رسد.الف : اگر وارث ش

اموال میّت طبق بیان سابق به او می رسد و بقیه  69ب : اگر وارث فقط زن میّت باشد تنها 

 مال میّت در اختیار مجتهد جامع الشرائط قرار می گیرد.

اگر زن مهریه خودش را نگرفته باشد و نبخشیده باشد بعد از مرگ  2799)فاضل (: مسأله 

می تواند آن را مطالبه کند و ورثه باید از اصل مال میّت مهریه زن را مثل بقیه دیون شوهر 

 میّت بدهند.

آنچه مرد برای زن خریده و به او هدیه نموده ملک زن شده و جزء  2791)فاضل (: مسأله 

اموال مّیت محسوب نمی شود ولی آنچه خریده و در اختیار زن قرار داده مثل اکثر وسائل 

 جزء اموال او محسوب شده و بین ورثه تقسیم می شود.منزل 

اگر زن در طول زندگی مشترک کار کرده باشد یا مالی بدست  2791)فاضل (: مسأله 

 آورده باشد ملک خودش می باشد و جزء اموال شوهر محسوب نمی شود.
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 شد:اگر زن اموال یا حقوق خود را در اختیار شوهر قرار داده با 2799)فاضل (: مسأله 

 الف : اگر آنها را به شوهر بخشیده باشد نمی تواند آن را مطالبه کند.

ب : اگر اموال خود را در اختیار شوهر قرار داده باشد و شوهر آن را مصرف کرده باشد 

 نمی تواند آن را مطالبه کند.

ج : اگر اموال خود را در اختیار شوهر قرار داده باشد و شوهر آن را مصرف نکرده باشد 

 می تواند آن را مطالبه کند.

د: اگر اموال و حقوق خود را به شوهر قرض داده باشد می تواند همان مبلغ را مطالبه 

 کند.

 بخرد در آن چیزه: اگر اموال و حقوق خود را به شوهر داده تا با آن چیزی را به شراکت 

 با شوهر شریک می باشد و حق ّ دارد سهم شراکت خود را مطالبه کند.

 993ص: 

 البته در تمام موارد مذکور احتیاط این است که با ورثه دیگر مصالحه کنند.

زن و شوهر در صورتی که ازدواج دائم نموده باشند از همدیگر  2793)فاضل (: مسأله 

وقّت کرده باشند و لو مدّت آن طوالنی باشد از همدیگر ارث می برند و اگر ازدواج م

 ارث نمی برند.

زن و شوهر در صورتی که ازدواجشان به هر علّتی باطل باشد و لو  2797)فاضل (: مسأله 

 آنها ندانند از همدیگر ارث نمی برند:
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 الف : اگر انسان در مرضی که احتمال مرگ او می رود ازدواج کند و با آن زن نزدیکی

نکند تا از دنیا برود این ازدواج باطل است و زن از مرد ارث نمی برد همانطور که 

 استحقاق مهریه را هم ندارد.

ب : اگر انسان با یکی از زنهایی که ازدواج با آنها باطل است ازدواج کند و یکی از آنها 

ل المثبمیرد از همدیگر ارث نمی برند هر چند در صورت جهل به مسأله استحقاق مهر 

 دارد و می تواند آن را مطالبه کند.

ج : اگر زنی که مریض است با مردی ازدواج کند ازدواج صحیح است و لو قبل از 

 همبستر شدن ، زن بواسطه آن مرض بمیرد شوهر از او ارث می برد.

 [2776]مسأله 

 اگر زن در حال مرض ، شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه 2991مسأله 

 2991با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد. )بهجت (: رجوع کنید به ذیل مسأله 

 بند ج ، در همین صفحه . 2797)فاضل (: رجوع کنید به مسأله اختصاصی 

 [2777]مسأله 

اگر زن را به ترتیبی که در احکام طالق گفته شد، طالق رجعی بدهند و در  2999مسأله 

( زن 2( شوهر از او ارث می برد. و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد )6بین عدّه بمیرد )

( یا در عدّه طالق بائن یکی 9( ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی )3از او ارث می برد )

( 2( )بهجت (: قبل از اتمام عدّه بمیرد .. )6د، دیگری از او ارث نمی برد. )از آنان بمیر

( )مکارم (: ولی در عدّه طالق بائن هرگاه یکی 3)بهجت (: قبل از اتمام عده زن بمیرد .. )

( )خوئی (، )تبریزی (، )زنجانی (، )سیستانی 9از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد. )

 دّه ..(: بعد از گذشتن ع
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 )فاضل (: مسأله در صورتی که زن و شوهر طالق گرفته باشند:

الف : اگر طالق رجعی باشد و قبل از پایان عدّه زن یا شوهر بمیرند دیگری از او ارث 

 می برد.

 ب : اگر طالق بائن باشد از همدیگر ارث نمی برند و لو هنوز عدّه تمام نشده باشد.

خود را طالق دهد و قبل از گذشتن دوازده ماه قمری ج : اگر شوهر در حال بیماری زن 

 بمیرد زن از او با سه شرط زیر ارث می برد:

 هنوز ازدواج نکرده باشد. - 6

 شوهر او را بدون درخواست زن طالق داده باشد. - 2

 999ص: 

 شوهر بر اثر همان بیماری مرده باشد. 3

 بیماری مذکور بمیرد زن از او ارثاگر زن طالق خلع بگیرد یا مرد بر اثر دیگری غیر از 

 نمی برد.

 [2778]مسأله 

( و پیش از گذشتن 6اگر شوهر در حال مرض ، عیالش را طالق دهد ) 2993مسأله 

( اول : آن که در این 3( از او ارث می برد )2دوازده ماه هاللی بمیرد، زن با سه شرط )

ه شوهر، مالی به او نداده باشد ( دوم : بواسطه بی میلی ب9مدت شوهر دیگر نکرده باشد )

که به طالق دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طالق به تقاضای 

( که در آن 1( سوم : شوهر در مرضی )1زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد )
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( پس اگر از آن 9مرض زن را طالق داده ، بواسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد )

( )بهجت 6( )3خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد ) مرض

( )سیستانی (: چه طالق رجعی 3( )بهجت (: دو شرط .. )2(: اگر چه طالق بائن باشد .. )

 باشد چه بائن ..

اینکه زن بعد از طالق « دوم »اینکه شوهر در همان مرض از دنیا برود. « اول »)مکارم (: 

آنکه طالق به رضایت زن نباشد و اگر با رضایت او « سوم »تن عدّه ، شوهر نکند. و گذش

( )خوئی (، )تبریزی (: و در صورتی که شوهر کرده 9باشد، ارث بردنش مشکل است . )

 باشد احتیاط این است که صلح نمایند ..

حب ت)سیستانی (: و در صورتی که شوهر کرده باشد ارث نمی برد، هر چند احتیاط مس

 ( )زنجانی (: ارث بردن زن محل ّ اشکال است ..1این است که صلح نمایند .. )

)تبریزی (: دوّم : آنکه راضی به طالق شوهر نبوده و طالق شوهر نیز به قصد منع او از 

 ارث باشد و در غیر این صورت ارث بردن زن اشکال دارد ..

 ن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث)سیستانی (: دوم : آن که طالق به درخواست و رضای ز

 نمی برد، خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طالق دهد یا نه ..

( )بهجت (: دوّم : آن که شوهر در 1]مورد دوم در رساله آیت اللّه )بهجت ( نیست [ )

( )گلپایگانی 3( )گلپایگانی (، )صافی (: بواسطه آن مرض بمیرد .. )9ادامه همان مرضی . )

(، )صافی (: و اگر از آن مرض خوب نشد، لکن به مرض دیگر از دنیا رفت بنا بر احتیاط 

 الزم زن با سایر ورثه مصالحه نمایند.

 )سیستانی (: مگر اینکه فوت او در عده رجعی باشد.

 (.2993)فاضل (: رجوع کنید به ذیل مسأله 
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 991ص: 

 [2779]مسأله 

 اشاره

پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، لباسی که مرد برای  2997مسأله 

( این مسأله در رساله آیات عظام : )فاضل 6بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است . )

( )زنجانی (: مگر ثابت شود که شوهر آن را به ملکیّت زن خود 6( و )بهجت ( نیست )

 درآورده است .

، باشد و زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر)سیستانی (: مگر اینکه به زن تملیک کرده 

 مطالبه تملیک ِ لباس کند.

)مکارم (: مسأله لباس و زینت آالت و مانند آنها که مرد برای همسرش می گیرد مال 

همسر اوست ، مگر این که ثابت شود که قصد تملیک نکرده ، بلکه جنبه عاریتی داشته 

 باشد.

 مسأله اختصاصی 

زنی که به عقد موقت به نکاح مردی درآمده از مرد ارث نمی برد  2211)بهجت (: مسأله 

 و مرد نیز از او ارث نمی برد امّا ارث بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند ثابت است .

 مسائل متفرقه ارث 

 [2781]مسأله 

قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته  2934مسأله 

( و اگر میت از این چهار 6و دوخته است اگر چه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر است )
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چیز بیشتر از یکی دارد، مثلًا دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است یا 

( )بهجت (: اگر چه نپوشیده باشد، در 6شده ، مال پسر بزرگتر است . )برای استعمال مهیا 

صورتی که برای مصرف و استفاده کردن ، نه فقط برای ملکیّت ، آنها را گرفته باشد، 

مال پسر بزرگتر است ، اگر چه فرزند بزرگتر دختر باشد. و بر پسر بزرگ نیز واجب است 

شده بجا آورد و حکم رسیدن این اموال به پسر  که نمازها و روزه هایی که از پدرش قضا

بزرگ ، بنا بر احتیاطِ واجب در صورتی است که میّت غیر از اینها مال دیگری نیز داشته 

 باشد.

)اراکی (: مسأله قرآن و انگشتر و شمشیر پدر و لباسی را که آن را پوشیده یا برای پوشیدن 

تیاط در مال پسر بزرگتر است و بنا بر اح گرفته و دوخته است اگر چه هنوز نپوشیده باشد

مورد کُُتب و رحل و راحله و اسلحه مّیت پسر بزرگتر با دیگر ورثه مصالحه کنند و 

همچنین اگر میّت از این چهار چیز و غیر این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلًا دو قرآن 

 یا دو انگشتر دارد باید با ورثه مصالحه کنند.

)صافی (: مسأله اگر مردی بمیرد و غیر از قرآن و انگشتر و شمشیر و لباسی  )گلپایگانی (،

را که پوشیده ، مال داشته باشد، این چهار چیز مال پسر بزرگتر است و اگر غیر از اینها 

مالی نداشته باشد، اینها مال همه ورثه است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یکی 

و انگشتر دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با دارد مثلًا دو قرآن یا د

 ورثه دیگر مصالحه کند.

 )خوئی (، )سیستانی (: مسأله قرآن و انگشتری و شمشیر میت و لباسهایی را که پوشیده 

 991ص: 
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) )سیستانی (: یا برای پوشیدن نگه داشته است ( مال پسر بزرگتر است و اگر میت از سه 

شتر از یکی دارد، مثلًا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، احتیاط واجب آن است که چیز اوّل بی

پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند. ) )سیستانی (: و همچنین در مورد رحل قرآن 

و تفنگ و خنجر و مانند آنها از سالحهای دیگر و غالف شمشیر و جای قرآن تابع 

 آنهاست (.

مشیر و انگشتر و لباسی که میّت برای پوشیدن تهیه نموده است )فاضل (: مسأله قرآن و ش

و لو نپوشیده باشد به پسر بزرگتر مّیت اختصاص دارد. اگر مّیت چند قرآن یا شمشیر یا 

 انگشتر یا لباس داشته باشد همه آنها به پسر بزرگتر میّت می رسد.

ه پوشیده ت و لباسهایی را ک)زنجانی (: مسأله قرآن و کتابها و انگشتر و شمشیر و سالح میّ

یا برای پوشیدن تهیّه کرده و جهاز شتر، مال پسر بزرگتر است ، و در قرآن و انگشتر و 

شمشیر و سالح میّت اگر بیشتر از یکی باشد، احتیاط آن است که پسر بزرگ در آنها با 

ت پسر یورثه دیگر مصالحه کنند و بنا بر احتیاط مستحب ّ، در مورد مرکب میّت هم رضا

 بزرگتر جلب شود.

)مکارم (: مسأله هرگاه مردی از دنیا برود قرآن ، انگشتر و شمشیر و لباسی را که می 

پوشیده یا برای پوشیدن آماده کرده مال پسر بزرگتر اوست و اگر میت از این چهار چیز 

ی کرده ه مبیش از یکی دارد، مثلًا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، چنانچه از همه آنها استفاد

 همه به پسر بزرگترش می رسد.

)تبریزی (: مسأله قرآن و انگشتری و شمشیر میت یا سالح دیگر که برای مردها متعارف 

است و لباسهایی را که پوشیده در صورتی که آنها را به شخص دیگری وصیت نکند مال 

ن یا دو قرآ پسر بزرگتر است و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد، مثًلا دو
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انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند 

 اگر چه بعید نیست همه آنها مال او باشد.

 [2783]مسأله 

اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلًا از دو زن او در یک وقت دو  2936مسأله 

و انگشتر و شمشیر میت را به طور مساوی ( باید لباس و قرآن 6پسر به دنیا آمده باشد )

( این مسأله ، در رساله آیات عظام : )زنجانی (، )فاضل ( و 2بین خودشان قسمت کنند )

( )سیستانی (: باید 2( )بهجت (: اگر چنین فرضی صحیح باشد .. )6)مکارم ( نیست )

چیزهای گذشته را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند و این حکم مختص 

 بزرگترین پسر است هر چند خواهرانی بزرگتر از خود داشته باشد.

 [2782]مسأله 

اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد،  2932مسأله 

باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، به قرض او 

( باید از آن 3( بنا بر احتیاط واجب )2ال او باشد )( و اگر قرضش کمتر از م6بدهند )

( مثلًا اگر همه 9چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می رسد به نسبت به قرض او بدهند )

دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر 

( پسر بزرگ باید به 1)بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد بنا بر احتیاط واجب 

( )مکارم (: ولی اگر اموالش 6مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد. )

 بیشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجّهی هم برای 

 999ص: 
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 ( )تبریزی2ورثه باقی می ماند، باید آن چهار چیز را به پسر بزرگترش داد. ]پایان مسأله [ )

(: به طوری که بعد از اداء دین برای وارثها ارث می رسد، اشیاء مزبوره مال پسر بزرگتر 

است . ]پایان مسأله [ )نوری (: اگر قرضش کمتر از مال او باشد، چهار چیزی که ذکر 

گردید به پسر بزرگتر به عنوان حَبوَه داده می شود و قرض میت را از اموال دیگرش باید 

 ( )بهجت (: بنا بر أظهر ..3مسأله [ ) بپردازد. ]پایان

در رساله آیات عظام : )اراکی (، )خوئی (، )گلپایگانی ( « بنا بر احتیاط واجب »]عبارت 

( )سیستانی (: اگر میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه 9و )صافی ( نیست [ )

مال او یا زیادتر باشد، باید پسر بزرگتر چیزهایی هم که مال اوست و در مسأله پیش گفته 

و بدهد و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد و اگر قرض میّت کمتر شد، به قرض ا

از مال او باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگتر می رسد 

کافی برای ادای قرضش نباشد، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به 

افی به قرض باشد، باز هم احتیاط الزم آن است که قرض او بدهد و اگر بقیه اموالش ک

بنا بر »( ]عبارت 1پسر بزرگتر به کیفیّت گذشته در ادای قرض میّت شرکت کند .. )

در رساله آیات عظام : )خوئی (، )گلپایگانی (، )سیستانی (، )بهجت ( و « احتیاط واجب 

تمام مال  قرض او بیشتر از )صافی ( نیست [ )فاضل (: مسأله اگر میّت قرض داشته باشد و

او باشد یا وصیت کرده باشد که قرض او را از این وسائل بدهند با این وسائل را به شخص 

 دیگری بدهند این وسائل به پسر بزرگتر نمی رسد.

)زنجانی (: مسأله اگر میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر 

ه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، برای ادای باشد، باید چیزهایی را ک

قرضهای او بدهند، و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، باید به نسبت از آن چیزها هم که 

میلیون تومان  1مال پسر بزرگتر است برای ادای قرض او بدهند، مثلًا اگر همه دارایی او 

زهایی است که مال پسر بزرگتر است و سه است و به مقدار دو میلیون تومان آن از چی
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میلیون تومان هم قرض دارد، پسر بزرگتر باید به مقدار یک میلیون تومان را از آن چیزها 

 بابت قرض میّت بدهد.

 [2781]مسأله 

 اشاره

( از 6مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد ) 2933مسأله 

( )خوئی (، )تبریزی (، )سیستانی (: اگر چه پدر یا پسر میت 6) (2او ارث نمی برد )

( )بهجت (: ولی اگر میت مسلمان پسر کافری دارد و او پسری مسلمان 2مسلمان باشد .. )

دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث می برد و همچنین اگر پسر میت ِ مسلمان ، کافر 

باشد ارث به آنها می رسد، و در صورت باشد ولی عموی میّت یا برادر میت مسلمان 

 کافر بودن این دو، پسران مسلمان عمو و برادر ارث می برند.

 993ص: 

 )فاضل (: مسأله اگر میّت کافر باشد:

 الف : اگر تمام ورثه او هم کافر باشند ورثه طبق احکام ارث از او ارث می برند.

رند فقط ورثه مسلمان او ارث می ب ب : اگر بعضی از ورثه او مسلمان باشند و بعضی کافر

 و به ورثه کافر ارث نمی رسد.

 ج : اگر همه ورثه او مسلمان باشند همه آنها طبق احکام ارث از او ارث می برند.

 اگر میّت مسلمان باشد:

 الف : اگر همه ورثه او مسلمان باشند، همه طبق احکام ارث ، از او ارث می برند.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مان باشند و برخی از آنها کافر باشند تنها ورثه مسلمان از او ب : اگر بعضی از ورثه مسل

 ارث می برند.

ج : اگر همه ورثه او کافر باشند هیچ یک از آنها از او ارث نمی برند و تمام مال میّت 

 مسلمان در اختیار مجتهد جامع الشرائط قرار می گیرد.

 مسائل اختصاصی 

بل از تقسیم کردن ارث ، در صورت ِ تعدّد اسالم آوردن وارث ق 2214)بهجت (: مسأله 

ورثه مسلمان ، مثل اسالم آوردن آن وارث قبل از مردن آن میّت است پس اگر قبل از 

تقسیم مال اسالم آورد، در استحقاق ارث مانند بقیه ورثه است ، پس اگر طبقه او مقّدم 

ر د یا مسلمان . و اگاست بر طبقه بقیه ، تمام ارث مال او خواهد بود چه میّت کافر باش

اسالم آوردن ِ او بعد از تقسیم بخشی از مال باشد، نسبت به بقیه اموال ارث می برد و از 

 آن بخش که تقسیم شده ارث نمی برد.

افراد تمام مذاهب مختلفی که محکوم به اسالم هستند، همه از  2216)بهجت (: مسأله 

ر غاُله و خوارج و نواصب و مُنکرین یکدیگر ارث می برند، چه حق باشند چه باطل ، مگ

ضروری ِ دین ، که محکوم به کفرند و از مسلمان ارث نمی برند ولی مسلمان از آنها 

 ارث می برد چنانکه از کافر ارث می برد.

مرد و زن زناکار و خویشان آنها از فرزندی که از زنا به دنیا آمده  2213)بهجت (: مسأله 

 نین فرزندی و شوهر یا زن او، از او ارث می برند.ارث نمی برند، ولی اوالد چ

 [2784]مسأله 

 اشاره
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اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمی برد  2939مسأله 

( مثل آنکه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از 2( از روی خطا باشد )6ولی اگر )

( 9( ولی از دیه قتل ارث نمی برد )3خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می برد )

لی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حدّ یا دفاع ، ارث می ( )سیستانی (: و6)

( )بهجت (: چه خطای محض باشد یا خطای شبیه به عمد، بنا بر 2برد؛ و همچنین اگر .. )

أظهر از او ارث می برد، ولی از دیه او بنا بر أظهر ارث نمی برد، اگر چه احتیاط مستحب 

، که ارث نمی برد، فرقی نیست بین این که در صلح کردن است . و در قتل عمدی 

خودش مستقیماً اقدام به قتل نماید و یا طوری واسطه قتل باشد که قتل به او نسبت داده 

 شود.

 )زنجانی (: خواه شبیه عمد باشد، مثل آن که او را کتک بزند، ولی او اتفاقاً بمیرد و خواه 

 997ص: 

ورد ا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخشبیه عمد نباشد، مثل آن که سنگ را به هو

و او را بکشد از او ارث می برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل که بعداً گفته می شود محل ّ 

( )نوری (: و حتی در این صورت از دیه قتل او نیز که عاقله قاتل متحمل 3اشکال است . )

ی (، )صافی (: ارث بردن او از دیه قتل ( )گلپایگانی (، )خوئ9می شوند، ارث می برند. )

 که بعداً گفته می شود محل ّ اشکال است .

 )تبریزی (: ظاهر آن است که از دیه نیز ارث می برد.

 )مکارم (: در این صورت ، از دیه قتل بنا بر احتیاط ارث نمی برد.
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)سیستانی (: از دیه قتل که عاقله می پردازد ارث نمی برد و همچنین قتل شبه عمد )یعنی 

اینکه کاری کند که معمولًا موجب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته ولی قصد انجام آن 

 را نسبت به مقتول داشته است ( مانع ارث نمی شود.

د، رث می برند، عمداً و بناحق بکش)اراکی (: مسأله اگر کسی یکی از افرادی را که از او ا

از او ارث نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به 

یکی از آن افراد بخورد و او را بکشد، از او ارث می برد، ولی ارث بردن او از دیه قتل ، 

 محل ّ اشکال است .

 ارث می برد بکشد: )فاضل (: مسأله اگر کسی شخصی را که از او

 الف : اگر او را عمداً و به ناحق کشته باشد از او ارث نمی برد.

ب : اگر او را عمداً ولی از روی حق ّ و به حکم حاکم شرع کشته باشد از او ارث می 

 برد.

ج : اگر او را به صورت خطا یا شبه عمد بکشد از اموال دیگر او ارث می برد ولی از دیه 

 .او ارث نمی برد

 مسائل اختصاصی 

برادران یا خواهران مادری و فرزندان آنها و هر کس که به جهت  2973)زنجانی (: مسأله 

 برادری یا خواهری مادری با میّت قرابت دارد، از دیه ارث نمی برد.

 اگر کودکی از زنا متولّد شود: 2719)فاضل (: مسأله 

ز کودک ارث می برند و نه کودک از الف : اگر زن و مرد هر دو زناکار باشند نه آنها ا

 آنها ارث می برد.
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ب : اگر یکی از آن دو زناکار باشند ولی دیگری فکر می کرده که حالل است ، کودک 

و زانی از همدیگر ارث نمی برند ولی کودک نسبت به فردی که فکر می کرده حالل 

 است ولد شبهه محسوب می شود و از یکدیگر ارث می برند.

 لد الزنا ازدواج کند زن و فرزندان او طبق احکام ارث از او ارث می برند.ج : اگر و

 [2785]مسأله 

هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند ) در صورتی که میت بچه ای داشته باشد  2931مسأله 

( 6که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اوالد و پدر و مادر باشد )

در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد، سهم دو پسر را برای بچه ای که 

( احتمال بدهند بیشتر است مثلًا احتمال بدهند که زن سه 3( ولی اگر )2کنار می گذارند )

بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می گذارند و چنانچه مثلًا یک پسر یا یک دختر به 

 (9دشان تقسیم می کنند )دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خو

 914ص: 

( 2( ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [ )6)

)مکارم (: و چنانچه مثلًا یک پسر یا یک دختر به دنیا آید، زیادی را ورثه بین خودشان 

شود،  دتقسیم می کنند و اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد، هرگاه حمل زنده متولّ

 تمام مال به او می رسد و الّا میان سایر ورثه تقسیم می گردد.

 )صافی (: اگر احتمال بدهند دو بچه است سهم دو پسر را کنار می گذارند ..

)بهجت (: بنا بر احتیاط واجب سهم دو پسر را کنار می گذارند، البتّه سهم کسانی که 

رت از میّت ارث می برند، مانند کمترین میّت چه اوالدی داشته باشد یا نه ، در هر صو

سهم زن باید از اوّل داده شود و همچنین کمترین سهم پدر و مادر را نیز باید به آنها بدهند 
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( )بهجت (: و برای کنار گذاشتن ِ سهم بچه ، انعقاد 9( )صافی (، )بهجت (: و اگر .. )3.. )

میده شدن روح در آن حمل نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن میّت کافی است و د

شرط نیست ، ولی زنده به دنیا آمدن شرط است ، پس اگر زنده به دنیا آمد و در همان 

 ساعت مُرد باز هم ارث می برد و دیگران هم از او ارث می برند.

)خوئی (: مسأله هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه ای که در شکم است که 

ید ارث می برد، در صورتی که احتمال بیشتر از یکی نرود سهم یک اگر زنده به دنیا بیا

پسر را کنار می گذارند و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می کنند، ولی اگر احتمال 

بدهند بیشتر از یکی است مثلًا احتمال بدهند که زن به دو یا سه بچه حامله باشد و ورثه 

ذارند، نسبت به زائد از سهم یک پسر را راضی نباشند که سهم حمل محتمل را کنار بگ

 با وثوق و اطمینان به حفظ سهم زائد جایز است بین ورثه تقسیم کنند.

)سیستانی (: در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعدّد، پسر است یا دختر، هر چند 

گر ابا کمک وسایل علمی باشد باید سهم او یا آنها را نگهدارد، و اگر معلوم نباشد، پس 

احتمال معتبری داده شود که متعّدد است ، به مقدار عدد محتمل باید سهم پسر نگهدارند 

 و چنانچه مثلًا یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم کنند.

)زنجانی (: جایز است که ورثه سهم بیشتر از یک پسر را تقسیم کنند. به هر حال پس از 

ورتی ارث به نوزاد داده می شود که اثر روشنی بر حیات وی ؛ همچون والدت در ص

گریه یا حرکت آشکار، وجود داشته باشد وگرنه ، شرعاً حکم به مرده به دنیا آمدن نوزاد 

 شده ، ارثی به وی داده نمی شود.

الزم به توضیح است که اگر بتوان به روشی همچون روشهای پزشکی کنونی مطمئن 

ی که در شکم است دختر است یا پسر و برخی از ورثه حاضر به تأخیر گشت که بچه ا
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تقسیم مقدار تفاوت بین سهم پسر و دختر نباشند یا در میان ورثه افراد نابالغ یا دیوانه 

 وجود داشته باشند و تأخیر در تقسیم این مقدار به ضرر آنها

 916ص: 

باشد، الزم است که جنسیّت بچه را تعیین نمود، و در هر حال اگر به گونه اطمینان 

 وضعیّت بچه روشن شود، بر طبق آن میراث تقسیم می گردد.

 )تبریزی (: سهم حمل ..

)فاضل (: مسأله اگر در بین کسانی که ارث می برند کودکی باشد که هنوز متولّد نشده 

ست یا دختر و یک نفر است یا دو نفر، سهم االرث او را باشد: الف : اگر بدانند پسر ا

برای او کنار می گذارند و اگر بعد از تولّد معلوم شد اشتباه کرده اند یا کودک مرده به 

 دنیا آمده ، جبران می کنند.

ب : اگر بدانند یک نفر است ولی ندانند دختر است یا پسر سهم االرث یک پسر را برای 

 و اگر بعد از تولّد معلوم شد اشتباه شده جبران می کنند. او کنار می گذارند

ج : اگر ندانند که چند نفر است و چه جنسی دارد بنا بر احتیاط واجب سهم االرث دو 

 پسر را برای او کنار می گذارند و بعد از ازدواج اگر اشتباه شده بود جبران می کنند.

 مسائل اختصاصی 

األثری که زنده بودنش معلوم نیست و وارث هم  شخص مفقود 2211)بهجت (: مسأله 

دارد مالش را کنار می گذارند و بنا بر أظهر تا مدّت چهار سال وضعیت او را پیگیری می 

کنند سپس مالش را بین ورثه تقسیم می کنند، ولی اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن 
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دد و احتیاط مستحب آن است تقسیم مال از بین می رود و تمام مال به خود او برمی گر

 که منتظر بمانند تا وقتی که علم عادی یا اطمینانی به مردن او پیدا شود.

اگر چند نفر که هر کدام وارث دیگری است با هم مثلًا زیر آوار  2211)بهجت (: مسأله 

بمانند، در صورتی که معلوم نباشد کدام زودتر مرده ، هر کدام از دیگری ارث می برد، 

 اگر معلوم شود که کدام یک زودتر مرده ، کسی که دیرتر مُرده ارث می برد.ولی 

اگر چند نفر که از همدیگر ارث می برند مثل پدر و پسر و زن و  2717)فاضل (: مسأله 

شوهر در یک حادثه بمیرند و معلوم نباشد کدامیک اول مرده اند همه از یکدیگر ارث 

 که اول یکی از آنها فوت نموده و بنا بر این فرض می برند. در تقسیم ارث فرض می کنیم

اموال او را بین ورثه او تقسیم می کنیم و سهم کسانی که فوت کرده اند را به ورثه زنده 

آنها می دهیم . سپس فرض می کنیم که دیگری اول فوت نموده و بنا بر این فرض اموال 

رده ا که در فرض سابق فرض کاو را بین ورثه او تقسیم می کنیم ) در این فرض کسی ر

بودیم اول مرده است زنده فرض می کنیم ( و سهم االرث افرادی که فوت شده اند را به 

 ورثه زنده آنها می دهیم .

 912ص: 

 ملحقات 

 اشاره

 913ص: 

 ملحقات رساله امام خمینی با حاشیه آیات عظام : )فاضل ( لنکرانی و )نوری ( همدانی 

 امر به معروف و نهی از منکر
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 [2786]مسأله 

امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر خواهد شد، واجب است و  2931مسأله 

 ترک آن معصیت است و در مستحبات و مکروهات امر و نهی مستحب است .

امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می باشد و در صورتی که بعضی  2939مسأله 

مکلّفین قیام به آن می کنند از دیگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگیری از  از

 منکر، موقوف بر اجتماع جمعی از مکلّفین باشد واجب است اجتماع کنند.

اگر بعضی امر و نهی کنند و مؤثر نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر  2933مسأله 

 آنها یا نهی آنها مؤثر است ، واجب است امر و نهی کنند.

بیان مسأله شرعیه کفایت نمی کند در امر به معروف و نهی از منکر، بلکه  2937مسأله 

امر به معروف و نهی از منکر، از  ( مگر آن که مقصود از6باید مکلّف امر و نهی کند )

( )فاضل (، 6بیان حکم شرعی حاصل شود و یا طرف مقابل از آن ، امر و نهی بفهمد. )

 )نوری (: بقیه مسأله ذکر نشده .

در امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت معتبر نیست ، بلکه مقصود، اقامه  2974مسأله 

 واجب و جلوگیری از حرام است .

 مر به معروف و نهی از منکرشرایط ا

 [2793]مسأله 

(: اول 6چند چیز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر ) 2976مسأله 

: آن که کسی که می خواهد امر و نهی کند، بداند که آنچه شخص مکلف بجا نمی 
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ف وآورد واجب است بجا آورد و آنچه بجا می آورد باید ترک کند. و بر کسی که معر

 و منکر را نمی داند واجب نیست .

دوم : آن که احتمال بدهد امر و نهی او تأثیر می کند، پس اگر بداند اثر نمی کند واجب 

 نیست .

 ( شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند، پس 2سوم : آن که بداند )

 919ص: 

 رار نمی کند واجب نیست .( که تک3اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد )

چهارم : آن که در امر و نهی مفسده ای نباشد، پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا 

نهی کند ضرر جانی یا عِرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه به او می رسد واجب نیست ، 

 ( واجب9بلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن ترس ضررهای مذکور را پیدا کند )

نیست بلکه اگر بترسد که ضرری متوجّه متعلقان او می شود واجب نیست ، بلکه با احتمال 

وقوع ضرر جانی یا عِرضی و آبرویی یا مالی موجب حَرَج بر بعضی مؤمنین ، واجب نمی 

 شود بلکه در بسیاری از موارد حرام است .

ط زیر وجود داشته ( )فاضل (: امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که چهار شر6)

( )فاضل (: احتمال 3( )فاضل (: و یا اطمینان داشته باشد .. )2باشد واجب می شود: .. )

( )فاضل (: اگر احتمال عقالیی بدهد که ضررهای مذکور به او می 9عقالیی بدهد .. )

 رسد ..

 [2792]مسأله 
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اهمیت زیاد می اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن  2972مسأله 

دهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام 

ضروریه ، باید مالحظه اهمیت شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود، پس 

اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسالم بر بذل جان 

. )فاضل (: مسأله به طور کلّی در امر به معروف و نهی از و مال ، واجب است بذل آن 

منکر، انسان باید با توجه به اهمّیت معروف یا منکر در مقایسه با ضرر یا مؤونه ای که امر 

به معروف و نهی از منکر دارد، اقدام کند؛ که اگر اهمّیت معروف یا منکر کمتر از ضرر 

شد، واجب نیست بلکه جایز نیست . و اگر اهمّیت و مؤونه امر به معروف و نهی از منکر با

معروف و منکر بسیار زیادتر از ضرر و مؤونه نهی از منکر و امر به معروف باشد، واجب 

 است هر چند ضرر زیادی داشته باشد و حتی اگر متوقّف بر بذل جان و مال باشد.

 [2791]مسأله 

( به 6تی که دولتها اجرا می کنند )اگر بدعتی در اسالم واقع شود مثل منکرا 2973مسأله 

اسم دین مبین اسالم ، واجب است خصوصاً بر علمای اسالم اظهار حق و انکار باطل و 

اگر سکوت علمای اعالم موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علمای اسالم 

شود واجب است اظهار حق به هر نحوی که ممکن است اگر چه بدانند تأثیر نمی کند. 

 )فاضل (، )نوری (: دولتهای جایر انجام می دهند .. (6)

 [2794]مسأله 

اگر احتمال صحیح داده شود که سکوت موجب آن می شود که منکری  2979مسأله 

معروف شود یا معروفی منکر شود واجب است خصوصاً بر علمای اعالم اظهار حق و 

 ه )فاضل ( نیست .اعالم آن و جایز نیست سکوت . این مسأله در رساله آیت اللّ

 [2795]مسأله 
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 اگر سکوت علمای اعالم موجب تقویت ظالم شود یا موجب تأیید او 2971مسأله 

 911ص: 

گردد یا موجب جرأت او شود بر سایر محرمات ، واجب است اظهار حق و انکار باطل 

 اگر چه تأثیر فعلی نداشته باشد.

 [2796]مسأله 

اعث شود که مردم به آنها بد گمان شوند و آنها اگر سکوت علمای اعالم ب 2971مسأله 

را متهم کنند به سازش با دستگاه ظلم ، واجب است اظهار حق و انکار باطل اگر چه 

بدانند جلوگیری از مُحَرَّم نمی شود و اظهار آنها اثری برای رفع ظلم ندارد. این مسأله در 

 رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست 

 [2797]مسأله 

اگر ورود بعض علمای اعالم در دستگاه ظَلَمه موجب شود که از مفسده ها  2979مسأله 

و منکراتی جلوگیری شود واجب است تصدی آن امر، مگر آن که مفسده اهمی در آن 

باشد، مثل آن که تصدی آنها باعث سستی عقاید مردم شود یا سلب اعتماد آنها به علما 

این مسأله در رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل گردد، در این صورت جایز نیست . 

 ( نیست 

 [2798]مسأله 

جایز نیست برای علما و ائمه جماعت تصدّی مدارس دینیه از طرف دولت  2973مسأله 

جائر و اداره اوقاف ِ چنان دولتی چه حقوق خود و طالب علوم دینیه را از دولت ِ جائر 

یا از مردم یا از موقوفات بگیرند اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد زیرا دخالت دولت 
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آن مقدمه است برای َهدم ِ اساس اسالم به دستور مستعمرین که جائر در این امور و امثال 

در جمیع دُوَل اسالمی اشباه آن اجرا شد یا در شُرُف اجراست . این مسأله در رساله آیات 

 عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 [2799]مسأله 

 جایز نیست برای طالب علوم دینیه دخول در مؤسسات دولتی که به اسم 2977مسأله 

مؤسسات دینیه تأسیس نموده اند، مثل مدارس دینیه که دولتهای جائر در آنها دخالت 

می نمایند و از متولیان گرفته اند و یا متولیان را تحت سلطه و نفوذ خود قرار داده اند و 

آنچه با دست اداره اوقاف یا به تصویب آن به آنها بدهند حرام است . این مسأله در رساله 

 )نوری ( و )فاضل ( نیست  آیات عظام :

 [2811]مسأله 

جایز نیست برای طالب علوم دینیه دخول در مدارس که بعضی معممین و  2344مسأله 

ائمه جماعت از طرف دولت جائر و یا با اشاره دولت تصدی نموده اند چه برنامه تحصیلی 

زیرا  ر هستند،از طرف دولت جائر باشد یا از طرف این نحو متصدیان که عُمّال دولت جائ

در این امور نقشه محو آثار اسالم و احکام قرآن کریم کشیده شده است . این مسأله در 

 رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 [2813]مسأله 

کسانی که با لباس اهل علم ، در این مؤسسات که به اشاره دولت جائر  2346مسأله 

مسلمانان و متدینین از آنها اعراض کنند و با تأسیس شده است وارد شوند، الزم است 

آنها معاشرت نکنند و آنها محکوم به عدم عدالت هستند و نماز جماعت با آنها جایز 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

نیست و طالق در محضر آنها باطل است و سهم مبارک امام علیه السالم و سهم سادات 

 عظام را 

 911ص: 

اقط نمی شود و اگر اهل منبر هستند الزم نباید به آنها بدهند و اگر دادند از ذمّه آنها س

است آنها را دعوت برای منبر نکنند و در مجالسی که این قبیل اشخاص از طرف دولت 

جائر برای ترویج باطل و تشریح برنامه های خالف اسالم منبر می روند شرکت نکنند. 

 این مسأله در رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 [2812]مسأله 

در تصدی این نحو معممین که عُمّال ظَلَمه هستند، مفاسد عظیمه ای است  2342مسأله 

که به تدریج آثار آن ظاهر خواهد شد، و لهذا نباید مسلمانان به عذرهایی که آنها برای 

تصدی می آورند اعتنا کنند و علمای اعالم نیز الزم است آنها را از حوزه های خود 

ا معاشرت نکنند، و بر کافه علمای اعالم و طالب علوم دینیه و اخراج نمایند و با آنه

خطبای محترم و سایر طبقات مطل ع از دسایس عُمّال اجانب الزم است این اشخاص فاسق 

فاسد را به ملت معرفی کنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند. این مسأله در رساله 

 آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 [2811أله ]مس

اگر به واسطه قراینی ظن ّ حاصل شد که شخص متصدی که به لباس اهل  2343مسأله 

علم است مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدی نموده است الزم است که به مُفاد مسأله 

با آنها عمل شود یا آن که برائت او ثابت شود. این مسأله در رساله آیات عظام :  2346

 نیست )نوری ( و )فاضل ( 
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 مراتب امر به معروف و نهی از منکر

 [2814]مسأله 

( 6برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است ، و جایز نیست با احتمال ) 2349مسأله 

در « احتمال »( ]کلمه 6حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین ، به مراتب دیگر عمل شود. )

 رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست [

 [2815]مسأله 

مرتبه اول آن که با شخص معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد برای  2341مسأله 

ارتکاب او به معصیت ، این نحو عمل با او شده است ، مثل این که از او رو برگرداند، یا 

با چهره عبوس با او مالقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوی 

( )فاضل (: و 6( )6برای آن است که او ترک معصیت کند )که معلوم شود این امور 

 دیگر تکرار ننماید.

 [2816]مسأله 

اگر در این مرتبه درجاتی باشد الزم است با احتمال تأثیر درجه خفیف تر،  2341مسأله 

( مقصود حاصل 6به همان اکتفا کند، مثلًا اگر احتمال می دهد که با ترک تکلم با او )

اکتفا کند و به درجه باالتر، عمل نکند، خصوصاً اگر طرف ، شخصی  می شود، به همان

( )فاضل (: اگر در این مرتبه درجاتی 6است که این نحو عمل موجب هتک او می شود. )

 باشد با تأثیر درجه خفیف تر، به همان اکتفا کند، مثلًا اگر به عدم تکلّم با او ..

 [2817]مسأله 

اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصیت کار موجب تخفیف معصیت  2349مسأله 

 ( اگر چه بداند6می شود یا احتمال بدهد که موجب تخفیف می شود، واجب است )
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 919ص: 

موجب ترک بکلی نمی شود و این امر در صورتی است که با مراتب دیگر، نتواند از 

 مسأله ذکر نشده . ( )فاضل (: بقیه6معصیت جلوگیری کند. )

 [2818]مسأله 

اگر علمای اعالم احتمال بدهند که اعراض از ظَلَمه و سالطین جور، موجب  2343مسأله 

تخفیف ظلم آنها می شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند 

 اعراض خود را . این مسأله در رساله آیت اللّه )فاضل ( نیست 

 [2819]مسأله 

اگر مراوده و معاشرت علمای اعالم با ظَلَمه و سالطین جور، موجب تخفیف  2347مسأله 

ظلم آنها شود، باید مالحظه کنند که آیا ترک معاشرت اهم است زیرا ممکن است 

معاشرت موجب سستی عقاید مردم شود، و موجب هتک اسالم و مراجع اسالم شود یا 

آن عمل کنند. این مسأله در رساله آیات عظام  تخفیف ظلم ، پس هر کدام اهم است ، به

 : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 [2831]مسأله 

اگر معاشرت و مراوده علمای اعالم با ظَلَمه ، خالی از مصلحت راجحه ملزمه  2364مسأله 

باشد، نباید معاشرت کنند، زیرا این امر موجب اتهام آنها خواهد شد. این مسأله در رساله 

 : )نوری ( و )فاضل ( نیست آیات عظام 

 [2833]مسأله 
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اگر ارتباط علمای اعالم با ظَلَمه ، موجب تقویت آنها شود یا موجب تبرئه  2366مسأله 

آنها پیش افراد بی اطالع شود، یا موجب جرأت آنها گردد، یا موجب هتک مقام علم 

  )فاضل ( نیست شود، واجب است ترک آن . این مسأله در رساله آیات عظام : )نوری ( و

 [2832]مسأله 

کسانی که ترویج مقاصد ظلمه را می کنند و کمک به جشنها و معاصی و  2362مسأله 

ظلم آنها می کنند از قبیل بعض تجار و کسبه ، الزم است بر مسلمانان که آنها را نهی 

ین مسأله اکنند، و اگر تأثیر نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند. 

 در رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 [2831]مسأله 

مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به زبان است ، پس با  2363مسأله 

احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته ، واجب است اهل معصیت را نهی کنند، و 

 جب .تارک واجب را امر کنند به آوردن وا

  - 2834مسأله 

( معصیت کار ترک می کند معصیت را ، 6اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت )

 ( )فاضل (: اگر با موعظه و نصیحت ..6الزم است اکتفا به آن و نباید از آن تجاوز کند. )

 [2835]مسأله 

ثیر، امر و ( واجب است با احتمال تأ6اگر می داند که نصیحت تأثیر ندارد ) 2361مسأله 

نهی الزامی کند و اگر تأثیر نمی کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت ، الزم 

( )فاضل (: اگر نصیحت تأثیر 6است لکن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود. )

 ندارد ..
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 [2836]مسأله 

 جایز نیست برای جلوگیری از معصیت ، ارتکاب معصیت مثل فحش  2361مسأله 

 913ص: 

و دروغ و اهانت ، مگر آن که معصیت ، از چیزهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس 

( مثل قتل نفس محترمه ، در این صورت باید 6باشد و راضی نباشد به آن به هیچ وجه )

( )فاضل (: مورد اهتمام شارع مقدس باشد و 6جلوگیری کند به هر نحو ممکن است . )

 به آن راضی نباشد ..

 [2837]مسأله 

اگر عاصی ترک معصیت نمی کند مگر به جمع ما بین مرتبه اولی و ثانیه از  2369مسأله 

انکار، واجب است جمع به این که هم از او اعراض کند، و ترک معاشرت نماید و با 

 چهره عبوس با او مالقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظاً و نهی کند لفظاً.

 [2838]مسأله 

مرتبه سوم توسل به زور و جبر است ، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد  2363مسأله 

که ترک منکر نمی کند یا واجب را بجا نمی آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است 

 لکن باید تجاوز از قدر الزم نکند.

 [2839]مسأله 

اگر ممکن شود جلوگیری از معصیت به این که بین شخص و معصیت حایل  2367مسأله 

شود و با این نحو مانع از معصیت شود، الزم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از 

 چیزهای دیگر باشد.
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 [2911]مسأله 

اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر این که دست معصیت کار  2324مسأله 

بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در آلتی که با آن معصیت می کند تصرّف  را

 کند، جایز است ، بلکه واجب است عمل کند.

 [2823]مسأله 

جایز نیست اموال محترمه معصیت کار را تلف کند مگر آن که الزمه  2326مسأله 

( و در 6ت ظاهراً )جلوگیری از معصیت باشد، در این صورت اگر تلف کند ضامن نیس

( )فاضل (: اگر تلف کند احتیاط الزم 6غیر این صورت ، ضامن و معصیت کار است . )

 آن است که مثل یا قیمت آن را بپردازد ..

 [2822]مسأله 

اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار  2322مسأله 

رد شود، واجب است ، با مراعات مقدار الزم در محلی یا منع نمودن از آن که به محلی وا

 و تجاوز ننمودن از آن .

 [2821]مسأله 

اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت ، بر کتک زدن و سخت گرفتن  2323مسأله 

بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قراردادن او جایز است ، لکن الزم است مراعات 

ن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد ( آ6شود که زیاده روی نشود، و بهتر )

 ( )فاضل (: بهتر بلکه احتیاط الزم ..6جامع الشرایط گرفته شود. )

 [2824]مسأله 
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اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل ،  2329مسأله 

 جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن .

 [2825أله ]مس

اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و راضی  2321مسأله 

 نیست به وقوع آن به هیچ وجه ، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد، مثلًا اگر کسی 

 917ص: 

خواست یک شخصی را که جایز القتل نیست ، بکُشد، باید از او جلوگیری کرد، و اگر 

دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم ، جایز است بلکه واجب است ، و الزم ممکن نیست 

نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری 

به نحو دیگری که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند، و اگر از حدّ الزم تجاوز 

 اری خواهد شد.کند، معصیت کار و احکام متعدی بر او ج

 مسائل دفاع 

 [2826]مسأله 

اگر دشمن بر بالد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر  2321مسأله 

جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال . و 

به اذن مجتهد جامع ( )فاضل (: احتیاج 6( )6در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست )

 الشرایط نیست .

 [2827]مسأله 
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اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیال بر بالد مسلمین را کشیده اند،  2329مسأله 

چه بدون واسطه یا بواسطه عُمّال خود از خارج یا داخل واجب است دفاع از ممالک 

 اسالمی کنند به هر وسیله ای که امکان داشته باشد.

 [2828]مسأله 

اگر در داخل ممالک اسالمی نقشه هایی از طرف اجانب کشیده شده باشد  2323مسأله 

که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسالمی پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که 

با هر وسیله ای که ممکن است ، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ 

 (: از نفوذ آنها جلوگیری کنند. ( )فاضل6( )6آنها کنند )

 [2829]مسأله 

( یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن 6اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسی ) 2327مسأله 

مسلمین پیدا کنند واجب است بر مسلمانان ، دفاع به هر نحو که باشد که تسلط بر بالد 

( )فاضل (: اگر 6ممکن است ، و قطع ایادی اجانب ، چه عُمّال داخلی باشند یا خارجی . )

 بواسطه نفوذ سیاسی ..

 [2811]مسأله 

اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسالمی و دُوَل اجانب ، خوف آن باشد  2334مسأله 

نب بر ممالک اسالمی ، تسلّط پیدا کنند اگر چه تسلّط سیاسی و اقتصادی باشد، که اجا

الزم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دُوَل اسالمی را الزام کنند 

 به قطع این گونه روابط.

 [2813]مسأله 
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مین صدمه اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسل 2336مسأله 

اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این گونه 

 روابط و حرام است این نحو تجارت .

 [2812]مسأله 

اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دُوَل اسالمی و اجانب ،  2332مسأله 

دام گونه رابطه ، و اگر دولتی اقمخالف مصلحت اسالم و مسلمانان باشد، جایز نیست این 

 به آن نمود بر سایر دُوَل اسالمی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به 

 914ص: 

 هر نحو ممکن است .

 [2811]مسأله 

( موجب بسط 6اگر بعض رؤسای ممالک اسالمی یا بعض وکالی مجلسین ) 2333مسأله 

ا نظامی که مخالف مصالح اسالم و نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی ی

مسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد هر مقامی باشد منعزل است اگر 

فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده ، و بر مسلمانان الزم است او را مجازات کنند 

یا بعض  ( )فاضل (: اگر بعض رؤسای ممالک اسالمی6( )2به هر نحو که ممکن شود )

 ( )فاضل (: با رعایت موازین شرعی .2مسئولین .. )نوری (: وکالی مجلس .. )

 [2814]مسأله 

روابط تجاری و سیاسی با بعض دُوَل که آلت دست دُوَل بزرگ جائر هستند  2339مسأله 

از قبیل دولت اسرائیل ، جایز نیست ، و بر مسلمانان الزم است که به هر نحو ممکن است 
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حو روابط مخالفت کنند، و بازرگانانی که با اسرائیل و عُمّال اسرائیل روابط تجاری با این ن

دارند خائن به اسالم و مسلمانان و کمک کار به هَدم احکام ]اسالم [ هستند و بر مسلمانان 

الزم است با این خیانت کاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه کنند، و آنها را ملزم کنند 

تحریر »( مسائل دفاع از جان و عِرض در کتاب 6ترک روابط با این نحو دولتها ) به توبه و

 است ، به آنجا رجوع شود.« الوسیله 

 ( )نوری (: بقیه مسأله ذکر نشده .6)

 )فاضل (: آنها را ملزم به قطع رابطه با این نحو دولتها کنند. ]پایان مسأله [

 [2815]مسأله 

که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عُمال  قوانین و مصوباتی 2331مسأله 

اجانب خَذَلهم اللّه تعالی بر خالف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسالم صلی اهلل علیه 

و آله و سلم می گذرد و گذشته است ، از نظر اسالم لغو و از نظر قانون بی ارزش است 

ه به هر طور ممکن است اعراض کنند و ، و الزم است مسلمانها از امر کننده و رأی دهند

با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عمل کننده به رأی آنها معصیت کار و 

 فاسق است . این مسأله در رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 [2816]مسأله 

اجانب برای هَدم ِ احکام  قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عُمّال 2331مسأله 

اسالم و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق 

گذشته است ، بر خالف احکام اسالم ، و امر کننده و رأی دهندگان از نظر شرع و قانون 

الق ط مجرم هستند و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طالق داده می شوند،

آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته 
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آنها را بگیرد زناکار است ، و مستحق حد شرعی ، و اوالدهای آنها اوالد غیر شرعی ، و 

ارث نمی برند، و سایر احکام اوالد زنا بر آنها جاری است ، چه محکمه مستقیماً طالق 

طالق دهند، و شوهر را الزام کنند به طالق . این مسأله در رساله آیات  بدهد یا امر دهد

 عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 916ص: 

 [2817]مسأله 

بر علمای اعالم ایَّدَهُم ُ اللّه ُ تَعالی الزم است در مقابل این نحو قوانین بی  2339مسأله 

استرحام از مجرمین اصلی و دولت ارزش از نظر اسالم و قانون ، اعتراض شدید کنند، نه 

خواهی برای آنها که مأمور اجرای اوامر مخالفین اسالم می باشند، زیرا این نحو تقاضاها 

و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مأمورین جزء و دست دوم دادن موجب تطهیر 

ابل ر مقمجرم اصلی و جرأت او بر هَدم احکام الهیه است و بر کافه مسلمانان الزم است د

این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می کند، و دخترهای بیچاره آنها را به 

سربازخانه می کشد و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی اللّه علیهم اجمعین را 

تضییع می نماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسالم عمل 

و به هر وسیله ای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسالم کنند تا خدای نکنند 

نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال استعمار خَذَلَهُم اللّه ُ تعالی در نظر دارند برای 

 اسالم و مسلمانان مبتال نشوند. این مسأله در رساله آیات عظام : )نوری ( و )فاضل ( نیست 

 912ص: 

 ملحقات رساله آیات عظام : )گلپایگانی ( و )صافی (

 امر به معروف و نهی از منکر
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مسأله امر به معروف و نهی از منکر، یکی از تعالیم مهمّه اسالمی است که حیثیّت و 

شرافت و بقاء عزّت و ترقی و تعالی مسلمانان و اجراء احکام و جلوگیری از فحشاء و 

 فساد، و تأمین امنیت اجتماعی ، به آن وابسته است .

د، آن را ترک می کن مسأله اگر معروف ، واجب باشد و انسان ملتفت شود که شخصی

 امر به آن با شرائطی که بعد ذکر می شود واجب است .

مسأله معروف اگر مستحب باشد، امر به آن مستحب است و چون منکر عبارت است از 

فعل قبیح حرام ، نهی از آن واجب است و وجوب در هر دو، وجوب کفایی است و به 

 فعل دیگری ، ساقط می شود.

 و نهی از منکرشرایط امر به معروف 

 مسأله شرایط امر به معروف و نهی از منکر پنج چیز است :

اول : آن که آمر و ناهی ، معروف و منکر را بشناسد و یقین داشته باشد به وجوب معروف 

 و حرمت منکر و ایمن باشد از اشتباه خودش .

یی مال عقالدوم : آن که احتمال بدهد که امر و نهی او تأثیر داشته باشد، پس اگر احت

 ندهد که امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می شود.

سوم : آنکه کسی که واجب را ترک نموده و یا فعل حرام را بجا آورده ، اصرار به آن 

 داشته باشد، پس اگر بداند که مرتدع شده و بعد مرتکب نمی شود ساقط می شود.

در حق ّ فاعل ، منجّز و ثابت باشد  چهارم : آنکه واجب بودن معروف و حرام بودن منکر

و در ترک واجب و فعل حرام عذری نداشته باشد. پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح 

بودن فعل حرامی و یا به جواز ترک واجبی ، در این صورت امر به معروف و نهی از 
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منکر، ساقط می شود. و همین طور است در هر موردی که تارک واجب و فاعل حرام 

 داشته باشد، بلی از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل ، تنبیه و ارشاد، الزم است . عذر

پنجم : آن که در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس با احتمال عقالیی به ضرر و 

 مفسده ، ساقط می شود.

 درجات امر به معروف و نهی از منکر

 یاء عظام صلوات اللّه علیهم مسأله الزمه ایمان به خداوند متعال و ایمان به انب

 913ص: 

اجمعین و ایمان به احکام الهی آن است که شخص مؤمن ، قلباً از منکر و معصیت خداوند 

 متعال ، منزجر باشد و منکر را قلباً انکار کند.

مسأله چون مقصود از امر به معروف و نهی از منکر آن است که مرتکب فعل حرام و 

کند، پس اگر به مجرد اظهار کراهت از این عمل و لو به  ترک واجب این عمل را ترک

اعراض و ترک معاشرت و مراوده مرتکب ، مرتدع می شود و ترک می کند، کافی 

است در اداء وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حاجت به امر و نهی عالوه نیست و 

 این ، درجه اول از امر به معروف و نهی از منکر است .

رجه دوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر مرتکب منکر، با اظهار مسأله د

کراهت ، ترک معصیت نکرد، با ُحسن خلق و کالم حَسَن او را امر به ترک منکر نماید 

و مصالح ترک منکر و فعل معروف و مفاسد عکس آن را بیان کند تا مرتکب ، متنّبه 

همین مقدار، مرتکب متنبّه شده و معصیت را ترک  شود و ترک معصیت بنماید، و اگر به

 کرد، اداء وظیفه شده است .
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مسأله درجه سوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر معصیت کار به زبان 

خوش و کالم حسن ، ترک معصیت نکرد، با غلظت و کالم خشن و تعییر و سرزنش ، 

 بری و خشونت .امر و نهی کند، با مراعات ترتیب درجات ز

مسأله درجه چهارم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که معصیت کار، از درجات 

مذکوره ، ترک معصیت نکند و مُصرّ باشد؛ در این صورت اگر بداند به زدن ، ترک می 

کند و یا اقلّاً احتمال عقالیی باشد که زدن مؤثر است و از ضرر به جان و مال و عِرض 

لمان دیگری ایمن باشد، واجب است زدن ، به مقداری که ترک معصیت کند خود یا مس

 به شرط آنکه منجر به جرح و قتل نشود.

مسأله اگر شخصی با اهل معصیت ، محشور باشد و بتواند به ترک معصیت ، از معصیت 

آنها جلوگیری نماید، بهترین طریقه امر به معروف و نهی از منکر است مثلًا اگر رفیق 

ان بخواهد غیبت کند انسان از استماع ، معذرت بخواهد و بگوید من از خدا می ترسم انس

غیبت کنم . و اگر در بین تارک الصالهها باشد مراقب خواندن نماز باشد یا بین روزه 

خورها مراقب روزه باشد تا آنها به همین خواندن نماز و گرفتن روزه ، تشویق شوند و 

ند، بهترین اقسام نهی از منکر و امر به معروف را انجام داده نماز بخوانند و روزه بگیر

 است .

مسأله بجای آوردن معروف و ترک نمودن منکر، بر هر مسلمان واجب است و لکن آنان 

که امر و نهی می کنند باید در عمل به معروف و ترک منکر، بر دیگران پیشقدم باشند 

 زیرا عمل ، شرط تأثیر گفتار است .

وب امر به معروف و نهی منکر، در باره مکلّف نسبت به اهل خودش تأکید مسأله وج

بیشتر دارد. پس اگر انسان ببیند که اهل خودش از واجبات تهاون می ورزد، مثلًا نماز نمی 

خواند یا اگر بخواند، دارای قرائت صحیح نیست یا وضوی صحیح نمی گیرد یا آن که 
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ر این صورت الزم است به ترتیبی که گفته شد، با بدن و لباس نجس نماز می خواند، د

 آنها را امر و نهی کند.

 919ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )بهجت (

 احکام امر به معروف و نهی از منکر

اگر کسی واجبی را انجام نمی دهد و یا معصیتی را بجا می آورد، در صورت تحقق 

شرائط ذیل ، بر دیگران واجب است او را امر به معروف و نهی از منکر بنمایند، و اگر 

مستحبی را ترک و یا مکروهی را بجا می آورد، امر به معروف و نهی از منکر مستحب 

 ه قیام کند، بنا بر أظهر از دیگران ساقط می شود.است . و اگر یک نفر به این وظیف

 مسأله امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط ذیل واجب می شود:

اول : علم ؛ پس کسی که عالم به حکم شرعی نیست ، نمی تواند امر به معروف و یا نهی 

 از احکام از منکر بنماید، بنا بر این در ابتدا الزم است شخص آمر و یا ناهی خودش

 شرعی اطالع کافی داشته باشد.

دوم : احتمال تأثیر؛ پس در صورتی که انسان می داند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، 

بر او الزم نیست امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، امّا جواز بلکه رجحان آن در 

 صورت عدم ِ خوف ضرر، خالی از وجه نیست .

واجب و یا انجام دادن معصیت ؛ پس در صورتی که انسان بداند سوم : اصرار بر ترک 

شخصی از معصیتی که انجام داده توبه کرده است و یا نشانه هایی بر پشیمانی او داللت 

 کند، امر به معروف و یا نهی از منکر واجب نیست .
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 زچهارم : عدم مفسده ؛ پس اگر کسی به خاطر امر به معروف و یا نهی از منکر ترس ا

وقوع مفسده ای دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی قابل اعتنایی 

 است ، این کار بر او واجب نیست .

بنا بر این با وجود این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود، و در امر به 

 معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست .

را برای تمرین و عادت دادن به ترک معصیت و یا انجام دادن مسأله جایز است اطفال 

واجبات ، تأدیب کرد، خصوصاً در مراحل آخر که به انجام واجب و ترک معصیت 

نزدیکتر است ، که اگر تأدیب نشوند، در بعضی از موارد منجر به ترک واجبات و انجام 

 معاصی از طرف آنها می شود.

 منکر مراتبی دارد: اول : انکار قلبی می باشد، دوم مسأله امر به معروف و نهی از 

 911ص: 

اظهار کردن به زبان ، سوم : متألّم کردن معصیت کار به قدری از زدن ، که تفصیل مراتب 

در مسأله بعد خواهد آمد. بنا بر این اگر انسان بدون گفتن ، به هر وسیله دیگر ناراحتی 

ین کار موجب ترک معصیت شود، الزم نیست قلبی خود را به معصیت کار نشان دهد و ا

با زبان امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، البته در صورتی که هیچ گونه اشکال 

شرعی دیگری در این کار نباشد، و اگر چاره ای در این کار بجز اظهار زبانی نیست ، باز 

 باید درجات خفیفتر را در انجام این کار مالحظه نماید.

گر انسان بداند در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید منجر به ایجاد مسأله ا

جرح و یا قتل خواهد شد، بنا بر أظهر بدون اجازه امام معصوم علیه السالم یا کسی که از 

طرف آن حضرت مستقیماً نائب مخصوص است ، نباید این کار را بکند، و آیا با اجازه 
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ند این کار را انجام دهد، مورد تأمل است ؛ ولی اگر نمی مجتهد جامع الشرائط می توا

داند که این کار منجر به مجروح کردن و یا قتل می شود ولی احتمال این را می دهد، بنا 

بر احتیاط واجب باید مستقیماً از طرف امام معصوم علیه السالم و یا نائب مخصوص آن 

 شته باشد.حضرت و یا از طرف مجتهد جامع الشرائط اجازه دا

 911ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )مکارم ( شیرازی 

 احکام دفاع و امر به معروف و نهی از منکر

دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسالمی و مرزهای  6مسأله 

آن واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند، بلکه همه 

مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسالمی یا مقدّسات مسلمانان ، مدافع 

یق بذل مال یا جان یا هر وسیله دیگر؛ و در این امر احتیاج به یکدیگر باشند، خواه از طر

اذن حاکم شرع نیست ، ولی برای نظم و هماهنگی برنامه های دفاعی باید در صورت 

 امکان فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادی را با نظر حاکم شرع تعیین کنند.

می که اجانب نقشه استیالء بر ممالک اسالهرگاه مسلمانان از این بیم داشته باشند  2مسأله 

را کشیده و بدون واسطه یا به واسطه عمّال خود از داخل یا خارج آن را عملی کنند بر 

همه مکلفین واجب است به هر وسیله ای که امکان دارد در برابر آن بایستند و از ممالک 

 اسالمی دفاع کنند.

اشد تصادی و تجاری بیگانگان ، خوف آن باگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اق 3مسأله 

که آنها بر ممالک اسالمی تسلط پیدا کنند، بر همه واجب است که از نفوذ آنان 

جلوگیری نموده ، ایادی آنها را قطع کنند، همچنین در مورد برقرار ساختن روابط سیاسی 
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اسارت  ابا دولتهای غیر اسالمی باید طوری باشد که موجب ضعف و ناتوانی مسلمین ی

 آنها در چنگال بیگانگان یا وابستگی اقتصادی و تجاری نگردد.

امر به معروف و نهی از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است  9مسأله 

: 

کسی که می خواهد امر و نهی کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول  - 6

 انجام حرام یا ترک واجبی است .

احتمال دهد که امر و نهی او اثر دارد، خواه اثر فوری داشته باشد یا غیر فوری ، کامل  - 2

 یا ناقص ، بنا بر این اگر بداند هیچ اثر نمی کند واجب نیست .

در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا  - 3

یا مالی قابل توجه نسبت به او یا بعضی از مؤمنین نهی او، ضرر جانی یا عِرضی و آبرویی 

 می رساند واجب نیست ، ولی اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدّس اسالم 

 919ص: 

اهمیّت زیادی به آن می دهد )مانند حفظ اسالم و قرآن و استقالل ممالک اسالمی ، یا 

حفظ احکام ضروری اسالم ( باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها 

 بکوشد.

هرگاه بدعتی در اسالم واقع شود )مانند منکراتی که دولتهای ناصالح بنام اسالم  1مسأله 

ند( بر همه ، مخصوصاً علمای دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار انجام می ده

کنند و اگر سکوت علمای دین موجب هتک مقام علم ، یا سوء ظن ّ به علمای اسالم 

 شود، اظهار حق به هر نحوی که ممکن باشد واجب است ، هر چند بدانند تأثیر نمی کند.
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سکوت ، سبب می شود که عمل منکری  هرگاه احتمال صحیح داده شود که 1مسأله 

معروف ، یا عمل معروفی منکر شود، بر همه مخصوصاً علمای اسالم واجب است که 

 حق را اظهار و اعالم کنند و سکوت جایز نیست .

هرگاه سکوت علمای اسالم یا غیر آنها موجب تقویت ظالم یا تأیید او شود، یا  9مسأله )

دد، واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند، هر سبب جرأت او بر سایر محرمات گر

 چند تأثیر فوری نداشته باشد.

اگر داخل شدن بعضی از مؤمنین یا علمای اسالم در دستگاههای ظلمه سبب  3مسأله )

جلوگیری از مفاسد یا منکراتی شود واجب است قبول این کار، مگر آنکه مفسده 

قاید مردم ، یا سلب اعتماد آنها از علمای مهمتری در آن باشد، مثل اینکه باعث سستی ع

 دین گردد که در این صورت جایز نیست .

امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که بعض از این مراتب ، احتیاج به  7مسأله 

اجازه حاکم شرع ندارد و بعضی دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر 

و نصیحت کردن یا اعراض و بی اعتنایی و ترک مراوده نمودن به معروف با زبان و دل 

است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد یا با توسل 

به زور، به این طریق که جلو فرد گنه کار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج 

معروف و نهی از منکر الزم شود که متوسل به سازد، اقدام نماید ولی اگر برای امر به 

ضرب و جرح یا اتالف اموال و باالتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه 

حاکم شرع حق اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسالمی 

 با نظر حاکم شرع تعیین گردد.

 913ص: 

 بری استفتاءات از مقام معظم ره
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 امر به معروف و نهی از منکر

 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

: اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم بی آبروئی کسی که واجب را ترک 6413س 

کرده و یا فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب کاسته شدن احترام او در برابر مردم 

 گردد، چه حکمی دارد؟

امر به معروف و نهی از منکر، شرائط و آداب آن رعایت شود و از حدود آن  ج : اگر در

 تجاوز نشود، اشکال ندارد.

: بنا بر اینکه وظیفه مردم در امر به معروف و نهی از منکر در نظام جمهوری 6419س 

اسالمی ، اکتفا به امر به معروف و نهی از منکر زبانی است و مراتب دیگر آن بر عهده 

 است ، آیا این نظریه ، حکم از طرف دولت است یا فتوی ؟ مسئولین

 ج : فتوای فقهی است .

: آیا در مواردی که راه جلوگیری از وقوع منکر منحصر به ایجاد مانع بین فعل 6411س 

حرام و فاعل آن ، و آن هم متوقف بر کتک زدن وی یا زندانی کردن و سخت گرفتن 

ند با تلف کردن آن باشد، می توان بدون کسب بر او و یا تصرف در اموال وی هر چ

 اجازه از حاکم ، اقدام به آن از باب نهی از منکر نمود؟

ج : این موضوع حاالت و موارد مختلفی دارد، به طور کلی مراتب امر به معروف و نهی 

از منکر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس یا مال کسی که فعل حرام را بجا آورده نباشد، 

به کسب اجازه از کسی ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلّفین واجب است . ولی احتیاج 

مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، 

اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسالمی است و به این فریضه اسالمی 
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ه اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاههای اهمیت داده می شود، احتیاج ب

 صالح دارد.

: اگر نهی از منکر در امور بسیار مهم مانند حفظ نفس محترمه ، متوقف برکتک 6411س 

زدنی که منجر به زخمی شدن مهاجم و احیاناً قتل او باشد، آیا در این موارد هم اذن 

 حاکم شرط است ؟

جلوگیری از وقوع قتل ، مستلزم دخالت فوری و مستقیم  ج : اگر حفظ نفس محترمه و

باشد، جائز بلکه شرعاً از باب وجوب حفظ جان نفس محترمه واجب است و از جهت 

 ثبوتی متوقف 

 917ص: 

بر کسب اجازه از حاکم و یا وجود امر به آن نیست ، مگر آنکه دفاع از نفس محترمه 

دی دارد که احکام آنها هم ممکن است متوقف بر قتل مهاجم باشد که صورتهای متعد

 متفاوت باشد.

: کسی که می خواهد شخصی را امر به معروف و نهی از منکر نماید، آیا باید 6419س 

قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زمانی امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می 

 شود؟

ج : آمر به معروف و نهی کننده از منکر باید عالم به معروف و منکر باشد، و همچنین 

بداند که فاعل منکر هم به آن علم دارد و در عین حال عمداً و بدون عذر شرعی مرتکب 

آن می شود، و زمانی اقدام به امر و نهی واجب می شود که احتمال تأثیر امر به معروف 

آن شخص داده شود، و ضرری برای خود او نداشته باشد، و در  و نهی از منکر در مورد

این مورد باید تناسب بین ضرر احتمالی و اهمیت معروفی را که به آن امر می نماید یا 
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منکری که از آن نهی می کند، مالحظه نماید. در غیر این صورت ، امر به معروف و نهی 

 از منکر بر او واجب نیست .

اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصیت کند و نسبت به آن ال أبالی  : اگر یکی از6413س 

 باشد، تکلیف ما نسبت به رابطه با او چیست ؟

ج : اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با او موقتاً موجب خودداری او از ارتکاب 

معصیت می شود، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب است ، و در غیر این 

 ، قطع رحم جایز نیست . صورت

: آیا ترک امر به معروف و نهی از منکر بر اثر ترس از اخراج از کار، جایز است 6417س 

؟ مثلًا با اینکه می بیند مسئول یکی از مراکز آموزشی که با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط 

م را فراهدارد، مرتکب اعمال خالف شرع می شود و یا زمینه ارتکاب گناه در آن مکان 

می آورد. اگر او را نهی از منکر نماید ترس آن دارد که از طرف مسئول مقدمات اخراج 

 او از کار فراهم شود.

ج : به طور کلی اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهی از منکر 

 ضرر قابل توجهی متوجه خود او شود، انجام آن واجب نیست .

: اگر در بعضی از محیطهای دانشگاهی معروف ترک شود و معصیت رواج پیدا 6414س 

کند و شرائط امر به معروف و نهی از منکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف 

و نهی کننده از منکر شخصی مجرّد باشد که هنوز ازدواج نکرده است آیا به خاطر مجرّد 

 از منکر از او ساقط می شود یا خیر؟بودن ، امر به معروف و نهی 

ج : اگر موضوع و شرائط امر به معروف و نهی از منکر محقق باشد، تکلیف شرعی و 

وظیفه واجب اجتماعی و انسانی همه مکلفین است ، و حالت های مختلف مکلّف مانند 
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از  فمجرّد یا متأهل بودن در آن تأثیر ندارد، و به صرف اینکه مکلّف مجرد است ، تکلی

 او ساقط نمی شود.

: اگر شخصی دارای نفوذ و موقعیت اجتماعی خاصی باشد که اگر بخواهد می 6416س 

تواند بر معترضین به خود ضرر وارد سازد، و شواهدی هم داللت کند بر اینکه وی 

مرتکب گناه و کارهای خالف و دروغگوئی می شود، با این وضع ، آیا جایز است امر 

از منکر را در مورد او ترک کنیم یا اینکه با وجود ترس از ضرر رساندن به معروف و نهی 

 او، واجب است او را امر به 

 994ص: 

 معروف و نهی از منکر کنیم ؟

ج : اگر ترس از ضرر منشاء عقالئی داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر 

رد زاوار نیست کسی به مجواجب نیست ، بلکه تکلیف از شما ساقط می شود. ولی س

مالحظه مقام کسی که واجب را ترک کرده و یا مرتکب فعل حرام شده و یا به مجرد 

احتمال وارد شدن ضرر کمی از طرف او، تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترک 

 کند.

: گاهی در اثنای امر به معروف و نهی از منکر مواردی پیش می آید که شخص 6412س 

بر اثر عدم آگاهی از واجبات و احکام اسالمی ، با نهی از منکر، نسبت به اسالم  گناه کار

بدبین می شود، و اگر هم او را به حال خود رها کنیم ، زمینه فساد و ارتکاب گناه توسط 

 دیگران را فراهم می کند، تکلیف ما در این موارد چیست ؟

ن یک تکلیف شرعی عمومی برای ج : امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرائط آ

حفظ احکام اسالم و سالمت جامعه است ، و مجرّد توهم اینکه موجب بدبینی فاعل منکر 
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یا بعضی از مردم نسبت به اسالم می گردد، باعث نمی شود که این وظیفه بسیار مهم ترک 

 شود.

د، دارن : اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه جلوگیری از فساد را بر عهده6413س 

 در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند، آیا خود مردم می توانند اقدام به این کار کنند؟

ج : دخالت اشخاص دیگر در اموری که از وظائف نیروهای امنیتی و قضائی محسوب 

می شود، جایز نیست ، ولی مبادرت مردم به امر به معروف و نهی از منکر با رعایت حدود 

 ندارد.و شرائط آن ، اشکال 

: آیا وظیفه افراد در امر به معروف و نهی از منکر این است که فقط به امر به 6419س 

معروف و نهی از منکر زبانی اکتفا کنند؟ و اگر اکتفا به تذکر زبانی واجب باشد، این امر 

با آنچه در رساله های عملیه بخصوص تحریر الوسیله آمده است ، منافات دارد، و اگر 

امر به معروف و نهی از منکر هم برای افراد در موارد لزوم جایز باشد، آیا  مراتب دیگرِ

 در صورت نیاز می توان همه مراتب مذکور در تحریر الوسیله را انجام داد؟

ج : با توجه به اینکه در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسالمی می توان مراتب دیگر 

مرحله امر و نهی زبانی هستند، به نیروهای  امر به معروف و نهی از منکر را که بعد از

امنیتی داخلی )پلیس ( و قوه قضائیه واگذار کرد، بخصوص در مواردی که برای 

جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره ای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی 

ا ی بکه فعل حرام انجام می دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست ، در چنین زمان

حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسالمی ، واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی 

از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به 

مسئولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند و این منافاتی با فتاوای امام 

در این رابطه ندارد. ولی در زمان و مکانی که حاکمیت و اقتدار با « ره قدس س»راحل 
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حکومت اسالمی نیست ، بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرائط، جمیع 

 مراتب امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت ترتیب آنها تا

 996ص: 

 تحقق غرض انجام دهند.

موسیقی غنا و حرام استفاده می کنند و علی  : بعضی از رانندگان از نوارهای6411س 

رغم نصیحت ها و راهنمائی ها آن را خاموش نمی کنند، خواهشمندیم نحوه برخورد 

مناسب با این موارد و این افراد را بیان فرمائید، آیا برخورد شدید با آنان جایز است یا 

 خیر؟

، و در  نی از منکر واجب نیستج : با تحقق شرائط نهی از منکر، بر شما بیشتر از نهی زبا

صورتی که مؤثر واقع نشود، واجب است که از گوش دادن به غنا و موسیقی حرام اجتناب 

کنید، و اگر به طور غیر ارادی صدای موسیقی حرام و غنا به گوش شما برسد، چیزی بر 

 شما نیست .

عضی اهی در ب: من در یکی از بیمارستانها به کار مقدس پرستاری مشغولم ، گ6411س 

از قسمت های محل کارم مالحظه می کنم که تعدادی از بیماران به نوارهای موسیقی 

مبتذل و حرام گوش می دهند، من آنان را نصیحت می کنم که این کار را نکنند و بعد 

از نصیحت مجدد آنان ، چنانچه بی اثر باشد، نوار را از ضبط صوت بیرون آورده و پس 

 را به آنان بر می گردانم ، آیا اینگونه برخورد جایز است یا خیر؟از پاک کردن ، آن 

ج : محو محتویات باطل برای جلوگیری از استفاده حرام از نوار، جایز است ، ولی این 

 کار منوط به اجازه مالک یا حاکم شرع است .
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: از بعضی از منازل صدای موسیقی شنیده می شود که معلوم نیست جایز است 6419س 

خیر، و گاهی صدای آن بلند است به طوری که باعث اذیت و آزار مؤمنین می شود،  یا

 وظیفه ما در برابر آن چیست ؟

ج : تعرض به داخل خانه های مردم جایز نیست ، و امر به معروف و نهی از منکر متوقف 

 بر تشخیص موضوع و تحقق شرائط آن است .

رند، چه حکمی دارد، و در صورتی که : امر و نهی زنانی که حجاب کامل ندا6413س 

 انسان هنگام نهی زبانی از تحریک شهوت خود بترسد، چه حکمی دارد؟

ج : نهی از منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست ، و بر هر مکلفی واجب است 

که از حرام اجتناب کند، بخصوص زمانی که مبادرت به انجام فریضه نهی از منکر می 

 کند.

 یفیت امر به معروف و نهی از منکرک

: وظیفه فرزند در برابر پدر و مادر و یا زن در برابر شوهرش ، اگر خمس یا 6417س 

زکات اموال را نپردازند، چیست ؟ آیا برای آنان تصرف در مالی که خمس یا زکات آن 

پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأکیدات وارد در روایات مبنی بر عدم 

 ده کردن روح انسان جایز است ؟استفاده از آن ، به سبب آلو

ج : بر آنان واجب است که هنگام مشاهده ترک معروف یا انجام حرام توسط پدر و مادر 

یا شوهر، به امر به معروف و نهی از منکر در صورت تحقق شرائط آن مبادرت کنند، ولی 

تصرّف در اموال آنان اشکال ندارد، مگر آنکه یقین به وجود خمس یا زکات در 

وص مالی که مصرف می کنند، داشته باشند، که در این صورت واجب است که از خص

 ولی ّ امر خمس و
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 992ص: 

 زکات نسبت به آن مقدار اجازه بگیرند.

: روش مناسبی که بهتر است فرزند در برابر پدر و مادری که بر اثر عدم اعتقاد 6494س 

 ذ نماید، کدام است ؟کامل به تکالیف دینی ، به آنها اهمیت نمی دهند، اتخا

ج : واجب است که با زبان نرم و مراعات احترام ایشان به عنوان پدر و مادر، آنان را امر 

 به معروف و نهی از منکر کند.

: برادر من مسائل شرعی و اخالقی را رعایت نمی کند و تا کنون نصیحت در 6496س 

 ی او چیست ؟او تأثیری نداشته است ، وظیفه من هنگام مشاهده رفتارها

ج : واجب است از اعمال خالف شرع وی اظهار تنفر کنید و او را به هر روش برادرانه 

 ای که مفید و مؤثر می دانید، موعظه کنید، ولی قطع رحم ، جائز نیست .

: رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده 6492س 

 اند، چگونه باید باشد؟

ار وضعیت فعلی اشخاص است ، اگر از آنچه انجام داده اند، توبه کرده باشند، ج : معی

معاشرت با آنان مانند معاشرت با سایر مؤمنین است . ولی کسی که در حال حاضر هم 

مرتکب حرام می شود، باید او را از طریق نهی از منکر از آن کار منع کرد، و اگر از 

ر با دوری جستن از او، قطع رابطه و ترک معاشرت انجام فعل حرام اجتناب نمی کند مگ

 با وی از باب نهی از منکر واجب می شود.

: با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربی که در تضاد با اخالق اسالمی است ، و 6493س 

رواج بعضی از عادتهای غیر اسالمی ، مثل به گردن آویختن صلیب طالئی توسط بعضی 
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بعضی از زنان از مانتو با رنگ های زننده ، و یا استفاده بعضی از  از مردان ، و یا استفاده

مردان و زنان ، از زیور آالت و عینک های تیره و ساعت هایی که جلب نظر می کند و 

استفاده از آنها نزد عرف مردم قبیح است ، و عده ای از آنها حتی بعد از امر به معروف 

رند، امیدواریم حضرتعالی روشی را که باید در و نهی از منکر هم اصرار بر کار خود دا

 برابر این افراد در پیش گرفت ، بیان فرمائید.

ج : پوشیدن طال یا آویختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است ، و پوشیدن لباسهائی 

که از نظر دوخت یا رنگ یا غیر آن تقلید و ترویج فرهنگ مهاجم ِ غیر مسلمانان در نظر 

ب می شود، جایز نیست . همچنین استفاده از زیور آالتی که استعمال آن عرف محسو

تقلید از فرهنگ تهاجمی دشمنان اسالم و مسلمین محسوب شود، جایز نیست ، و بر 

دیگران واجب است که در برابر اینگونه مظاهر فرهنگی تقلیدی از بیگانگان مبادرت به 

 نهی از منکر زبانی کنند.

ده می کنیم که دانشجوی دانشگاهی و یا کارمندی مرتکب فعل : گاهی مشاه6499س 

حرام می شود، حتی بعد از تذکرات و راهنمائی های مکرر هم از کار خود دست برنمی 

دارد، بلکه بر انجام کارهای زشت که باعث ایجاد جو فاسد در دانشگاه است ، اصرار 

زاتهای اداری مؤثر مثل ثبت می ورزد، نظر شریف جنابعالی درباره اعمال بعضی از مجا

 در پرونده آنها چیست ؟

 ج : با مراعات نظام داخلی دانشگاه اشکال ندارد، و بر جوانان عزیز الزم است که 

 993ص: 

مسأله امر به معروف و نهی از منکر را جدی گرفته و شرائط و احکام شرعی آن را به 

ش های اخالقی و مؤثر را برای دقت بیاموزند و این اصل را عام و فراگیر نموده و رو
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تشویق فعل معروف و جلوگیری از ارتکاب محرمات به کار بگیرند، و از استفاده از آن 

برای اغراض شخصی باید خودداری نمایند و بدانند که این راه بهترین و مؤثرترین روش 

آن  ربرای ترویج کار خیر و جلوگیری از شرّ است . خداوند شما را به آنچه رضای او د

 است ، موفق بدارد.

: آیا جواب ندادن به سالم کسی که فعل حرام انجام می دهد، برای تنبیه او جایز 6491س 

 است ؟

ج : جواب ِ سالم ِ مسلمان شرعاً واجب است ، ولی اگر بر خودداری از جواب سالم به 

 قصد نهی از منکر، عرفاً نهی و منع از منکر صدق کند، جایز است .

: اگر برای مسئولین به طور قطعی ثابت شود که بعضی از کارمندان ادارات در 6491س 

خواندن نماز کوتاهی کرده و یا اصلًا نماز نمی خوانند و نصیحت و راهنمائی هم تأثیری 

 نداشته باشد، در برابر اینگونه افراد چه وظیفه ای دارند؟

امر به معروف و نهی از منکر با  ج : در عین حال واجب است که از تأثیر مداومت بر

رعایت شرائط آن غفلت نکنند، در صورت ناامیدی از تأثیر امر به معروف نسبت به آنان 

، اگر بر حسب مقررات قانونی محروم ساختن اینگونه افراد از مزایای شغلی مجاز باشد، 

تی بر اثر سس باید در مورد آنان اجرا شود و به آنان تذکر هم داده شود که این محرومیت

 و کوتاهی شان در انجام این فریضه الهی اتخاذ شده است .

 مسائل متفرقه امر به معروف و نهی از منکر

: خواهرم مدتی است با مردی ازدواج کرده که نماز نمی خواند و چون همیشه 6499س 

در جمع ما حضور دارد، مجبور به صحبت و معاشرت با وی هستم و گاهی بنا به 

خودش او را در بعضی از کارها کمک می کنم ، سؤال من این است که آیا  درخواست
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شرعاً برای من سخن گفتن با وی و معاشرت و یاری کردن او جایز است ؟ و نسبت به او 

 چه تکلیفی دارم ؟

ج : بر شما به جز مداومت بر امر او به معروف و نهی وی از منکر، در صورت تحقق 

ست ، و معاشرت و یاری کردن او اگر سبب تشویق بیشتر او شرائط آن ، چیزی واجب نی

 بر ترک نماز نباشد، اشکال ندارد.

: اگر رفت و آمد و معاشرت علمای اعالم با ظالمین و سالطین جور باعث 6493س 

 کاهش ظلم شان شود، آیا جایز است یا خیر؟

ی نجر به منع ظلم او مج : اگر برای عالم در این موارد ثابت شود که ارتباط او با ظالم م

شود و در نهی وی از منکر مؤثر است و یا مسأله مهمی مستلزم اهتمام و پیگیری آن نزد 

 ظالم باشد، اشکال ندارد.

: چند سالی است که ازدواج کرده ام و به مسائل شرعی و امور دینی اهمّّیت 6497س 

سفانه همسرم به مسائل هستم ، ولی متأ« قدس سره »فراوانی می دهم و مقلد امام راحل 

دینی اهمیت چندانی نمی دهد، گاهی بعد از مشاجره لفظی ، یک بار نماز می خواند، 

 ولی باز دوباره ترک 

 999ص: 

 می کند و این رفتار او مرا بسیار رنج می دهد، وظیفه من در برابر او چیست ؟

ج : وظیفه شما فراهم نمودن زمینه اصالح او به هر وسیله ممکن است ، و باید از هر گونه 

خشونت که حاکی از بد اخالقی و ناسازگاری شما باشد، خود داری کنید، و اطمینان 

داشته باشید که شرکت در مجالس دینی و رفت و آمد با خانواده های متدیّن تأثیر بسیار 

 رد.زیادی در اصالح او دا
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: اگر مرد مسلمانی با استناد به قرائنی اطالع پیدا کند که همسرش با اینکه چندین 6434س 

فرزند دارد، به طور پنهانی مرتکب اعمال خالف عفت می شود، ولی دلیل شرعی برای 

اثبات آن مثل شاهدی که حاضر به شهادت دادن باشد، در اختیار ندارد. با توجه به اینکه 

تربیت چنین زنی هستند، رفتار وی با او چگونه باید باشد؟ در صورت  فرزندان او تحت

شناسائی فرد یا افرادی که مرتکب این عمل شنیع و مخالف احکام الهی شده اند، با توجه 

به اینکه ادلّه قابل ارائه به دادگاه شرعی بر علیه شان وجود ندارد، چگونه باید با آنان 

 برخورد کرد؟

وء ظن و استناد به قرائن و شواهد ظنی اجتناب شود، و در صورت ج : واجب است از س

احراز ارتکاب فعلی که شرعاً حرام است ، جلوگیری از آن از طریق تذکر و نصیحت و 

نهی از منکر واجب است ، و اگر نهی از منکر مؤثر نباشد، در صورت وجود دالئل اثبات 

 کننده ، می توان به مراجع قضائی مراجعه کرد.

: آیا دختر می تواند پسر جوانی را راهنمائی کرده و با رعایت موازین اسالمی 6436س 

 به او در درس و غیر آن کمک کند؟

ج : در فرض سؤال اشکال ندارد، ولی باید از فریب و وسوسه های شیطانی جداً پرهیز 

 شود، و احکام شرع در این رابطه مانند خلوت نکردن با اجنبی مراعات گردد.

: اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداری و 6432س 

شرعی را توسط مسئولین ما فوق مشاهده کنند، چه وظیفه ای دارند؟ اگر کارمندی خوف 

داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر ضرری از طرف مسئولین باالتر متوجه 

 د؟او شود، آیا تکلیف از او ساقط می شو
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ج : اگر شرائط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید امر به معروف و نهی 

از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفی در آن مورد ندارند. همچنین با وجود خوف 

از ضرر هم تکلیف از آنان ساقط می شود، این حکم در مواردی است که حکومت 

ود حکومت اسالمی که اهتمام به اجرای این فریضه الهی اسالمی حاکم نباشد. ولی با وج

دارد، بر کسی که قادر بر امر به معروف و نهی از منکر نیست ، واجب است که نهادهای 

مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار اختصاص یافته اند، مطلع نماید و تا َکنده 

 پیگیری کند.شدن ریشه های فاسد که فساد آور هم هستند، موضوع را 

: اگر در یکی از اداره های دولتی اختالس از بیت المال صورت بگیرد و این 6433س 

اختالس استمرار داشته باشد و شخصی این توانائی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن 

اداره را بر عهده بگیرد، می تواند این وضع را اصالح کند، و این کار هم فقط از طریق 

 به یکی دادن رشوه 

 991ص: 

از کسانی که مسئول آن هستند، امکان پذیر است ، آیا دادن رشوه برای جلوگیری از 

 اختالس در بیت المال ، که در حقیقت دفع افسد به فاسد است ، جایز است یا خیر؟

ج : وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می شوند، نهی از منکر با رعایت شرائط 

ن است ، و توسل به رشوه و راههای غیر قانونی برای هر عملی هر چند و ضوابط شرعی آ

به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست . البته ، با فرض وقوع چنین عمل ِ خالف ِ شرع 

و قانون در کشوری که نظام اسالمی بر آن حاکم است ، وظیفه مردم به مجرد عجز 

می شود، بلکه واجب است که به نهادهای شخصی از امر به معروف و نهی از منکر ساقط ن

 مربوط اطالع داده و موضوع را پیگیری نمایند.
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: آیا منکرات امور نسبی هستند تا با مقایسه محیط دانشگاه مثلًا با محیطهای بدتر 6439س 

از آن ، نهی از منکر نسبت به بعضی از منکرات ترک شود و جلوی آن به دلیل اینکه 

 حرام و منکر محسوب نمی شود، گرفته نشود؟ نسبت به سایر منکرات

ج : منکرات از این جهت که منکر هستند، فرقی بین آنها نیست ، ولی در عین حال ممکن 

است که بعضی از آنها در مقایسه با منکرات دیگر دارای حرمت شدیدتری باشد. به هر 

و  شرعی استحال نهی از منکر برای کسی که شرائط آن را احراز کرده ، یک وظیفه 

ترک آن جایز نیست ، و در این حکم بین منکرات و محیطهای دانشگاهی و غیر 

 دانشگاهی تفاوتی وجود ندارد.

: مشروبات الکلی که در حوزه های مأموریتی متخصصین ِ بیگانه که گاهی در 6431س 

 بعضی از مؤسسات کشور اسالمی کار می کنند، یافت می شود و آن را در منازل یا محل

اختصاصی سکونت خود تناول می کنند، و همچنین آماده کردن گوشت خوک و 

خوردن آن توسط آنان چه حکمی دارد؟ و ارتکاب اعمال منافی عفت و ارزشهای حاکم 

بر مردم ، توسط آنان دارای چه حکمی است ؟ مسئولین کارخانه ها و اشخاصی که با 

 ز اعالم به مسئولین کارخانه ها و نهادهایآنان در ارتباط هستند، چه تکلیفی دارند؟ بعد ا

 مربوطه در آن استان ، اگر هیچ گونه اقدامی انجام ندهند، تکلیف چیست ؟

ج : بر مسئولین مربوطه واجب است که به آنان دستور دهند که از تظاهر به اموری مثل 

ها شرابخواری ، خوردن گوشت های حرام خودداری کنند و آنان را از خوردن علنی آن

منع نمایند. ولی اموری که با عفت عمومی منافات دارد، به هیچ وجه نباید به آنان اجازه 

انجام آن داده شود. به هر حال ، از طرف مسئولین مربوطه باید تدابیر مناسبی در این باره 

 اتخاذ شود.
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: بعضی از برادران برای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و ارشاد به 6431س 

کانهائی می روند که ممکن است زنان بی حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آیا از م

آنجا که برای امر به معروف به آنجا رفته اند، نگاه کردن به زنهای بی حجاب برای آنان 

 جایز است ؟

ج : نگاه ِ اول اگر بدون قصد باشد، اشکال ندارد، ولی نگاه عمدی به غیر از صورت و 

 جایز نیست ، هر چند به قصد امر به معروف باشد. دست ها تا مچ

: وظیفه جوانان مؤمن در دانشگاههای مختلط در برابر مفاسدی که در بعضی از 6439س 

 آن مکانها مشاهده می کنند، چیست ؟

 991ص: 

ج : بر آنان واجب است که ضمن دوری جستن از ابتال به مفاسد، در صورت تمکّن و 

 وف و نهی از منکر مبادرت به انجام این فریضه کنند.تحقق شرائط امر به معر

 جهاد

چه حکمی دارد؟ آیا « علیه السالم » : جهاد ابتدائی در زمان غیبت امام معصوم 6433س 

 جایز است که فقیه جامع الشرائط مبسوط الید )ولی ّ امر مسلمین ( حکم به آن کند؟

ی والیت جامع الشرائطی که متصدّج : بعید نیست که حکم به جهاد ابتدائی توسط فقیه 

امر مسلمین است ، در صورتی که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر 

 اقوی است .

: اقدام به دفاع از اسالم هنگام تشخیص خطر برای اسالم ، بدون رضایت والدین 6437س 

 چه حکمی دارد؟
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ج : دفاع از اسالم و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست ، ولی در عین 

 حال سزاوار است که انسان تا می تواند رضایت آنان را جلب کند.

: آیا اهل کتابی که در کشورهای اسالمی زندگی می کنند، حکم اهل ذمّه را 6474س 

 دارند؟

ت دولت اسالمی که در حمایت آن زندگی ج : آنان تا زمانی که مطیع قوانین و مقررا

 می کنند، باشند و کاری که منافی با أمان است ، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.

: آیا جایز است که یکی از مسلمانان یک کافر کتابی یا غیر کتابی ، اعم از زن 6476س 

 یا مرد را در سرزمین کفر یا سرزمین مسلمانان به تملک خود در آورد؟

ج : این کار جایز نیست ، هر گاه کفّار به سرزمین اسالمی حمله کنند و کسانی از آنان 

به دست مسلمین اسیر شود، سرنوشت اسیران جنگی در دست حاکم اسالمی است و 

 آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشت اسراء را ندارند.

وقف مت« آله  صلی اهلل علیه و» : اگر فرض کنیم که حفظ اسالم ناب محمدی 6472س 

 بر ریختن خون نفس محترمی باشد، آیا این کار جایز است ؟

ج : ریختن به ناحق ِ خون ِ نفس ِ محترمه شرعاً حرام است و با احکام اسالم ناب محمدی 

تعارض دارد. بنا بر این سخن مزبور که حفظ اسالم ناب محمدی « صلی اهلل علیه و آله » 

اهی باشد، بی معنی است ، ولی اگر منظور از آن اقدام متوقف بر ریختن خون انسان بیگن

مکلّف به جهاد فی سبیل اهلل عزّت آالؤه و دفاع از اسالم ناب محمدی در مواردی که 

احتمال کشته شدن او وجود دارد، باشد، این فرض موارد مختلفی دارد، اگر مکلف طبق 

یام رای دفاع از اسالم قتشخیص خود احساس کند که کیان اسالم در خطر است ، باید ب

 کند، حتی اگر در معرض کشته شدن باشد.
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 999ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )خوئی ( با حاشیه آیات عظام : )تبریزی ( و )سیستانی (

 األمر بالمعروف و النهی عن المنکر

 اشاره

وَ »الی : عمسأله من أعظم الواجبات الدینیه األمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال اللّه ت

لتَکُن مِنکُم أُمَّهٌ یَدعُون َ إِلَی الخَیرِ وَ یَأمُرُون َ بِالمَعرُوف ِ وَ یَنهَون َ عَن ِ المُنکَرِ وَ أُولئِک َ 

[: کیف بکم إذا فسدت نساؤکم 6و قال النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم ]« هُم ُ المُفلِحُون َ

ن ذلک فقیل له : و یکو« لم تنهوا عن المنکر، و فسق شبابکم ، و لم تأمروا بالمعروف و 

یا رسول اللّه ؟ قال صلی اهلل علیه و آله و سلم : نعم فقال : کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، و 

نهیتم عن المعروف فقیل له : یا رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم و یکون ذلک ؟ فقال 

 وف منکراً و المنکر معروفاً؟: نعم و شرّ من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعر

و قد ورد عنهم علیهم السالم : أن باألمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب ، و 

[ المظالم ، و تعمر األرض و ینتصف للمظلوم من الظالم ، و ال 2تحل المکاسب ، و تمنع ]

فعلوا البر، فإذا لم ی یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف ، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی

ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض ، و لم یکن لهم ناصر فی األرض و 

 ال فی السماء.

مسأله یجب األمر بالمعروف الواجب ، و النهی عن المنکر وجوباً کفائیاً، إن قام به واحد 

 اب .[ و إذا لم یُقم به واحد أثم الجمیع و استحقّوا العق3سقط عن غیره ]

----------------------------------- 
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 [ ) من سیستانی 6]

 (: روی عن النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم : أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 2]

 (: قد روی عنهم علیه السالم : ..

 [ ) من تبریزی 3]

،  اء المنهی(: الغرض فی مورد األمر بالمعروف أو النهی عن المنکر ائتمار المأمور و انته

 فما دام لم یحصل هذا الغرض و احتمل حصوله بأمر الغیر أو نهیه فالسّقوط غیر محرز ..

 ) من سیستانی 

(: مسأله یجب األمر بالمعروف و النّهی عن المنکر مع کون المعروف واجباً و المنکر حراماً 

و فی کون وجوبه عینیاً أو کفائیاً وجهان و ال یبعد األوّل فی إظهار الکراهه قولًا أو فعلًا و 

الثّانی فیما یتوقّف علی اعمال القدره کالضرب و الحبس ممّا کان من وظائف المُحتَسِب 

 فی بعض االزمنه السالفه.

 993ص: 

مسأله إذا کان المعروف مستحباً کان األمر به مستحباً، فإذا أمر به کان مستحقاً للثواب ، و 

[ مسأله یشترط فی وجوب األمر بالمعروف 6إن لم یأمر به لم یکن علیه اثم و ال عقاب ]

 الواجب ، و النهی عن المنکر أمور:

لمنکر و لو اجماال، فال یجبان علی الجاهل بالمعروف و المنکر األوّل : معرفه المعروف و ا

[ الثانی : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف باألمر، و انتهاء المنهی عن المنکر بالنهی ، 2]
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فإذا لم یحتمل ذلک ، و علم أن الشخص الفاعل ال یبالی باألمر أو النهی ، و ال یکترث 

: أن یکون الفاعل مصرّاً علی ترک المعروف و ارتکاب  [ الثالث3بهما ال یجب علیه شیء ]

المنکر، فإذا کانت اماره علی االقالع ، و ترک االصرار لم یجب شیء ، بل ال یبعد عدم 

الوجوب بمجرد احتمال ذلک ، فمن ترک واجباً، أو فعل حراماً و لم یعلم أنه مصر علی 

عن ذلک أو نادم علیه لم یجب علیه ترک الواجب ، أو فعل الحرام ثانیاً، أو أنه منصرف 

شیء ، هذا بالنسبه إلی من ترک المعروف ، أو ارتکب بالمنکر خارجاً. و أما من یرید 

ترک المعروف ، أو ارتکاب المنکر فیجب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر، و إن لم 

ر منجزاً فی حق [ الرابع : أن یکون المعروف و المنک9یکن قاصداً إال المخالفه مره واحده ]

الفاعل ، فإن کان معذوراً فی فعله المنکر، أو ترکه المعروف ، العتقاد أن ما فعله مباح و 

لیس بحرام ، أو أن ما ترکه لیس بواجب ، و کان معذوراً فی ذلک لالشتباه فی الموضوع 

لمعروف [ الخامس : أن ال یلزم من األمر با1، أو الحکم اجتهاداً أو تقلیداً لم یجب شیء ]

و النهی عن المنکر ضرر فی النفس ، أو فی العرض ، أو فی المال ، علی اآلمر أو علی غیره 

 من المسلمین ، فإذا لزم الضرر علیه ، أو علی غیره من المسلمین لم یجب شیء .

و الظاهر أنه ال فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و االحتمال المعتد به عند العقالء 

صدق الخوف . هذا فیما إذا لم یحرز تأثیر األمر أو النهی و أما إذا أحرز ذلک الموجب ل

فال بد من رعایه األهمیه، فقد یجب األمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع العلم بترتب 

 (1الضرر أیضاً، فضال عن الظن به أو احتماله )

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]
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یلزم أن یراعی فی األمر بالمستحب أن ال یکون علی نحو یستلزم ایذاء المأمور أو  (: و

إهانته ، کما ال بدّ من االقتصار فیه علی ما ال یکون ثقیلًا علیه بحیث یزهده فی الدین ، و 

 هکذا الحال فی النّهی عن المکروه .

 [ ) من سیستانی 2]

 و النهی عن الثانی .. (: و لکن قد یجب التعلم مقدمه لالمر باألول

 [ ) من سیستانی 3]

(: علی المشهور، و لکن ال یترک االحتیاط بإظهار الکراهه فعلًا او قولًا و لو مع عدم احتمال 

 االرتداع به ..

 [ ) من سیستانی 9]

(: الثالث : أن یکون الفاعل مصراً علی ترک المعروف و ارتکاب المنکر، فاذا کانت اماره 

عاصی عن عصیانه لم یجب شیء ، بل ال یبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال علی ارتداع ال

ذلک ، فمن ترک واجباً أو فعل حراماً و احتمل کونه منصرفاً عنه أو نادماً علیه لم یجب 

شیء ، هذا و اعتبار االصرار لعله المشهور بین الفقهاء و لکن الظاهر کفایه احراز عزمه 

حدوثاً أو بقاءً بحیث یکون توجیه االمر أو النهی علی ترک المعروف و فعل المنکر 

الشخصی الیه فی محله عند العقالء و لو لم یکن متلبساً بالمعصیه فضلًا عن توقف الوجوب 

 علی االصرار ..

 [ ) من تبریزی 1]

(: هذا فیما یحرز اهتمام الشارع بوقوع الفعل او ترکه بحیث ال یرضی بالترک او الفعل 

 م االرشاد و لو کان الفاعل معذوراً فی ارتکابه ..اصلًا و الّا لز
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 [ ) من سیستانی 1]

(: الخامس : إن ال یلزم من االمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرر علی اآلمر فی نفسه 

أو عرضه أو ماله المعتد به و کذا ال یلزم منه وقوعه فی حرج ال یتحمله فاذا لزم الضرر أو 

الحرج ، لم یجب علیه ذلک اال اذا احرز کونه بمثابه من األهمیه عند الشارع المقدس 

مل الضرر أو الحرج ، و الظاهر أنه ال فرق فیما ذکر بین العلم بلزوم الضرر یهون دونه تح

أو الظن به أو االحتمال المعتد به عند العقالء الموجب لصدق الخوف . و إذا کان فی االمر 

بالمعروف أو النهی عن المنکر خوف االضرار ببعض المسلمین فی نفسه أو عرضه أو ماله 

وجوبهما، نعم إذا کان المعروف و المنکر من االمور المهمه شرعًا المعتد به فالظاهر سقوط 

فال بد من الموازنه بین الجانبین بلحاظ قوه االحتمال و أهمیه المحتمل فربما ال یحکم 

 بسقوط الوجوب و ربما یحکم به .

 997ص: 

مسأله ال یختص وجوب األمر بالمعروف و النهی عن المنکر بصنف من الناس دون صنف 

ل یجب عند اجتماع الشرائط المذکوره علی العلماء و غیرهم ، و العدول و الفساق ، و ، ب

السلطان و الرعیه، و األغنیاء و الفقراء، و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن 

[ مسأله لألمر بالمعروف و 6غیره و إن لم یقم به أحد أثم الجمیع ، و استحقوا العقاب ]

 ر مراتب :النهی عن المنک

األولی : االنکار بالقلب ، بمعنی إظهار کراهه المنکر، أو ترک المعروف ، إما بإظهار 

[ أو االعراض و الصّد عنه ، أو ترک الکالم معه ، أو نحو ذلک من 2االنزعاج من الفاعل ]

و  ،[ الثانیه: االنکار باللسان و القول ، بأن یعظه 3فعل أو ترک یدل علی کراهه ما وقع منه ]

[ و یذکر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصین من العقاب األلیم و العذاب فی الجحیم 9ینصحه ]

[ 1، أو یذکر له ما أعده اللّه تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم و الفوز فی جنات النعیم ]
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اتب [ و لکل واحده من هذه المر1الثالثه: االنکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیه ]

مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بین هذه المراتب ، فإن کان اظهار االنکار القلبی 

کافیاً فی الزجر اقتصر علیه ، و إال أنکر باللسان ، فإن لم یکف ذلک أنکره بیده ، و لکن 

 الظاهر أن القسمین األولین فی مرتبه واحده فیختار اآلمر أو الناهی ما یحتمل التأثیر منهما،

و قد یلزمه الجمع بینهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب علی عدم تأثیر األولین ، و األحوط 

 [9فی هذا القسم الترتیب بین مراتبه فال ینتقل إلی األشد، إال إذا لم یکف األخف ]

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

جاره القلبی و کراهته للمنکر أو ترک المعروف ، (: األولی : إن یأتی بعمل یظهر به انز

 کإظهار االنزعاج من الفاعل ..

 [ ) من سیستانی 2]

(: األولی : إن یأتی بعمل یظهر به انزجاره القلبی و کراهته للمنکر أو ترک المعروف ، 

 کإظهار االنزعاج من الفاعل ..

 [ ) من تبریزی 3]

ه (: تفسیر اإلنکار بالقلب بما ذکره و اختالفه عن اإلنکار باللّسان یقتضی تقدیم المرتبه الثّانی

علی األولی إذا کان المرادمن اإلنکار باللسان الوعظ و التّرغیب و التّذکیر بوعد اللّه و 

 وعیده ..

 [ ) من سیستانی 9]

 الفاعل و ینصحه ..(: الثانیه: االمر و النهی باللسان و القول ، بأن یعظ 
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 [ ) من سیستانی 1]

(: و منه التغلیظ فی الکالم و الوعید علی المخالفه و عدم االقالع عن المعصیه بما ال یکون 

 کذباً ..

 [ ) من سیستانی 1]

(: الثالثه: اعمال القدره فی المنع عن ارتکاب المعصیه بفرک االذن أو الضرب أو الحبس 

 المرتبه من غیر إذن االمام علیه السالم او نائبه اشکال ..و نحو ذلک ، و فی جواز هذه 

 [ ) من سیستانی 9]

(: االحوط بل االقوی فی االقسام الثالثه الترتیب بین مراتبها فال ینتقل إلی االشد الّا اذا لم 

یکف االخف ایذاءً أو هتکاً، و ربما یکون بعض ما تتحقق به المرتبه الثانیه اخف من بعض 

به المرتبه األولی ، بل ربما یتمکن البصیر الفطن أن یردع العاصی عن معصیته ما تتحقق 

 بما ال یوجب ایذاءه أو هتکه فیتعیّن ذلک .

 934ص: 

مسأله إذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز االنتقال إلی الجرح و 

کسر عضو من ید أو رجل القتل وجهان ، بل قوالن أقواهما العدم ، و کذا إذا توقف علی 

أو غیرهما، أو اعابه عضو کشلل أو إعوجاج أو نحوهما، فإن األقوی عدم جواز ذلک ، و 

إذا أدی الضرب إلی ذلک خطأ أو عمداً فاألقوی ضمان اآلمر و الناهی لذلک ، فتجری 

ائبه نعلیه أحکام الجنایه العمدیه إن کان عمداً، و الخطأیه إن کان خطأ. نعم یجوز لالمام و 

ذلک إذا کان یترتب علی معصیه الفاعل مفسده أهم من جرحه أو قتله ، و حینئذ ال ضمان 

 علیه .
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مسأله یتأکد وجوب األمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبه إلی أهله 

، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات ، کالصاله و أجزائها و شرائطها، بأن ال 

أتوا بها علی وجهها، لعدم صحه القراءه و االذکار الواجبه، أو ال یتوضأوا وضوءً صحیحًا ی

أوال یطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسه علی الوجه الصحیح ، أمرهم بالمعروف علی 

الترتیب المتقدم ، حتی یأتوا بها علی وجهها، و کذا الحال فی بقیه الواجبات ، و کذا إذا 

تهاون فی المحرمات کالغیبه و النمیمه، و العدوان من بعضهم علی بعض ، أو رأی منهم ال

علی غیرهم ، أو غیر ذلک من المحرمات ، فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا 

 عن المعصیه.

 936ص: 

[ لکنه 6مسأله إذا صدرت المعصیه من شخص من باب االتفاق ، و علم أنه غیر مصر علیه ]

[ هذا مع التفات 2وجب أمره بالتوبه، فإنها من الواجب ، و ترکها کبیره موبقه ]لم یتب منها 

 الفاعل إلیها، أما مع الغفله ففی وجوب أمره بها إشکال و األحوط استحباباً ذلک .

 فائده:

قال بعض األکابر قدس سره : إن من أعظم أفراد األمر بالمعروف و النهی عن المنکر و 

دها، خصوصاً بالنسبه إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه أعالها و أتقنها و أش

و مندوبه ، و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه ، و یستکمل نفسه باألخالق الکریمه، و 

ینزهها عن األخالق الذمیمه، فإن ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنکر 

حسنه المرغبه و المرهبه، فإن لکل مقام مقالًا، و لکل خصوصاً إذا أکمل ذلک بالمواعظ ال

داء دواءً، و طب النفوس و العقول أشد من طب األبدان بمراتب کثیره، و حینئذ یکون قد 

 جاء بأعلی أفراد االمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

 ختام و فیه مطلبان :
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  :المطلب األوّل : فی ذکر أمور هی من المعروف 

وَ مَن یَعتَصِم بِاللّه ِ فَقَد ُهدِی َ إِلی صِراطٍ »عتصام باللّه تعالی ، قال اللّه تعالی : منها : اال

أوحی اللّه عز و جل إلی داود: ما اعتصم بی [: »3و قال أبو عبد اللّه علیه السالم ]« مُستَقِیم ٍ

رض عبد من عبادی ، دون أحد من خلقی عرفت ذلک من نیته ، ثم تکیده السماوات و األ

 «.و من فیهن إال جعلت له المخرج من بینهن 

و منها : التوکل علی اللّه سبحانه ، الرؤوف الرحیم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علی 

قضاء حوائجهم . و إذا لم یتوکل علیه تعالی فعلی من یتوکل أعلی نفسه ، أم علی غیره مع 

ه علیه و قال أبو عبد اللّ« کَّل عَلَی اللّه ِ فَهُوَ حَسبُه ُوَ مَن یَتَوَ»عجزه و جهله ؟ قال اللّه تعالی : 

 «.الغنی و العز یجوالن ، فإذا ظفرا بموضع من التوکل أوطنا[: »9السالم ]

و ألذی ال »[ فیما قال : 1و منها : حسن الظن بالّله تعالی ، قال أمیر المؤمنین علیه السالم ]

إال کان اللّه عند ظن عبده المؤمن ، ألن اللّه کریم  إله إال هو ال یحسن ظن عبد مؤمن باللّه

بیده الخیر یستحی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ، ثم یخلف ظنه و رجاءه ، 

 «.فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إلیه 

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 ..(: علم أنّه غیر عازم علی العود الیها 

 [ ) من سیستانی 2]

 (: فانّها واجبه عقلًا لحصول األمن من الضّرر األخروی بها ..

 [ ) من سیستانی 3]
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 (: روی عن ابی عبد اللّه علیه السالم : أنه قال : ..

 [ ) من سیستانی 9]

 (: روی عن ابی عبد اللّه علیه السالم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 1]

 (: فَعَن امیر المؤمنین علیه السالم ..

 932ص: 

ابِرُون َ إِنَّما یُوَفَّی الصّ»و منها : الصبر عند البالء، و الصبر عن محارم اللّه ، قال اللّه تعالی : 

فاصبر [: »6و قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم فی حدیث ]« أَجرَهُم بِغَیرِ حِساب ٍ

تکره خیراً کثیراً، و اعلم أن ّ النصر مع الصبر، و أن الفرج مع الکرب فإن فی الصبر علی ما 

ال یعدم [: » 2، و قال أمیر المؤمنین علیه السالم ]«، فإن مع العسر یسراً، إن مع العسر یسرا

الصبر صبران : صبر عند المصیبه [: »3، و قال علیه السالم ]«الصبر الظفر و إن طال به الزمان 

 «.أحسن من ذلک الصبر عند ما حرم اللّه تعالی علیک حسن جمیل ، و 

ما عباده أفضل عند اللّه من عفه بطن و فرج [: » 9و منها : العفه، قال أبو جعفر علیه السالم ]

إنّما شیعه جعفر علیه السالم من عف بطنه و فرجه ، [: » 1، و قال ابو عبد اللّه علیه السالم ]«

، و رجا ثوابه ، و خاف عقابه ، فإذا رأیت أولئک فأولئک و اشتد جهاده ، و عمل لخالقه 

 «.شیعه جعفر علیه السالم 

ما أعز اللّه بجهل قط و ال [: » 1و منها : الحلم ، قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم ]

أول عوض الحلیم من حلمه أن الناس [: »9، و قال أمیر المؤمنین علیه السالم ]«أذل بحلم قط

 .«ال یکون الرجل عابداً حتی یکون حلیماً» و قال الرضا علیه السالم : « اره علی الجاهل أنص
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من تواضع للّه ، رفعه [: » 3و منها : التواضع ، قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم ]

من  واللّه و من تکبر خفضه اللّه ، و من اقتصد فی معیشته رزقه اللّه و من بذّر حرمه اللّه ، 

 «.أکثر ذکر الموت أحبه اللّه تعالی 

سید [: »7و منها : انصاف الناس ، و لو من النفس قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم ]

 «.األعمال انصاف الناس من نفسک و مواساه األخ فی اللّه تعالی علی کل حال 

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 روی عن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم فی حدیث إنّه قال : ..(: 

 [ ) من سیستانی 2]

 (: عن امیر المؤمنین علیه السالم إّنه قال : ..

 [ ) من سیستانی 3]

 (: عنه علیه السالم ایضاً: ..

 [ ) من سیستانی 9]

 (: عن ابی جعفر علیه السالم : ..

 [ ) من سیستانی 1]

 بد اللّه علیه السالم : ..(: عن ابی ع

 [ ) من سیستانی 1]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 (: روی عن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 9]

 (: عن امیر المؤمنین علیه السالم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 3]

 (: روی عن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 7]

 (: روی عن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّه قال : ..

 933ص: 

و منها : اشتغال االنسان بعیبه عن عیوب الناس ، قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم 

طوبی لمن شغله خوف الّله عز و جل عن خوف الناس ، طوبی لمن شغله عیبه عن [: »6]

إن أسرع الخیر ثواباً البر، و إن أسرع [: » 2و قال صلی اهلل علیه و آله ]« ؤمنین عیوب الم

الشر عقاباً البغی ، و کفی بالمرء عیباً أن یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه ، و أن یعیّر 

 «.الناس بما ال یستطیع ترکه ، و أن یؤذی جلیسه بما ال یعنیه 

من أصلح [: » 3إلی الشر، قال امیر المؤمنین علیه السالم ] و منها : إصالح النفس عند میلها

سریرته أصلح اللّه تعالی عالنیته ، و من عمل لدینه کفاه اللّه دنیاه ، و من أحسن فیما بینه 

 «.و بین اللّه أصلح اللّه ما بینه و بین النّاس 

من زهد [: » 9لیه السالم ]و منها : الزهد فی الدّنیا و ترک الرغبه فیها ، قال أبو عبد اللّه ع

فی الدنیا أثبت اللّه الحکمه فی قلبه ، و انطلق بها لسانه ، و بصره عیوب الدنیا داءها و 
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، و قال رجل قلت البی عبد اللّه علیه السالم «دواءها، و أخرجه منها سالماً إلی دار السالم 

م : فقال علیه السالإنی ال ألقاک إال فی السنین فاوصنی بشی ء حتی آخذ به ؟ [: »1]

أوصیک بتقوی اللّه ، و الورع و االجتهاد، و إیاک أن تطمع إلی من فوقک ، و کفی بما »

عنا وَ ال تَمُدَّن َّ عَیَنیک َ إِلی ما مَتَّ»قال اللّه عز و جل لرسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم : 

فإن  «فاَل تُعجِبک َ أَموالُهُم وَ ال أَوالدُهُم »ل تعالی : و قا« بِه ِ أَزواجاً مِنهُم زَهرَهَ الحَیاهِ الد نیا

خفت ذلک فاذکر عیش رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم ، فإنما کان قوته من الشعیر، 

و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده . و إذا أصبت بمصیبه فی نفسک أو مالک 

 ی اهلل علیه و آله و سلم فإن الخالئق لم یصابواأو ولدک فاذکر مصابک برسول اللّه صل

 «.بمثله قط

  :المطلب الثانی : فی ذکر بعض األمور الّتی هی من المنکر

الغضب یفسد اإلیمان کما [ »1منها : الغضب ، قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم : ]

و قال أبو « لغضب مفتاح کل شرا[ »9و قال أبو عبد اللّه علیه السالم : ]« یفسد الخل العسل 

إن الرجل لیغضب فما یرضی أبداً حتی یدخل النار، فأیما رجل [ » 3جعفر علیه السالم : ]

غضب علی قومه و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک ، فإنه سیذهب عنه رجس الشیطان ، 

 .«و أیما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه ، فإن الرحم إذا مست سکنت 

إن الحسد لیأکل اإلیمان [: » 7نها : الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیهما السالم ]و م

[ ذات یوم 64، و قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم ]«کما تأکل النار الحطب 

إنه قد دب إلیکم داء األمم من قبلکم ، و هو الحسد لیس بحالق الشعر، و لکنه »ألصحابه : 

دین ، و ینجی فیه أن یکف اإلنسان یده ، و یخزن لسانه ، و ال یکون ذا غمز علی حالق ال

 «.أخیه المؤمن 

----------------------------------- 
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 [ ) من سیستانی 6]

 (: عن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 2]

 ه قال : ..(: و عنه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّ

 [ ) من سیستانی 3]

 (: روی عن امیر المؤمنین علیه السالم أّنه قال : ..

 [ ) من سیستانی 9]

 (: روی عن ابی عبد اللّه علیه السالم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 1]

 (: روی إن رجلًا قال البی عبد اللّه علیه السالم : ..

 [ ) من سیستانی 1]

 (: فعن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 9]

 (: عن ابی عبد اللّه علیه السالم أّنه قال : ..

 [ ) من سیستانی 3]

 (: عن ابی جعفر علیه السالم : أنّه قال : ..

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 [ ) من سیستانی 7]

 (: فعن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السالم انهما قاال: ..

 [ ) من سیستانی 64]

 (: عن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّه قال : ..

 939ص: 

من ظلم مظلمه أخذ بها فی نفسه أو فی [: » 6و منها : الظلم ، قال أبو عبد اللّه علیه السالم ]

ما ظفر بخیر من ظفر بالظلم ، أما أن المظلوم [: » 2ل علیه السالم ]، و قا«ماله أو فی ولده 

 «.یأخذ من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم 

شر [: »3و منها : کون االنسان ممن یتقی شره ، قال رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم ]

[: 9، و قال أبو عبد اللّه علیه السالم ]«رهم الناس عند اللّه یوم القیامه الذین یکرمون اتقاء ش

إن أبغض خلق اللّه عبد [: » 1و قال علیه السالم ]« و من خاف الناس لسانه فهو فی النار»

 و لنکتف بهذا المقدار.«. اتقی الناس لسانه 

 الدفاع مطابق با فتاوای آیت اللّه )خوئی ( با حاشیه آیت اللّه )تبریزی (

مسلم الدفاع عن الدین اإلِسالمی اذا کان فی معرض الخطر، و ال  مسأله یجب علی کل ّ 

 یعتبر فیه إذن اإلِمام علیه السالم بال إشکال و ال خالف فی المسأله.

و ال فرق فی ذلک بین أن یکون فی زمن الحضور أو الغَیبه، و إذا قتل فیه جری علیه حکم 

 قتل فی سبیل اللّه ألذی قد جعل فیالشهید فی ساحه الجهاد مع الکفّار، علی أساس أنّه 

ألذی  »صحیحه أبان موضوعاً للحکم المزبور، قال : سمعت أبا عبد اللّه علیه السالم یقول : 

 «یقتل فی سبیل اللّه یدفن فی ثیابه و ال یغسّل إلّا أن یدرکه المسلمون و به رمق ثم یموت 
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ر فی األموال المأخوذه من الکفّاالحدیث ، و قریب منها صحیحته الثانیه. مسأله تجری علی 

الدفاع عن بیضه اإلِسالم احکام الغنیمه، فإن کانت منقوله تقسّم بین المقاتلین بعد إخراج 

الخمس ، و إن کانت غیر منقوله فهی ملک لألُّمه علی تفصیل تقدّم ، و تدل علی ذلک 

 إطالقات األدلّه من اآلیه و الروایه.

----------------------------------- 

 [ ) من سیستانی 6]

 (: روی عن ابی عبد اللّه علیه السالم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 2]

 (: روی عنه علیه السالم ایضاً: ..

 [ ) من سیستانی 3]

 (: فعن رسول اللّه صلی اهلل علیه و آله و سلم أنّه قال : ..

 [ ) من سیستانی 9]

 ه قال : ..(: عن ابی عبد اللّه علیه السالم أنّ 

 [ ) من سیستانی 1]

 (: عنه علیه السالم ایضاً: ..

 931ص: 

 ملحقات رساله امام خمینی با حاشیه آیت الّله )نوری ( همدانی 
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 سفته 

سفته دو قسم است : اول سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی  2333مسأله 

خود، سفته بدهد، دوم سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بدون آن که در 

 مقابلش بدهکاری داشته باشد.

سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی  2337مسأله 

 حرام و باطل است .کمتر، 

سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی شود بلکه پول ، اسکناس است  2394مسأله 

و معامله به آن واقع می شود و سفته ، برات و قبض است و چکهای تضمینی که در ایران 

متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و 

 ( )نوری (: جایز نیست .6( )6ندارد )کم مانع 

کسی که سفته در دست اواست اگر از طرف ، پول قرض کند و سفته بدهد  2396مسأله 

که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح 

 ( )نوری (: اصل قرض هم باطل است .6( )6است )

سفته دوستانه را که شخص می دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و  2392مسأله 

شخص ثالث ، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول 

است به چند وجه می توان تصحیح نمود: اول آن که این امر برگشت کند به این که 

او معامله کند با شخص سوم و  شخص اول ، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه

بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار 

و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد و شخص اول که قرض 

دهنده است در موعدی که قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، 

ر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می شود به بنا ب
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شخص سوم ، و پس از قرض نمودن ِ شخص دوم ، مقداری را که گرفته است از شخص 

سوم به صاحب اول سفته بدهکار می شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد 

 طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از مقرر می تواند به شخص اول رجوع کند و 

 931ص: 

قرض می تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر 

متعارف در این سفته ها آن است که اگر شخص اول ، طلب را نداد شخص ثالث به 

 عشخص ثانی می تواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می تواند رجو

 کند.

وجه دوم آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و 

شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است . یکی آن که 

به واسطه دادن سفته ، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی ، از این جهت با خود او 

هکار می شود به شخص سوم . دوم : آن که به واسطه معامله می کند و شخص دوم بد

معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر 

شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله ، شخص ثالث در موعد می تواند 

اگر  رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول و شخص اول

پرداخت ، رجوع کند به شخص دوم و چون این امور معهود است ، قراردادهای ضمنی 

 است و مانع ندارد و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست .

چون متعارف است در معامالت بانکی و تجاری که هر کس امضاء او در  2393مسأله 

ن را ندهد، بنا بر ای سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود

قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله و الزم است مراعات آن ، لکن اگر طرف 

 معامله اطالع بر این معهودیت نداشته باشد نمی شود به او رجوع کرد.
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اگر برای تأخیر بدهکاری ، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار  2399مسأله 

 ، اگر چه بدهکار راضی به آن شود. بگیرد حرام است

در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دالر و لیره  2391مسأله 

( معاوضه نقدی بعض آنها 6ترکی ، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند و جایز است )

م ، در کرا با بعض به زیاده و کم ، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و 

صورتی بی اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد و اّما ربای قرضی در 

( 6تمام آنها تحقق پیدا می کند و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار. )

)نوری (: معاوضه پولهای کاغذی چه اسکناس و چه غیر اسکناس به زیاد و کم جایز 

 ه نیز اشکال داردنیست و فروش اوراق قرض

 احکام سرقفلی 

کسانی که خانه یادکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می کنند، مدت  2391مسأله 

اجاره که به سررسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل 

من ارا فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل ، و ض

مثل مال االجاره آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست ، چه مدت اجاره 

 آنها کوتاه باشد یا طوالنی و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل 

 939ص: 

 شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل ، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه .

از مستأجر سابق که مدت اجاره اش گذشته است ، آن محل را  اگر کسی 2399مسأله 

اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست ، مگر به اجازه صاحب محل و توقفش در محل حرام 

و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای 
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ا به صاحب محل این شخص و مادامی که توقف نموده است ، باید مثل مال اإلجاره ر

 بپردازد.

اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است ، چیزی به عنوان سرقفلی از  2393مسأله 

شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته 

 است تلف کند یا به حادثه ای تلف شود ضامن دهنده است .

دتی و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در اگر محلی را اجاره کند در م 2397مسأله 

بین مدت و اجاره محل ترقی کند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که 

اجاره کرده است و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره 

س از مدتی اجاره محل دهد، مثلًا اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان و پ

افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان ، در صورتی که حق اجاره داشته باشد می تواند 

آنجا را در ما بقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان و یک هزار تومان مثلًا به رضایت 

 طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.

د از صاحبش و شرط کند بر او که مدت بیست سال اگر محلی را اجاره کن 2314مسأله 

مثلًا قیمت اجاره را باال نبرد و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد، 

صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند و اگر ثالث به دیگری تحویل داد، 

 تأجر که محل را بهنیز همین نحو عمل کند و اجاره را باال نبرد، جایز است از برای مس

دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد و 

سرقفلی به این نحو حالل است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند به 

 حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.

در ضمن عقد اجاره که مال اإلجاره را تا  اگر مستأجر بر موجر شرط کند 2316مسأله 

مدتی ، زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقداری 
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که اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نماید و بر موجر الزم باشد که اجاره به او 

حل اط حق خود یا برای تخلیه مبدهد، می تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسق

 و این گونه سرقفلی حالل است .

مالک می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که  2312مسأله 

محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حق اجاره به غیر داشته باشد می تواند از او مقداری 

 لی مانع ندارد.بگیرد که اجاره به او بدهد و این نحو سرقف

 933ص: 

 معامالت بانکی 

آنچه اشخاص از بانکها می گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض ، در  2313مسأله 

صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حالل است و مانع ندارد، اگر چه بداند که 

در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است ، 

گرفته است حرام است ، یا بعض از آن حرام است ، تصرّف  ولی اگر بداند پولی را که

در آن جایز نیست و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را 

نتواند پیدا کند و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی 

 نیست .

به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، سپرده های در بانک اگر  2319مسأله 

اشکال ندارد و جایز است از برای بانکها که در آن تصّرف کنند و اگر نفع ، قرارداد 

( ولی اصل قرض صحیح است و بانکها می توانند 6شود، قرارداد نفع حرام و باطل است )

اساس صلح یا جعاله  ( )نوری (: اگر قرارداد نفع بر6در آنچه می گیرند تصرف کنند. )

 که در کتابهای بانکداری بدون ربا ذکر شده است انجام گیرد حالل و صحیح است 
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فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست ، بین آن که صریحاً قرارداد شود  2311مسأله 

یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد؛ پس اگر قانون بانک ، آن باشد که به 

 ه می گیرد، سود بدهد و قرض ، مبنی بر این قانون باشد، حرام است .قرضهایی ک

اگر در موردی قرض ، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر  2311مسأله 

 آن ، قرض صحیح است و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حالل است .

دیعه و امانت است اگر مالک اذن ( در بانک که به عنوان و6سپرده های ) 2319مسأله 

ندهد که بانک در آنها تصّرف کند، جایز نیست تصرّف ، و اگر تصرّف کند، ضامن 

است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به 

رضایت ، حالل است ، مگر رضای به تصرّف برگردد حقیقتاً به قرض ، یعنی تملک به 

، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این  ضِمان

( )نوری (: در بانکهای اسالمی سپرده گذاران 6قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد. )

سپرده های خود را به این عنوان به بانکها می دهند که بانکداران از طرف آنها وکالت 

ه اشخاص تحت عنوان مضاربه یا جعاله یا صلح بدهند و اشخاص دارند که این پولها را ب

نیز با رعایت ضوابط این عقود، این پولها را در مجاری اقتصادی بکار بیندازند و منافع 

حاصله را بر اساس قرارداد خودشان تقسیم کنند، بنا بر این با رعایت این ضوابط، نه قرض 

 است و نه ودیعه 

که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا جایزه هایی  2313مسأله 

 مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه کشی ، حالل است و

 937ص: 
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چیزهایی که فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زیاد 

 شکال ندارد.شدن خریدار، مثل سکه طال در قوطی روغن ، حالل است و ا

حواله های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می شود مانع ندارد،  2317مسأله 

پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش 

در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد 

د و حالل است ، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله مانع ندار

بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک 

تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه 

د اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض تومان از محل دیگر بگیر

بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال 

 ندارد.

اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص  2314مسأله 

ود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خ

زحمت بگیرد اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، 

( و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است ، اگر چه قرار نفع صریح 6مانع ندارد )

(: قبلًا گفتیم  ( )نوری6( )2نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است )

( )نوری (: قبلًا گفته شد که قرض مبنی بر 2که فروش اسکناس به زیادتر جایز نیست )

 نفع ، حرام و باطل است 

بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چیزی را رهن بگیرند  2316مسأله 

ن خود را بردارند، ای که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال

قرض با قرار نفع ، حرام است و قرار نفع باطل است ، ولی اصل قرض و رهن و وکالت 
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در فروش صحیح است و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد 

مالک می شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، 

 و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد. مانع ندارد

 احکام بیمه 

بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که  2312مسأله 

بیمه را می پذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی 

است در این عقد نیز معتبر است و می  که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر

 توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.

در بیمه عالوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار  2313مسأله 

 و غیر آنها، چند شرط معتبر است :

ا اتومبیل کشتی ی تعیین مورد بیمه که فالن شخص است یا فالن مغازه است یا فالن - 6

 یا هواپیما است .

 974ص: 

 تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات ، یا شرکتها یا دولت . 2

 تعیین مبلغی که باید بپردازند. - 3

 تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. - 9

 ماه یا چند سال .تعیین زمان بیمه که از اول فالن ماه یا سال تا چند  - 1
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تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات  - 1

 یا مرض و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود، قرار دهند.

الزم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که  2319مسأله 

 جبران کنند صحیح است .هر مقدار خسارت وارد شد، 

صورت عقد بیمه چند نحو است : یکی آن که بیمه کننده بگوید: به عهده  2311مسأله 

من فالن مقدار که در فالن زمان ، ماهی فالن مقدار بدهم ، در مقابل آن که خسارتی که 

 به مغازه من مثلًا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی و طرف قبول کند، یا

طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا 

دزدی مثلًا در مقابل آن که فالن مقدار بدهی و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر 

 شد، معلوم شود و قرارداد شود.

ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد؛ چه  2311مسأله 

بیمه عمر باشد، یا بیمه کاالهای تجارتی ، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها و یا بیمه 

کارمندان دولت یا مؤسسات ، یا بیمه اهل یک قریه یا شهر. و بیمه ، عقد مستقلی است و 

 وان بعض عقود دیگراز قبیل صلح ، آن را اجرا کرد.می توان به عن

 بخت آزمایی 

بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است می فروشند به مبلغ معینی ، پس  2319مسأله 

از آن با قرعه کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می دهند، 

پولی را که در مقابل بلیط می گیرند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است و 

حرام است و گیرنده ضامن است و مبلغی که از قرعه کشی به دست می آید، حرام است 

 و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است .
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فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند، یا بلیط را  2313مسأله 

بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید و در هر دو صورت پول 

 بلیط حرام و پولی که به قرعه دست می آید حرام و موجب ضمان است .

زمایی را عوض کرده اند و به اسم اعانه ملی بلیط را اخیراً اسم بلیط بخت آ 2317مسأله 

می دهند ولی عمل ، همان عمل است و چون بلیط بخت آزمایی مورد اشکال بوده است 

و جمعی از خرید آن خودداری می نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته 

 ، حالل نمی شودعوض نموده ، لکن در عمل فرقی ندارد و در این صورت با تغییر اسم 

 و پول بلیط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است .

 976ص: 

اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه  2394مسأله 

از قبیل بیمارستان یا مدارس اسالمی بلیطهایی منتشر کند و مردم هم برای اعانت این 

خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست  مؤسسات مبلغی بدهند و آن شرکت از مال

می آید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می آید 

بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است و بلیطهایی که اکنون فروخته می شود و 

رام یط و قرعه حقرعه کشی هایی که اکنون عمل می شود، به این نحو نیست و پول بل

 است .

پول بلیطهایی که به دست شرکتها می آید و پول قرعه کشی ها که به دست  2396مسأله 

اشخاص می آید مجهول المالک است و اگر می توانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید 

به صاحبانش رد کنند و اگر نمی شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند و احتیاط 

 آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.الزم 
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اگر آن کسی که پول به دستش می آید فقیر باشد نمی تواند خودش به  2392مسأله 

عنوان صدقه از صاحبش بر دارد، بلکه باید به فقیر بدهد بنا بر احتیاط الزم ، بلکه خالی 

 از قوّت نیست .

دست آورد از قرعه کشی و با فقیری قرار گذارد که به او  اگر مال زیادی به 2393مسأله 

صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند بخواهد با این حیله حالل کند، 

جایز نیست و حالل نمی شود، لکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد و فقیر مقداری که 

 ندارد. مناسب حالش هست به او رد کند با رضایت اشکال

 احکام تَلقیح 

وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه او با آالتی مثل آب دزدک ، اشکال  2399مسأله 

ندارد، لکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند، پس اگر مرد با رضایت زن ، این عمل 

 را خودش انجام دهد و منی خود را به وجه حاللی بدست بیاورد مانع ندارد.

اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حالل یا حرام و از  2391مسأله 

 آن ، بچه تولیدشد، اشکالی نیست که بچه مال مرد وزن است و همه احکام فرزند را دارد.

جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه ، چه با اجازه زن  2391مسأله 

 د یا نه و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.باشد یا نه و چه شوهر داشته باش

اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی  2399مسأله 

است ، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده مثل آن که گمان می کرد زن خودش هست 

نیست ، و زن نیز گمان می کرد منی شوهر هست و بعد از عمل معلوم شد از شوهر 

اشکالی نیست که بچه شرعاً از این مرد و زن است و تمام احکام فرزندی را دارد و لکن 

اگر از روی علم و عمد باشد، محل اشکال است و باید احتیاط در جمیع مسائل مراعات 
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شود، لکن اشکالی نیست که اگر این بچه دختر باشد، پدر نمی تواند او را به زنی بگیرد 

نمی تواند مادرش را بگیرد و نمی تواند دختر به محارمش اگر به عقد  و اگر پسر باشد

صحیح بود شوهر کند و پسر محارمش را بگیرد، لکن باید در تمام مسائل دیگر احتیاط 

 نماید.

 972ص: 

 احکام تشریح و پیوند

مرده مسلمان را تشریح نمی توان نمود و اگر تشریح کنند حرام است ، و  2393مسأله 

ذکر نموده  «تحریر الوسیله »طع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است که در کتاب برای ق

 ام ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد، چه اهل ذمه باشد یا نباشد.

اگر ممکن باشد تشریح غیر مسلمان ، جایز نیست تشریح مسلمان ، برای یاد  2397مسأله 

قف باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر گرفتن مطالب طبی اگر چه متو

تشریح ، و اگر با امکان تشریح غیر مسلمان تشریح مسلمان کنند معصیت کار، و بر آنها 

 دیه است .

اگر توقّف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح  2334مسأله 

( و اما برای یاد 6، جایز است تشریح مسلمان )، و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان 

گرفتن بدون آن که زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد، جایز نیست و موجب دیه است 

( )نوری (: ولی رعایت احترام جسد مسلمان تا آنجا که ممکن است الزم است و بعد 6. )

 از انجام تشریح الزم است قطعات جسد را دفن کنند

وردی که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشریح مسلمان است بعید در م 2336مسأله 

 نیست دیه نداشته باشد گرچه احتیاط در دیه است .
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اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت  2332مسأله 

مسلمانی ، جایز است قطع آن عضو و پیوند آن و بعید نیست دیه داشته باشد و آیا دیه بر 

کننده است یا بر مریض ، محل اشکال است ، لکن می تواند طبیب با مریض قرار قطع 

دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت ، 

در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال 

کن جواز شرعی آن ، محل اشکال است و اگر خود زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، ل

او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط 

 نمی شود و معصیت کار است .

قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند، حرام نیست و دیه ندارد، لکن اگر  2333مسأله 

د در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی پیوند کرد، اشکال واقع می شو

در نماز اشکال داشته باشد، بنا بر این اشکال در میته مسلمان نیز هست و اشکال نجاست 

اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست ، لکن می توان گفت که اگر عضو میت پس از 

 عضویت زنده در می آید و نجس پیوند، حیات پیدا کند، از عضویت میت می افتد و به

و میته نیست بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود و زنده به زندگی انسان 

 شود از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان درمی آید.

اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم ، بعید نیست که در حال حیات  2339مسأله 

 انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در ، فروش آن جایز باشد و 

 973ص: 

مواردی که قطع جایز است ، بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که 

جایز است ، خیلی بعید نیست . اگر چه بی اشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه 

 دادن در مورد جواز مانع ندارد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 خون 

تفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع حالل ، جایز ان 2331مسأله 

است پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریضها و 

مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل حق 

 ه خالی از اشکال و أحوط است . بلکهاختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند ک

( لکن اگر گرفتن خون ، برای صاحب آن ضرر 6این احتیاط حتی االمکان ترک نشود )

( )نوری (: رعایت 6داشته باشد، اشکال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زیاد باشد. )

 این احتیاط مستحب ّ است 

 ی با آالت دیگری منتقل کنندجایز است خون بدن انسانی را به بدن دیگر 2331مسأله 

و وزن آن با مقیاسهایی که دارند تعیین کنند و ثَمَن آن را بگیرند و با جهالت به وزن جایز 

است به طور مصالحه انتقال دهند. و أحوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگیرند 

رعایت آن  ( )نوری (:6( )6و این احتیاط چنانچه گذشت حتی االمکان ترک نشود )

 مستحب ّ است 

 مسائل متفرقه 

گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانه ها و مکینه هایی که  2339مسأله 

اخیراً در بعض بالد متعارف شده است ، حرام و نجس و مردار است و فروش و خرید 

آنها جایز نیست و فروشنده ضامن پول خریدار است چه کلید برق را مسلمان بزند و 

و از حلقوم ببرد یا نه چه برسد به آن که این امور نیز  تسمیه بگوید و رو به قبله باشد

( ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده 6مراعات نشود )

( 6می شود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حالل و خرید و فروش آن جایز است . )

 اک و حالل است .)نوری (: اگر تمام شرایط معتبر در ذبح شرعی مراعات شود پ
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گوشتها یا مرغهای سر بریده ای که از بالد کفر می آورند، محکوم به  2333مسأله 

 نجاست و حرمت و مردار بودن است ، مگر آن که ثابت شود ذبح شرعی آنها.

رادیو و تلویزیون دارای منافع حالل عقالیی و منافع حرام است از نظر اسالم  2337مسأله 

بردن از آنها به نحو حالل ، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان و جایز است انتفاع 

دادن چیزهای حالل برای تعلیم و تربیت صحیح ، یا نشان دادن کاالها و عجایب خلقت 

از برّ و بحر از تلویزیون و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غِنا و موسیقی مُطرِب و اشاعه 

اسالم و مدح خائن و ظالم و ترویج باطل و ارائه منکرات از قبیل پخش قوانین خالف 

چیزهایی که اخالق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل می کند، حرام و معصیت است 

. 

 979ص: 

در جایی که استعمال این آالت ]رادیو و تلویزیون [ در وجه حرام شایع و  2374مسأله 

مقصود باشد اجازه نمی دهم فروش  رایج است بطوری که استعمال حالل آن تقریباً غیر

و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند، و نگذارند 

 دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.

اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و  2376مسأله 

ی عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز به یکی از راههایی که در بعض رساله ها

نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حالل نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه 

 حالل نیست .
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( لکن شرط و قرار باطل می 6قرضی که در آن قرار رباست صحیح است ) 2372مسأله 

( )نوری (: گفته شد که قرض 6باشد و شرط زیاده عالوه بر بطالنش ، نیز حرام است . )

 مشتمل بر زیادت ، حرام و باطل است 

کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا  2373مسأله 

قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع و به طور جد 

بدون جد و قصد حقیقی ، این قرار  قبول نکنند و در این صورت اگر اظهار قبول کنند

( بنا بر این اصل قرض صحیح است و شرط باطل ، و مرتکب حرام 6صوری حرام نیست )

 ( )نوری (: قبلًا گفتیم قرض مشتمل بر شرط زیادت ، حرام و باطل است 6هم نشده اند. )

یست ز ناگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جای 2379مسأله 

بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام 

 نیست و جایز است گرفتن آن .

در بیع مثل به مثل اگر قیمتها با هم اختالف داشته باشد و بخواهند از بیع مثل  2371مسأله 

ه دو کیلو کیلو گندم خوب ببه مثل فرار کنند نه از زیادی جایز است حیله ، مثلًا اگر یک 

گندم بد ارزش دارد و می خواهند یک کیلو خوب بدهند و دو کیلو بد بگیرند در این 

 مورد اگر چیزی ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند جایز است .

اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست . مثلًا  2371مسأله 

ک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که ی

یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم ّ چیزی 

صحیح نمی شود و عالوه بر آن که معامله حرام است باطل هم می باشد و مثل باب قرض 

( )نوری 6( بلکه اصل معامله باطل است . )6نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل )

 (: قبلًا گفته شد قرض مبنی بر شرط زیادت ، حرام و باطل است 
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از مسأله قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مثل  2379مسأله 

 به مثل فرار کنند بدون آن که زیاده قیمت و ربا در کار باشد و اما موردی که می خواهند

ربا بگیرند حیله جایز نیست و اگر در بعضی رساله های عملیه این جانب چیزی بر خالف 

 آن ذکر شده است صحیح نیست .

 971ص: 

مسائلی که درباره موضوعات گوناگون از امام خمینی استفتاء شده است با حاشیه آیت الّله 

 )نوری (

 تقلید

لو ال یبعد، ال یخ» آیا در رساله های فتوایی حضرت آیت اللهی ، عباراتی مانند  6س )

مقصود فتوی است یا نه ؟ و اگر بعد از فتوی تعبیر به ال « عن قرب ، ال یخلو عن وجه 

 یترک االحتیاط شد آیا این احتیاط واجب است ؟

د. و عبارت ر خالف در بین باشج تعبیرات مزبور در مقام بیان فتوا است مگر آن که قرینه ب

ال یترک االحتیاط اگر در موردی بعد از بیان فتوی ذکر شود برای بیان تأکّد حسن احتیاط 

 است .

تقلید اغلب مؤمنین بدون تحقیق و تشخیص اعلم است ، مثلًا در ماه مبارک رمضان  2س )

ن یا رسماً او را بییک مُبلغی وارد دهی می شود و به مردم فتوای مرجعی را می گوید، و 

مردم معرفی می کند، مردم هم بواسطه حسن نیت از او قبول می کنند، آیا این گونه 

تقلیدها هم ثمری دارد یا خیر؟ و آیا الزم است بیدار نمودن آنها که وظیفه چیست ؟ یا 

 چون تقلید از غیر اعلم می کنند و معلوم نیست مخالف با فتوای اعلم باشد اشکال ندارد؟
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حکم شرعی باید بیان شود، لکن آگاه کردن اشخاص بالخصوص الزم نیست ، و تقلید  ج

 اگر از روی موازین شرعیه نباشد صحیح نیست .

 وضو

اگر قبل از وقت نماز وضو بگیرد برای نماز صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که  3س )

 ر؟صحیح باشد فرقی بین این که وقت نماز نزدیک باشد یا نه هست یا خی

ج وضو برای نماز اگر نزدیک وقت نماز باشد صحیح است و وضو قبل از وقت و بعد از 

 وقت برای بودن بر طهارت مستحب ّ است .

 مسجد

گذاشتن مرده پیش از غسل و بعد از غسل در مسجد، و شستن و غسل دادن مرده  9س )

 در حیاط مسجد چه صورت دارد؟

ج نهادن جسد میت در مسجد پیش از غسل دادن اگر موجب ِ سرایت نجاست و مستلزم 

هتک مسجد نباشد مانع ندارد و بعد از غسل دادن بی اشکال است . و صحن مسجد اگر 

مسجد نباشد شستن و غسل دادن میت در آنجا اگر مخالف با وقف نباشد و موجب هتک 

 نشود اشکال ندارد.

 971ص: 

 وزه وقت نماز و ر

شبهایی که مهتاب تا صبح هست اگر کسی یقین کند که فجر صادق طالع شده  1س )

می تواند نماز صبح را بخواند یا باید صبر کند تا سفیده صبح بالحس آشکار شود. و 

وظیفه او در امساک روزه ماه رمضان چگونه است ، و در صورتی که وقت نماز از اول 
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 ابر یا در شهرستانهایی که روشنایی برق بحدی زیادآشکار شدن سفیده باشد در شبهای 

است که باید خیلی صبر کرد تا سفیده آشکار شود اگر به اندازه ده دقیقه از اول فجر 

 متیقن صبر کند بعد از ده دقیقه وقت نماز صبح است یا خیر؟

ج احتیاط الزم در شبهای مهتاب آن است که صبر کند تا سفیده صبح در افق ظاهر شود 

و غلبه کند بر روشنایی مهتاب بلکه خالی از وجه نیست و این حکم در روشنی برق و 

شبهای ابر نیست . و در روزه احتیاط کنند در شبهای مهتاب اگر چه بعید نیست که الزم 

 نباشد امساک قبل از آنچه که ذکر شد.

 بعض مسائل نماز

د در بین نماز خیال می کن کسی که به قصد نماز عصر مثلًا مشغول نماز می شود، 1س )

نماز ظهر می خواند، مقداری از نماز را با همین خیال می خواند و قبل از تمام شدن نماز 

یادش می آید که نمازش نماز عصر بوده و اول هم قصد نماز عصر کرده آیا نمازش 

 صحیح است ؟ و آیا اگر بعد از تمام شدن نماز یادش بیاید تکلیفش چیست ؟

 وم به صحت است ، و فرقی بین اثناء و بعد از فراغ نیست .ج نماز محک

اگر کسی در حال قیام شک میان یک و دو کند آیا جایز است در حال شک  9س )

قراءت را تمام کند و موقع رفتن به رکوع تروّی کند یا خیر؟ و همچنین در افعال : مثلًا 

ست در حال شک ذکر اگر در سجده شک کند که سجده اول است یا دوم آیا جایز ا

 سجده را بگوید و بعد از نشستن تروی کند یا خیر؟

ج از حین عروض شک باید تروّی کند و اگر بدون تروی به انتظار این که بعداً تروی 

می کند تا ببیند وظیفه چیست به عمل ادامه دهد چنانچه چیزهایی که به واسطه آنها ممکن 
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شود از بین نمی رود عمل او در صورتی که  است یقین یا گمان به یک طرف شک ّ پیدا

 موافق با وظیفه اش انجام گرفته باشد اشکال ندارد.

 احکام نماز

آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب عینی است یا تخییری و آیا کفایت از نماز  3س 

ظهر می نماید؟ و اگر کفایت نکند و محتاج به اعاده ظهر باشد آیا اقتدای عصر به امامی 

 واجب می داند جایز است آن که عصر را هم در صورت اقتدا باید اعاده کرد؟ که

ج واجب تخییری است و احتیاط در اعاده ظهر استحبابی است و اقتدا به عصر می تواند 

 بکند.

 979ص: 

کسی که سجده سهو به عهده اش آمده و فراموش کرده تا وارد نماز شده و در بین  7س 

 چیست ؟ نماز متذکر شده تکلیفش

 ج الزم است نماز را اگر فریضه است تمام کند بعد از آن بال فاصله سجده را بجا آورد.

 مسائل روزه 

اگر به گمان این که بلوغ پسر، پانزده سال شمسی است ماه رمضان را روزه نگرفت  64س 

 مو بعد معلوم شد که قبل از ماه رمضان پانزده سال قمریش تمام بوده آیا کفاره هم الز

 است یا نه ؟

 ج کفاره واجب نیست لکن باید قضا کند.
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بچه های بالغ یا جوانهایی که در اثر ضعف مفرط روزه گرفتن برایشان سخت  66س 

 است چه کنند؟

ج ضعف ناشی از روزه مجوز ترک روزه نیست مگر آنکه حرجی باشد و باید اکتفا به 

 رفع ضرورت کند و قضا نماید.

 بعض احکام روزه 

کسی که در روز ماه رمضان از محل خود مسافرت می کند و قبل از ظهر همان  62س 

روز مراجعت می کند چنانچه مفطری انجام نداده باشد حکمش حکم کسی است که 

 مسافر بوده و قبل از ظهر به وطن می رسد یا این که حکم دیگری دارد؟

د و ه و امساک کنج با فرض عدم تناول مفطر تا بازگشت به وطن الزم است نیت روز

 روزه صحیح است .

هرگاه کسی روزه خود را عمداً باطل کرد اگر در روز غسل ارتماسی کند غسل  63س 

 او صحیح است یا خیر؟

 ج صحت غسل ارتماسی مشکل است ، و أحوط ترک است .

اشخاصی که معتادبه کشیدن تریاک هستند و نمی توانند ترک کنند و با این حال  69س 

نمی توانند روزه بگیرند نه ادایی و نه قضایی این طور اشخاص حکم مریض را دارند که 

 باید برای هر روز یک مد کفاره بدهد یا این که حکم دیگری را دارند؟

ار در کشیدن تریاک جایز است کشیدن ج روزه را واجب است بگیرد و با فرض اضطر

 آن در حال روزه به مقدار دفع ضرورت .

 بعض احکام نماز جماعت 
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مفاد رساله توضیح المسائل حضرت آیت اللهی در مورد کسی که در نماز جماعت  61س 

پشت ستون ایستاده باشد این است که اگر از جلو اتصال نداشته باشد نمازش اشکال دارد، 

ی که از یکی از دو طرف اتصال داشته باشد و صف جلو را هم ببیند باز هم آیا در صورت

 نمازش 

 973ص: 

 اشکال دارد؟

 ج اشکال ندارد.

در حال تجافی در نماز جماعت آیا مأموم می تواند ساکت بنشیند و یا باید تشهد  61س 

یا تسبیح را به نحو واجب تخییری بگوید؟ و همچنین اگر تجافی را عمداً یا جهلًا یا سهوًا 

 ترک کند به نماز یا جماعتش ضرر وارد می آید یا نه ؟

یا  جافی کند و اگر نکرد جماعتشج ذکر و تسبیح الزم نیست ولی أحوط آن است که ت

 نمازش باطل نمی شود.

در سابق اجازه نمی فرمودید که نماز عیدین )فطر و قربان ( به جماعت خوانده  69س 

 شود اخیراً شنیده شده که اجازه فرموده اید، آیا صحیح است ؟

ه یج احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند مگر به قصد رجاء بلی اگر فق

 عادل یا مأذون از قبل او آن را اقامه کند جماعت خواندن با او مانعی ندارد.

 احکام نماز و روزه مسافر

کسانی که در طیاره یا قطار شغل قهوه چی دارند و گاه بگاه هم در وطن خود ده  63س 

 روز و بیشتر می مانند تکلیف نماز و روزه آنان چگونه است ؟

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

طیاره محسوب می شود نماز او تمام و روزه بر او واجب است ج اگر از کارگران قطار و 

ولی اگر ده روز در وطن یا در غیر وطن توقف نمایند، در سفر اوّل بعد از آن ده روز 

 حکم مسافر دارند.

کسی که در سال دو یا سه سفر می رود که هر کدام سه یا چهار ماه طول می  67س 

 نسبت به نماز و روزه چگونه است ؟ کشد و بقیه سال را در وطن است تکلیفش

 ج اگر سفر شغل او نیست در سفر قصر است .

چوپانی که در سال نه ماه همراه گوسفندان می رود بدون آنکه در جایی ده روز  24س 

 بماند و سه ماه زمستان را در وطن خود بسر می برد تکلیف نماز و روزه اش چیست ؟

 د اگر به مقدار سفر شرعی هم برود تمام است .ج در حالی که اشتغال به چوپانی دار

طالب قم که در قم به قصد مدت غیر معین مانده اند اگر هفته ای یک مرتبه  26س 

مسافرت کنند قصد اقامه آنها به هم می خورد یا آنکه این اشخاص چون قصد مدت غیر 

 معین نموده اند وطن آنها محسوب می شود و نماز آنها تمام است .

 977ص: 

 ج وطن محسوب نیست و نماز آنها قصر است مگر قصد اقامه کنند.

آیا مراد از اعراض از وطن آن است که دیگر بناء بر ماندن دائم نداشته باشد یا آن  22س 

 که بکلی قطع عالقه کند و امالک خود را بفروشد؟

 ج اعراض از ماندن کافی است الزم نیست ملک خود را بفروشد.

 مسافربعض احکام نماز 
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اشخاصی که شغلشان سفر نیست بلکه مثال در محلی آموزگارند، و از محل  23س 

سکونتشان تا محل مزبور به مقدار مسافت شرعی فاصله است و همه روزه و یا بدون 

توقف ده روز در آن محل ، به آنجا رفت و آمد می کنند وظیفه شان نسبت به نماز و 

 ه فرق است ؟روزه چیست ؟ و آیا میان نماز و روز

ج نمازشان قصر و روزه نمی توانند بگیرند و فرقی بین نماز و روزه نیست ، لکن قضای 

 روزه سال را علی األحوط نباید از ماه رمضان سال بعد تأخیر بیندازند.

کسی که برای اصالح سیمهای برق یا تلفن ما بین شهرستانها استخدام شده که  29س 

همه روزه باید برود در بیابانها گردش کند تا اگر سیمی خراب شده اصالح کند و با قصد 

 به اندازه مسافت یا زیادتر هم خواهد رفت نماز او قصر است یا تمام ؟

 ج در فرض سؤال سفر شغل محسوب است .

اشخاصی مستخدم اداره خون هستند و هر روز به موجب دستور ما فوق برای خون  21س 

 گرفتن از افراد و خون دادن در حرکت هستند تکلیفشان در نماز و روزه چیست ؟

ج اگر عمل به طور دوره گردی است حکم سفر شغل را دارد، و گر نه در سفر حکم 

 مسافر جاری است .

تعمیر جاده که باید هر روز برود در بیابان و خرابیها  شخصی استخدام شده برای 21س 

را اصالح کند که نتیجهً به حدّ مسافت یا بیشتر هم خواهد رفت آیا نماز او قصر است یا 

 تمام ؟

ج در فرض سؤال نماز قصر است مگر آنکه از ابتدای حرکت قصد مسافت نداشته باشد 

دین نقطه مسیر مسافت به نحو دوره گردی و یا آنکه مسئولیّت روزانه تعمیر جادّه در چن

 باشد که در این صورت نماز تمام است .
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 344ص: 

 نماز مسافر

طالبی که مثال در قم از شهرستانهای دیگر آمده و مشغول تحصیلند و نسبت به  29س 

آینده خود از نظر ماندن همیشه تصمیمی ندارند، آیا قم برای آنها وطن محسوب می 

رتی که مصمم باشند پس از گذشت دوران تحصیل ، به محل خود یا شود؟ و آیا در صو

 محل دیگری بروند وظیفه شان در ایام تحصیل چیست ؟

ج با تصمیم به مراجعت حکم مسافر بار می شود، و در صورت تردّد در بقا و اقامت ؛ 

اگر مدّت اقامت طوالنی شود به حدی که عرفاً از اهل محل اقامت محسوب شود حکم 

 بار می شود وگرنه حکم مسافر را دارد. وطن

شخصی یک شغل ثابتی در ادارات دولتی دارد، و یکی دو روز شغلش رانندگی  23س 

است به این معنی که دو روز در حضر و وطن می باشد و یک روز یا دو روز در سفر به 

 شغل رانندگی اشتغال دارد آیا در مدت مسافرت نمازش قصر است یا تمام ؟

 رانندگی در سفر به نحوی باشد که شغل محسوب شود نماز تمام است .ج اگر 

آموزگار در هفته ای شش روز برای آموزگاری در سفر است و یک روز به وطن  27س 

 برمی گردد تکلیف نماز و روزه او چیست ؟

ج در سفر نمازش قصر است و نباید روزه بگیرد مگر آنکه بعد از ظهر از وطن بیرون 

 وطن نمازش تمام و باید روزه بگیرد.رود، و در 

آموزگار مأمور است در مدت سه سال در قریه ای آموزگار باشد و هر شب جمعه  34س 

 به شهری که غیر وطن او است مسافرت می کند تکلیف نماز و روزه او چیست ؟
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ج نمازش در غیر وطن قصر است و نباید روزه بگیرد ولی تأخیر قضای روزه هر سالی از 

 ان دیگر جایز نیست به احتیاط الزم .رمض

 بعض مسائل خمس 

هرگاه شخص مطالباتی در رأس سال خمسش به عهده مردم دارد و وقت پرداخت  36س 

آن رسیده است ، ولی به خاطر این که خجالت می کشد مطالبه نمی کند، و یا در مطالبه 

 د تا آن که سالش میآن مسامحه می کند، و یا مطالبه می کند ولی بدهکار نمی پرداز

گذرد و باألخره در سال بعد به دستش می رسد آیا این قسمت از درآمد سال سابق حساب 

 می شود یا از درآمد سال وصول ؟

 ج اگر با مطالبه وصول می شود بدون آنکه حرجی در بین باشد الزم است خمس آن 

 346ص: 

رجی باشد و اگر مطالبه بر او حسر سال پرداخت گردد و لو این که مطالبه و وصول نکرده 

است و بدون آن وصول نمی شود یا آنکه با مطالبه هم فعلًا وصول نمی شود چنانچه 

مطالبات بابت فروش اقساطی و نسیه مال التّجاره باشد از عواید سال وصول محسوب 

است ولی اگر بابت قرض دادن از درآمد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد باید 

 موقع خمس آن را بدهد. همان

شخصی که زمینی را از ارباح مکاسب برای تجارت می خرد و همه ساله قیمت  32س 

بازارش ترقی می کند و پس از گذشت چند سال می فروشد آیا پرداخت خمس قیمت 

فروش در ادای خمس واجب کافی است یا آنکه باید حساب کند و بعالوه خمس قیمت 

اول را در رأس سال دوم بدهد و فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال 

همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم .. و خالصه آن که در 
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سال اول خمس زمین ملک ارباب خمس می شود و ترقی قیمت سوقی آن ملک خود 

آنهاست و در سال دوم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه ، ملک ارباب خمس می شود و 

 د آنهاست و همچنین در تمام سالها ..ترقی این هم ملک خو

 ج در سر هر سال باید تخمیس کند و اگر نکرد در مقدار سهم حکم شریک دارد.

این فرع که در ارتفاع قیمت سوقی ذکر شد آیا در مورد نمای درختانی که برای  33س 

کسب ، کشت و یا خریداری می شود و بعد از گذشت چند سال قطع می کنند جاری 

 خیر؟است یا 

 ج جاری است .

 احکام خمس 

کسی که مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد چیزی به عنوان  39س 

 پیشکش و هدیه به سیّد مستحق بدهد جایز است یا خیر؟

ج پیشکش از مال خودش مانع ندارد، ولی سهم سادات محسوب نیست مگر آنکه قصد 

 پرداخت و ادای خمس داشته باشد و لو آنکه در ظاهر به صورت پیشکش تسلیم نماید.

شخصی در یک دفترچه بانکی دو نوع پول دارد یکی مخمس و دیگری غیر  31س 

د که خمس تعلق گرفته یا نوع مخمس در وقت دریافت آن می خواهد آن پولی را بگیر

 دیگر را آیا به قصد معین می شود یا نه ؟

 ج در فرض سؤال با قصد تعیّن پیدا می کند.

که هرگاه مثلًا از مال مخمس یا » در رسائل عملیه حضرت آیت اللهی آمده است  31س 

 مالی که خمس به آن تعلق نمی گیرد جنسی را بخرد نه برای آنکه با عین آن و ترقی
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قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و 

 بفروشند این ترقی 

 342ص: 

در صورتی که گاهی خالف این از حضرت عالی نقل می شود آیا « قیمت خمس ندارد

 نظر مبارک تغییر کرده است ؟

 ج در فرض سؤال ، ترقّی قیمت حتّی بعد از فروش خمس ندارد.

استفتائی که به حضرت مقدس آیت اللهی نسبت داده می شود چنین آمده  در 39س 

هرگاه کسی مؤونه ای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید »است که : 

 مستدعی است بیان فرمائید:« خمس آن را فوراً بدهد

جزء  و اولًا: آیا این حکم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ ما زاد بر خرید نفع جدید

درآمد همان سال فروش حساب می شود و یا آنکه اداء خمس نفع هم فوراً واجب است 

 ؟

ثانیاً: آیا این حکم مختص به موردی است که مؤونه از ربح سنه خریداری شود و یا در 

 جائی هم که از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟

هیه کند و آن را در سال بعد بفروشد هرگاه چیزی را برای مؤونه از ربح سال ت 6ج )

 واجب است خمس آن را به قیمت فروش فوراً بدهد.

به چیزی که از مال مخمس یا ارث یا مال دیگری که متعلق خمس نیست تهیه می  2ج )

شود خمس تعلق نمی گیرد مگر آنکه آن را بفروشد و از آن ربح به دست آید که در 
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گیرد اگر چه آن را به بیش از قیمت خرید  این صورت به ربح آن خمس تعلق نمی

 فروخته باشد.

در مورد مؤونه ای که از ارباح مکاسب تهیه شود و پس از سال خمسی بفروشند  33س 

فرموده اید باید خمس بدهند در صورتی که در مورد چیزی که از مؤونه بودن خارج 

ورد هم از باب احتیاط شود مانند زیور آالت زنان احتیاط واجب فرموده اید آیا این م

 است ؟

 ج در هر دو صورت وقتی که از مؤونه بودن خارج شود خمس واجب است .

 آیا مطالباتی را که شخص در رأس سال خمسش بر عهده مردم دارد و مطمئن به  37س 

 343ص: 

وصول آنها هست لکن مدت دار است و زمان وصولش سال آینده است جزء درآمد و 

 حسوب می شود؟موجودی همین سال م

ج در مفروض سؤال اگر بابت فروش نسیه مال التجاره باشد جزء درآمد سال وصول 

 محسوب است .

آیا شخص می تواند رأس سال خمسش را تغییر دهد؟ و کیفیت آن چگونه است  94س 

 ؟

 ج سال را نمی تواند تغییر دهد مگر با اجازه ولی ّ امر.

ن صورت می گیرد حالل است یا حرام ؟ و بر پولهایی که مسلمانی بابت تراشید 96س 

فرض حرمت اگر با پولهای حاللش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخمیس کند 

 دوبار باید تخمیس کند یا خیر؟
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ج با اجرت ریش تراشی علی األحوط معامله پول حرام می شود. و در مورد اختالط 

ب و متعلق خمس است أحوط تخمیس است و پول حالل در بین که از درآمد کس

طور است مس« تحریر الوسیله »جداگانه خمس دارد و تفصیل و ترتیب هر یک در کتاب 

. 

شخصی در آخر هر سال که به حساب ما زاد خود رسیدگی کرده مثلًا اگر از نقد  92س 

و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را می 

ظر مبارک شما صحیح است و صرف مقابله ما زاد با دَین از مؤونه است و یا داده آیا به ن

 آنکه تنها ادای دین قبل از تمام شدن سال جزء مؤونه می باشد.

ج اگر قرض مذکور برای معاش بین سال بوده است استثناء می شود اگر چه نپرداخته 

 بدهد.باشد ولی در قروض دیگر تا نپرداخته مؤونه نیست و باید خمس 

گوسفند معینی را نذر می کند که در وقت معینی آن را در راه خیر مصرف کند  93س 

قبل از این که آن وقت معین برسد آخر سال خمس او می شود آیا باید خمس این 

 گوسفند را بدهد یا خیر؟

 ج خمس ندارد.

افرادی که در ادارات و مؤسسات دولتی استخدام می شوند از موقعی که حقوق  99س 

به آنها داده می شود اداره و مؤسسه مربوطه مبلغی از حقوقش را به عنوان بازنشستگی 

کسر می کند و موقعی که بازنشسته شد هر ماه مقداری از مبلغ مذکور را به او می دهد 

اند و فعلًا به او می پردازند خمس دارد یا نه ؟ و بر فرض  آیا این مبلغ را که کسر کرده

وجوب خمس تخمیس واجب فوری است یا این که جزء منافع سالی است که به او داده 

 می شود؟
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 ج دریافتی هر سال در زائد بر مؤونه آخر سال خمس دارد.

لک اشخصی پنج هزار تومان به عنوان سرقفلی به صاحب ملک داد تا ملک را م 91س 

به او اجاره دهد آیا مستأجر که سرقفلی می دهد اگر این وجه را در بین سال از ارباح 

 مکاسب بدهد

 349ص: 

باید خمس آن را بدهد یا آن را که از قبیل مؤونه کسب است مثل اجاره دکان و خمس 

 ندارد؟

 ج پولی را که برای سرقفلی داده است و از ارباح مکاسب است باید خمس بدهد.

مالک که سرقفلی می گیرد برای او این وجه هبه محسوب می شود و خمس ندارد  91س 

 یا از ارباح مکاسب است و خمس دارد؟

 ج وجه سرقفلی نیز از ارباح مکاسب است و خمس دارد.

مرکبی که از ربح کسب تهیه می شود برای این که سوار شود و به تجارتخانه یا  99س 

برود بدون آنکه جنس تجارت با او حمل نماید خمسش  مزرعه یا دکان یا محل کار خود

 واجب است یا نه ؟

 ج باید خمس آن را بدهد.

شخصی که کارخانه یا اتومبیل یا سایر ابزار کسب دارد که به قیمتی خریده است  93س 

و سرمایه او همین می باشد و در اثر کار کردن فرسوده شده و قیمت آن کمتر شده است 

ولی باز هم با همین ابزار کار می کند و تأمین معاش می نماید آیا در آخر سال مقداری 

ز قیمت این ابزار کم شده است می تواند از ربح بردارد و جبران را که در اثر فرسودگی ا
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کند و خمس بقیه ربح را بدهد یا آنکه خمس تمام ربحی را که آخر سال برایش می ماند 

 باید بپردازد.

ج فرسودگی و استهالک ابزار کسب در طریق استرباح که موجب تنزل قیمت می شود 

 ا باید داد.از درآمد استثنا می شود و خمس بقیه ر

اگر زمینی را به ذمه خرید و در وقت معامله توجه نداشت که قیمت را بعداً از چه  97س 

پولی بدهد و بعد از تمام شدن معامله قیمت را از ربح کسب خود قبل از این که سال بر 

آن بگذرد داد اکنون پس از چند سال که قیمت آن زمین ترقی کرده باید خمس ارزش 

 ا خمس قیمت )ثمن ( کافی است ؟آن را بدهد ی

 ج سر سال خمس زمین را به قیمت فعلی آن باید بدهد.

شخصی خود و فرزندان اناث و ذکورش بالغ و غیر بالغ کار می کنند و اجرت  14س 

همه به دست او می آید که خرج زندگی کند و مقدار زائد از مؤونه را صرف تهیه باغ و 

پس از چند سال تکلیف خمس نسبت به زائد از مؤونه خانه و سرمایه می نماید اکنون 

 چگونه است ؟ در حالی 

 341ص: 

که فرزندان بالغ اجرتهای خود را به عنوان هبه یا قرض و یا امانت به پدر واگذار ننموده 

 یعنی اسمی روی آن نگذاشته اند؟

گی کرده دج اگر از مال مشترک با رضایت بالغین و به والیت بر غیر بالغین صرف در زن

و بقیه را صرف تهیه باغ و سرمایه کرده فرزندان بالغ و غیر بالغ در باغ و سرمایه شریکند 

و هر کدام در سهم خودشان خمس را ضامنند و راجع به تهیه خانه اگر از مؤونه باشد 

 خمس ندارد و اگر نه حکم باغ و سرمایه را دارد.
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ق قرض و مبلغی هم از ربح کسب اگر مبلغی پول خمس داده و مبلغی از طری 16س 

خرج احیای زمینی نمود و نمی داند از هر کدام چه اندازه خرج کرده است اکنون برای 

 مصالحه به یک مبلغی باید ارزش زمین را حساب کند یا مبالغی که خرج کرده است ؟

 د.وج زمین احیاء شده به قیمت فعلی خمس دارد و هزینه احیاء قبلًا از آن استثناء می ش

اگر زمینی را از درآمد کسب برای ساختن خانه خرید و تا چند سال نتوانست  12س 

 بسازد آیا خمسش واجب است یا نه ؟

ج واجب نیست مادامی که به قصد ساختن خانه است ؛ و اگر از آن منصرف شد باید 

 خمس بدهد.

و گوسفند  ه گفتاگر مسأله گو، یا مجاز در رسیدگی به امور حسبیه مسأله را اشتبا 13س 

بر خالف دستور شرع ذبح شد یا بیش از بدهکاری مردم خمس یا زکات از آنان گرفت 

 و به مصرف رساند و بعد کشف خالف شد آیا ضامن است یا نه ؟

 ج اگر شخصاً مباشر در ذبح حیوان و یا اخذ و صرف مال نبوده ضامن نیست .

ید نیست که وجهی بابت منبر به او گوینده مذهبی منبر مجانی زیاد می رود و مق 19س 

بدهند اما می داند که بعضی از صاحبان مجالس یا اهل قریه مبلغهای نامعلومی به او 

 خواهند داد اکنون اگر اینگونه پولها از مؤونه سالش زیاد بیاید خمس دارد یا نه ؟

 ج اگر به عنوان اجرت می دهند باید خمس آنها را بدهد.

اگر خانه مسکونی خود را فروخت که جای دیگر خانه بخرد و پولش را چند ماه  11س 

به کاسبی زد و سود برد و قبل از سال خانه خرید تکلیف خمسش نسبت به اصل پول و 

 سود چگونه است ؟
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 341ص: 

 ج باید خمس همه را بدهد.

رانتر چند سال به گملکی که به ارزش معینی به ارث به او رسیده است اگر بعد از  11س 

 از آن قیمت فروخت خمس زیاده واجب است یا نه ؟

 ج خمس واجب نیست .

اگر سرمایه اش کمتر شده اما مقداری آذوقه که از ربح سال خریده است باقیمانده  19س 

 خمس آنها واجب است یا نه ؟

 ج اگر باقیمانده به مقدار ضرورت است یا کمتر خمس ندارد.

که خمس بدهکار بوده و تا کنون نداده اند و حاال نمی توانند بدهند  افرادی هستند 13س 

 یا خیلی برایشان مشکل است تکلیف چیست ؟

ج بدهی را باید و لو به تدریج ادا کند و اگر تمکن ندارد منتظر تمکن شود. و بدون 

 پرداخت بدهی برائت حاصل نمی شود.

 ه همسایه و خانواده آنها چیست ؟کسانی که اصلًا خمس نداده و نمی دهند وظیف 17س 

ج با رعایت شرایط امر به معروف او را امر به معروف نمایند و مالی را که علم دارند 

 متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نکرده نمی توانند تصرف کنند.

جوانی که می داند پنج سال دیگر عیال می گیرد و محتاج به خانه می شود اگر  14س 

 پنج سال از درآمد خود خانه تهیه کند خمس آن واجب است یا نه ؟در مدت این 
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ج اگر در موقع حاجت نتواند خانه را تهیه کند و باید به تدریج ما یحتاج آن را تهیه کند 

 خمس ندارد و اگر پول را جمع کند خمس سالهای گذشته را باید بدهد.

ه اما از نظر قیمت شخصی دارای باغی است که چند سال است درآمدی نداشت 16س 

برای سفر حج کافی بوده است و صاحب آن اطمینان عرفی دارد که وقتی باغ ثمر دهنده 

شود او هم از کار افتاده خواهد شد و باید از درآمد آن باغ امرار معاش نماید آیا چنین 

 شخصی مستطیع شده است یا نه ؟

 ته باشد مستطیع نیست .ج اگر تمکن از امرار معاش به غیر از درآمد آن باغ نداش

اگر برای حج نیابتی اجیر شد و بعد در همان سال استطاعت مالی پیدا کرد باید  12س 

 چه کند؟

 ج باید حج نیابتی به جای آورد.

 349ص: 

کسی که غنی شرعی می باشد و امور او می گذرد اگر خانه مسکونی خود را به  13س 

د مُیسَّر او هست با خانه اجاره زندگانی نمای قصد تبدیل به خانه بهتر فروخت در حالی که

آیا به واسطه پول خانه مستطیع می شود، یا مستطیع نیست و می تواند خانه خریداری 

 نماید؟

ج اگر شرایط استطاعت حاصل است و نداشتن خانه ملکی برای او خالف شؤون یا 

 موجب زحمت نیست مستطیع هست .

، اول ماه شوال است یا پیش از ماه شوال اگر  آیا اول سال استطاعت برای حج 19س 

قدرت مالی پیدا شد جایز است مکلف به مصرف دیگر برساند و دیگر حج بر او واجب 
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نیست یا آن که بعد از ایام حج تا سال دیگر سال استطاعت حساب می شود و جایز نیست 

 خود را از استطاعت خارج کند؟

عت بدنی و سائر شرائط موجود باشد نمی تواند ج اگر استطاعت مالی پیدا شود و استطا

 خود را از استطاعت خارج کند حتی در اوائل سال .

اگر قریه موقوفه به واسطه توسعه یافتن احتیاج به احداث حمام و مسجد و مدرسه  11س 

و خیابان پیدا کند که در همان مقدار قبل از توسعه احداث شود آیا جائز است از درآمد 

 ا احداث کند؟ملک آنها ر

 ج جایز نیست .

اگر مزرعه ای را وقف کرده اند که درآمدش صرف اقامه عزای حضرت سید  11س 

الشهداء علیه السالم شود آیا جائز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف 

 توسعه دادن آن مزرعه و کاشتن درخت نمود یا نه ؟

 ج جایز نیست .

اثر خشکسالی بکلی از بین رفت و بایر شد و سکنه اش متواری قریه موقوفه ای در  19س 

شده اند و پس از چند سال آب فراوان شد و کسی از مال خود خرج کرده آن را احیا 

 نمود آیا مالک می شود یا نه ؟

 ج قریه به وقفیت خود باقی است و آباد کننده مالک آن نمی شود.

آیا می توان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود که بعد از آن  13س 

 برگردد به ملک واقف یا ورثه اش ؟

 ج مسجد نمی شود.
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محلی را به نام سقاخانه یا حمام قریه ساخته و وقف نموده اند اکنون سالهاست که  17س 

میدی نیست که آنها را مخروبه شده و به واسطه فراهم شدن آب و حمام جدید دیگر ا

ساختمان نموده و طبق وقف از آنها استفاده گردد اکنون اجازه می فرمائید چنین مخروبه 

 هایی جزء صحن مسجد یا حسینیه یا ساختمان خیریه دیگر گردد یا نه ؟

ج اگر ممکن باشد تعمیر آنها و استفاده از آنها در جهت وقف تغییر و تبدیل عنوان آنها 

 جایز نیست .

 343ص: 

زمین و امالک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیه السالم و حضرت معصومه  94س 

علیها السالم و سائر ائمه علیهم السالم باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی 

تولیت می باشند به همان قرارداد ایشان اجازه می فرمایید یا آن که باید اجاره دیگری از 

اجاره دیگری به فقیه جامع الشرائط داد و همچنین در مؤسسه آن  حاکم شرع نموده و

موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر 

مؤسسه های دولتی اجازه می فرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرائط و شرایط دیگر 

اجازه از فقیه می باشد اجاره دوم را در چه  می باشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و

 مصرفی باید صرف نمود؟

ج اجاره موقوفات مزبور و اجیر شدن و سایر تصرفات ، موقوف به نظر متولی خاص 

شرعی است و با نبودن او به اجازه حاکم شرع و با فرض صحت اجاره مال اإلجاره باید 

 درهمان جهت وقف مصرف شود.

 بعض احکام معامالت 
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یک قالی هفتصد تومانی را با هزار تومان پول فروختن به دو هزار تومان که شش  96س 

 ماه دیگر بدهند چگونه است ؟

 ج باطل است .

یک چک نهصد تومانی نقد را فروختن به یک چک هزار تومانی یک ماهه  92س 

 چگونه است ؟

 ج باطل است .

ند سال از منافع کسب قرض اگر به قرض ربایی جدی ملکی را خرید و پس از چ 93س 

 را پرداخت آیا مالک آن ملک می شود یا نه ؟

 ج مالک ملک می شود.

قراردادی که بین ارباب حاجت و داللها به نام قولنامه معمول است و مبلغی را  99س 

معین می کنند که هر یک از طرفین حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به دیگری بپردازد 

 ست اینگونه قرارداد یا نه ؟آیا الزم الوفاء ا

ج الزم الوفاء نیست مگر این که در زمان نوشتن قولنامه معامله واقع شود و شرط مزبور 

 در ضمن آن قید گردد.

اگر کسی از طرف متولی مغازه ای را در ملکی که به نام مسجد واگذار شده است  91س 

ج کسب کند اکنون بعد از پنساختمان نمود به قرار این که پنج سال خودش در آن مغازه 

 سال سرقفلی مغازه مال کی است ؟

 ج مال مسجد است .
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 347ص: 

 چند مسأله بانکی 

وجوهی که در بانکها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته می شود ولی  91س 

هنگام دریافت متصدیان بانک مبلغ کمی که خودشان حساب نموده اند اضافه بر اصل 

 وه می دهند آیا این مبلغ حالل است یا خیر؟پول به صاحب وج

 ج اگر به عنوان سود بدهند گرفتن آن جایز نیست ، اگر چه قرار نداده باشند.

سودی که بانکهای دولتی بابت پس انداز می پردازند، آیا جائز است بابت مالیات  99س 

قاصّاً اخذ کند ت یا بهره ای که خود شخص با بستگانش مجبوراً به دولت یا بانکها پرداخته

 یا خیر؟

 ج سود پول حرام است لکن تقاص بابت طلب شرعی خودش از همان شعبه اشکال ندارد.

 بهره دادن و گرفتن از بانکها بدون قرارداد لفظی و کتبی حالل است یا حرام ؟ 93س 

 ج دادن )و اخذ( جایز نیست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قراری نداده باشد.

به نظر مبارک شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانکی که اغلب تجار بلکه  97س 

 دیگران هم مبتال هستند چیست ؟

 ج تخلّص از ربا نزد اینجانب مشکل است بلکه جایز نبودن آن قوی است .

 مسائل متفرقه 

 ازدواج زن مسلمان با مرد بهایی چه صورت دارد؟ 34س 
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 له بهائیه باطل است .ج ازدواج با فرقه ضا

آیا حقوق بازنشستگی افراد اداری مانند ما ترک آنها بعد از فوتشان بین تمام ورثه  36س 

 تقسیم می شود یا نه چون طبق قانون دولتی به بعضی از وراث داده نمی شود.

ج اگر از حقوق زمان خدمت کم شده و در وقت بازنشستگی پرداخت می شود جزء 

ام ورثه می رسد و اگر از طرف خود اداره پرداخت می شود به هر ترکه است و به تم

 کس بدهند به او اختصاص دارد.

ماهیهایی که طبخ شده اند و بسته بندی شده اند و از بالد کفر می آورند محکوم  32س 

 به حلّیت هستند یا خیر؟

ارج و در خج اگر معلوم نباشد که آیا از قسم ماهی حالل است و زنده از آب گرفته شده 

آب مرده است یا نه محکوم به حرمت است و با احراز این که زنده از آب گرفته شده و 

در بیرون آب مرده است محکوم به حلیت است و لو آنکه نداند که از قسم حالل است 

 یا از قسم حرام .

 364ص: 

 ارد؟د تراشیدن صورت با تیغ یا با ماشینی که مثل تیغ از ته می تراشد چه صورت 33س 

 ج احتیاط واجب در ترک آن است .

در زورخانه ها مرسوم است موقع ورزش افراد ضرب می زنند آیا این کار جایز  39س 

 است یا خیر؟ و همچنین طبل و موزیک که در ارتش می زنند جایز است یا خیر؟

 ج اگر به نحو مناسب با مجالس لهو و لعب باشد جایز نیست .
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تا چه حد بر فرزند الزم است و آیا اجداد و جدّات هم حکم  اطاعت پدر و مادر 31س 

 پدر و مادر را دارند؟

ج در اموری که انجام آن موجب ناراحتی آنها است از حیث شفقت پدر و مادری اطاعت 

 شود و فرقی بین پدر و مادر و اجداد نیست .

استخدام مسلمانها در مؤسسات کلیمیها در صورتی که بدانند به اسرائیل کمک  31س 

می نمایند جایز است یا نه و هرگاه ندانند کمک می کنند به طور روزمزد استخدام چطور 

 است ؟

ج استخدام جایز نیست . و حقوق و اجرت آنها حرام است ، و در مورد شک هم در این 

 مؤسسات وارد نشوند.

بازی کردن با آالت قمار در صورتی که قصد برد و باخت در کار نباشد و فقط  39س 

 صرف بازی کردن است چه صورت دارد؟

 ج جائز نیست .

معمول است بعد از نمازها اول به حضرت ابا عبد اللّه علیه السالم بعد به حضرت  33س 

ه این می کنند آیا ب رضا علیه السالم و سپس به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء سالم

کیفیت دستور رسیده یا نه ، و به نظر شریف شما رجحانی دارد اگر دستوری نرسیده 

 باشد؟

ج سالم به ائمّه هُدی علیهم السالم مستحب است و کیفیّت مزبوره به قصد رجاء مانع 

 ندارد.
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تد باز فاگر از روی میل جنسی به غیر زوجه خود نگاه کند و بداند که به حرام نمی ا 37

 هم حرام است یا مثلًا نظر به حیوانات یا مجسمه و یا حجم بدن از روی پوشش ؟

 ج نظر به ریبه حرام است .

 اگر پیوند غصبی را به درخت خود زد نمو آن و میوه اش مال کی است ؟ 74س 

 ج مال صاحب پیوند است نه صاحب درخت .

یهود و نصاری و مجوس که در ممالک اسالمی می باشند و به شرائط ذمه عمل  76س 

نمی کنند و اصلًا ذمه در بین نیست جز همین که در شهرهای اسالمی می باشند آیا همین 

 مقدار اسباب مصونیت مال و عرض و دم آنان می باشد؟

 ج بلی همین مقدار موجب مصونیت است .

 ز بلوغ شاگردی می کنند و مزدشان بیش از خرجشان است آیافرزندانی که قبل ا 72س 

 366ص: 

 پدرانشان باید مقدار بیشتر را حفظ کنند و بعد از بلوغ تحویلشان دهند یا نه ؟

 ج واجب است حفظ و رد در حال بلوغ .

زنی که می خواهد به تحصیل خود ادامه دهد که بعدها شغلی انتخاب کند )البته  73س 

لی فعلًا ادامه تحصیل مالزم با این است که با مرد نامحرم روبرو شود مثلًا شغل حالل ( و

در دانشگاه نزد مرد درس بخواند یا این که با مردها در یک کالس باشد همچه تحصیل 

 جایز است یا خیر؟
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ج ادامه تحصیل در رشته های حالل اشکال ندارد و لیکن تستّر از اجانب و خودداری از 

الزم است و اگر ادامه تحصیل مستلزم اختالط با اجانب باشد و مفاسد  اختالط با آنها

 دینی و اخالقی در بر داشته باشد ترک کند.

دختر و پسرهای امروزه که در مدارس و دبیرستانها و دانشگاهها و مؤسسات با هم  79س 

 معاشر هستند و برای محرمیت ، صیغه برای خودشان یا پدر و فرزندانشان قصد دارند

جاری کنند که این معاشرتها حرام نباشد، چون حضرت عالی اذن پدر را در باکره احتیاط 

واجب می فرمایید و در این موارد چه بسا هست که پدرها راضی نمی شوند و یا آنکه 

نمی شود اذن گرفت ، اجازه می فرمایید که این احتیاط ترک شود و بدون اذن ولیّ  

یگر آنکه بعضی موارد هست که پسر و دختر به هم عالقه صیغه جاری گردد یا خیر؟ و د

دارند و تحصیل اذن از پدر بواسطه شرم و حیا و موانع دیگر مشکل است آیا ترک این 

 احتیاط در این صورت جایز است یا خیر؟

 ج اذن پدر ساقط نمی شود بلکه اخیراً اذن پدر را شرط می دانم به حسب فتوی .

دّ بعد از ارتداد تحصیل کرده جایز است نقل و انتقال و معامله آیا اموالی که مرت 71س 

با او؟ و آیا اوالد او هم مثل سایر فرق مرتدّ ملّی حساب می شوند و معامله با او جایز است 

 یا خیر؟

ج اموالی که بعد از ارتداد تحصیل کرده محکوم به ملک اوست و اوالد او قبل از ارتداد 

نکه بعد از بلوغ اظهار کفر کند که در این صورت حکم به حکم مسلمان است مگر آ

 مرتدّ دارد و اوالد بعد از ارتداد حکم سایر کفار را دارد و حکم مرتد را ندارد.

 362ص: 
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ملحقات رساله آیت اللّه )خوئی ( با حاشیه آیات عظام : )اراکی (، )گلپایگانی (، )تبریزی (، 

 )نوری (، )صافی ( و )زنجانی (

 رای بعضی از گناهان معین شده است حدی که ب

مسأله اختصاصی )زنجانی (: احکام حدود )حد کیفری که برای برخی گناهان معیّن شده 

 است (.

در اسالم نسبت به اجرای حد گناهان سفارش بسیار شده است از جمله در روایاتی بسیار 

سودمندتر است ، آمده است که اجراء یک حدّ از چهل روز ) یا چهل شبانه روز( باران 

البتّه تأکید شده است که زیاده روی در حد نیز جایز نیست و کسی که زیاده روی کند، 

 خود کیفر می بیند.

 در احکام حدود تذکّر سه نکته الزم است :

احکامی که در این فصل ذکر می گردد مربوط به روابط افراد آزاد می باشد ولی  - 6

ابط با افراد آزاد احکام ویژه ای دارند که به جهت این بندگان در روابط ما بین خود و رو

 که محل ّ ابتالء نیست از ذکر آن خودداری کرده ایم .

 اجراء حدود باید به حکم حاکم شرع باشد و کس دیگری حق ّ دخالت ندارد. - 2

حدود، گاه در حقوق مردم می باشد همچون حق قصاص و حق حدّ قَذف )کسی  - 3

ا یا لواط یا سحق داده اند( و گاه در حقوق الهی همچون حدّ زنا و لواط؛ که به او نسبت زن

در حقوق مردم اجراء حدّ به نظر صاحب حق بستگی دارد و اگر او از حق خود بگذرد، 

 حدّ جاری نمی گردد.
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[ مثل مادر و خواهر که با او نسبت دارند 6اگر کسی با یکی از محرمهای خود ] 6مسأله 

حاکم شرع باید او را بکشند و همچنین است اگر مرد کافر با زن مسلمان  زنا کند، به حکم

[ و در اخبار بسیار وارد شده است که انجام دادن یکی از حدها باعث می شود 2زنا کند ]

که مردم کار نامشروع نکنند و دنیا و آخرت آنان را حفظ می کند و منفعتش برای آنان 

 ن ببارد.بیشتر است از این که چهل روز بارا

----------------------------------- 

 [ ) من اراکی 6]

 (، )نوری (: محرمهای نسبی خود ..

 [ ) من اراکی 2]

(: و نیز اگر مردی به اکراه )با وادار کردن زن ( زنا کند باید او را بکشند. ]پایان مسأله [ 

)زنجانی (: مسأله اگر کسی با یکی از محرمهای نسبی خود مثل خواهر و مادر زنا کند، 

باید یک ضربت با شمشیر به گردن وی بزنند، خواه زنده بماند یا کشته شود و اگر کسی 

د زنا کند باید او را سنگسار کرد، و اگر مردی زنی را اجبار کرده و با او با زن پدر خو

 زنا کند، باید او را کشت ؛ همچنین است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند.

 363ص: 

اگر مرد آزادی زنا کند، باید او را صد تازیانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا کند  2مسأله 

و در هر دفعه صد تازیانه اش بزنند، در دفعه چهارم باید او را بکشند ولی کسی که زن 

عقدی دائمی یا کنیز مملوک دارد و در حالی که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزدیکی 

ت هم بخواهد می تواند با او نزدیکی کند، اگر با زنی که بالغه و عاقله است کرده و هر وق

 زنا کند باید او را سنگسار نمایند.
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)اراکی (: مسأله اگر مرد آزادی بدون اکراه زن زنا کند در صورتی که آن مرد زن داشته 

ده باشد باید رباشد، باید او را صد تازیانه بزنند و اگر زن داشته باشد و با او نزدیکی نک

عالوه بر صد تازیانه سر او را بتراشند و از شهر خود و شهری که این عمل را در آن 

مرتکب شده و حد خورده او را بیرون کنند و به دستور حاکم شرع تبعیدش می نمایند و 

اگر زن آزادی زنا کند و شوهر نداشته باشد یا شوهر داشته باشد و با او نزدیکی نکرده 

باید او را صد تازیانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا کنند و در هر مرتبه صد  باشد فقط

تازیانه بزنند در مرتبه چهارم باید آنها را بکشند، ولی کسی که زن عقدی دائمی دارد و 

در حالی که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزدیکی کرده و هر وقت هم می خواهد می 

ر با زنی که بالغه و عاقله است زنا کند در صورتی که پیرمرد تواند با او نزدیکی کند اگ

باشد باید بعد از صد تازیانه او را سنگسار کنند و در صورتی که پیرمرد نباشد فقط او را 

سنگسار نمایند و همچنین زنی که در عقد دائمی است و در حالی که بالغه و عاقله و 

شوهر او بخواهد می تواند با او نزدیکی کند، آزاده بوده با او نزدیکی شده و هر وقت هم 

اگر با بالغ چه عاقل چه مجنون زنا کند، در صورتی که پیر زن باشد باید بعد از صد تازیانه 

او را سنگسار کنند و در صورتی که پیر زن نباشد باید او را فقط سنگسار کنند و یا اگر 

 زن محصنه با نابالغ زنا کند فقط صد تازیانه دارد.

)گلپایگانی (: مسأله اگر مرد مسلمان آزادی با غیر محارم خود زنا کند، بدون اکراه زن ، 

باید او را صد تازیانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه صد تازیانه اش بزنند، 

 در دفعه چهارم باید او را بکشند و اگر زن را اکراه نماید، باید آن مرد را بکشند.

زن عقد دائمی یا ملک یمین دارد و در حالی که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او کسی که 

نزدیکی کرده و هر وقت هم بخواهد می تواند با او نزدیکی کند، اگر با زنی که بالغه و 

عاقله است زنا کند باید او را سنگسار نمایند. بلکه بعید نیست جمع بین صد تازیانه که 

دن که بعد از تازیانه باشد. و اگر زن داشته باشد و تا کنون با او اول بزنند و سنگسار نمو
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نزدیکی نکرده باشد، باید عالوه بر صد تازیانه سر او را بتراشند و از شهری که این عمل 

 را در آن مرتکب شده بیرون کنند.

 369ص: 

م ک)زنجانی (: مسأله اگر مرد بالغ عاقل بدون عذر شرعی )همچون اکراه و ندانستن ح

مسأله یا موضوع آن ( زنا کند ) در غیر مواردی که در مسأله پیشین گفته شد( باید او را 

صد تازیانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه صد تازیانه اش بزنند، در دفعه 

چهارم باید او را بکشند، ولی اگر زنا کننده همسر دائمی داشته باشد که با او نزدیکی 

و هر وقت هم بخواهد می تواند با او نزدیکی کند، باید او را بعد از زدن صد تازیانه کرده 

سنگسار نمایند. حکم زنی که با شرایط فوق زنا دهد، همانند حکم مردی است که زنا 

 می کند.

و اگر مردی با زنی عقد ازدواج دائمی ببندد و پیش از نزدیکی با او زنا کند، سرش را 

از شهری که در آن سکنا گزیده ، یک سال تبعید می کنند، و در این  تراشیده و او را

مدّت زنش را از او جدا نگاه می دارند و همین طور اگر زنی قبل از نزدیکی شوهر با او 

زنا دهد، یک سال تبعید می گردد. حکم تبعید و سرتراشی زنا کننده در صورتی است 

ی زنا دهنده هم در صورتی است که کسکه تا کنون نزدیکی نکرده است و حکم تبعید 

 با او نزدیکی نکرده باشد.

مشهور این است که اگر مرد ببیند که کسی با زن او زنا می کند چنانچه نترسد  3مسأله 

که به او ضرری بزنند، می تواند هر دو را بکشد ولی این حکم ، خالی از اشکال نیست و 

ین مسأله در رساله آیت اللّه )صافی ( نیست [ ا6به هر حال آن زن بر او حرام نمی شود ]

اگر مرد مکلف عاقل با مکلف عاقل دیگر لواط کند باید هر دوی آنان را بکشند.  9مسأله 

و حاکم شرع می تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست 
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( گفته شد 2طی که در مسأله )و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد و با شرای

 [2می تواند سنگسارش کند ]

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

(: این حکم ، محل اشکال است و به هر تقدیر آن زن بر او حرام نمی شود. )اراکی (: 

بزنند،  یمسأله اگر مردی ببیند که کسی با زن او زنا می کند، چنانچه نترسد که به او ضرر

 می تواند هر دو را بکشد

 [ ) من تبریزی 2]

(: ولی اگر لواط کننده غیر محصن باشد، کشتن او اشکال دارد، و بعید نیست حدش جَلد 

 باشد.

 ) من اراکی 

(: مسأله اگر مرد مکلّف عاقلی با انسان دیگری چه بالغ و چه غیر بالغ و چه عاقل و چه 

کشند و همچنین اگر مرد مکلّف عاقل با اختیار مورد لواط غیر عاقل لواط کند باید او را ب

دیگری چه عاقل چه غیر عاقل چه بالغ و چه غیر بالغ واقع شود باید او را بکشند، و حاکم 

شرع می تواند لواط کننده و مفعول را با شمشیر بکشد، یا سنگسار کند، یا زنده به آتش 

ی بلندی به زیر اندازد و یا دیواری را روی او بسوزاند، یا دست و پای او را ببندد و از جا

 خراب کند.

 ) من گلپایگانی 
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(، )صافی (: مسأله اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل ِ دیگر لواط کند، اگر هر دو به 

این عمل راضی باشند، باید هر دوی آنان را بکشند و اگر یکی مکره باشد و از ترس 

ت و حاکم شرع می تواند لواط کننده را با شمشیر جانش مرتکب شده ، او را نباید کش

بکشد ) )گلپایگانی (: یا سنگسار کند( یا زنده به آتش بسوزاند یا دست و پای او را ببندد 

 و از جای بلندی به زیر اندازد و یا دیواری را روی او خراب کند.

 ) من زنجانی 

ی و اجبار( لواط کند چنانچه (: مسأله اگر مرد عاقل بالغ بدون عذر شرعی )همچون نادان

دارای همسر دائمی باشد که با او نزدیکی کرده و هر وقت بخواهد می تواند نزدیکی 

کند سنگسار می گردد، و اگر چنین نباشد، صد تازیانه به او زده می شود. ولی لواط 

دهنده در هر حال کشته می شود، کیفیت قتل وابسته به نظر حاکم شرع است که وی آن 

 به شیوه ای که در بازداشتن جامعه از گناه مؤثر است اجرا کند.را 

 361ص: 

اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد، در صورتی که  1مسأله 

قاتل و کسی که به او دستور داده ، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را باید کشت و 

 یرد.کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بم

)زنجانی (: مسأله اگر عاقل بالغ عمداً و به ناحق دیگری را بکشد اولیاء مقتول حق کشتن 

قاتل را دارند و اگر عاقل بالغی قاتل به شمار نیاید ولی به دستور وی ، دیگری کسی را 

عملًا و به ناحق بکشد دستور دهنده به حبس ابد مجازات می شود، اولیاء مقتول که حقّ  

 ند کسانی هستند که از میّت ارث می برند.قصاص دار
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اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند  1مسأله 

خود را عمداً بکشد باید به دستوری که در احکام دیه گفته می شود دیه بدهد و هر قدر 

سری را از روی شهوت هرگاه کسی پ 9[ مسأله 6حاکم شرع صالح می داند او را بزند ]

ببوسد، حاکم شرع از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه هر قدر صالح می داند به او می زند 

[ و روایت شده است که خداوند عالم دهانه ای از آتش به دهان او می زند و مالئکه 2]

 دآسمان و زمین و مالئکه رحمت و غضب بر او لعنت می کنند و جهنم برای او مهیا خواه

 بود، ولی اگر توبه کند توبه او قبول می شود.

----------------------------------- 

 [ ) من گلپایگانی 6]

 (، )صافی (: او را تعزیر نماید.

 ) من زنجانی 

(: مسأله اگر فرزندی پدر خود را عمداً و به ناحق بکشد، اولیاء مقتول حق کشتن وی را 

دارند، ولی اگر پدری فرزند خود را به ناحق بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه 

 گفته می شود، دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صالح بداند او را بزنند.

 [ ) من اراکی 2]

صالح می داند، تازیانه به او می زند، و از نود و نه تجاوز نمی کند  (: حاکم شرع هر قدر

.. 

 ) من زنجانی 
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(: مسأله هر گاه کسی در حال احرام پسری را از روی شهوت ببوسد، صد تازیانه به او 

می زنند و اگر چنین گناهی را در غیر حال احرام مرتکب شود هر مقداری که حاکم 

انه تا نود تازیانه به او می زنند. درباره این گناه روایت شده شرع صالح بداند از سی تازی

که هر کس آن را مرتکب شود، خداوند عالم دهانه ای از آتش به دهان او می زند و نیز 

روایت شده که مالئکه آسمان و زمین و مالئکه رحمت و غضب بر او لعنت می کنند و 

 جهنم برای او مهیّا است .

 361ص: 

مردی ، مرد و زن را برای زنا، یا مرد و پسر را برای لواط به هم برساند، باید اگر  3مسأله 

هفتاد و پنج تازیانه به او بزنند و مشهور آن است که بعد از هفتاد و پنج تازیانه باید سر او 

را بتراشند و در کوچه و بازار بگردانند و از آن محلی که در آن محل این کار را کرده 

 ی این حکم ، ثابت نیست .بیرونش کنند ول

)اراکی (: مسأله اگر کسی مرد و زن را برای زنا یا مرد و پسر را برای لواط به هم برساند، 

چنانچه آن کس زن باشد، باید هفتاد و پنج تازیانه به او بزنند و اگر مرد باشد، بعد از 

وچه و بازار و در کهفتاد و پنج تازیانه بنا بر مشهور بین اصحاب باید سر او را بتراشند 

بگردانند و از شهری که در آن اینکار را کرده بیرونش کنند. )گلپایگانی (، )صافی (: 

مسأله اگر کسی مرد و زن را برای زنا یا دو نفر را برای لواط به هم برساند، باید هفتاد و 

مل را مرتکب ع پنج تازیانه به او بزنند و اگر مرد باشد ) )گلپایگانی (: و در مرتبه دوّم این

شود، باید( عالوه بر هفتاد و پنج تازیانه ، از محلّی که در آن محل این کار را کرده ، 

 بیرونش کنند.

)زنجانی (: مسأله اگر کسی مرد و زن را برای زنا یا مرد و پسر را برای لواط بهم برساند، 

نج تازیانه بعد از هفتاد و پبنا بر مشهور هفتاد و پنج تازیانه به او می زنند و اگر مرد باشد، 
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سر او را تراشیده و در کوچه و بازار گردانیده و از محلی که در آن محل این کار را 

 کرده بیرونش می کنند.

[ و بدون آن که او 6اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند، یا با پسری لواط نماید ] 7مسأله 

 ست .را بکشند جلوگیری از او ممکن نباشد، کشتن او جایز ا

اگر کسی به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و آزاد است نسبت زنا یا لواط  64مسأله 

 [ باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند.2بدهد، یا ولد الزّنا بگوید ]

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

 (: اگر کسی بخواهد زنا یا لواط نماید ..

 ) من تبریزی [ 2]

 (: و نتواند به طریق شرعی ، صحّت نسبت را اثبات کند ..

 ) من اراکی 

(، )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر شخص بالغ عاقل به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و 

عاقل و آزاد است و علناً زناکار نباشد، نسبت زنا یا لواط بدهد، یا ولد الزنا بگوید، باید 

هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند ) )اراکی (: نه مانند زدن در حدّ زنا، بلکه حدّ 

 وسط(.

 ) من زنجانی 
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(: مسأله اگر بالغ عاقل به مرد یا زن مسلمان بالغ عاقل عفیفی ، نسبت زنا یا لواط یا سحق 

بدهد و شرعاً نتواند آن را ثابت کند، باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند؛ تازیانه 

 به طور متوسط زده می شود و به جز عبا سایر لباسهای وی را نباید کند.

 مورد از این حد استثنا شده است : چند

اوّل : اگر دو نفر هم دیگر را به زنا یا لواط یا سحق نسبت دهند حدّ ساقط می گردد، بلکه 

 آن دو به حکم حاکم شرع تعزیر می گردند.

 دوم : اگر پدری به فرزند خود چنین نسبتی بدهد حدّ ساقط است ، بلکه تعزیر می گردد.

ود چنین نسبتی بدهد، حکم خاصی دارد که در کتب فقهی در سوم : اگر شوهر به زن خ

آمده است . اگر کسی به دیگری ولد الزنا بگوید، چنانچه این جمله نسبت « لعان »فصل 

زنا به پدر و مادر وی بدهد، حدّ فوق درباره او ثابت است ، ولی اگر تنها از باب فحاشی 

گناهی انجام داده است ولی حدّ فوق باشد و نسبت زنا به طور جدّی مطرح نباشد، کار 

 درباره اش نیست .

گفتنی است که این حدّ حق ّ کسی است که به او چنین توهینی شده است و اگر او 

 ببخشد، حدّ جاری نمی گردد.

 369ص: 

[ شراب 6کسی که مکلف و عاقل است اگر از روی اختیار و علم به حرمت ] 66مسأله 

بخورد، در دفعه اّول و دوّم باید هشتاد تازیانه به او بزنند و در دفعه سوّم باید او را بکشند 

 [ و چنانچه مرد باشد الزم است برای تازیانه زدن بدن او را غیر از عورتش برهنه کنند.2]

----------------------------------- 
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 [ ) من اراکی 6]

 (: اگر از روی اختیار ..

 [ ) من اراکی 2]

(: در دفعه اوّل و دوّم باید تمام بدنش را غیر از عورت برهنه کنند و هشتاد تازیانه بر پشت 

 و کتف او بزنند و بنا بر مشهور در دفعه سوّم باید او را بکشند.

 ) من تبریزی 

ل و دوّم باید تمام بدنش را غیر از عورت برهنه کنند و هشتاد تازیانه به او (: در دفعه اوّ

 بزنند و در دفعه سوّم باید او را بکشند.

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: مسأله کسی که مکلف و عاقل است اگر از روی اختیار شراب بخورد، در 

انه عورت برهنه کنند و هشتاد تازی دفعه اّول و دوّم باید اگر مرد باشد تمام بدنش را غیر از

 به او بزنند و در دفعه سّوم یا چهارم باید او را بکشند و زن را نباید برهنه کنند.

 ) من زنجانی 

(: مسأله اگر شخص بالغ عاقلی بدون عذر شرعی شراب یا دیگر مشروبات مست کننده 

شند. در دفعه سوم باید او را بک بخورد، در دفعه اوّل و دوم باید هشتاد تازیانه به او بزنند و

و چنانچه مرد باشد الزم است برای تازیانه زدن ، بدن او را غیر از عورتش برهنه کنند، 

برای اجرای این حدّ، الزم نیست به اندازه ای بخورد که مست شود، بلکه اگر مقدار 

 اندکی هم بخورد حدّ ثابت می گردد.
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 363ص: 

[ طالی سکه 6است اگر سه نخود و سه پنجم نخود ]کسی که مکلف و عاقل  62مسأله 

دار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در 

شرع برای آن معین شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از 

[ پای چپ او را از وسط 2بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوّم ]

[ ببرند و در دفعه سوّم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند 3]

 [ و در صورتی که در مرتبه چهارم در زندان یا غیر آن دزدی کند، باید او را بکشند.9]

----------------------------------- 

 [ ) من اراکی 6]

 )صافی (، )تبریزی (، )نوری (: چهار نخود و نیم ..(، )گلپایگانی (، 

 [ ) من اراکی 2]

 (، )گلپایگانی (، )صافی (، )تبریزی (: بنا بر احتیاط باید ..

 [ ) من گلپایگانی 3]

 (، )اراکی (، )صافی (: وسط قدم ..

 ( ) من اراکی 9)

 و اگر ندارد از بیت(، )گلپایگانی (، )صافی (: چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش 

 المال بدهند و در صورتی که در زندان دزدی کند، باید او را بکشند.

 ) من تبریزی 
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 (: چنانچه مال دارد، خرج او را از مال خودش و اگر ندارد، از بیت المال بدهند ..

 ) من زنجانی 

ایی را که دینار شرعی بدزدد، چنانچه شرطه 61(: مسأله اگر بالغ عاقلی ، مالی به ارزش 

در کتب فقهی ذکر شده دارا باشد، در دفعه اّول باید چهار انگشت دست راست او را از 

بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و دفعه دوم باید پای چپ او را از وسط 

قدم ببرند و پاشنه پا را باقی بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم باید او را حبس کنند 

یرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم دزدی کند، تا بم

 باید او را بکشند.

نخود می باشد، ولی در مسأله  63مثقال معمولی یعنی  39دینار شرعی بنا بر مشهور 

([ گفتیم که ظاهراً وزن دینار شرعی از این مقدار بیشتر است ؛ بنا بر نظر برخی 6371]

 9/ 91گرم و بنا بر برخی دیگر، دینار شرعی تقریباً  9/ 29محقّقان ، دینار شرعی تقریباً 

 گرم می باشد.

گرم می باشد و تا ارزش مال دزدی به  4/ 7بر این نظر، نصاب حدّ سرقت ، حدود بنا 

 مقدار قطعی نصاب نرسد، حدّ اجرا نمی گردد.

 367ص: 

 احکام دیه 

[ بکشد، در صورتی 6اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و بناحق مسلمانی را ] 63مسأله 

تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر  [ ولی ّ کشته می2که مقتول ، مَرد یا پسر باشد ]

مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا 

[ لکن اگر قاتل مرد باشد باید 3دختر باشد اگر چه می شود قاتل مسلمان او را کشت ]
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دهند و باشد، مطلقاً دیه باید بنصف دیه او را به ولی ّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ 

دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین 

راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع 

تل است امعین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با ق

و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنا بر این می تواند قیمت نقره 

را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال 

بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج 

مروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی ا

را بکشد، ولی ّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می تواند از عاقله یعنی قوم و خویشان 

[ و اگر از روی خطای 9پدری قاتل و در صورت ندادن آنها از خود قاتل ، دیه بگیرد ]

[ که عادتاً کشنده 1، به این معنا که شخصی ، کسی را با آلتی بزند ]شبیه به عمد بکشد

نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد، در این فرض ، خود قاتل باید دیه 

 بدهد و ولی ّ مقتول حق ّ کشتن او را ندارد.

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 (: دیگری را ..

 [ ) من تبریزی 2]

 (: مرد و مسلمان باشد ..

 [ ) من تبریزی 3]

 (: اگر مقتول زن و مسلمان باشد، می شود قاتل مسلمان او را کشت ..
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 [ ) من تبریزی 9]

(، )نوری (: می تواند از عاقله ) )تبریزی (: یعنی قوم و خویشان پدری قاتل )نوری (: یعنی 

ت اشند( به تفصیلی که در کتب مفصلّه مذکور اسمردانی که خویشاوند پدری قاتل می ب

 ، دیه بگیرد ..

 [ ) من تبریزی 1]

 (: با آلتی برنده ..

 ) من اراکی 

(: مسأله اگر کسی عمداً و بناحق دیگری را بکشد، ولی ّ کشته می تواند قاتل را عفو کند 

ه ذکر شده لو یا در صورتی که شرایط در قاتل و مقتول باشد به طوری که در کُتُب مفص

او را بکشد یا با رضایت او مقداری که در مسأله بعد گفته می شود از او دیه بگیرد، یا به 

چیز دیگری با هم مصالحه کنند. اما اگر از روی خطا کسی را بکشد، کشته نمی شود، و 

 برای خطا دو صوت است :

د، که در کسی را بکش اوّل : خطای محض ؛ مثل اینکه برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً

این صورت ولی ّ کشته می تواند از عاقله یعنی پسر و پدر و مردان ، از خویشان پدری 

 قاتل ، به تفصیلی که در کُتُب مفصل مذکور است دیه بگیرد.

دوّم : خطای شبه عمد؛ مثل اینکه کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد 

اقاً کشته شود، که در این فرض ولی ّ مقتول می تواند از خود کشتن هم نداشته باشد و اتف

 قاتل دیه بگیرد.

 ) من گلپایگانی 
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(: مسأله اگر کسی عمداً و بناحق ، دیگری را بکشد، ولی ّ کشته می تواند قاتل را عفو 

کند یا بکشد، اگر شرائط قصاص در قاتل و مقتول باشد؛ یا مقداری که در مسأله بعد 

، از او دیه بگیرد. امّا اگر کشتن از روی خطا بکشد مثلًا برای حیوانی تیر گفته می شود

بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولی ّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می تواند دیه 

 بگیرد.

 ) من صافی 

(: مسأله اگر شخص بالغ و عاقل عمداً و بناحق مسلمانی را بکشد، ولی ّ کشته می تواند 

را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا با مصالحه قاتل 

طرفین مالی که به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد از او بگیرد اما اگر از روی خطا 

یا شبه عمد بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد یا کسی را به 

نمی کشد بزند و با آن زدن کشته شود در این دو صورت ولی ّ کشته حق چیزی که نوعاً 

 ندارد او را بکشد اما می تواند دیه بگیرد.

 ) من زنجانی 

 (: مسأله قتل بر سه گونه است :

اوّل : قتل عمدی ، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را می کشد یا با وسیله ای 

که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقالیی این امر را بدهد قتل صورت 

 می گیرد.

دوم : قتل شبه عمد؛ در قتل شبه عمد، شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت 

تل این امر را احتمال نمی دهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقًا کشنده نیست و یا قا

 بکشد.
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سوم : قتل خطاء محض ؛ در قتل خطاء محض ، قاتل انجام کاری بر روی مقتول راقصد 

 نکرده ، بلکه مثلًا برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است .

کشنده را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص در قتل عمد، ولی ّ کشته می تواند 

، او را با حکم حاکم شرع بکشد، و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد، اگر چه قاتل 

مسلمان او را هم می توان کشت ، لکن اگر قاتل مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی 

اری که طرفین راضی بدهند و ولی ّ مقتول می تواند در صورت رضایت آن ها به مقد

شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معیّن 

شده است ، چون اندازه هایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است ، قاتل می 

 تواند هر اندازه ای را که مایل است انتخاب کند، بنا بر این می تواند قیمت نقره را که از

سایر اقسام دیه کمتر است بدهد. و اگر رضایت آن ها به قسم خاصی از دیه باشد، قاتل 

 باید همان قسم را بدهد.

در قتل شبه عمد و خطای محض ، ولی ّ کشته حق ندارد کشنده را بکشد، بلکه حق 

دریافت دیه دارد، که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله )یعنی 

 و خویشان پدری قاتل ( و در صورت ندادن آن ها، از خود قاتل دیه گرفته می شود. قوم

 324ص: 

دیه ای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد  69مسأله 

 یکی از شش چیز است :

در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند. و در قتل خطای محض و « اوّل »

 عمد سن شترها کمتر از این است . شبه

 دویست گاو.« دوّم »
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 هزار گوسفند.« سوّم »

 326ص: 

دویست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچه است و اولی این است که از پارچه های یمن « چهارم »

 ( نخود است .63هزار مثقال شرعی طال که هر مثقال « پنجم [ »6باشد ]

( نخود نقره سکّه دار است . و اگر مقتول ، 62/ 1 ده هزار درهم که هر درهمی« ششم »

زن و مسلمان و آزاد باشد، دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است و اگر 

مقتول کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که 

ه ندارد و دیه مقتولی زن باشد دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد دی

که غالم یا کنیز باشد قیمت اوست در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی 

 که قتل عمدی هم باشد نمی شود قاتل آزاد را برای او کشت .

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 ست که در یمن می بافند ..(: چهارم : دویست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچه ای ا

 ) من اراکی 

(: مسأله دیه ای که قاتل باید بدهد، در صورتی که مقتول ، مرد مسلمان آزاد باشد، یکی 

از این شش چیز است : اوّل : در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشد و در 

ه ، کمتر از دقتل خطایی و شبه عمد، سن شترها به تفصیلی که در کُتُب مفصل ذکر ش

این مقدار است . دوم : دویست گاو. سوم : هزار گوسفند. چهارم : دویست حُلَّه و هر 

حُلَّه دو پارچه از برد یمانی است . پنجم : هزار دینار طال که هر یک ، یک مثقال شرعی 
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نخود طالی سکه دار است . ششم : ده هزار درهم که در هر  63است و مثقال شرعی ، 

نخود نقره سکه دار است و باید دانست که دیه عمدی را ، جانی باید در  62/ 1درهمی 

طول یک سال بپردازد و از یک سال تأخیر نیندازد و در شبه عمد باید از دو سال بیشتر 

تأخیر نکند و در خطای محض ، عاقله او باید در طول سه سال دیه را بپردازند و از سه 

 سال تأخیر نیندازند.

 گانی ) من گلپای

(: مسأله دیه کشتن مرد مسلمان آزاد که قاتل باید بدهد یکی از شش چیز است : اوّل : 

صد شتر که داخل سال ششم شده باشد. دوّم : دویست گاو. سوّم : هزار گوسفند. چهارم 

: دوست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچه ای است که در یمن می بافند. پنجم : هزار مثقال شرعی 

 62/ 1نخود سکه دار است . ششم : ده هزار دهم که هر درهمی  63مثقال آن  طال که هر

 نخود نقره سکه دار است و از زن مسلمان آزاد نصف هر یک است .

 ) من زنجانی 

(: مسأله اگر کسی مرد مسلمانی را بکشد، دیه ای که باید قاتل یا عاقله وی بدهند، یکی 

 از شش چیز است :

د شتر، که بنا بر احتیاط واجب داخل سال ششم شده باشند. و بهتر اوّل : در قتل عمدی ص

آن است نری باشند که اخته و رگ مالیده نیست ؛ و در قتل شبه عمد و خطای محض 

شرائط دیگری از جهت سن و نری و مادگی در شتر معتبر است که در کتابهای فقهی 

 مفصل آمده است .

 دوم : دویست گاو.

 سوم : هزار گوسفند.
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چهارم : دویست حلّه ؛ حلّه نوعی پارچه بوده و چون در تفسیر آن اختالفاتی در میان 

لغویان وجود دارد، احتیاط آن است که برای پرداخت دیه ، سایر اقسام آن را اختیار 

 کنند.

( نخود طالی 63پنجم : هزار دینار طالی شرعی ، که بنا بر مشهور، مقدار هر دینار طال 

 د.سکّه دار می باش

 نخود نقره سکه است . 62/ 1ششم : ده هزار درهم ، که بنا بر مشهور، هر درهم 

[ توضیح بیشتری داده 6379و  6371 6319درباره مقدار دقیقتر دینار و درهم در مسأله ]

 شد.

و اگر مقتول زن مسلمان باشد، دیه او در هر یک از شش چیز نصف دیه مرد است و اگر 

مقتول کافر ذمّی باشد، در صورتی که مرد باشد، دیه او هشتصد درهم و در صورتی که 

 زن باشد دیه او چهارصد درهم می باشد؛ و اگر کافر غیر ذمّی باشد، دیه ندارد.

 ) من صافی 

د مسلمان آزاد یکی از شش چیز است به این تفصیل که در قتل (: مسأله دیه کشتن مر

شبه عمد: اول : سی نفر شتر داخل در سال سوم و سی نفر داخل در سال چهارم و چهل 

نفر ] که [ داخل در سال ششم شده و حمل داشته باشند. دوم : دویست گاو. سوم : هزار 

ه است و احتیاط این است که اگر یافت گوسفند. چهارم : دویست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچ

نخود سکه  63شود از نوع یمنی آن باشد. پنجم : هزار مثقال شرعی طال که هر مثقال آن 

نخود نقره سکه دار است . و در  62/ 1دار است . ششم : ده هزار درهم که هر درهمی 

ماده داخل  رقتل خطا بیست نفر شتر داخل در سال دوم و بیست نفر شتر نر و سی نفر شت

در سال سوم و سی نفر که داخل در سال چهارم شده باشند و در پنج مورد ذکر شده 
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دیگر تفاوت ندارند و در همه اینها دیه زن مسلمان آزاد نصف هر یک است . و در قتل 

عمد مصالحه طرفین به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر یا چنانچه در مسأله قبل بیان شد جایز 

اردی که در قتل عمد، حکم قصاص نیست ، دیه قتل عمد نیز چنانچه گفته است و در مو

 شد شش چیز است ، فقط در شتر، صد شتری است که داخل در سال ششم شده باشد.

 322ص: 

 دیه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مسأله پیش گفته شد: 61مسأله 

پلک چشم او را از بین ببرد و اگر یک اوّل : آن که دو چشم کسی را کور کند، یا چهار 

[ دوم : دو گوش کسی را ببرد یا 6چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد ]

[ و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید 2کاری کند که هر دو گوش او کر شود ]

لح ص نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد أحوط این است که با او

[ چهارم : زبان کسی را از بیخ ببرد 9[ سوم : تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد. ]3نماید. ]

و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت مخارج حروفی که به جهت قطع زبان از بین 

رفته است مالحظه نمایند و دیه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسیم کنند و نسبت آن 

ا بدهد و اولی این است که با مقداری که در مالحظه مساحت یعنی نصف یا ثلث مقدار ر

[ 1یا ربع و مانند اینها واجب می شود مالحظه نموده هر کدام بیشتر است آن را بدهد. ]

پنجم : تمام دندانهای کسی را از بین ببرد و در صورتی که بعضی از دندانها را از بین ببرد 

[ باید برای هر دندانی از دندانهای جلو که 1ن مرد باشد ]در صورتی که صاحب دندا

دوازده عدد است پانصد درهم دیه بدهد و برای هر یک از دندانهای دیگر که هیجده 

عدد است دویست و پنجاه درهم بدهد و اگر زن باشد دیه آن تا بمقداری که به ثلث دیه 

ه د دیه دندانهای او نصف دینرسد با دیه مرد مساوی است و در صورتی که به ثلث برس
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[ ششم : هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر یک دست 9دندانهای مرد است . ]

 را از بند جدا کند، باید

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]

 ( دیه گرفته می شود ..69(: و در هر پلک چشم هم 

 [ ) من گلپایگانی 2]

 امید خوب شدن در آن نباشد .. (، )صافی (: و

 ) من نوری 

(: یا قوه بویائی و یا قوه چشائی و یا قوه لمس او را از بین ببرد و همچنین در هر جنایتی 

که یکی از قدرتهای بدنی را از بین ببرد مثل این که قدرت تولید مثل و انزال منی را از 

 ز بین ببردبین ببرد یا سلس البول ایجاد کند یا ایجاد صوت را ا

 [ ) من اراکی 3]

 (، )گلپایگانی (، )صافی (: اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد ..

 ) من زنجانی 

 (: دیه نرمه هر گوش ، ثلث دیه آن گوش است ..

 [ ) من اراکی 9]

 (: یا کاری کند که حس بویایی او را از بین ببرد ..
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 [ ) من اراکی 1]

بان کسی را که الل نیست از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید (: چهارم : ز

مالحظه کند نسبت آن را به مساحت تمام زبان و دیه تمام را بر آن تقسیم نماید و همچنین 

مالحظه کند نسبت نقص حروفی که به آن نمی تواند تکلم کند به حروف بیست و 

 هد ..هشتگانه و هر کدام بیشتر است ، آن را بد

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: چهارم : زبان کسی را که الل نیست از بین ببرد و ا گر مقداری از آن را ببرد 

باید به نسبت نقص حروف بیست و هشتگانه دیه بدهد که اگر یک حرف نتواند بگوید 

یک بیست و هشتم دیه و اگر دو حرف نتواند دو بیست و هشتم ، و اگر تمام زبان کسی 

ه الل باشد ببرند، ثلث دیه را باید بدهند و اگر مقداری از زبان الل را ببرند، باید به ک

نسبت نقص زبان دیه بدهند: یعنی در نصف ، نصف ِ ثلث و در ربع ، ربع ِ ثلث دیه را 

 بدهند ..

 ) من تبریزی 

دیه بدهد،  ، (: چهارم : زبان کسی را از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت

و بنا بر احتیاط واجب باید مخارج حروفی که به جهت قطع زبان از بین رفته است مالحظه 

نمایند و دیه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسیم کنند و نسبت آن مقدار را با مقداری 

که در مالحظه مساحت یعنی نصف یا ثلث یا ربع و مانند اینها واجب می شود مالحظه 

 هر کدام بیشتر است آن را بدهد ..نموده ، 

 ) من زنجانی 
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(: چهارم : زبان کسی را از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت حروف 

بیست و هشتگانه که به جهت قطع زبان از بین رفته دیه بدهد؛ مثلًا اگر یک حرف را 

ت به چهار حرف فارسی نیز و .. و نسب 223دیه و اگر دو حرف نتواند  623نتواند بگوید 

بر طبق نظر حاکم شرع دیه گرفته می شود. و در کسی که الل است اگر تمام زبان را 

ببرد ثلث دیه را باید بدهد و اگر مقداری از زبان الل را ببرد باید به نسبت مساحت قطع 

یه قطع و د 6362 61شده از زبان از دیه الل را بدهد؛ بنا بر این دیه قطع نصف زبان الل 

 خواهد بود .. 6363 67ثلث زبان الل 

 [ ) من تبریزی 1]

(: باید برای هر دندانی پانصد درهم دیه بدهد و اگر زن باشد دیه آن تا به مقداری که به 

ثلث دیه برسد با دیه مرد مساوی است و در صورتی که از ثلث بگذرد دیه دندانهای او 

 است . ]پایان مورد پنجم [نصف دندانهای مرد 

 [ ) من اراکی 9]

(، )گلپایگانی (، )صافی (: پنجم : تمام دندانهای کسی را از بین ببرد و دیه هر کدام از 

دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد باال و شش عدد پایین می باشد، پنجاه مثقال 

ار( است و هر مثقال شرعی طال ) )اراکی (: طالی سکه دار یا پانصد درهم نقره سکه د

نخود است و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها باال و  63شرعی 

هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید بیست و پنج مثقال شرعی طال ) )اراکی (: طالی 

 سکه دار یا دویست و پنجاه درهم نقره سکه دار( بدهد ..

 323ص: 
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[ هفتم : ده انگشت کسی را ببرد و دیه انگشت ابهام 3د. ]نصف دیه کشتن مثل او را بده

ثلث دیه دست و دیه سایر انگشتها سدس است و دیه در زن اگر به ثلث برسد نصف دیه 

[ هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد، باید 64[ هشتم : ]7مرد است . ]

دو پای کسی را تا مفصل یا همه ده  [ هر62[ نهم : ]66نصف دیه کشتن مثل او را بدهد ]

[ دهم : 63انگشت پا را ببرد و دیه هر انگشت پا مثل دیه آن انگشت از دست است . ]

 [ تخمهای مردی را از بین ببرد.69]

[ و اگر پشت کسی 61یازدهم : طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. ]

[ احوط این 61مام دیه را بدهد اگر چه ]را طوری بشکند که دیگر درست نشود )باید ت

 است که رجوع به صلح شود.

----------------------------------- 

 [ ) من اراکی 3]

 (، )گلپایگانی (، )زنجانی (: باید نصف دیه کشتن را بدهد ..

 [ ) من اراکی 7]

کشتن  ه(، )گلپایگانی (: هفتم : ده انگشت کسی را ببرد و دیه هر انگشت ، ده یک دی

است ) )اراکی (: و گذشت که دیه زن یا مرد تا به ثلث برسد مساوی است و از ثلث که 

بگذرد دیه او نصف دیه مرد است ( هشتم : پشت کسی را طوری بشکنند که ) )گلپایگانی 

 (: نتواند بنشیند و( دیگر درست نشود ..

 ) من تبریزی 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

(: هفتم : ده انگشت کسی را ببرد و دیه هر انگشت در مرد یک دهم دیه کشتن است و 

 در زن تا ثلث دیه با مرد مساوی است و در بیشتر از ثلث نصف دیه انگشتان مرد است ..

 ) من زنجانی 

 ( دیه کشتن است ..664(: هفتم : ده انگشت کسی را ببرد و دیه هر انگشت ، 

 ) من صافی 

ده انگشت کسی را ببرد و در دیه هر انگشت دو قول است : قول ارجح این  (: هفتم :

است که دیه هر انگشت ده یک دیه کشتن است و قول دیگر این است که دیه انگشت 

ابهام ثلث دیه دست و دیه سایر انگشتها هر کدام یک ششم آن است و احتیاط رعایت 

 وم و در سایر انگشتان به قول اول عملتفاوت بین دو قول است که در دیه ابهام به قول د

شود و به هر حال دیه در زن اگر به ثلث برسد نصف دیه مرد است و اگر بخواهند به 

احتیاط عمل کنند، تفاوت بین دو قول را نسبت به رسیدن به ثلث بنا بر هر دو قول مالحظه 

 ت نشود ..سنمایند. هشتم : پشت کسی را طوری بشکند که نتواند بنشیند و دیگر در

 [ ) من گلپایگانی 64]

 (، )اراکی (، )صافی (: نهم : ..

 [ ) من زنجانی 66]

(: هر دو پستان زنی را یا مردی را ببرد و اگر یکی از آن ها را ببرد، باید نصف دیه کشتن 

 را بدهد ..

 [ ) من اراکی 62]
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 (، )گلپایگانی (، )صافی (: دهم : ..

 [ ) من اراکی 63]

نی (، )زنجانی (: دیه هر انگشت ، ده یک دیه کشتن است ) )اراکی (: و (، )گلپایگا

گذشت که دیه زن با مرد تا به ثلث برسد مساوی است و از ثلث که بگذرد، دیه او نصف 

 دیه مرد است ( ..

 ) من تبریزی 

 (: دیه هر انگشت ، یک دهم دیه کشتن مثل اوست ..

 [ ) من گلپایگانی 69]

 (، )اراکی (، )صافی (: یازدهم : ..

 [ ) من زنجانی 61]

 (: ]و[ دوازدهم : به کسی صدمه ای بزند که دیگر بوی خوب و بد را نفهمد.

 ) من اراکی 

(، )گلپایگانی (: دوازدهم : طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. سیزدهم 

را نفهمد و اگر به کسی صدمه ای : به کسی صدمه ای بزند که دیگر بوی خوب و بد 

 بزند که منی از او خارج نشود بنا بر احتیاط واجب باید دیه کامله بدهد.

 ) من اراکی 
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(: یا صدمه ای بزند که دیگر منی از او خارج نشود و در این صورت بنا بر احتیاط واجب 

 باید نسبت به دیه کامل مصالحه کنند.

 ) من صافی 

کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. سیزدهم : آن که پشت  (: دوازدهم : طوری به

کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود و اگر به کسی صدمه بزند که دیگر بوی 

خوب و بد را نفهمد و یا به کسی صدمه ای بزند که منی از او خارج نشود، بنا بر احتیاط 

 واجب دیه کامله بدهد.

 ر رساله آیت اللّه ) من تبریزی [ ]قسمت داخل پرانتز د61]

دیه اعضاء بدن زن تا مقداری که به  2361( نیست [ مسأله اختصاصی )زنجانی (: مسأله 

ثلث دیه نرسیده ، با دیه مرد مساوی است و در صورتی که به ثلث برسد، دیه او نصف 

 دیه مرد خواهد بود.

 329ص: 

( گفته شد خود 63بر دیه که در مسأله )اگر اشتباهاً کسی را بکشد باید عالوه  61مسأله 

قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر 

این را هم نتواند شصت فقیر را سیر کند و اگر عمداً و به ناحق بکشد، در صورت عفو یا 

 اد نماید.ک بنده را آزگرفتن دیه باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و ی

)اراکی (: مسأله اگر اشتباهاً از روی خطای محض یا شبه عمد مسلمانی را با مباشرت 

بکشد اضافه بر حُکم دیه که گذشت باید یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند 

ز روی اباید دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند باید شصت فقیر را سیر کند و اگر 
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عمد و بناحق مسلمانی بکشد، در صورت عفو یا گرفتن دیه باید دو ماه روزه بگیرد و 

 شصت فقیر را سیر کند و یک بنده را آزاد نماید.

)گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر انسان کسی را عمداً و بناحق بکشد و ولی ّ مقتول عفو 

ه آزاد و شصت فقیر را سیر کند و یک بند کند یا دیه از او بگیرد باید دو ماه روزه بگیرد

نماید و اگر او را بکشند احتیاط الزم آن است که کِبار از ورثه کفاره را به نحوی که 

ذکر شد از سهم االرث خود بدهند ولی اگر اشتباهاً بکشد عاقله )یعنی قوم و خویش 

کُُتب  بطوری که درپدری قاتل مانند پدر و عمو و برادر بلکه پسران و اجداد پدری قاتل 

مفصله بیان شده ( باید دیه او را بدهند و خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده 

 آزاد کند دو ماه روزه بگیرد و ا گر این را هم نتواند؛ شصت فقیر را سیر کند.

)زنجانی (: مسأله در قتل عمد، در صورتی که اولیاء مقتول ، قاتل را عفو کنند، یا دیه 

بگیرند، قاتل باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند )البتّه وظیفه 

آزاد کردن یک بنده را هم دارد که در زمان کنونی منتفی است (. و در قتل شبه عمد یا 

خطای محض ، باید عالوه بر دیه ، خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد 

کنونی چنین است (، دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر این را هم  کند ) که در زمان

 نتواند، شصت فقیر را سیر کند.

اگر قتل در یکی از ماههای حرام )رجب ذی  2369مسأله اختصاصی )زنجانی (: مسأله 

بر دیه افزوده شده و دو ماه پی در پی روزه را نیز  63قعده ذی حجّه محرّم ( انجام گیرد، 

ماههای حرام بگیرد که طبعاً روز عید قربان هم در این دو ماه قرار می گیرد که  باید در

 در این مسأله ، روزه عید قربان هم واجب است .

کسی که سوار حیوان است اگر کاری کند که آن حیوان به کسی آسیب  69مسأله 

ه کس ببرساند، ضامن است . و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود، یا 
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اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط  63[ مسأله 6دیگر صدمه بزند، ضامن می باشد ]

[ چنانچه چیزی که سقط شده نطفه 2کند و آن سقط، آزاد و محکوم به اسالم باشد ]

نخود می  63باشد، دیه اش بیست مثقال شرعی طالی سکّه دار است ، که هر مثقال آن 

خون بسته باشد، چهل مثقال و اگر مُضغَه یعنی پاره گوشت باشد، باشد و اگر عَلَقه ، یعنی 

شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولی هنوز روح 

در او دمیده نشده ، صد مثقال و اگر روح در او دمیده شده ، چنانچه پسر باشد دیه او 

[ و در 3قال شرعی طالی سکّه دار است . ]هزار مثقال و اگر دختر باشد دیه او پانصد مث

 جمیع این صُوَر اگر عوض هر یک مثقال طال، ده درهم نقره بدهد کافی است .

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 (: آن کننده کار ضامن می باشد.

 [ ) من اراکی 2]

ده حامله سقط کند و سقط ش (، )گلپایگانی (، )صافی (: اگر انسان کاری کند که زن

 محکوم به اسالم و حریّت باشد ..

 [ ) من اراکی 3]

 (: بقیه مسأله ذکر نشده .

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: اگر دختر باشد دیه او پانصد مثقال شرعی طال است ) )صافی (: و در جمیع 

 این فروع اگر به جای یک دینار طال، ده درهم بدهد کافی است (.
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 ) من نوری 

( نخود است )زنجانی (: مسأله اگر انسان 63(: سکّه دار بودن معتبر نیست و هر مثقال 

کاری کند که زن حامله سقط کند و آن سقط به حکم مسلمان باشد؛ چنانچه چیزی که 

 94( دینار شرعی و اگر علقه یعنی خون بسته باشد 24سقط شده ، نطفه باشد دیه اش 

دینار و  34دینار و اگر استخوان شده باشد  14شت باشد دینار و اگر مضغه یعنی پاره گو

( دینار و اگر روح در او دمیده 6444اگر گوشت آورده ولی هنوز روح در او دمیده نشده 

 شده ، دیه وی همچون دیه انسان متولّد شده است .

 321ص: 

که  یاگر زن حامله کاری کند که بچه اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیل 67مسأله 

 در مسأله پیش گفته شد، به وارث بچه بدهد و به خود زن چیزی از آن نمی رسد.

 [ باید دیه زن و بچه را بدهد.6اگر کسی زن حامله را بکشد ] 24مسأله 

اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند، باید یک صدم دیه انسان را که  26مسأله 

گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد، باید  گفته شد به او بدهد. و اگر به 69در مسأله 

دو صدم بدهد و اگر خیلی از گوشت را پاره کند باید سه صدم بدهد و اگر به پرده نازک 

[ نمایان شود پنج صدم و اگر استخوان 2استخوان برسد، چهار صدم . و اگر استخوان ]

دم آید، پانزده ص بشکند ده صدم و اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود بیرون

 و اگر به پرده مغز سر برسد باید سی و سه صدم بدهد.

----------------------------------- 

 [ ) من زنجانی 6]
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 (: چنانچه بچه هم کشته شود ..

 ) من اراکی 

(: مسأله اگر کسی زن حامله را بکشد و حمل او هم کشته شود و معلوم باشد که بچه ، 

ید دیه زن بچه را بدهد، و اگر معلوم نباشد که پسر است یا دختر پسر است یا دختر، با

 باید عالوه بر دیه زن ، نصف دیه پسر و نصف دیه دختر را بدهد.

 [ ) من زنجانی 2]

 (: بعضی از استخوان ..

 ) من اراکی 

(، )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله اگر پوست سر، یا صورت مردی را پاره کند ) )اراکی 

ن نیاید( باید یک شتر به او بدهد و اگر ) )اراکی (: خون بیاید و( به گوشت برسد (: و خو

و قدری از آن را هم ببرد، باید دو شتر بدهد و اگر خیلی از گوشت را پاره کند، باید سه 

شتر بدهد. و اگر به پرده نازک استخوان برسد، چهار شتر. و اگر استخوان نمایان شود، 

وان بشکند، ده شتر. و اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود پنج شتر. و اگر استخ

بیرون آید، پانزده شتر. و اگر به پرده مغز سر برسد، باید سی و سه شتر بدهد ) )اراکی (: 

 و احتیاط آن است که ثلث یک شتر را هم اضافه کند که ثلث دیه کامل بشود(.

 321ص: 

زی دیگر بزند به طوری که صورت او سرخ اگر به صورت کسی سیلی یا چی 22مسأله 

نخود است بدهد و  63شود، باید یک مثقال و نیم شرعی طالی سکّه دار که هر مثقال 

اگر کبود شود، سه مثقال و اگر سیاه شود، باید شش مثقال شرعی طالی سکّه دار بدهد 
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باید نصف  ،[ ولی اگر جای دیگر بدن کسی را به واسطه زدن سرخ یا کبود یا سیاه کند6]

 آنچه را که گفته شد بدهد.

[ 3[ یا چیزی از بدن آن را ببرد ]2اگر به حیوان حالل گوشت کسی زخم بزند ] 23مسأله 

اگر انسان سگ  29[ مسأله 9باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد ]

سگی  اشکاری کسی را یا سگی که نگهداری خانه را می کند، یا سگ گلّه کسی را ی

[ و اگر قیمت سگ شکاری 1که پاسبانی زراعت را می کند بکشد باید قیمت او را بدهد ]

 کمتر از چهل درهم باشد الزم است چهل درهم بدهد.

----------------------------------- 

 [ ) من گلپایگانی 6]

 (، )صافی (: باید شش مثقال شرعی طال بدهد ..

 ) من نوری 

زم نیست )زنجانی (: مسأله اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگر (: سکه دار بودن ال

بزند، به طوری که صورت او سرخ شود، باید یک دینار و نیم شرعی بدهد و اگر کبود 

شود، سه دینار و اگر سیاه شود، باید شش دینار بدهد، ولی اگر جای دیگر بدن کسی را 

باره نصف آنچه را که گفته شده بدهد. در به واسطه زدن ، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید

 [ توضیح داده شد.6319مقدار دینار شرعی در مسأله ]

 [ ) من گلپایگانی 2]

(، )صافی (: اگر به حیوان حالل گوشت یا حرام گوشتی که ملک او باشد کسی زخم 

 بزند ..
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 ) من زنجانی 

 (: اگر به حیوانی که شرعاً قیمت دارد، کسی زخم بزند ..

 ) من اراکی [ 3]

 (: یا استخوان آن را بشکند ..

 [ ) من اراکی 9]

(: مگر در صورتی که چشم چهار پا را از بین ببرد که باید یک چهارم قیمت آن را 

 بپردازد و اگر تفاوت سالم و معیوب از آن بیشتر است ، آن را بدهد.

 [ ) من تبریزی 1]

(: بنا بر احتیاط واجب با صاحب سگ در تمام این اقسامی که ذکر شد، صلح نماید. 

]پایان مسأله [ )اراکی (: مسأله اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد، باید بیست و یک 

مثقال معمولی نقره سکه دار به او بدهد. و اگر سگی که نگهداری بستان را می کند 

 ند، باید ده مثقال و نیم نقره سکه دار بدهد. و اگربکشد، یا سگه گله کسی را تلف ک

سگی که نگهداری خانه را می کند بکشد أحوط صلح و سازش است و اگر کسی که 

 پاسبانی زراعت را می کند بکشد بنا بر احتیاط با صاحب سگ صلح و سازش کنند.

 ) من گلپایگانی 

لی نقره یک مثقال معمو (: مسأله اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد، باید بیست و

سکه دار به او بدهد. و اگر سگی که نگهداری خانه را می کند یا سگ گله کسی را تلف 

 نماید
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 ) من زنجانی 

( درهم ) که در باره مقدار آن در 94(: مسأله اگر انسان سگ شکاری را بکشد، باید 

گ همچون [ توضیح داده شد( به صاحب آن بدهد و اگر اقسام دیگر س6319مسأله ]

سگ گله و زراعت و بستان و سگ پلیس را که شرعاً قیمت دارد بکشد، باید قیمت آن 

را به صاحبش بدهد، و بهتر است که در این موارد مصالحه شود. و کشتن سگی که در 

 خانه ها نگهداری می شود، ضمان ندارد.

 329ص: 

چنانچه صاحب حیوان در [ 6اگر حیوان ، زراعت یا مال کسی را از بین ببرد ] 21مسأله 

نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید مقداری را که ضرر زده به صاحب مال یا زراعت 

اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولی ّ یا مثلًا معلم او با  21[ مسأله 2بدهد ]

 [ می تواند به قدری که ادب شود و دیه واجب نشود او را بزند.3اجازه ولی ّ ]

اگر کسی بچه ای را طوری بزند که دیه واجب شود دیه مال طفل است و اگر  29سأله م

[ دیه او 9مرده باید به ورثه او بدهد و چنانچه مثلًا پدر بچه به قدری او را بزند که بمیرد ]

 را ورثه دیگرش می برند و به خود پدر از دیه چیزی نمی رسد.

----------------------------------- 

 [ ) من اراکی 6]

(: اگر حیوانی که حفاظت از آن به عهده صاحب آن است زراعت یا مال کسی را از بین 

 ببرد ..

 [ ) من زنجانی 2]
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 (: به صاحب مال یا زارع بدهد.

 [ ) من گلپایگانی 3]

 (، )صافی (: ولی ّ یا دیگری به اذن ولی ّ او ..

 ) من اراکی 

(: مسأله ولی ّ طفل می تواند طفل را تأدیب کند، ولی از روی مهربانی ، نه از روی غیظ 

و تشفّی قلب . و می تواند او را به قدری که ادب شود و موجب دیه نشود بزند و معلم 

نیز به اذن ولی ّ طفل می تواند به جهت تأدیب طفل به قدری که ادب شود و موجب دیه 

 ب دیه شود باید دیه بدهد.نشود بزند، و اگر موج

 [ ) من اراکی 9]

(: چنانچه مثلًا پدر بچه عمداً او را بکشد به این صورت که به قدری او را بزند که بمیرد 

.. 

 مسائل اختصاصی ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: مسأله دیه اعضاء و جراحات وارده بر زن تا مقدار ثلث دیه مرد نرسیده با مرد 

 مقدار ثلث دیه مرد که رسید دیه زن نصف دیه مرداست . مساوی است و به

 ) من زنجانی 

دیه میّت به ورثه وی می رسد، ولی برادر و خواهر مادری از دیه سهمی  2327(: مسأله 

 گذشت . 931صفحه  2973ندارند چنانچه ] در مسأله اختصاصی 

 323ص: 
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 مسائل متفرقه 

اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید، می تواند از آن جلوگیری کند  23مسأله 

[ و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او می رسد، می تواند از صاحب درخت 6]

 بگیرد.

جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد، اگر مثلًا بواسطه صلح یا بخشش ملک او  27مسأله 

او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد پس گرفتن آن اشکال کرده باشد، نمی تواند از 

 ندارد.

اگر کسی بمیرد، ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میّت  34مسأله 

 نمایند ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت .

ی ا اگر انسان غیبت مسلمانی را کند، احتیاط مستحب آن است که اگر مفسده 36مسأله 

پیدا نشود، از آن مسلمان خواهش کند که او را حالل نماید. و چنانچه ممکن نباشد، باید 

[ و اگر بواسطه غیبتی که کرده توهینی از آن مسلمان 2برای او از خدا طلب آمرزش کند ]

 شده ، در صورتی که ممکن است باید آن توهین را بر طرف نماید.

----------------------------------- 

 [ ) من اراکی 6]

(: می تواند از صاحب درخت بخواهد که ریشه درخت را برگرداند یا قطع کند و در 

 صورتی که صاحب درخت امتناع کرد خودش می تواند از آن جلوگیری کند ..

 [ ) من اراکی 2]
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(: اگر انسان غیبت مسلمانی را کند احتیاط واجب آن است که اگر مفسده ای پیدا نشود 

مان از شنیدن اینکه غیبت او شده است اذیّت نشود، از آن مسلمان خواهش کند و مسل

که او را حالل نماید و استغفار هم برای او بکند و چنانچه استحالل ممکن نباشد، باید 

 برای او از خدا طلب آمرزش کند ..

 ) من گلپایگانی 

مان از ا نشود و آن مسل(، )صافی (: اگر انسان غیبت مسلمانی را کند اگر مفسده ای پید

شنیدن این حرف اذیت نمی شود خوب است از آن مسلمان خواهش کند که او را حالل 

 نماید و چنانچه ممکن نباشد برای او از خدا طلب آمرزش کند ..

 ) من تبریزی 

(: اگر انسان غیبت مسلمانی را بکند باید توبه کند و الزم نیست از آن مسلمان خواهش 

 حالل نماید و بنا بر احتیاط برای او از خدا طلب آمرزش کند .. کند که او را

 327ص: 

انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی  32مسأله 

 دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است ، غنا و حرام می باشد. و  33مسأله 

[ آن را با صدای 6نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولی اگر ] اگر

کشتن حیوانی که اذیت می رساند  39[ مسأله 2خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد ]

 و مال کسی نیست اشکال ندارد.
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 جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب 31مسأله 

 [ حالل است .3دارند می دهد، چون برای تشویق مردم از خودش می دهد ]

اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد،  31مسأله 

چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، باید آن را به نّیت 

[ مسأله 9است که از حاکم شرع استجازه کند ]صاحبش به فقیر صدقه بدهد و أحوط این 

سینه زدن در کوچه و بازار با این که زنها عبور می کنند اشکال ندارد ولی بنا بر  39

[ و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و 1احتیاط سینه زن باید پیراهن پوشیده باشد ]

 [1] مانند آن ببرند، مانعی ندارد ولی باید آالت لهو استعمال نشود

----------------------------------- 

 [ ) من اراکی 6]

 (: بله اگر ..

 [ ) من تبریزی 2]

(: نوحه یا روضه یا قرآن را با آواز لهوی نباید بخوانند. و اگر آن را با صدای خوب 

 بخوانند، اشکال ندارد.

 [ ) من گلپایگانی 3]

 (: و ضرر آن به کسی نمی رسد ..

 ) من اراکی 
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(: مسأله جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق ِ پس انداز، پول می 

گذارند می دهد، در صورتی که شرط نکرده باشند و بانک برای تشویق مردم از خودش 

 بدهد و ضرر آن به کسی نرسد حالل است .

 ) من صافی 

الل نه می دهند ح(: مسأله جوایزی که بانکها برای تشویق صاحبان حساب قرض الحس

 است .

 [ ) من اراکی 9]

(: باید بنا بر احتیاط با اجازه حاکم شرع آن را به نیّت صاحبش به فقیر غیر سیّد صدقه 

 بدهد.

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: باید آن را به نیت صاحبش صدقه بدهد و می تواند به مقدار مزد کاری که 

انجام داده از آن بردارد و بنا بر احتیاط برای صدقه دادن و مزد برداشتن از حاکم شرع 

 هم اذن بگیرد.

 [ ) من اراکی 1]

نند، در بور می ک(، )گلپایگانی (، )صافی (: سینه زدن در کوچه و بازار با این که زنان ع

 صورتی که سینه زن ، پیراهن پوشیده باشد اشکال ندارد ..

 ) من تبریزی 

 (: الزم نیست سینه زن ، پیراهن پوشیده باشد ..
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 [ ) من نوری 1]

(: اگر استعمال آالت لهو مناسب مجامع و مجالس عزاداری باشد نه مجالس لهوی ، 

ه صافی (، )نوری (: مسأله تعزیه و شبیاشکال ندارد مسأله اختصاصی )گلپایگانی (، )

خوانی اگر مشتمل بر آالت لهو از قبیل طبل و شیپور و سنج نباشد و اشعار دروغ و غنا 

نخوانند و مرد لباس زن نپوشد ) )گلپایگانی (: و اجتماع مرد و زن در یک جا نباشد( 

وضه که و مجالس راشکال ندارد، ولی سزاوار است که به تعزیه خوانی تنها اکتفا نکنند 

در آنها عالوه بر ذکر مصائب حضرت خامس آل عبا علیهم السالم ، معارف و عقاید 

 اسالمی و تفسیر آیات و احادیث و احکام شرعیه بیان می شود نیز تشکیل دهند.

 334ص: 

گذاشتن دندان طال و دندانی که روکش طال دارد برای زن و مرد مانعی ندارد.  33مسأله 

حرام است انسان استمناء کند، یعنی با خود یا  37[ مسأله 6ت حساب شود ]هر چند زین

دیگری غیر زن یا کنیزی که وطی آن جایز است به غیر از جماع کاری کند که منی از 

 او بیرون آید.

)اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله حرام است انسان استمناء کند یعنی : با خود 

 و بیرون بیاید.کاری کند که منی از ا

[ 2تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد ) در حال اختیار ] 94مسأله 

 بنا بر احتیاط واجب ، حرام است .

[ که ولی ّ بچه پیش از آن که بچه بالغ شود او را 3احتیاط واجب آن است ] 96مسأله 

 ود بچه واجب است .ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خ
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[ و نتوانند کاسبی کنند، فرزند آنان اگر بتواند، 6اگر پدر و مادر فقیر باشند ] 92مسأله 

 باید خرجی آنان را بدهد.

----------------------------------- 

 [ ) من اراکی 6]

 ب(، )گلپایگانی (، )صافی (، )نوری (: برای زن مانعی ندارد و برای مرد اگر زینت حسا

 شود ) )نوری (: و ضرورت اقتضا نکند( جایز نیست .

 [ ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه ) من تبریزی 2]

( نیست [ )اراکی (، )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر 

 همثل تراشیدن باشد حرام است و در این حکم تمام مردم یکسانند و حُکم خدا بواسط

مسخره مردم تغییر نمی کند پس کسی هم که اول تکلیف اوست ، یا اگر ریش نتراشد 

مردم او را مسخره می کنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن 

 ریش باشد حرام می باشد.

 [ ) من گلپایگانی 3]

 (، )صافی (: مستحب بلکه أحوط است ..

 نی مسأله اختصاصی ) من گلپایگا

(، )صافی (: مسأله سر کشیدن و نگاه کردن به خانه مردم بی اجازه صاحب خانه حرام 

 است ، خواه از باالی بام یا از روزنه و مانند آن باشد.

 [ ) من اراکی 9]
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 (: و شخص دیگری خرجی آنان را به عهده نگرفته باشد ..

 336ص: 

اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را بدهد و اگر  93مسأله 

پدر ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند 

[ جدّ پدری او باید خرجی او را بدهد. و اگر 6خرجی او را بدهد مشهور آن است که ]

نمی تواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر جدّ پدری ندارد، یا 

مادر هم ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر، با 

[ و اگر بعضی از اینها نباشند یا نتوانند، باید بعض دیگر خرجی 2هم خرجی او را بدهند ]

 فق احتیاط است .او را بدهند. و قول مشهور، موا

دیواری که مال دو نفر است ، هیچ کدام آنان حق ندارند بدون اذن شریک  99مسأله 

دیگر آن را بسازند یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد یا به دیوار 

[ مانند تکیه دادن به دیوار 3میخ بکوبد ولی کارهایی که معلوم است شریک راضی است ]

[، امّا اگر شریک او بگوید به این کارها هم 9انداختن روی آن اشکال ندارد ]و لباس 

 راضی نیستم ، انجام اینها هم جایز نیست .

[ ولی 1نقاشی تمام بدن از حیوان یا انسان ، هر چند مجسمه نباشد حرام است ] 91مسأله 

 عکّاسی فتوگرافی اشکال ندارد.

----------------------------------- 

 در رساله آیات عظام : ) من گلپایگانی « مشهور آن است که »[ ]عبارت 6]

 ( و )صافی ( نیست [
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 [ ) من گلپایگانی 2]

(، )صافی (: و اگر مادرِ پدر و مادرِ مادر ندارد یا نمی توانند خرجی او را بدهند، پدرِ مادر 

 اگر می تواند باید خرجی او را بدهد.

 ) من اراکی 

رزند فقیر باشد و شخص دیگری خرجی او را به عهده نگرفته باشد و نتواند (: مسأله اگر ف

کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را اگر بتواند بدهد و اگر کسی فقیر باشد و دیگری 

هم خرجی او را به عهده نگرفته باشد و نتواند کاسبی کند ولی پدر و فرزندی دارد که 

اید بطور مشترک خرجی او را بدهند و اگر پدر و می توانند خرجی او را بدهند آنان ب

فرزندی که بتوانند خرجی او را بدهند نداشته باشد، جدّ پدری او باید خرجی او را بدهد 

و اگر جدّ پدری ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد 

اید مادرِ پدر و مادرِ مادر و پدرِ و اگر مادر هم ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، ب

مادر با هم خرجی او را بدهند و اگر دو نفر از آنان بودند هر دو نفر خرجی او را می 

 دهند و اگر یکی از آنان بود، او باید خرجی او را بدهد.

 [ ) من گلپایگانی 3]

 (، )صافی (: یا آن کارها تصرّف شمرده نشود ..

 [ ) من گلپایگانی 9]

 فی (: بقیه مسأله ذکر نشده .(، )صا

 [ ) من نوری 1]
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(: هر چند مجسّمه باشد، مکروه است ؛ مگر اینکه اسراف محسوب شود که در این 

صورت حرام است )اراکی (: مسأله نقاشی تمام انسان و موجودات جاندار حرام است ، 

 هر چند مجسمه نباشد؛ و عکاسی جایز است .

 ) من گلپایگانی 

 (، )صافی (: مسأله عکاسی و نقاشی صورت مکروه است .

 ) من تبریزی 

(: مسأله عکّاسی صورت مکروه است و نیز نقّاشی تمام از حیوان یا انسان ، هر چند مجسّمه 

 باشد، مکروه است .

 332ص: 

درخت میوه ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده اگر انسان نداند صاحبش  91مسأله 

[ نمی تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم 6ت ، بنا بر احتیاط ]راضی اس

 [2ریخته باشد، نمی تواند آن را بردارد ]

----------------------------------- 

 در رساله آیات عظام : ) من اراکی « بنا بر احتیاط»[ ]عبارت 6]

 (، )گلپایگانی ( و )صافی ( نیست [

 [ ) من اراکی 2]

(: مگر آن باغ در کنار راه باشد که برای عابرین با شرایطی که در کُتُب مفصّل آمده جایز 

است از آن استفاده کنند. مسائل اختصاصی )گلپایگانی (، )صافی (: مسأله کسی که مدتی 
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خمس نمی داده و در آن مدت امالکی خریداری نموده و از آن امالک ترقی قیمت پیدا 

ده ، اگر خرید آنها برای تجارت بوده ، برای ادای خمس ، باید قیمت فعلی را حساب کر

کند و اگر برای تجارت نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان 

قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت 

ه را به عین آن پول واقع ساخته ، در صورتی که حاکم شرع خرید را بپردازد و اگر معامل

آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم االداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از 

ربح سال خریدِ ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را بذمه 

کم اگر ملک را نسیه خریده باشد و انجام داده باشد و یا به عین ربح و همچنین است ح

قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی 

 ملک حساب می شود.

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: مسأله کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم 

ول فایده ، از فایده همان سال زندگی خریده ، اگر می داند که آنها را در سال حص

خریداری نموده ، خمس به آنها تعلق نمی گیرد و اگر نمی داند أحوط مصالحه با حاکم 

 شرع است هر چند این احتیاط الزم نیست .

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: مسأله انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حالل 

نچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض جایز است پس آ

ها و مجروحین اشکال ندارد و لکن کسی که می خواهد خون خود را به دیگری بدهد 

احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد و این احتیاط حتی 
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ل دارد ضرر داشته باشد اشکا األمکان ترک نشود لکن اگر گرفتن خون برای صاحب آن

 و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست .

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: مسأله تلقیح نطفه مرد به عیال خودش مانعی ندارد و اوالد، ملحق به طرفین 

 است و از پدر و مادر ارث می برد. و تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه حرام است .

 ) من گلپایگانی 

مسأله تشریح مرده مسلمان حرام است اگر چه برای یاد گرفتن باشد و قطع (، )صافی (: 

 اعضاء آن دیه دارد ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد.

 ) من گلپایگانی 

(، )صافی (: مسأله اگر جزئی از اجزاء میته به ظاهرِ بدن انسان زنده وصل شود چنانچه 

او محسوب است و قبل از حلول حیات چون مضطرّ  حیات در آن حلول کند، جزء بدن

 است در حمل آن ، در حال نماز احکام ضرورت بر آن جاری است .

اگر جزئی از حیوان نجس العین را به بدن انسان زنده وصل کنند در صورتی که بیمار 

مضطرّ به چنین عملی باشد مانعی ندارد و بعد از حلول حیات در آن ، جزء بدن انسان 

 وب می شود و طاهر است .محس

 333ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )خوئی ( با حاشیه آیات عظام : )تبریزی ( و )نوری (

 احکام سفته 
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نظر به این که معامالت سفته و سرقفلی در بین مردم رائج و مورد ابتالی عموم گردیده 

حات را با توضیو راجع به مشروعیت این معامالت سؤاالتی می شود، الزم دیدیم موضوع 

 بیشتری نوشته و در دسترس عموم بگذاریم .

[ در کلیّه معامالت که به نحو معاوضه )داد و ستد( باشد 6مشهور فرموده اند ] 6مسأله 

الزم است هر یک از دو طرف معاوضه ، مالیت )قیمت و ارزش ( داشته باشد، زیرا که 

فهی و باطل خواهد بود. )مثلًا( اگر [ معامله س2اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد ]

کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است ، ولی 

ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد معامله سفهی نمی شود )مثلًا( 

شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنانچه آن 

در خود را به قیمتی بخرد این معامله سفهی نخواهد بود. عالوه بر این که شخص خط پ

دلیلی بر بطالن معامله سفهی نیست بلکه معامله سفیه باطل است و تفصیل آن را در محل 

 خود ذکر نموده ایم .

مالیت مال دو قسم است : یکی آن که مال ذاتاً دارای منافع و خواصّی است که  2مسأله 

ت آن منفعت یا خاصیت ، به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و مردم به جه

ارزش پیدا می کند، مانند خوردنیها، آشامیدنیها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند 

اینها. دیگری آن که ذاتاً ارزش و مزیّتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است : مثل 

ر مت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتتمبرهای پست که دولت برای آنها قی

و آنها را در پستخانه برای مراسالت و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه 

 ها و در محاضر رسمی برای اسناد معامالت و غیر اینها قبول می نماید، و از 

----------------------------------- 

 در رساله آیت اللّه ) من تبریزی « وده اندمشهور فرم»[ ]عبارت 6]
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 ( نیست [

 [ ) من تبریزی 2]

(: خوردن مال طرف دیگر بطور باطل خواهد بود، مثلًا اگر کسی یک دانه جو را که 

 مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است . ]پایان مسأله [

 339ص: 

این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت 

 بیندازد روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.

 اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند دو قسمند: 3مسأله 

 مکیل و موزون )پیمانه ای و کشیمنی (. - 6

 غیر مکیل و موزون . - 2

قسم اّول : آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج ، 

[ قسم دّوم : آن است که قیمتش فقط به شماره 6گندم ، جو، طال و نقره و مانند اینها ]

مانند تخم مرغ ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش . حال چنانکه در باب قرض هر 

[ 2م به شرط زیاده ، ربا بوده و آن قرض حرام می شود ]جنسی را به دیگری قرض بدهی

خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن ؛ در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس 

[ و امّا اگر غیر 3خود خرید و فروش نماییم با زیاده ، معامله باطل و حرام خواهد بود ]

له کنیم ربا نخواهد بود و در نتیجه ، این مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معام

مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا 

مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و 
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با نشده و معامله [( ر9ده تا به مدت دو ماه بفروشد )چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ]

صحیح است ، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده ، اگر عنوان قرض 

باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع 

قرض غیر از واقع فروش است ، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی 

ی بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است که را به دیگر

مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش الزم است که مال فروخته 

شده غیر از عوض او باشد و از اینجا معلوم می شود که اگر مثلًا صد عدد تخم مرغ را به 

غ ا امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرصد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آنه

بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی 

نباشد بیع ، محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله 

 [1حرام خواهد بود ]

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

(: قسم اول : آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشیمن قرار گرفته مثل حبوب 

 ، برنج ، گندم ، جو، طال و نقره و مانند اینها ..

 [ ) من تبریزی 2]

 (: آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالک نمی شود ..

 [ ) من تبریزی 3]

 و فروش نیز حرام و باطل است .. (: ربا خواهد بود و خرید
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 [ ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه ) من تبریزی 9]

 ( نیست [

 [ ) من تبریزی 1]

 (: معامله حرام و نسبت به زیادی باطل می شود.

 331ص: 

[ دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا 6تمامی پولهای کاغذی از قبیل ] 1مسأله 

[ مالیت دارند زیرا که از طرف هر 2یا ریالهای ایرانی و امثال اینها ]دالرهای آمریکایی 

یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول 

و رائج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط 

ا مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این می نمایند. و معلوم است که این پوله

[ و همچنین معامله این پولها که دَین در ذمه 3پولها به همجنس خود با زیاده ، ربا نیست ]

باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ، ربا نیست ، )مثلًا( اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر 

می شود چنانکه مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا ن

اسکناس معدود است »تصریح نموده و می فرماید:  11مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 

و از جنس غیر نقدین )طال و نقره ( می باشد و دارای قیمت معینه ای است و حکم نقدین 

 ض دیگر با زیاده ، وبر او جاری نمی شود پس جایز است فروش بعضی از آنها به بع

[ 9« ]همچنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است 

سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود، خود سفته ها مالیت نداشته و  1مسأله 

مورد معامله نیست و مورد معامله ریالهایی است که این سفته ها سند اثبات آنهاست ، مثلًا 

روار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن ، سفته دو ماهه می گیرد، زید یک خ
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آن وقت این طلب را می فروشد به یکصد ریال کمتر یعنی به یکهزار و نهصد ریال نقد. 

و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلبست و شاهد بر این که این سفته مالیت ندارد این 

می فروشی به دو هزار ریال ، اگر مشتری آن وجه  است که شما یک خروار گندم را که

را به شما داد ذمّه اش بری می شود، ولی اگر سفته داد ذمه اش بری نمی شود و به شما 

مقروض است تا این که دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم 

اگر دو هزار ریال وجه نقد  مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما

به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد، از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ 

 مربوط نیست .

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 (: تمامی پولهای کاغذی اعم از اسکناسهای روسی یا ..

 آیت اللّه ) من تبریزی در رساله « و امثال اینها»[ ]عبارت 2]

 ( نیست [

 [ ) من نوری 3]

(: خرید و فروش پول به نقیصه و زیاده جائز نیست و جواز آن به نظر حقیر، فتح بابی 

برای بوجود آمدن مضرّاتی که در ربا خواری وجود دارد و در اخبار اهل بیت عصمت 

فروش ارز بطوری که علیهم السالم از آن تحذیر شده است ، می گردد؛ بلی ، خرید و 

 متعارف است ، نه به قصد ربا و با تبانی قبلی که مستلزم ربا خواری باشد؛ اشکال ندارد

 [ ) من تبریزی 9]
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 (: و مانند اسکناس است نوط و مانند اسکناس است سایر پولهای دولتی بنا بر أظهر.

 331ص: 

سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود در صورتی که حقیقت داشته باشد  9مسأله 

[ مثل این که کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار 6و جای خالی نباشد ]

ریال طلب ، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان 

کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب  معامله و تملیک واگذار

 واگذاری از مقدار وجه کم می نماید اشکالی ندارد.

سفته هایی که حقیقت ندارد و مجامله ای است اگر بخواهد با بانک غیر اهلی  3مسأله 

هول جمعامله کند مبلغ کمتری را که بانک به او می پردازد می تواند برای خود به عنوان م

المالک با اجازه حاکم شرع قبول نماید و وقتی که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به 

خواست او یا معمولًا که برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول کند او ضامن 

تمام آن مبلغ برای دهنده می شود که به او بپردازد و موجب ربایی برای آن دو نخواهد 

خواهد با بانک اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی است ، صورت گرفت و اگر ب

 [2(( ذکر می شود ]66دو طریق آن در مسأله )

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 (: در صورتی که حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد ..

 [ ) من نوری 2]
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ز ربا را حقیر صحیح نمی دانم )تبریزی (: مسأله سفته هایی (: هیچ یک از راههای فرار ا

که حقیقت ندارد و دوستانه است ، اگر فروشنده آن سفته ها را وکالت از طرف سفته 

دهنده در ذمّه او بفروشد و وجه را که می گیرد وکالت از طرف سفته دهنده برای خود 

یان شد در این صورت که فروخته ( ب2قرض بردارد اشکال ندارد، ولی چنانچه در مسأله )

شده ، مالی در ذمّه سفته دهنده است بایستی عوض مغایر با آن مال باشد مثلًا در صورتی 

که از بانک ریال می گیرد، سفته دالر یا دینار عراقی یا لیره انگلیسی بفروشد، بنا بر این 

دهد، سفته ستانه باگر کسی پانصد دینار عراقی مثلًا به شخصی به مدت دو ماه سفته دو

گیرنده می تواند وجه سفته را به بانک یا به صراف از طرف سفته دهنده وکالت در ذمّه 

او بفروشد به نود و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ را گرفته و برای خود وکالت قرض 

 بردارد، و البته موقع پرداخت وجه که بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلًا عالوه بپردازد

الزم است این زیادی را از باب ابراء ذمّه سفته دهنده پرداخت نماید، و اگر فرضاً این 

اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد، باید بذل نماید، و نیز باید سفته دهنده پرداختن این 

زیادی را به سفته گیرنده شرط ننمایند، زیرا که در صورت اشتراط، معامله ربوی خواهد 

انچه در همین صورت سفته گیرنده پانصد دینار عراقی در ذّمه خود را به سفته بود، و چن

ریال ( دریافتی بفروشد و وکالت از طرف او قبول کند باز  77444دهنده در مقابل وجه )

 صحیح است .

 339ص: 

سفته های وعده ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می شود معمولًا در مقابل  7مسأله 

قد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زیرا که اگر در وجه ن

مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دَین به دَین شده و معامله ، محل اشکال خواهد 

 بود.
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سفته هایی را که می فروشند دولت ، قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون  64مسأله 

سید سفته وجه را نپردازد، بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار اگر سفته دهنده در سرر

را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءِ کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را 

از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده 

که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند  یا امضا کنندگان هم ملزمند

و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته می دهند و یا امضاءِ می کنند می دانند 

و معامالت سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده ، پس بنا 

ی شود نسبت به کسانی که این الزام را می بر این سفته هایی که روی این شرط عمل م

دانند، شرط ضمنی و الزم المراعاه است و این شرط، نظیر شرط ثبت معامالت غیر منقول 

است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی داند و همه مردم 

اع نباید ثبت دادن امتن در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند چنانکه هیچ کس از

بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است . و چنانکه گذشت ، این گونه شرطها را که 

 عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.

مرسوم در بانکها این است که یک امضاءِ را نمی خرند ولی اشخاصی هستند  66مسأله 

اً این اشخاص وجه می دهند و سفته که یک امضاءِ را هم معامله می کنند و چون عموم

می گیرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض ، زیاده ربا است لهذا معامالت مزبور 

حرام و زیاده ربا است ، ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که 

 ت ذکر می شود:[ و دو راهش که آسانتر از بقیه اس6می گیرند ربا نباشد چند راه دارد ]

آن که وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض  - 6

 [ )مثلًا( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی وعده ای به مدت معین .2]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

[ به ده 3آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد ] - 2

ریال به شرط این که صد هزار ریال تا مدت مثلًا یک سال بدون منفعت قرض بدهد  هزار

و یا این که کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید 

[ به شرط این که طلب 9طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال ]

مدید نماید و این چاره جویی به این نحو برای خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت ت

تجدید و تمدید مدت به مالحظه این است که جایز نیست ابتدا در مقابل تجدید یا تمدید 

مدت ، طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. و توهّم این که این معامله صوری است ، زیرا 

[ نمی خرد، 1یال ]که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ر

توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما در صورتی 

که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در 

[ 1این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند ]

 شبهه ، یک روایت از آن را در اینجا نقل می نماییم :و ما برای رفع 

شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمار که موثق است 

و »روایت نموده ، می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیهما السالم عرض کردم : 

 بألف  ّجبّه تقوم علی یکون لی علی الرجل دراهم ، فیقول أخّرنی بها و انا أربحک فأبیعه

ن ، ترجمه : م«درهم بعشره آالف درهم اوقال : بعشرین ألفاً و أؤخّره بالمال ؟ قال ال بأس 

چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من 

ت سمنفعتی برساند، من جّبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بی

 هزار درهم می فروشم و طلب خود را تأخیر می اندازم ؟ حضرت فرمودند عیبی ندارد.

----------------------------------- 

 [ ) من نوری 6]
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 (: هیچ یک از راههای فرار از ربا را که معمول است حقیر صحیح نمی دانم .

 [ ) من تبریزی 2]

 .. [ مشروحاً بیان گردید3(: چنانکه در مسأله ]

 [ ) من تبریزی 3]

 (: در مقابل مقدار زیاده مثلًا ..

 [ ) من تبریزی 1[ و ]9]

 (: ده هزار ریال ..

 [ ) من نوری 1]

(: ]و[ این روایات همگی قابل توجیه می باشند و ما نمی توانیم با تمسّک به این قبیل 

 روایات از ادلّه حرمت ربا با تشدیدات و تعلیالتی که دارد صرف نظر کنیم 

 333ص: 

 احکام سرقفلی 

از جمله معامالت متعارفه ، سرقفلی است که مورد ابتالء شده و باید تشریح  62مسأله 

شود. اساساً سرقفلی که به محل کسب تعلق می گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره 

محل کسب ترقی می نماید و موجر نمی تواند مستأجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره 

ی شود که یک مغازه یا یک محل کسب سالهای متمادی در [ و گاهی م6را باال ببرد ]

دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون این که به مال اإلجاره دیناری اضافه 
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شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید، در حالی که 

 ود.نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می ش

این گونه محل کسبها سه قسم است : در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی  63مسأله 

گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن 

مشروع است و مالک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که 

ه ته باشد و مستأجر به زور متکی شده نه بموجر حق تخلیه و باال بردن مبلغ اجاره را داش

اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل 

بدون رضای صاحب ملک جایز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق 

دون رد، بباال بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد )و مستأجر حق تخلیه را به دیگری دا

[( سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جایز است و در مسائل بعد 2رضای مالک ]

 برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب روشن گردد.

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

ا باال اإلجاره ر (: موجر نمی تواند مستأجر را از آن محل بیرون کند یا به غیر متعارف مال

 ببرد ..

 [ ]قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه ) من تبریزی 2]

 ( نیست [

 337ص: 
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امالکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبوده و مالک می توانست  69مسأله 

هر وقت که مدت اجاره سرآمد محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستأجر 

ید تخلیه ، یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچ گونه هم با

شرط و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعداً از طرف 

دولت ، قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید، 

این مساعدت دولت ، محل مزبور را خالی نمی کند و بر مبلغ  حال اگر مستأجر باتکاءِ

اجاره هم نمی افزاید در صورتی که نظائر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده می 

شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده ، در این صورت 

مالک  حل مزبور بدون رضایسرقفلی گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در م

اشخاصی که مغازه ای را می سازند و مبالغی خرج می  61[ مسأله 6حرام خواهد بود ]

کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول 

 ، الزم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال

[ و در ضمن ، شرط می کنند که تا زمانی 2به عالوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده ]

که مستأجر در محل ّ مزبور ساکن است ، سال به سال ، اجاره را به همان یک هزار ریال 

تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل 

گری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار اجاره را به دی

نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید، 

در این صورت مستأجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده 

محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه 

او واگذار کرده اخذ نماید و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطی 

که نموده به أخذ سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع 

 است .
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قیمت عادالنه روز کسانی که مغازه ای می سازند و مبالغی خرج نموده و به  61مسأله 

اجاره می دهند و سرقفلی هم نمی گیرند ولی در اجاره شرط می نمایند که مادامی که 

مستأجر در آنجا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره 

را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقی می کند در این صورت مستأجر حق 

دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد،  انتقال

ولی شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا می شود و مستأجر را تطمیع نموده می گوید اگر 

شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلًا من به شما می دهم آن وقت می رود و 

بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص  مالک را راضی می نماید که مبلغی

مبلغ صد هزار ریال را به مستأجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن 

 مبلغی که وعده نموده اجاره می کند مبلغ صد هزار ریال برای مستأجر اول حالل 

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 است در صورت مطالبه مالک ، محل را تخلیه کند.(: و الزم 

 [ ) من تبریزی 2]

 (: یک هزار ریال ، به عالوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد، اجاره داده ..

 394ص: 

است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در 

 لیه ننماید و مشتری از صاحب ملکمقابل تخلیه محل ، وجه را گرفته که حق داشت تخ

به اجاره محل را تصرف می نماید. توضیح آن که در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه 

 محل است و اجاره محل از صاحب ملک است .
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شخصی محلی را اجاره می نماید و با مالک شرط می کند که مالک حق بیرون  69مسأله 

باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت  کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته

معمولی را از مستأجر بگیرد و ایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به 

دیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر می تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد، 

 یعنی مبلغی از کسی گرفته و حق خود را به او واگذار نماید.

 احکام بیمه 

بیمه )سیگورتا( عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی بدون 

عوض داده و در ضمن ، شرط کند که اگر آسیبی مثلًا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا 

خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض 

[ و چنانچه آسیبی وارد شود، 6عامله داخل در هبه معوّضه است ]را معالجه کند و این م

 حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.

----------------------------------- 

 [ ) من تبریزی 6]

 (: داخل در هبه مشروطه است ..

 396ص: 

 ( بقیه ملحقات رساله آیت اللّه )خوئی

 اشاره

با توجه به این که اوضاع و احوال زمان دائماً در تغییر و تحول است و تغییرات و پدیده 

های نو خواه ناخواه در جهات زندگی فردی و اجتماعی بشر اثر می گذارد و چون 
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شریعت مقدس اسالم اختصاص به یک زمان نداشته ، بلکه همگام با تمام تحوالت و 

در تمام شئون زندگی و در کیفیت انجام وظائف نوآوردهای روزگار، پیش می رود و 

دینی و داد و ستدها برای مردم هر زمانی مطابق همان زمان وظیفه معین کرده است ، بنا 

بر این الزم بود حکم شرعی مسائل مورد ابتالء روز را که سؤاالت زیادی از آنها می 

ا به یر گردید و آن رشود، در رساله مستقلی بیان کنیم و این رساله بدین منظور تحر

 نامیدیم .« مستحدثات المسائل »

 مسائل مربوط به بانکها

بانکهای که به شرکت  3بانکهای دولتی .  2بانکهای شخصی .  6بانکها بر سه نوعند: 

 دولت و مردم تأسیس می شود.

بانکهایی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس و سرمایه گذاری می شود، این بانکها را 

 و اهلی می نامند. شخصی

وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و  6مسأله 

فایده شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است ، ولی می توان با انجام دادن عملی که 

ذیلًا اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و از ابتالء به ربا دور شد و آن این که شخصی 

یا  64می خواهد وام بگیرد، کاال و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی ،  که

از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت  24

معینی به او قرض دهد و یا این که کاال و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت 

ینی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد بازار به نسبت مع

و همین طور در عکس قضیه ، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کاال و جنسی را بیشتر 

از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که 
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ا زار، بانک به او بفروشد به شرط اینکه مبلغی را تکاال و جنسی را به کمتر از قیمت با

 مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می توان از ربا دور شد.

اما فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی ، مانند این که یکصد 

  تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به

 392ص: 

یکصد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان 

 وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود.

در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن  2مسأله 

از بانک است ، چنانچه در قرارداد وام ، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و 

فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول 

ی نمی تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در بر حسب قرارداد تا مدت معین

گردش که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود 

نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای از آن 

نمی داند و مطالبه نخواهد  عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار

 کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد ..

 بانکی که بوسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد

گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل  3مسأله 

قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده  9او جایز نیست . مسأله 

در آن شده باشد جایز نیست ، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده 

باشد یا بدون وثیقه و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ؛ ولی 
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جازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با ا

به عنوان قرض ، جایز است و اشکال ندارد و این که می داند که بانک اصل پول و سود 

آن را به طور الزام از او خواهد گرفت ، اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمی کند 

 و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است .

سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن  1مسأله 

پول جایز نیست ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتالء به ربا و حرام می تواند در 

نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنا بر این گذارد که اگر بانک سود و 

 لبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد؛ در این صورت اگرفایده ندهد، خود را ط

 393ص: 

بانک فایده ای داد می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او آن 

 فایده را بگیرد و در آن تصرف کند.

این بود حکم بانکهای دولتی ؛ و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایه 

شده است معلوم می گردد، چون پول موجود در این بانکها مخلوط یا مجهول  گذاری

 المالک است ، حکم بانکهای دولتی را دارد.

اما حکم بانکهای غیر اسالمی مانند بانکهای بالد کفر چه دولتی باشد چه شخصی گرفتن 

جازه ا پول از این بانکها جایز است ولی نه به عنوان قرض . و تصرف در آن احتیاج به

حاکم شرع یا وکیل او ندارد و اما سپردن پول به این بانکها حکم آن ، حکم سپردن پول 

به بانکهای اسالمی است که قبلًا گفته شد چنانچه شرط سود و فایده شده باشد، تصرف 

 در آن فایده و سود جایز نیست ، ربا و حرام است .

 اعتبارهای بانکی 
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و کاالهای اجنبی از کشورهای خارجی وارد کند،  واردات کاال کسی که بخواهد جنس

باید بنا بر مقررات بین المللی در نزدیکی از بانکهای کشور وارد کننده کاال گشایش 

اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام 

طریق  مکاتبه و یا از گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق

نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با 

تمام مشخصات و اوصاف کاالی مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت مبلغ مورد اتفاق 

کل  24یا  64طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 

مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله از طرف بهای 

خریدار به فروشنده اعالم ، تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کاال به بانک تحویل 

دهد و با تحویل گرفتن اسناد عمل کاال بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار 

 تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.

صادرات کاال کسی که بخواهد جنس و کاالیی را به خارج کشور صادر کند باید طبق 

مقررات ، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت 

قیمت کاال و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتاً عمل بانک در 

است و در واقع فرقی از هم ندارد و بر اساس  هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز

 تعهد، پرداخت مبلغ کاالی مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش 

 399ص: 

 دهنده انجام می گیرد.

و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی هست و او این که فروشنده کاال و یا نماینده او صورت 

صات آن کمّاً و کیفاً بدون این که قبلًا مذاکره و معامله و قائمه کاال را با ذکر تمام مشخ

ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و به بانک وکالت 
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می دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت 

قررات آن موقع بانک بر حسب معرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، 

مثلًا از مبلغ قیمت کاال قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد  24یا  64خود با دریافت 

و تعهد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و 

 به خریدار تسلیم نماید.

انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری این عمل بانک که قبول گشایش و  1مسأله 

 که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جایز است و اشکال ندارد.

جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش  9مسأله 

دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرع 

 به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد:

ارمزد ک ممکن است گفته شود که خریدار، بانک را برای این عمل اجیر می کند و - 6

پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کاالی مورد سفارش که مورد توافق بانک و 

خریدار می باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می پردازد و در صورتی که این عمل 

با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کاالی مورد 

می دهد، الزم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و سفارش را به فروشنده 

 همین طور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد.

ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار  - 2

نوان ، مبلغی را که به عمی گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد

کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد 

که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و 

فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ ِ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور 
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ه کاال به او می پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می فروشند

گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می 

گیرد، می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد، اشکالی پیدا نمی 

 کند و جایز است .

ت که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کاالی مورد آیا جایز اس 3مسأله 

 سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن ، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟

 ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد و این عمل چون 

 391ص: 

بر  بوده باشد ربا نمی شود بلکهبه عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض 

حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتالف ، بابت ضمان 

زیان تأخیر و دیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمه خریدار به فروشنده داده 

تا  ضاست دریافت می دارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قر

مدت معین به خریدار بدهد و برای آن مدت سود و فایده بگیرد، جایز نیست و ربا خواهد 

شد مگر آن که عالوه بر تأخیر انداختن پول ، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله 

برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش 

 دهد در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد.دهنده به بانک ب

و در آنچه گفته شد، فرق نمی کند که به جای بانک ، شخص دیگر تاجری که مورد 

 اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.

 نگهداری کاال بوسیله بانک 
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کننده نگهداری می کند پس از آن که  گاهی می شود که بانک کاال را به حساب وارد

قرارداد معامله بین وارد کننده و صادر کننده تمام شده باشد و بانک مبلغ سفارش را به 

فروشنده پرداخت کرده باشد و با رسیدن اسناد و کاال به خریدار ابالغ می کند، پس اگر 

او نگهداری می  وارد کننده از آن در موعد معین تأخیر کند، بانک کاال را به حساب

کند و در مقابل ، اجرتی برای این عمل دریافت می دارد. و گاهی بانک نگهداری و 

حفاظت کاال را به حساب فروشنده انجام می دهد و این در صورتی است که صادر کننده 

ای کاال را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا 

ازرگانان شهر عرضه می کند، اگر کسی حاضر به خرید آن نشد، آن موقع کاال بانک به ب

 را به حساب فرستنده کاال با دریافت کارمزد نگهداری می کند.

در هر دو مورد چه کاال را بانک به حساب خریدار نگهداری کند و چه به حساب  7مسأله 

ده و نحو شرط ضمن عقد بوفرستنده ، چنانچه گرفتن کارمزد و اجرت نگهداری کاال به 

لو با بودن در ذهن طرفین و توجه به آن در این گونه معامالت و یا این که عمل نگهداری 

به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است ، در این صورت ، گرفتن 

اجرت و کارمزد برای آن جایز است و اگر چنین شرطی به هیچ نحوی با بانک نشده 

 ، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان کارمزد دریافت بدارد.باشد

و اگر حمل کاال و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده و صادر 

کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابالغ کند و او از تحویل و 

بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش  گرفتن اسناد خودداری کند، جایز است

را به فروشنده پرداخت کرده است کاال را به دیگری واگذار کند، چون در این گونه 

موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده ، کاال را به دیگری 

 جایز است .بفروشد و اجازه در فروش ، اجازه در خرید است ، لذا خریدن آن کاال نیز 
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 391ص: 

 ضمانتنامه های بانکی 

شخصی انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند 

مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرارداد صاحب 

ه می کند معینی مطالب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کار ضمانتنامه بانکی برای مبلغ

که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به 

عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانتنامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را 

دریافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانتنامه 

مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین الزم برای ای به 

مقاطعه کار ضمانتنامه صادر می کند و برای صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان 

 از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند.

 در اینجا چند مسأله است :

ر صورت تحقق عقد ضمان اول : در صحت این نوع ضمانت است . ظاهر این است که د

به هر نحوی که داللت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و 

قبول یا به غیر لفظ و هر عملی که داللت بر آن کند، صحیح باشد و فرق ندارد در این 

که ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار، بدهی خود و وجه الضّمان را بپردازد 

تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلف وجه  یا

 الضمان را بپردازد.

دوم : این که واجب است بر مقاطعه کار و تعهد کننده عمل که در صورت تخلف از 

انجام قرارداد، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتی که این شرط 

ده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، ضمن عقدی قرارداد ش
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صاحب کار به بانکی که ضمانتنامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانتنامه 

به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد 

ت حق دارد از او مطالبه کرده و دریافو خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک 

 کند.

سوم : این که کار مزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه کار می 

گیرد، ظاهراً جایز باشد برای این که صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت 

نتنامه اگرفتن بر عمل محترم جایز است . و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضم

ظاهراً از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جُعل قرار می دهد جهت 

عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل 

 مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد

 فروش سهام 

هامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانکها را واسطه قرار می گاهی شرکتهای س

 دهند و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف 

 399ص: 

 آن سهام و اسناد اقدام می کنند.

 این قرارداد با بانکها جایز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است 64مسأله 

که شرکت سهامی ، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام 

( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله ، که شرکت سهامی متعهد شده است که 

اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این 
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انک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد قرارداد و معامله با ب

 تعیین شده را دریافت کند.

فروش و خرید سهام و اسناد بهادار از شرکتهای سهامی در صورتی که در آن  66مسأله 

شرکتها معامالت ربوی انجام نمی شود، جایز است ولی اگر معامالت ربادار در آن 

 سهام و لو به نحو الشّرکه جایز نیست .شرکتها انجام شود، خرید 

 حوالجات داخلی و خارجی 

 در اینجا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع می باشد:

)مسأله اول (: این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک 

بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانکهای 

طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند و مشتری مبلغ چک یا حواله را در آن 

عمل کارمزد و حق العمل از مشتری دریافت می  محل دریافت می کند و بانک بابت این

کند گرفتن این کارمزد و حق العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون 

بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد و 

ن حق ع ید از ایحق دارد که در همان محلی که از مشتری پول گرفته بپردازد و برای رف

شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور 

 دیگر به او بپردازد.

)مسأله دوم (: این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک 

یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد و 

برگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند و 

می گیرد و ممکن است گرفتن این کارمزد را  برای این عمل بانک کارمزدی از مشتری

نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل 
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مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد و این یک نوع خدمتی است به مشتری که 

 یرد.بانک انجام می دهد و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگ

و اگر چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد، به پول کشور خارج بوده 

باشد و مشتری وکالتاً از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد 

که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از آن حق خود صرف 

 بلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که نظر می کند، جایز است که م

 393ص: 

می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که به نام کارمزد 

 می گیرد، تبدیل و معاوضه کند.

)مسأله سوم (: این که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در 

رج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف داخل یا خا

به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک 

بابت این کار، کارمزد و حق العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد و جایز 

بر این عمل اشکال ندارد و جوازِ گرفتن  است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت

 اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است :

یکی این که گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به 

 مبلغی از پول کشور خارج می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند.

آن زیادی است که قرض دهنده از قرض گیرنده  دوم این که ربای حرام در قرض ،

عالوه بر اصل پول اضافه می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی و اضافه 

 بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست .
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)مسأله چهارم (: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد و حواله می کند که 

در محل دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از بانک آن مبلغ را 

 آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است :

یکی این که اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد و 

ن ع پیدا می کند که بانک آپول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بی

پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، می خرد به پولی که به آن شخص تحویل می 

 دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است .

دوم این که بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد 

کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق مبلغی به عنوان کارمزد و حق دارد این 

 از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است .

پس آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در 

ی می دهد که آن اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخص

مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در 

محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد 

 بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است .

ه ه حواله کننده مبلغی نزد شخصی کدر آنچه گفته شد فرق نمی کند در این ک 62مسأله 

بر او حواله می کند داشته باشد یا این که پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد و 

 در هر دو صورت عمل حواله صحیح است .

 397ص: 

 جایزه های بانکی 
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گاهی بانکها به منظور تشویق و ترغیب مشتریان که بیشتر پولشان را به بانک بسپارند و یا 

اب باز کنند، از طریق قرعه کشی جایزه ای قرار می دهند و به کسی که قرعه به نام حس

 او اصابت کند، جایزه می پردازند.

آیا جایز است که بانک چنین عملی را انجام دهد و گرفتن آن جایزه شرعاً  63مسأله 

 جایز است یا نه ؟

صورت  اعالم بانک به در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از

شرط از طرف مشتریان نباشد و پول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام 

شود، بلکه قرعه کشی فقط به عنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک 

بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جایز 

که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را به عنوان مجهول  است و کسی

المالک به اذن حاکم شرع یا به اذن وکیل او در صورتی که بانک دولتی و یا مشترک 

بوده باشد، بگیرد و اگر بانک دولتی و یا مشترک نبوده باشد، در گرفتن جایزه احتیاج به 

کشی چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد اذن حاکم شرع ندارد و اگر عمل قرعه 

قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، 

جایز نمی باشد و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به 

 عنوان وفا با آن شرط جایز نمی باشد.

 وسیله بانکها تحصیل و نقد کردن سفته ها به

از خدماتی که بانک انجام می دهد، وصول کردن سفته های مشتریها می باشد، به این 

ترتیب که قبل از سر رسید آن ، وجود آن سفته را در آن بانک و شماره و مقدار و 

سررسید آن را به متعهد و امضاء کننده سفته اعالم و ابالغ می کنند تا متعهد سفته خود 

خت آن در سر رسید آماده کند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب را برای پردا
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مشتری منظور می کند و یا نقداً به مشتری می پردازد و برای این خدمت کارمزد دریافت 

 می کند.

از این قبیل است وصول کردن چکهایی که مشتریها در بانک می گذارند و چنانچه چکی 

و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از  به عهده بانکی در شهر دیگر باشد

 مشتری کارمزد می گیرد.

این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز  69مسأله 

است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می باشد به شرط این که بانک فقط در 

و  باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته

فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمی باشد و گرفتن کارمزد 

 برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله می باشد.

 314ص: 

که در  است گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده 61مسأله 

سر رسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و 

به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است 

که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و 

 ر او می باشد، عمل حواله صحیح بوده و احتیاج به قبول ندارد.بانک بدهکا

و بر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند و 

گاهی به طوری که قبلًا اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حواله ای از جانب متعهد 

گرفتن کارمزد در این صورت شده باشد، جهت وصول به بانک می دهد و گفتیم که 

 جایز است .
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و صورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد 

و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند و بانک نیز این حواله را 

قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد 

 مزد نیز جایز است .و گرفتن این کار

)این دو نوع از سفته وصول کردن که به صورت حواله متعهد سفته به بانک طرف حساب 

خود بوده باشد در بانکهای ایران معمول نیست و واگذاری سفته به بانک چندین صورت 

 دارد که بعد از این بیان خواهد شد. مترجم (

 فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها

ات بانکی خرید و فروش پولهای کشورهای خارجی است و این به دو منظور می از خدم

شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای 

 روز و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن .

ی شده ، جایز است خرید و فروش پولهای خارجی به زیادتر از آنچه خریدار 61مسأله 

چنانچه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی بفروشد و فرق ندارد که معامله 

با مدت باشد یا بدون مدت ، چون بانک همانطوری که معامالت به غیر مدت انجام می 

 دهد، معامالت مدت دار نیز انجام می دهد.

 حسابهای جاری 

د و پولی در بانک گذاشته ، حق دارد که هر مبلغی کسی که حساب جاری در بانکی دار

که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد، از بانک برداشت کند بلی ، گاهی بانک اجازه 

می دهد که مشتری او مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب ، برداشت کند و این بر 
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زاد می نامند و بانک حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد و این را برداشت آ

 برای این مبلغ فائده می گیرد.

 آیا جایز است که بانک این فائده را بگیرد؟ 69مسأله 

 316ص: 

ظاهراً بلکه قطعاً گرفتن این فائده جایز نیست برای این که فائده ای است برای قرض و 

ن عناوین آ آن ربا است ولی بنا بر آنچه در اول مسائل بانکی گفته شد چنانچه به یکی از

 شرعی تطبیق کند، مانعی ندارد بلکه می توان گفت که گرفتن این فائده صحیح باشد.

 خرید و فروش سفته ها

 مالیت هر چیزی به یکی از دو چیز ثابت می شود:

یکی این که آن چیز منافع و آثار خاصی داشته باشد که عقالء برای آن منافع و آثار بر 

انند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و آنچه از آن چیز رغبت پیدا می کنند م

 این قبیل است .

دوم این که از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست بر آن چیز اعتبار مالی داده شود 

مانند اسکناسهایی که دولتها در اختیار مردم می گذارند و تمبرهای دولتی و هر شیء 

 قائل شده است . بهاداری که دولت برای او بها و مالیت

بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز  63مسأله 

 پیدا می کند.

اول : این که در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است ، در عوض چیز 

 دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی در آوردن
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است به این که آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهده دار مانند آن چیز 

و مال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهده دار قیمت آن چیز 

 بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد.

ی شود بجای او گرفته مدوم : این که در بیع و فروش آنچه فروخته می شود باید با آنچه 

کاال و بها با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این 

صورت بیع محقق نمی شود ولی در قرض الزم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد 

و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند 

مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم بجای 

مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که 

 به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده ، ربا و حرام است .

در قرض فرق می کند. در قرض هر نوع سوم : این که نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا 

زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است به خالف بیع که هر زیادی در آن 

حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن 

فروخته می شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس 

دند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمی شوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست نبو

مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام 

است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، در صورتی که بین 

 آنها، یعنی عوض 

 312ص: 
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و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله 

صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام 

 می شود.

چهارم : این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل 

نده مالک و صاحب بها می شود و نه خریدار صاحب مال می معامله باطل است ، نه فروش

شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعاً منتقل نشده است 

، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که به عنوان 

و یا  رنده می تواند در پولربا گرفته می شود به پول دهنده منتقل نمی شود و قرض گی

 مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.

پولهای کاغذی مانند اسکناسها چون از نوع کاالهایی نیست که با پیمانه و یا  67مسأله 

وزن و کشیمنی خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد 

ن طلب خود را در ذمه کسی به نه تومان یا آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلًا ده توما

 صد تومان را به نود تومان بفروشد.

سفته های ریالی که ما بین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله می کنند  24مسأله 

مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیت قائل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک 

ند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمه و سندی است که گواهی می ک

متعهد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کاال می 

دهد در واقع بهای کاالی خریداری شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست 

تری ده تلف نشده و ذمه مشفروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشن

فارغ و بری نشده است به خالف این که اگر بهای کاال را اسکناس داده بود و گم می 

 شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده .
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سفته ها بر دو نوع است : یکی این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی  26مسأله 

ته تاً به صاحب سفته بدهکار است و سفامضاء کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیق

 مدرک آن بدهکاری است .

دوم : این که واقعیت ندارد، فقط یک عمل صوری که به منظوری صادر شده است . اما 

نوع اول که حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلبکار است ، جایز است که طلب مدت 

ری وجه نقد به بانک یا شخص دیگدار خود را که در ذمه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری به 

بفروشد و بجای صاحب سفته ، خریدار آن طلبکار می شود ولی فروختن آن به طور نسیه 

 و به مدت ، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد.

شد، واما نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفر

چون در واقع طلبی در ذمه امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر 

شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و 

 با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد و لذا به این نوع سفته ها، سفته

 313ص: 

صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب 

سفته است از بانک و حواله کردن بانک است به عهده امضاء کننده آن با این که در ذمه 

او طلبی ندارد، بنا بر این مبلغی که بانک بابت مدت آن سفته کم می کند، ربا و حرام 

 است .

ت از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت ولی ممکن است برای نجا

یک معامله صحیح و شرعی درآورد، به این که متعهد سفته به شخصی که سفته به حواله 

کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمه او به 
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شود مثًلا  پول معاوضه و فروختهبانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از 

وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمه متعهد 

صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قِبَل ِ متعهّد 

فته ن ترتیب ذمه صاحب سسفته ، دو ماهه به هزار تومان ایرانی به خودش بفروشد و به ای

بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهد سفته به بانک بدهکار گردیده است ، ولی 

چون در صحت این معامله الزم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد لذا نتیجه 

زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال به ریال ، این همان 

سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است  قرض با

و واقعیت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته 

کم می کند به عنوان کارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع و در 

 ز اشکالی ندارد.سررسید منظور کند و در این صورت نی

و امامراجعه متعهد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تمامًا 

اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله 

کرده است و او هم پرداخت کرده است ، پس ذمه صاحب سفته بدهکار شده است به 

 ار که حواله کرده است .همان مقد

 کارهای بانکی 

کارهای بانکی دو قسمت می باشد، یک قسمت که مربوط به معامالت ربوی است ، 

داخل شدن در آن معامالت و شرکت در آنها جایز نیست و کارمندی که در این نوع 

کارها مشغول است در مقابل آن نمی تواند اجرت و حق العمل بگیرد و قسمت دوم که 

اطی با معامالت ربادار ندارد، وارد شدن در آن کارها و اجرت گرفتن برای آنها جایز ارتب

 است .
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در حرمت معامالت ربادار بانکها فرق نمی کند در این که بانک دولتی اسالمی  22مسأله 

باشد و یا دولتی غیر اسالمی و فرقی که دارد این است که چون آنچه در دست بانکهای 

مجهول المالک است و بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او تصرف  دولتی اسالمی است

در آنها جایز نیست و اما بانکهای دولتی غیر اسالمی ، احکام مجهول المالک بر آنها 

جاری نیست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او از باب استنقاذ جایز 

 و مسلمانان است .است چون آنچه در دست آنها است مال اسالم 

 319ص: 

 حواله های بانکی 

کسی که بدهکار کسی است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکی و یا به وسیله 

دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند این که 

ز بها را نداده باشد و به اگر تاجری کاالیی از خارج بخرد، تمام بهای او و یا مقداری ا

فروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف 

حساب خود در شهر فروشنده کاال به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به 

 .پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او برداشت کند

و در این کار دو حواله انجام می شود: یک : حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که 

 به جای او بانک بدهکار طلبکار او می شود.

دوم : حواله بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب 

 این بانک می باشد، هر دو حواله شرعاً صحیح است .

است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حق العمل از حواله  جایز 23مسأله 

کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که 
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برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی در صورتی که از طرف 

د بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خو

است ، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفاء دین خود 

در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته 

ه بانک ت کباشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمه بانک چیزی نداشته ، جایز اس

در مقابل قبولی حواله ، کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و 

می توانست از آن خودداری کند، بنا بر این می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام 

 عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.

 ای حالت خاص و وضعیتآنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد و دار 29مسأله 

مخصوصی بودند، بین بانکهای شخصی و دولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق 

نمی کند و در تمام آنها بستگی به آن وضعیت و حالت خاص دارد، در هر موردی که 

 از مصادیق آن وضعیت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.

 قراردادهای بیمه ای 

اردادی است بین بیمه گر )دولت یا شرکت ( و بین بیمه کننده )شخص بیمه یک نوع قر

یا اشخاص ( که بیمه کننده با پرداخت مبلغی به طور ماهیانه یا سالیانه به نام اقساط بیمه به 

بیمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در 

 ر دریافت می کند.قرارداد ذکر شده باشد، از بیمه گ

 بیمه انواع و اقسام متعددی دارد: بیمه حیات و سالمت بدن بیمه اموال ، 21مسأله 

 311ص: 
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چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کاالی شخصی و یا 

عمومی و یا اثاث البیت بیمه خطر آتش سوزی و غرق در آب و نقص حاصل در کاال و 

یب و خرابی در آن بیمه ماشین شخص ثالث یا تمام بدنه بیمه کشتی های حصول ع

تجارتی و آنچه از این قبیل است و بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آنها یکی 

 است لزومی ندارد که تمام آنها ذکر شود.

 قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد: 21مسأله 

 ه .اء عقد بیمه بر طبق بیمه نامه به وسیله بیمه کنندایجاب از بیمه کننده ، یعنی انش - 6

 قبول بیمه گر، یعنی آنچه بیمه کننده انشاء کرد، او قبول کند. - 2

معلوم کردن آنچه بیمه می شود: حیات و سالمتی بدن اموال ماشین و یا چیزهای  - 3

 دیگر.

 تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه .. - 9

رارداد بیمه تعیین آنچه که بیمه می شود و تعیین خطرهای الزم است در ق 29مسأله 

احتمالی که آن چیز به خاطر آن خطرات بیمه می شود و همین طور الزم است اقساط 

 بیمه و ابتداء و انتهاء و مدت بیمه تعیین گردد.

می توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوّضه تصحیح کرد  23مسأله 

این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می  به

کند و در ضمن عقد هبه به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخ دادِ هر 

نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز 

ین شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند، بنا بر این عقد بیمه واجب است به ا

 به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه است ، جایز و صحیح است .
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چنانچه بیمه گر در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه کننده از جبران آن  27مسأله 

خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمه کننده خیار تخلف 

شرط دارد و می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده 

 است ، مسترد داشته و پس بگیرد.

در صورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه کمّاً و کیفاً اقدام نکند، واجب  34أله مس

نیست بر بیمه گر که خسارات وارده را جبران کند و بیمه کننده حق ندارد آنچه از اقساط 

 بیمه پرداخت کرده است ، مسترد بدارد و پس بگیرد.

د بار نشده است که باید یکساله باشبرای صحّت قرار داد بیمه مدت معینی اعت 36مسأله 

یا دو ساله و یا بیشتر، بلکه تابع است به آنچه طرفین بیمه گر و بیمه کننده اتفاق کرده 

 باشند.

اگر عده ای و چند نفری جمع شوند و اتفاق کنند بر تأسیس شرکتی که سرمایه  32مسأله 

ها رکاء و یا یکی از آنشرکت را به طور مشترک از مال خودشان بگذارند و هر یک از ش

 در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه پیش آمد ضرر و حادثه ای بر

 311ص: 

جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید 

خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است 

 به این شرط عمل کند و خسارت او را جبران کند. شرکت

 احکام سرقفلی 

از معامالت رایج بین تجار و کسبه که مورد ابتالء است و از مسائل روز می باشد موضوع 

سرقفلی است که محلهای تجارتی و کسب ، سرقفلی پیدا کرده است و قاعده کلی و 
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 ن این است که در هر موردیمالک برای مشروعیت گرفتن سرقفلی و عدم مشروعیت آ

که مالک و موجر حق داشته باشد وجه االجاره را زیاد کند و یا ملک را تخلیه کند و 

مستأجر حق نداشته باشد از زیاد شدن وجه االجاره و یا تخلیه ملک خودداری کند، در 

این صورت جایز نسیت مستأجر سرقفلی بگیرد و تصرف او در آن ملک بدون رضایت 

ام است ولی چنانچه مالک حق زیاد کردن وجه االجاره و حق خالی کردن مالک حر

ملک را هم نداشته باشد، بلکه مستأجر حق تخلیه کردن ملک برای غیر و واگذاری اجاره 

آن را بر دیگری داشته باشد در این صورت گرفتن سرقفلی بر مستأجر جایز است برای 

 شود .. روشن شدن در این باب به مسائل بعدی مراجعه

ملکها و محلهایی که در زمان سابق پیش از جعل قانون جلوگیری مالک از  33مسأله 

اجبار مستأجر بر تخلیه محل اجاره و یا اضافه کردن حق االجاره به اجاره داده شده و 

بلکه مالک می توانست مبلغ اجاره را باال ببرد و یا مستأجر را وادار به تخلیه کند و هیچ 

شروطی بین مالک و مستأجر در بین نبود و پس از جعل قانون مالک و گونه شرط و 

مستأجر به پشتیبانی این قانون مستأجر حاضر نیست ملک را تخلیه کند و مبلغ اجاره را 

باال ببرد و با این که اجاره محلهایی مانند آن چندین برابر بیشتر از این محل شده است و 

است ، در این صورت سرقفلی گرفتن مستأجر  به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده

 جایز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضایت مالک غصب و حرام است .

محلهایی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با این  39مسأله 

با که مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر 

گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ 

اجاره می دهد و در ضمن شرط می کند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید 

کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذار می کند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان 

د، در این صورت جایز است مستأجر برای تخلیه محل بر دیگری شخص دوم اجاره ده
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و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر و یا بیشتر از آن دریافت 

 کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است ، حق مخالفت و ممانعت ندارد.

 محلهایی که بدون گرفتن سرقفلی به اجاره داده می شود اگر در عقد 31مسأله 

 319ص: 

اجاره چنین شرط شده که مالک حق ندارد مستأجر را مجبور به تخلیه محل کند و مستأجر 

حق دارد با تجدید اجاره مطابق سال اول تا مدتی که بخواهد سالیانی در آن محل بماند، 

مستأجر و لو باسم سرقفلی بدهد که از حق سکونت و اشتغال چنانچه شخصی مبلغی به 

در آن محل تنازل کند و دست بردارد و با این که پس از تخلیه محل مالک نسبت به 

اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالک اجاره خواهد کرد، در این صورت 

تقابل ل بگیرد نه در مجایز است که مستأجر آن مبلغ و سرقفلی را در مقابل تخلیه مح

 انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر

 مسائلی چند از باب قاعده الزام 

یکی از قواعد مسلمه عقالئیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معینه 

خودشان به یک قاعده و ضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او 

واند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است ، عمل کند و این در صحیح نیست ، می ت

مواردی شرعاً امضاء شده و دستور داده اند از این قاعده عقالیی پیروی کنیم و در اینجا 

 به چند مسأله از این باب اشاره می کنیم :

به فتوای علمای اهل سنت در صحت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغه  - 6

شهود و گواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیه معتبر نیست ، بنا  عقد نکاح

بر این اگر مردی از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، این عقد 
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باطل است و آن زن همسر او نشده است ، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند بر 

 د درآورد.طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خو

به فتوای علمای اهل سنت جایز نیست که شخصی با عمه و دختر برادر عمه و خاله  - 2

و دختر خواهر خاله یا هر دو ازدواج کند، فقط می تواند با یکی از آنها ازدواج کند؛ عمه 

یا دختر عمه برادر او، خاله یا دختر خواهر او؛ ولی در نزد علمای امامیه اگر عقد بر دختر 

ادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه یا خاله که زن آن مرد بر

 باشند، واقع شود صحیح است .

بنا بر این اگر شخصی سنی مذهب عمه و دختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را 

 ، در اینعقد کند، بنا بر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند

 صورت شخصی شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام با هر کدام آنها ازدواج کند.

در مذهب اهل سنت در طالق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آنها نزدیکی  - 3

کرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طالق زن یائسه 

 ت .و صغیره عده واجب نیس

پس بر مذهب اهل سنت ، طبق این حکم ، آنها ملزم هستند که احکام عده را رعایت 

 کنند، بنا بر این اگر زن یائسه یا صغیره سنی مذهبی شیعه گردد از آن قاعده )لزوم 

 313ص: 

نگهداری عده ( خارج می شود و اگر طالق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایام عده 

طالبه کند و چون بر مذهب شیعه عده ندارد جایز است در آن ایّام با را از شوهر سنی م

شخص دیگری ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنی ، شیعه گردد، جایز است با خواهر 
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زن یائسه و صغیره ای را که طالق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ایام عده 

 را رعایت کند.هستند، ازدواج کند و الزم نیست که احکام عده 

اگر مرد سنی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طالق دهد و یا مقداری  - 9

از بدن زن خود را ، مثلًا یک انگشت زنش را طالق دهد، بر مذهب او این طالق صحیح 

است و طالق تمام زن واقع می شود ولی بر مذهب امامیه این طالق باطل است و باید 

عادل واقع شود، بنا بر این مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند طالق در حضور دو 

 با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.

مرد سنی بنا بر مذهب خود اگر در حال عادت ، زن خود را طالق دهد و یا در حال  - 1

ولی در مذهب پاکی که با او مقاربت کرده است ، طالق دهد، این طالق صحیح است 

امامیه این طالق باطل است بنا بر این ، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن 

 زن بعد از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.

به مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طالق دهد، آن طالق صحیح  - 1

 ع شود، باطل است .است ولی به مذهب امامیه طالقی که به جبر واق

بنا بر این شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش 

اگر مرد  - 9او را طالق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد ازدواج کند 

 ،سنی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود

اتفاقاً آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر 

مذهب امامیه طالق تحقق پیدا نکرده ، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد 

از ایام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طالق دادن زن که بر مذهب 

ست و بر مذهب امامیه با نوشته طالق انجام نمی شود بنا به قاعده الزام اهل سنت جایز ا

 مرد شیعه مذهب می تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایام عده ازدواج کند.
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در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده خریداری  - 3

کند و بعداً رؤیت کند و لو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیار الرؤیه 

ثابت می شود، ولی در مذهب امامیه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد بنا بر این اگر یک 

حسب توصیف خرید و بعداً رؤیت کرد، بنا به قاعده  فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر

 الزام برای آن فرد شیعه خیار رؤیت ثابت می شود.

 در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد بنا بر این اگر 7

 317ص: 

یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعداً معلوم گردید که فروشنده شافعی مغبون 

باشد بنا به قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به این که می 

 حق فسخ ندارد.

در مذهب ابو حنیفه در صحت عقد سلف و سلمی فروش چیزی به نحو کلی مدت  64

دار به بهای نقد حاضر شرط است که آن چیز در حین معامله خارجاً موجود باشد ولی 

 شرط در صحت معامله سلمی معتبر نیست .در مذهب شیعه این 

بنا بر این اگر یک فرد شیعه با یک فرد حنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز 

مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را وادار کند به بطالن 

فی بوده و بعداً شیعه شده معامله و همین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حن

 باشد.

اگر شخص سنی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنی بماند و برادری داشته باشد،  66

اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام جایز 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

در  باست برادر شیعه آنچه از ترکه میت زیاد می آید از باب تعقیب بگیرد گرچه تعقی

 مذهب شیعه باطل است .

و همین طور است که اگر شخصی سنی یک خواهر سنی وارث داشته باشد و عموی 

ابوینی هم داشته باشد، چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه 

شود، بنا به قاعده الزام جایز است گرفتن آنچه از باب تعقیب به او می رسد و در سایر 

 د تعقیب نیز قاعده الزام جاری است .موار

در مذهب اهل سنت زن میت از تمام آنچه از میت مانده چه اموال منقول باشد و یا  62

زمین ارث می برد، ولی در مذهب جعفری زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن 

ر ؛ بنا بر این اگارث نمی برد و از بنا و درخت ، از قیمت آنها ارث می برد، نه از عین آنها

وارث میت سنی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعده الزام ، زن شیعه 

 از آنچه از زمین و اعیان و بناها و اشجار از بابت ارث به او می رسد، بگیرد.

آنچه گفته شد، مهمترین مسائلی است که بر مبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از اینجا 

دیگر مسائلی هم که از این قبیل می باشد، روشن می شود و ضابطه این است هر  حال

شخص شیعی مذهب می تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم 

 هستند و عقیده مند می باشند ..

 احکام تشریح 

گردن  رجایز نیست بدن مرده مسلمان را تشریح کردن و اگر تشریح کنند، ب 31مسأله 

 تشریح کننده دیه الزم می شود بطوری که تفصیل آن را در کتاب دیات بیان کرده ایم .

 جایز است بدن مرده کافر را تشریح کردن به تمام انواع تشریح و 39مسأله 

 314ص: 
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همین طور است اگر مرده ای اسالم او مشکوک باشد و فرق نمی کند که تشریح بدن 

 بالد اسالمی بوده باشد یا غیر اسالمی . کافر یا مشکوک االسالم در

اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقف شود به تشریح بدن مرده مسلمانی و  33مسأله 

تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک االسالم ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه 

ریح را تشداشتن آن مرد مسلمان نباشد، در این صورت جایز است که بدن مرده مسلمان 

 کنند و نسبت بلزوم پرداخت دیه در چنین صورتی در باب دیات ذکر شده است .

جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو  37مسأله 

دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر و قطع کننده ملزم شود که 

پردازد، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف دیه آن عضو را به ورثه مرده ب

گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو 

ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به 

شخص زنده می گردد، احکام بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزو بدن 

 بدن زنده بر او جاری است ..

و ظاهر این است که جایز باشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن 

او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو 

 آن میت دیه ندارد.

حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده اگر شخصی راضی شود که در حال  94مسأله 

و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که برضایت خود او بریده می شود از اعضاء 

رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او می زنند و یا نقص و عیبی در او 

 ایجاد می کند، بریدن آن عضو جایز نیست .
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بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست  و اگر با بریدن آن عضو ضرر و عیبی

و یا گوشت ران که جای آن روئیده می شود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت 

 خود او جایز است و می تواند برای بریدن آن عضو مبلغی نیز دریافت کند.

ند و جایز رجایز است تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دا 96مسأله 

است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب 

 آن ضرر جانی نداشته باشد.

جایز است بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک االسالم ، به منظور  92مسأله 

ی مپیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن ، چون جزو بدن مسلمان 

شود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همینطور جایز است عضوی از اعضاء بدن 

حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزو 

بدن مسلمان می گردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن 

 عضو نیز جایز است .

 316ص: 

جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی را بزنی تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمی  93ه مسأل

کند که عمل تلقیح بوسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله خود شوهر زن ، و اگر 

عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه 

او جاری است و از یکدیگر ارث هم می برند و فقط آنچه  است و تمام احکام اوالد بر

در مورد ارث استثناء شده است ، بچه ای است که از زنا تولید شده باشد و در عمل تلقیح 

گرچه خود عمل حرام می باشد، ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنی که بوسیله 

م اوالد بر او جاری است و از این تلقیح بچه دار شده باشد، مادر آن بچه است و احکا

قبیل است اگر زنی بطور مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از 
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این نطفه حامله و بچه دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه 

 است و احکام اوالد بر او جاری است .

در صورتی که مقدمات حرام نداشته باشد و  جایز است گرفتن نطفه مردی 99مسأله 

گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه و چنانچه از 

این راه بچه ای تولید گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزندی بین 

 آنها برقرار می شود و لکن این بچه مادر ندارد.

جایز است تلقیح نطفه شوهری به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست کس  91مسأله 

دیگر متصدی این عمل باشد در صورتی که مستلزم نگاه کردن به صورت آن زن و یا 

مس کردن بدن او بوده باشد و حکم بچه ای که با تلقیح تولید می گردد، حکم بقیه اوالد 

 را دارد و فرقی بین آنها نیست .

 احکام خیابانهایی که بوسیله دولت کشیده می شود

خیابانهایی که جدیداً احداث می شود و خانه و امالک مردم در مسیر آن قرار  91مسأله 

می گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشی می کند، ظاهر این 

است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جایز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است 

ر کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی شود و مانند که تلف شده باشد و به عبو

کوزه و یا ظرف شکسته و خرد شده می باشد، که صاحبان آن امالک نسبت به آنها 

اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمی شود و اما آنچه از آثار و مصالح 

در صورتی که دولت آنها  آن امالک باقی می ماند از ملک مالک خارج نشده است و

 را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست .

مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می گیرد و جزو خیابان می شود، ظاهر این  99مسأله 

است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می شود بنا بر این باید در اینگونه 
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به عنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد  موارد ما بین احکام مربوط

 بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله

 312ص: 

احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن 

نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب و یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر 

ی که تابع عنوان مسجد بودن اوست ، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان احکام

مسجدیت برداشته می شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی 

 ، آن احکام باز رعایت شود.

و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ 

و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر این که با اجازه حاکم  و چوب و خود زمین و غیره

شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن 

را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد 

ارس و حسینیه هایی که در مسیر دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مد

خیابانها قرار می گیرند و خراب می شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند 

با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در آنها و خرید 

آنها  لو فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پو

را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیه دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در 

 اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.

جایز است عبور و مرور از زمین مساجدی که در خیابان واقع شده و همچنین  93مسأله 

 ه هایی که در خیابان واقع شده اند.جایز است عبور از زمینهای مدارس دینی و حسینی
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آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگر به اندازه  97مسأله 

ای باشد که می شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مساجد 

انه ل کار و یا خبر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و مح

 قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است ؟

در این مورد باید تفصیل قائل شد که اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند 

خوردن و خوابیدن در آن محل ، در این صورت این نوع استفاده ها بی شبهه جایز است 

انع از استفاده در جهت مسجدیت ، مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و ، چون م

تبلیغ از طرف غاصب می باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات 

مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل 

نمی شود، مانع ندارد که زمین آن مسجد  متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی

محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با 

مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا محل لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد 

د قرار داده و اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دار

 باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست .

 313ص: 

قبرستانهای مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان  14مسأله 

ملک کسی بوده باشد حکم آن ، حکم امالک شخصی است که قبلًا گفته شد و اگر 

این در صورتی است که عبور و مرور از آن  وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد و

زمینها موجب هتک و بی حرمتی به مرده های مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور 

 از آنها موجب هتک بوده باشد عبور از آنها جایز نیست .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

و اگر نه ملک کسی بوده و نه وقف می باشد، زمین بایر و بدون مالک بوده قبرستان شده 

 در صورتی که هتک مرده ها نشود، تصرف در آنها جایز است .است ، 

و از اینجا حکم مصالح باقیمانده از آنها بعد از خرابی معلوم می گردد که در فرض اوّل 

تصرف در آنها و خرید و فروش آنها بدون اجازه مالک جایز نیست و در صورت دوم 

 آنچه فروخته شود، باید مصرف تصرف در آنها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد و پول

نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرف در آنها 

 جایز است ..

 مسائل ]مستحدثه[ نماز و روزه 

اگر شخص روزه داری در ماه رمضان بعد از غروب و بعد از افطار کردن در  16مسأله 

لی که در آنجا آفتاب هنوز غروب نکرده ، محل خود با هواپیما به طرف مغرب و به مح

مسافرت می کند، پس از وصول به آن محل آیا الزم و واجب است که تا غروب آفتاب 

 امساک کند؟

ظاهر این است که واجب نباشد چون این شخص طبق آیه مبارکه )وَ أِتم وا الص یام َ إلی َ 

مقتضی ندارد که در آن محل امساک  اللَّیل ِ( روزه ای را گرفته و تا غروب رسانده است و

 کند.

اگر شخص مکلف نماز صبح را در محل خود بجا آورد و سپس به طرف مغرب  12مسأله 

و به محلی که هنوز صبح طلوع نکرده است ، مسافرت کند و یا نماز ظهر و عصر را 

ب را رخوانده و بعداً به طرفی که هنوز در آنجا ظهر نشده مسافرت می کند و یا نماز مغ

خوانده و بعداً به محلی که هنوز آفتاب در آنجا غروب نکرده مسافرت می کند، آیا الزم 

 و واجب است که در تمام این موارد نمازهای خود را اعاده کند؟
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 دو وجه دارد و احتیاط واجب آن است که نمازهای خوانده شده را دوباره بخواند.

خودش گذشته باشد به این که آفتاب  اگر شخصی وقت نماز در شهر و محل 13مسأله 

طلوع کرده و او نماز صبح را نخوانده و یا آفتاب غروب کرده و او نماز ظهر و عصر را 

نخوانده و سپس با هواپیما به محلی مسافرت می کند که در آنجا آفتاب طلوع نکرده و 

ء ور اداء یا قضایا غروب نکرده ، آیا الزم است بر او نمازهایی که از او فوت شده ، به ط

یا به قصد ما فی الذّمه بجا آورد؟ در اینجا چند وجه دارد و احتیاط آن است که نمازها 

 را به قصد ما فی الذمّه اعم از 

 319ص: 

 قضاء و یا اداء بجا آورد.

اگر کسی با هواپیما مسافرت کرد و خواست نماز خود را در هوا بخواند، چنانچه  19مسأله 

رو به قبله و با دیگر شرائط بجا آورد، نماز او صحیح است و اگر نتواند در بتواند نماز را 

هوا نماز را رو به قبله بجا آورد، اگر وقت نماز به اندازه ای وسعت دارد که پس از پیاده 

شدن می تواند نماز را رو به قبله بجا آورد، در این صورت نماز خواندن در هواپیما صحیح 

تنگ شده باشد و تا موقع پیاده شدن وقت آن تمام می شود واجب نیست و اگر وقت نماز 

است نماز را در هواپیما به آن طرفی که علم دارد قبله در آن طرف باشد بجا آورد و اگر 

علم نداشته باشد به هر طرفی که گمان دارد قبله باشد نماز را بخواند و اگر گمان هم 

اهد نماز را بخواند اگر چه احتیاط مستحب نداشته باشد، می تواند به هر طرفی که بخو

آن است که در چنین حال به چهار طرف نماز بخواند و اگر اصلًا متمّکن از خواندن نماز 

 در هوای به سوی قبله نمی باشد، این شرط از او ساقط است .
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اگر کسی هواپیمایی سوار شود که سرعت حرکت آن یک برابر سرعت  11مسأله 

اشد مانند سفینه های فضایی و از طرف شرق به سوی غرب حرکت حرکت زمین بوده ب

کند و مدتی به دور زمین بگردد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت 

نمازهای پنجگانه خود را بجا آورد و اما گرفتن روزه ، ظاهر این است که واجب نباشد 

شب روزه ندارد و اگر در چون اگر مسافرت در شب شروع شده باشد، واضح است که 

روز شروع شده است ، دلیلی بر وجوب گرفتن روزه در چنین فرضی نداریم و اگر سرعت 

حرکت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد، یعنی در هر دوازده ساعت یک 

بار دور زمین می گردد، در فرض این که از شرق به غرب حرکت می کند، آیا واجب 

ورت نماز صبح را موقع فجر و ظهر و عصر را موقع زوال و مغرب و عشاء است در این ص

را موقع غروب بجا آورد و یا در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بخواند؟ دو صورت 

دارد ولی احتیاط واجب است بلکه ظاهر آن است که نمازها را باید در موقع خود، یعنی 

سرعت حرکت هواپیما خیلی زیاد بوده باشد وقت فجر و زوال و غروب بجا آورد. و اگر 

به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یک بار دور زمین می گردد، در این صورت 

مشکل است که گفته شود واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و غروب بجا آورد 

و از  بلکه احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بجا آورد

اینجا حکم حرکت هواپیما از غرب به سوی شرق نیز معلوم می گردد و در صورتی که 

حرکت او یک برابر و یا کمتر از یک برابر حرکت زمین بوده ، در این صورت واجب 

است نمازها را در موقع فجر و زوال و مغرب بجا آورد و اگر سرعت هواپیما خیلی بیشتر 

حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یک بار دور زمین  از حرکت زمین بوده باشد به

 می گردد حکم آن نیز از گذشته معلوم گردید که باید نمازها را در هر بیست و

 311ص: 

 چهار ساعت بجا آورد.
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کسی که وظیفه او روزه گرفتن در مسافرت است مانند مکاری و کسانی که  11مسأله 

وع صبح و نیت روزه با هواپیما به محل دیگری سفر شغل آنان می باشد اگر پس از طل

مسافرت بکند که در آنجا صبح نشده باشد آیا خوردن و آشامیدن و بجا آوردن سایر 

مفطرات بر او جایز است یا نه ؟ ظاهر آن است که جایز باشد بلکه شبهه ای در جایز بودن 

 ه گرفتن جایزآن نیست چون او در محلی وارد شده است که آنجا شب است و شب روز

 نیست .

اگر کسی در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت کرد و به شهر دیگری رسید که  19مسأله 

در آنجا ظهر نشده است آیا واجب است که امساک کند و روزه را به آخر برساند؟ ظاهر 

آن است که واجب است امساک کند و اطالق دلیلی که داللت کرده است وظیفه کسی 

خود مسافرت می کند امساک و خودداری از انجام  که بعد از ظهر در ماه رمضان از محل

 مفطرات تا شب می باشد، شامل این مورد نیز می شود.

اگر فرض شود که شخص مکلف در محلی است که روز آن شش ماه و شب  13مسأله 

آن شش ماه است و می تواند هجرت کند و منتقل شود به شهری که نماز و روزه را به 

که هجرت کند و اگر نمی تواند مهاجرت کند احتیاط  وقتش بجا آورد واجب است

 واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نماز پنجگانه را بجا آورد.

 311ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )گلپایگانی ( با حاشیه آیت اللّه )صافی (

 سرقفلی 

با مالک مسأله کسی که ملکی را اجاره می کند و در هنگام اجاره در ضمن عقد الزم 

[ اجاره دهد و اگر 6شرط می کند که پس از انقضاء مدّت اجاره باز هم ملک را به او ]
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[ اقوی صحت این شرط است و بر مالک 2بخواهد به دیگری اجاره دهد با اجازه او باشد ]

تکلیفاً واجب است که بر طبق شرط عمل کند و چنانچه عمل نکند معصیت کرده ، بنا بر 

به دیگری اجاره دهد باید با اجازه و رضایت مستأجر اول باشد و در این این اگر بخواهد 

صورت ، مستأجر اول می تواند وجهی از مالک بگیرد و رضایت دهد که به دیگری 

[ و نیز مالک می تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با 3اجاره داده شود ]

دهم مثلًا به مدت دو سال به مال االجاره مستأجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می 

یکصد هزار تومان نقد و ماهی یکصد تومان و آنچه به عنوان سرقفلی گرفته می شود، 

چنانچه به نحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است ؛ و جایز نیست مستأجر به استناد 

اری کند و بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودد

 چنانچه خودداری کند غاصب و ضامن است .

مسأله اگر کسی از پول خمس داده شده ، سرقفلی ملکی را بخرد چنانچه بخواهد در 

آخر سال آن را بفروشد، ما زاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد و اگر از منافع بین 

در  ر تجاری است که بایدسال برای تجارت ، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگ

آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده 

باشد یا کم ؛ ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی ، عین خارجی نیست 

و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل ّ خریده در نظر عرف ، ربح 

نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت  حساب نمی شود، تا

آن خمس ندارد. بلی ، هر وقت آن را فروخت ، زیادی قیمت جزء منافع همان سال است 

. 

----------------------------------- 

 [ ) من صافی 6]
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 (: یا هر کس که او معین می کند ..

 [ ) من صافی 2]

 هد ..(: یا به غیر آنها اجاره ند

 [ ) من صافی 3]

 (: یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید ..

 319ص: 

 چک و سفته 

مسأله آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلًا به مبلغ سه هزار تومان به 

مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض 

و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمّه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی 

اشد، به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا الذمّه مکیل و موزون ب

 سفته بی مورد و صوری نباشد.

مسأله خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه 

صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ 

در عهده من بفروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای  مکتوب در سفته را به بانک مثلًا

خودت قرض بردار؛ لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه 

دهنده سفته تبرّعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی 

 دا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرضرا بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابت

دادن شرط نماید، ولی ا گر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلًا هزار تومان در عهده 
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من به بانک بفروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری ، 

می  شرط آنلکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است ، وکالت را به 

دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا برئ نمایی 

، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج الزم قرار دهند که 

 بعداً حق الزام داشته باشد.

 بیمه 

و در  بدهدمسأله اگر شخصی با شرکتی قرار داد کند که هر سال مبلغی بدون عوض 

مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن 

شرکت خسارت او را جبران ، یا آسیب را برطرف ، یا مرض را معالجه نماید، عمل به 

این قرارداد با رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت و اجبار، گیرنده 

ی ، اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند، صحت چنین صلح وجه ضامن است . بل

 با این شرط بعید نیست و الزام آور است .

 ازدواج با بهائی 

مسأله ازدواج مسلم یا مسلمه با بهائی جایز نیست و اگر عقد بین آنها واقع شود باطل است 

زم است آنها را ، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان ال

جدا کنند و محتاج به طالق نیست ، لیکن اگر زن نمی دانسته که مرد بهائی است یا مسأله 

را نمی دانسته که نباید به بهائی شوهر کند، بعد از جدایی از او باید عدّه وطی به شبهه که 

 عدّه طالق است نگهدارد.

 313ص: 

 کسب کردن 
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مسأله کسب کردن به قدر ما یحتاج خود و عیال واجب النفقه در صورت تمکن واجب 

 است ، بلکه به جهت اداء دین هم بنا بر احتیاط، واجب می باشد.

 مسائل اجتماعی اسالم 

 مسأله تحصیل اعتقاد به اصول دین و مبانی اسالم بر هر مسلمان واجب است .

نایعی که مورد احتیاج عموم است و همچنین علوم مسأله یاد گرفتن و یاد دادن علوم و ص

و صنایعی که سبب قوّت و شوکت جامعه مسلمین و برتری قوای دفاعی آنها بر کفّار می 

شود، بر همه واجب مؤکّد است به وجوب کفایی و باید مسلمانان به نحوی قوی شوند 

 و ثروت خود بنمایند.که قطع طمع کفّار را از بالد و نوامیس و اعراض و اموال و معادن 

مسأله از مهمترین مطالب اسالمی ، توجّه به وضع تعلیم و تربیت فرزندان و مراقبت در 

 حسن ترقّی و تکامل علمی و تربیتی آنها است .

مسأله فرستادن فرزندان به دبستانها و دبیرستانها و کودکستانهایی که اسالمیّت و امانت و 

ا به سُنَن اسالمی محرز و شناخته نشده و معرض انحراف عالقه مندی مؤسّس و معلّمان آنه

 فکر و عقیده و فساد اخالق باشد، جایز نیست .

مسأله کفّار حق ّ ندارند در بالد اسالم ، مدرسه دائر کنند و تعلیم و تربیت اطفال مسلمانان 

 یرا عهده دار شوند. و جایز نیست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و کودکستانها

 آنها بفرستند.

مسأله تأسیس مدارس مختلط اعم از ابتدایی و عالی و تدریس در آن مدارس و فرستادن 

 فرزندان به آن مدارس و همکاری با آنها جایز نیست .
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)صافی (: مسأله تأسیس مدارس مختلط به صورتی که سُنَن اسالمی در ارتباط با بانوان و 

الی و تدریس در آن مدارس و همکاری با آنها و مردان رعایت نشود اعم از ابتدایی و ع

فرستادن فرزندان به آن مدارس و مدارسی که در برنامه های تعلیماتی آنها تعلیم کارهای 

حرام مثل خواندن غنا و نواختن آالت موسیقی باشد جایز نیست و باید مدارس و مراکز 

جامعه آنها شخصیت تعلیم و تربیت و همه مؤسسات کار و عمل مسلمانان مثل کل ّ 

 اسالمی و تعهد به رعایت مقررات اسالمی داشته باشند.

مسأله بر مسلمانان واجب است در صورتی که مدارس و دانشگاهها و دانشکده های علوم 

و صنایع مورد احتیاج عموم ، طبق آداب و سنن و رعایت احکام اسالم به تعداد کافی 

ن گونه مدارس و دانشگاهها بر اساس تعالیم [ خودشان مستقیماً به تأسیس ای6نباشد ]

مقدّسه اسالم و اجراء برنامه های دینی ، اقدام نمایند و مَهما أَمکَن َ طوری ترتیب بدهند 

 که از تمام طبقات هر کس استعدادش بیشتر است بتواند به تحصیل ادامه دهد.

----------------------------------- 

 [ ) من صافی 6]

انان واجب است در صورتی که در کشوری باشند که در مدارس و دانشگاهها (: بر مسلم

و دانشکده های علوم و صنایع مورد احتیاج عموم ، آداب و سُنَن و احکام اسالمی رعایت 

 نمی شود و یا به مقدار کافی مدارس اسالمی وجود ندارد ..

 317ص: 

مباحه ، اگر غرضشان از تحصیل  مسأله دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته ای از علوم

، خدمت به جامعه و ازدیاد عظمت اسالم و رفع حاجت مسلمانان از بیگانگان باشد، اجر 

 و ثواب بسیار دارند.
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مسأله حضور در کالس درسی که استاد آن ، فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس ، 

 به طور ضمنی ، علیه اسالم تبلیغ می کند، جایز نیست .

له خرید و فروش اجناس و امتعه بیگانگانی که با مسلمانان ، در حال جنگ هستند، مسأ

در صورتی که سبب قوّت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت 

[ مسأله بر تجّار و بازرگانان مسلمان ، 6، مثل معالجه بیمار و امثال آن ، جایز نیست . ]

از رخنه کردن بیگانگان داخلی و خارجی در امور  واجب است به وجوب کفایی که

تجارت و صنایع و مؤسسات بازرگانی ، با همکاری و مشورت یکدیگر و تأسیس 

شرکتهای مشابه ، جلوگیری نمایند و نگذارند فِرَق ضالّه و بیگانه ، زمامدار امور اقتصادی 

 یند.مسلمین شوند و به هر وسیله ای ممکن است ایادی آنها را قطع نما

مسأله همکاری و شرکت با مؤسّسات فرهنگی بیگانگان و فِرَق ضالّه که از عوامل مهمّ  

 استعمار و تضعیف مسلمین و تقویت کفّار بوده و هست جایز نیست .

مسأله شرکت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضالّه ، حرام است مگر برای ردّ آنها، 

امه هایی که بر خالف شعائر و دستورات و احکام [ مسأله عمل به برن2در صورت تمکّن ]

شرع مقدّس اسالم باشد حرام است و بر هر مسلمانی خودداری و جلوگیری از عمل به 

 آن ، واجب است .

مسأله سازش با بیگانگان ، علیه منافع مسلمانان و اتکاء به آنها و همدستی با آنها، همه از 

 گناهان بزرگ و معاصی کبیره است .

ه ساختن و بنا کردن اماکن فساد و خانه های گناه و رفتن در آن خانه ها و اماکن ، مسأل

 حرام است و همچنین اجاره دادن منازل برای این گونه محرّمات ، حرام است .
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مسأله کسب مال باید از راه حالل و مشروع باشد و از راه های حرام ، مثل قمار و دزدی 

 ه محرّمه ، حرام است .و ربا و غنا و مسابقه های جدید

----------------------------------- 

 [ ) من صافی 6]

(: ]و[ باید مسلمانان در مسائل مالی و اقتصادی مخصوصاً روابط کلّی ، همیشه ، قُوَّت 

 مسلمین و رفع حاجاتشان را از کفار رعایت نمایند.

 [ ) من صافی 2]

(: مگر برای کسانی که با اطالع کامل و مهارت در ردّ آنها بخواهند باطل آنها را آشکار 

 و شبهات آنها را رد نمایند.

 394ص: 

مسأله از چیزهایی که احترام بسیار دارد، جان و مال و آبروی مسلمان است که هیچ کس 

 بدون حکم شرع ، حق ّ تجاوز به آنها را ندارد.

سلمین محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن ، جایز نیست مسأله خانه افراد م

 بلکه سرکشیدن به خانه غیر ، از باالی بام یا شکاف دیوار یا روزنه در ، جایز نیست .

مسأله خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریات و روزنامه و مجّلات گمراه کننده 

د و رفع آن در صورت تمکّن ، برای و خواندن آنها حرام است مگر برای اطالع بر مفاس

 کسانی که واقعاً اهلیّت و شایستگی رفع آن را دارند.
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مسأله اعانت و کمک و همکاری با نشریّات صحیح و مورد اعتماد، از وظائف مهمّه است 

 و از اموری است که سبب تعمیم و توسعه معارف و تبلیغات اسالمی می شود.

مسأله اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین ، ضدّیت و معاندت دارند و همراهی 

 نمودن با آنها در ظلم و ستم ، تجاوز به حریم دین و حرام است .

مسأله بر مسلمانان الزم است که حقوق و روابط اجتماعی خود را طبق احکام اسالم ، 

 انان ، جدّاً پرهیز نمایند.مرتّب و منظّم کنند و از بدع و سنتّهای بیگ

مسأله هر مسلمانی باید سعی کند روش و رفتار و اخالق او، طبق تعالیم اخالقی و فقهی 

 اسالمی باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروی جامعه اسالمی بیافزاید.

 فمسأله کسانی که متدّین و ملتزم به احکام اسالم نیستند و اهل نماز و روزه و وظائ

شرعیّه نمی باشند، لیاقت عهده داری مشاغل اجتماعی اسالمی و مناصب عمومی را ندارند 

 و اگر عهده دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومی شناخته می شوند.

مسأله وظیفه هر مسلمان است که در بهبودی امور و وضع معاش و اقتصادی مسلمانان 

 یَهتَم َّ بِأُمُورِ المُسلِمین َ، فَلَیس َ بِمُسلِم ٍ(.اهتمام نماید که )مَن أصبَح َ وَ لَم 

مسأله مسلمانان باید در بین خودشان با گذشت و همکار یکدیگر باشند و نسبت به کفّار، 

 سخت و از دادن هر گونه اختیار و سلطه به آنها نسبت به امور مسلمین ، اجتناب نمایند.

ر ه و مسلمان ، باید بر اساس تعالیم اسالم دمسأله حُسن سلوک و رفتار مسلمان با بیگان

 نهایت اعتدال و خیرخواهی برای همه خلق باشد.

مسأله مسافرت به بالد کفّار و نقاطی که انسان در آن نقاط نمی تواند وظائف اسالمی 

 خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها، جایز نیست .
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و حتّی در دانه و هسته ای از مال کسی بدون مسأله غصب اموال مردم ، حرام است 

 رضایت او نمی توان تصرف کرد.

مسأله ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معامالت ربوی ، چه طرف ، شخصی باشد یا 

 مؤسّسات ، از قبیل بانک و سایر شرکتها، حرام است .

به بانکها  وابسته مسأله چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهایی که شده و

 گردیده است ، تا بانکها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسالمی تطبیق نکرده اند،

 396ص: 

مسلمانان متمکّن با همکاری یکدیگر مؤسّسات قرض الحسن اسالمی تأسیس کنند و این 

 مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدّل سازند.

تصاد و تجارت جامعه مسلمانان در حدّی امروزه وابسته به بانکها )صافی (: مسأله چون اق

است ، در هر کشوری از کشورها که وضع بانکها با تعالیم اقتصادی اسالمی تطبیق ندارد، 

مسلمانان ِ متمکّن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرض الحسنه اسالمی تأسیس کنند تا 

 بماند. اقتصاد مسلمانان از خطراتی که ربا دارد مصون

مسأله مسلمانان باید در تجارت و معامله و کلّیه مناسبات و روابط فیما بین خود و بیگانه 

، دستورات اسالم را از هر جهت ، رعایت کنند و از غش ّ و کم فروشی و خیانت و 

 اجحاف ، خودداری نمایند.

ند، ب هستمسأله مسلمانان باید در مورد اشخاص مجهول که ملبّس به لباس علماء و طال

تحقیق نمایند؛ اگر به مقامی دیگر غیر از مقام علماء و مجتهدین که نوّاب حضرت ولی ّ 

عصر )عجّل اللّه تعالی فرجه ( می باشند ارتباط داشته باشند، از آنها کناره کرده و از 

 ضاللت و اضالل آنها بپرهیزند.
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الحیت ینی به اشخاصی که ص)صافی (: مسأله مسلمانان باید در فراگیری عقاید و احکام د

علمی و اخالقی آنها محرز است مراجعه نمایند و مواظب باشند که در معرض اضالل 

بعضی فِرَق که گاه حتی به عنوانهای به ظاهر مقبول بندگان خدا را گمراه می کنند قرار 

 ندهند.

 مدارسمسأله تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التولیه و غیّب و قصّر و مساجد و 

دینی و موقوفه و کتابخانه های موقوفه ای که متولّی منصوص ندارد، برای غیر مجتهد 

جامع الشّرائط یا مأذون از طرف او حرام و خالف شرع است و تصرف در وجوهی که 

 آنها می دهند، جایز نیست .

و  )صافی (: مسأله تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التولیه و )غُیَّب و قُصَّر(

مدارس دینی و کتابخانه های موقوفه و سایر موقوفاتی که متولی مخصوص ندارد برای 

 غیر مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از طرف او جایز نیست .

مسأله مزدوران و کارکنان ظلمه که خود را به عنوان مبلّغ و مروّج دین ، معرّفی می کنند 

ی نمایند گناهشان از دیگران ، بیشتر است و و با اهل باطل و برنامه های باطله همکاری م

 الزم است مسلمانها از آنها بپرهیزند و فریب ظاهر لباس و کلمات آنها را نخورند.

)صافی (: مسأله هر مسلمانی باید استقالل جامعه مسلمانان و إعالی کلمه اسالم و قوّت و 

ن امور را زیر نظر داشته قدرت مسلمین را در برابر کفار از اهم ّ مقاصد دانسته و جریا

 باشد.

 392ص: 
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مسأله مسلمان اگر بتواند جامعه و مملکت را در مسیر اجراء احکام اسالم قرار دهد و 

احکام اسالم را اجرا سازد، باید اقدام کند و واجب است با کسانی که این نیّت را دارند، 

 همکاری و تشریک مساعی نماید.

مسأله همکاری مردها با زنهای اجنبیّه و بیگانه در امور تجاری و اداری به نحوی که به 

تقلید از بیگانگان مرسوم شده که از محرّمات ، پرهیز نمی کنند و مراعات احکام شرعیّه 

 را نمی نمایند، جایز نیست .

اه از اسالم خو مسأله هیچ کس حق ّ ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونی غیر از قانون

 امور جزائی باشد یا حقوقی ، کسی را محکوم یا حاکم سازد.

مسأله هیچ فرد مسلمانی نمی تواند به عنوان دستور ما فوق ، فرمان غیر شرعی او را اجرا 

نماید و او را در جلوگیری از شعائر اسالم و غصب حقوق و آزادی های مشروعه و 

 اید.کارهای ضدّ اسالمی ، کمک و یاری نم

مسأله جعل قوانین خالف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان 

 این قوانین ، حرام است .

مسأله مبارزه با نفوذ اقتصادی و فکری و سیاسی بیگانگان ، در بالد اسالم ، بر هر مسلمان 

 واجب است و کمک کردن به آن حرام است .

 و تحکّم و استبداد بر امور آنها، جایز نیست .مسأله سلب آزادی های مشروعه مردم 

مسأله ساختن مجسّمه و خضوع در مقابل آن ، حرام است و نیایش و احترام در برابر 

 مجسّمه ها و نصب آنها در معابر و میادین ، حرام است .
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مسأله اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین ، ضدّیت و معاندت دارند، تجاوز به 

 دین و حرام است .حریم 

مسأله پوشیدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام 

 است .

مسأله استخدام کفّار، اعم از ذمّی و غیر ذمی در ادارات و سازمانهایی که باید بر جریان 

پاسبان  وامور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسالم را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست 

 و افسر و قاضی و متصدّیان مشاغل دیگر از این قبیل ، همه باید مسلمان باشند.

 393ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )سیستانی ( مسائل بانکی 

 سپرده گذاری قرض گرفتن  3

 بانکها، سه نوع هستند:

خصوصی : که سرمایه اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه گذار تشکیل می  - 6

 شود.

 دولتی : که سرمایه اش از اموال دولتی است . - 2

 مشترک : که از سرمایه دولت و بخش خصوصی ، تشکیل می شود. - 3

قرض کردن از بانکها خصوصی ، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده ، ربا  6مسأله 

و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل 

 است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است .
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 برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است ؛ مانند:

 یک : قرض گیرنده ، فرضاً کاالیی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از

قیمت واقعی آن می خرد و یا کاالیی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می فروشد 

و ضمن معامله شرط می کند که بانک مبلغی را که موردتوافق طرفین است برای مدت 

معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و 

 ربا نیست .

 ی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است .لیکن این مسأله خال

 همین مسأله در مورد هِبه ، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است .

و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی )فروش به کمتر از قیمت یا خرید به 

 گرانتر از آن ( شرط کند که در ادای دَین به او مهلت دهد.

دو: قرض را تبدیل به بیع بکنند؛ مانند آنکه بانک مبلغ معینی مثلًا هزار تومان را به هزار و 

 دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.

 اگر چه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست ، لیکن صحت بیع محل اشکال است .

 رت نسیه دو ماهه به قرضالبته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلًا هزار تومان به صو

گیرنده بفروشد و بهای آن را که بعداً دریافت می کند از پول دیگری به مقدار هزار و 

 دویست تومان به موجب نرخ تبدیل ارز قرار دهد و پس از آن مدت ، بانک می تواند از 

 399ص: 

ه غیر ای ببدهکار خود، پول تعیین شده و یا معادل آن را به تومان دریافت کند، تا وف

 جنس باشد و ربای حرام الزم نیاید.
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سه : بانک کاالیی را به مبلغی ، مثلًا هزار و دویست تومان ، به صورت نسیه به مشتری 

 بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن ، مثلًا هزار تومان ، بخرد.

ا مجددًا بانک کاال ر این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اول ، شرط شده باشد که

نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی 

 سازد، صحیح نیست ؛ لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معامالت بانکی را 

آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول تحقق نمی سازد و 

بیشتری را به عنوان دیر کرد مطالبه نماید زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در 

ادای بدهی خود، ربای حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده 

 باشند.

ه شرط پرداخت سود، جایز نیست ؛ زیرا ربا قرض گرفتن از بانکهای دولتی ، ب 2مسأله 

است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست . و اگر کسی با این شرط 

از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ، زیرا بانک مالک اموال 

 خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

اشکال ، قرض گیرنده می تواند مبلغ مورد نظر را از بانک به عنوان  برای رهایی از این

مجهول المالک بگیرد؛ البته احوط آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و پس 

از رجوع به حاکم برای اصالح آن ، در آن تصرف کند. در این حال دانستن اینکه بعدها، 

ت می کند اشکالی وارد نمی کند، و اگر بانک بانک اصل مبلغ و سود آن را قهرًا دریاف

طلب خود را مطالبه کرد، پرداخت آن جایز است ، زیرا که نمی تواند از بازپرداخت آن 

 خودداری کند.
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سپرده گذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط نکردن  3مسأله 

ر ملزم داشتن بانک به پرداخت سود، جایز است . بدین معنا که قرض دادن را متوقف ب

سود نکند. نه آنکه خود شخص ، در درون خود بنای مطالبه سود در صورتی که بانک 

آن را نپرداخت نداشته باشد زیرا که بنای بر مطالبه چیزی با شرط نکردن قابل جمع است 

. همچنان که بنای مطالبه نکردن باشرط کردن قابل جمع است و شخص می تواند چیزی 

 ا شرط نکند و خواستار آن گردد و یا شرط کند امّا آن را مطالبه نکند.ر

سپرده گذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت  9مسأله 

سود، جایز نیست ؛ و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده گذاری صحیح و شرط باطل 

نمی شود، ولی اگر مطمئن باشد که است ؛ و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک 

 مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال 

 391ص: 

 )سود( راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد، و غالباً چنین است .

سپرده گذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن  1مسأله 

ت ، و آن سود ربا است . بلکه دادن مال به این بانکها هر چند بدون دریافت سود، جایز نیس

سود باشد، شرعاً بمنزله اتالف مال است ؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک بازپس می گیرند، 

مال بانک نیست ، بلکه از اموال مجهول المالک است . بنا بر این سپردن درآمدها و فایده 

بدست می آورد، در بانکهای دولتی ، بدون پرداخت  هایی که شخص در طول سال

خمس آن ، مشکل است ؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به 

 اتالف آن مجاز نیست و اگر آن را اتالف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می شود.
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 مدت دار است ودر سپرده گذاری در مواردی که گذشت میان سپرده ثابت که  1مسأله 

بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده گذار قرار دهد و حساب جاری که بانک 

 ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد تفاوتی نیست .

بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال  9مسأله 

الک را دارد و بدون رجوع به حاکم شرع تصرف موجود در آن حکم اموال مجهول الم

 در آن جایز نیست .

آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی  3مسأله 

گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسالمی است ؛ لیکن سپرده گذاری برای بدست 

م نیست انی است که اموالشان محترآوردن سود در بانکهایی که سرمایه شان متعلق به کافر

چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است ، زیرا گرفتن ربا از آنها 

جایز است ؛ امّا قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می توان برای 

ز ت و بدون نیارهایی از آن ، مال را به عنوان غنیمت ، نه به عنوان قرض ، از بانک گرف

به رجوع به حاکم شرع در آن تصرف کرد، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از 

 او خواهند گرفت .

 اعتبارات  2)

 اعتبار دو گونه است :

اعتبار برای واردات : کسی که خواهان وارد کردن کاالهای خارجی است به بانک  - 6

ردد. در نتیجه بانک متعهد می شود که رجوع می کند و خواستار گشایش اعتبار می گ

اسناد کاالهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر 

 کننده کاال واریز کند.
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و پس از تمام شدن معامله با صادر کننده کاال از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود 

ت ت کاالها را مشخص می کند و پرداخدر کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیّ

بخشی از قیمت کاال به بانک در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کاال را برای 

 فروشنده ارسال می نماید.

 391ص: 

اعتبار برای صادرات : که جز در نام با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور  2

خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک ، اعتباری می گشاید کاالیی به خارج است ، خریدار 

که بر اساس آن بانک اسناد کاال را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق 

 ، تحویل صادر کننده می دهد.

در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار چه برای واردات و چه 

است از تعهد بانک به پرداخت بدهی مشتری یعنی قیمت کاالی  برای صادرات عبارت

 خریدار شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری است .

البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادر کننده لیستی شامل کیفیت 

انک یا شعبه ب و کمیّت کاالها را بی آنکه معامله ای با وارد کننده صورت گرفته باشد، به

آن در کشور می فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی می 

فرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کاالی موصوف در لیست باشد، از 

بانک خواهان گشایش اعتبار می شود و بانک نیز به تحویل اسناد کاال و دریافت قیمت 

 اقدام می کند.

ظاهراً گشایش همه انواع اعتبارات مذکور در بانکها و اقدام به این عملیات نیز از  7مسأله 

 سوی بانکها جایز است .
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 بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود می برد: 64مسأله 

یکم : سودی از خدمات بانکی ؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی و ارتباط با صادر کننده 

 تحویل آن به خریدار و .. می برد. کاال و گرفتن اسناد آن و

این نحوه سود گرفتن جایز است ، زیرا داخل در عقد جُعاله است ، یعنی صاحب اعتبار 

برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می کند. همچنین می توان آن را در صورتی 

 که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست .

مت کاال را از مال خود، نه حساب مشتری می پردازد و در قبال عدم مطالبه دوم : بانک قی

آن از مشتری تا مدتی معین ، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست می 

 آورد.

گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می توان به این شکل صحیح دانست که بانک 

با عقد قرض وارد ملک او شود و ربا حاصل  به صاحب اعتبار پولی قرض نمی دهد تا

گردد، بلکه بانک به درخواست مشتری بدهی او را به دیگری می پردازد و بنا بر این 

ضمان صاحب اعتبار طبق قانون اتالف ضمان غرامت است ، نه ضمان قرض تا گرفتن 

 سود حرام باشد.

ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است پس گرفتن 

 سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن ، ربای حرام است .

البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک ، اصل بدهی و سود مدت 

 ر دهد، این عقده داخل در جُعاله دار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرا

 399ص: 
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 خواهد بود و در این صورت صحت آن بی وجه نیست .

همچنین می توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح ِ گرفتن سود، آن را در 

عقد بیع وارد کرد، چون بانک قیمت کاال را به ارز خارجی به صادر کننده آن می پردازد 

مقدار ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد می تواند آن 

که معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، 

 اشکالی ندارد.

همه موارد فوق ، مربوط به جایی است که بانک طرف حساب ، خصوصی باشد؛ و در 

، از آنجا که بدهی ِ خواهان اعتبار را از اموال صورتی که بانک دولتی یا مشترک باشد

مجهول المالک می پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمی شود. لذا تعهد به بازپرداخت 

 اصل بدهی همراه با سود آن ، از قبیل ربای حرام به شمار نمی رود.

 نگهداری کاال 1

اب ی شود و آن را به حسگاهی بانک واسطه رساندن کاال از صادر کننده به وارد کننده م

وارد کننده ، نگهداری می کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده 

و وارد کننده و پرداخت قیمت کاال و رسیدن آن ، بانک اسناد آن را برای وارد کننده 

حویل تمی فرستد و او را از رسیدن کاال با خبر می کند و در صورت تأخیر وارد کننده در 

کاال، آن را به حساب او نگهداری می کند و در قبال آن اجرتی معین می گیرد. همچنین 

در صورتی که صادر کننده بدون آنکه قراردادی با وارد کننده بسته باشد، کاالیی برای 

بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کاال برای خریداران احتمالی اقدام می کند و 

را خریداری نکردند، می تواند در قبال نگهداری آن ، اجرتی از صادر اگر آنان کاال 

 کننده دریافت کند.
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در صورتی که نگهداری کاال از سود بانک به درخواست صادر کننده یا وارد  66مسأله 

کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد اگر چه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد 

 نگهداری کاال جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد. برای بانک گرفتن اجرت برای

 فروش کاالهای متروکه  4

هرگاه صاحبان کاال پس از آنکه بانک را از وجود کاال با خبر کرد از گرفتن آنها و 

پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک کاال را می فروشد و از قیمت آنها حقّ  

 خویش را استیفا می کند.

در حالت مذکور، برای بانک فروش کاال و برای دیگران خرید آن ، جایز است  62مسأله 

؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف 

صاحبان کاال از گرفتن کاالی خود و پرداخت حق ّ بانک ، از سوی آنان وکیل است که 

 یز باشد، خرید آن نیز جایز است .آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جا

 393ص: 

 کفالت بانکی  5

گاه شخصی یا اشخاصی مشترکاً در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن ، متعهد می شوند که 

پروژه ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی 

هنده می خواهد تا تضمینی برای اجرای گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد د

این پروژه بدهد و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده ، خسارتهای وارده را 

بپردازد، و برای آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلی در این باب می 

ادر کند لتی صخواهد. در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه می کند تا اسناد کفا
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و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم 

 پرداخت خسارات تعیین شده ، بانک ضامن پرداخت خسارت است .

تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت  63مسأله 

کفالت مالی است ) در برابر کفالت  تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات ، نوعی

اصطالحی در ابواب معامالت که عبارت از تعهد شخص به احضار شخص دیگری که 

 بر او حقّی دارند(.

کفالت مالی با ضمان این تفاوت را دارد که در ضمان ذمه ضامن به عین بدهی ضمانت 

یم ارث یش از تقسشده به نفع مضمون له مشغول است ، و اگر پیش از وفای آن بمیرد، پ

از ترکه اش برداشت می شود؛ حال آنکه کفیل مال ذمه اش به عین بدهی برای مکفول 

له مشغول نیست ، بلکه به ادای آن مشغول است و اگر پیش از ادای آن بمیرد جز با 

 وصیتش چیزی از ترکه اش برداشت نمی شود.

ار و ا نشان دهد، اعم از گفتعقد کفالت با هر آنچه که ایجاب کفیل و تعهد و التزامش ر

 نوشتار و کردار و قبول مکفول له با هر چه که رضایت او را برساند، صحیح است .

برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای  69مسأله 

 ت کهپروژه ، جایز است ، و می توان این قرارداد را از باب جُعاله دانست به این صور

متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می کند و در این حال گرفتن 

 این مبلغ برای بانک حالل است .

اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت  61مسأله 

به  اخسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی ر

کارفرما پرداخت کرد، بانک می تواند به متعهد رجوع کند، زیرا تعهد و کفالت بانک 
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به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده 

 به بانک است ، لذا بانک می تواند به او رجوع و خسارات را از او مطالبه کند.

 397ص: 

 فروش سهام  6

گاه شرکتهای سهامی ، بانکها را واسطه فروش سهام خود قرار می دهند و بانکها با 

دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکتهای مزبور، به فروش سهام مبادرت می 

 ورزند.

این نحوه معامله با بانک جایز است ، زیرا در حقیقت یا داخل در اجاره است  61مسأله 

بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می به این صورت که شرکت ، 

کند، و یا از باب جُعاله است ؛ و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال 

 انجام این کار، مستحق کارمزد است .

خرید و فروش این سهام صحیح است ، البته اگر معامالت شرکت سهامی حرام  69مسأله 

به داد و ستد شراب و یا معامالت ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن و باشد مثل آنکه 

 مشارکت در این معامالت جایز نیست .

 فروش اوراق قرضه  7

اوراق قرضه ، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذیربط، به قیمت اسمی معین و مدت داری 

ا که ثلًا سندی رصادر می کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می فروشند، م

قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً می فروشند، مشروط بر 

آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی ، 

 مسئول فروش این اوراق می شود.
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 این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: 63مسأله 

در کننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق صا - 6

قرض می کند و پس از سررسید مدت معین ، هزار تومان به خریدار سند باز می گرداند: 

نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . این شکل ، ربا و حرام 

 است .

، سند هزار تومانی را که بعد از مدتی قابل پرداخت است نقداً به صادر کننده سند - 2

 نهصد و پنجاه تومان می فروشد.

این صورت گرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست ، لیکن صحت معامله همانگونه که گذشت 

 محل اشکال است .

در نتیجه نمی توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می کنند، 

 یح کرد.تصح

جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن  67مسأله 

 کارمزد برای این کار جایز نیست .

 334ص: 

 حواله های داخلی و خارجی  8

حواله در اصطالح فقهی ، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل )حواله دهنده ( به ذمه محال 

به او منتقل شده ( است ؛ لیکن در اینجا به معنایی عام تر از آن  علیه )آنکس که حواله

 بکار می رود. نمونه هایی از حواله های بانکی به شرح زیراند:
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یک : بانک در قبال صدور حواله ای برای مشتری خود، می پذیرد که مبلغی را از وکیل 

د و شد، وصول کناو در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته با

به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد؛ ظاهراً گرفتن این کارمزد، جایز است ، زیرا 

بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنا بر این گرفتن کارمزد 

 برای گذشتن از حق ّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است .

ای شخص صادر می کند که طبق آن ، شخص می تواند مبلغ معینی دو: بانک حواله ای بر

را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض 

 بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می کند.

 ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کارمزدی بگیرد، زیرا در حقیقت

بانک اول برای وکیل کردن بانک دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک 

اول نزد بانک دوم دارد، حق ّ الزحمه ای دریافت می کند و این کار به معنای گرفتن 

حق ّ الزحمه برای نفس قرض دادن نیست ، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای 

ن است . لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط توکیل دیگری در قرض داد

 با آن نیست ، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.

وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله ، ارز خارجی باشد، برای بانک حق ّ دیگری بوجود 

ه مشغول است می آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه اش به پرداخت ارز مذکور در حوال

و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار 

معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حق ّ 

خویش ، مبلغی دریافت دارد. همچنین می تواند آن را با ما زادش به پول رایج کشور 

 تبدیل کند.
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خص مبلغی معین فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می دهد و حواله ای می سه : ش

گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربال و یا خارج از کشور 

مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت ، کارمزدی دریافت می دارد؛ این 

 فرض به دو شکل است :

لغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول الف شخص مب

خودش است می فروشد و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می پردازد. 

 در این صورت اشکالی ندارد و مشابه آن گذشت .

 336ص: 

له اب شخص مبلغی معین به بانک قرض می دهد و شرط می کند که در قبال دریافت حو

ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این 

صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیّت است ، و شرط 

اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده ، از قبیل شرطی است که ارزش مالی 

ز نصوص خاص استفاده می شود که قرض دهنده دارد و شرعاً حرام است ، ولی چون ا

می تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می 

تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بال عوض جایز 

 باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین ، به طریق اولی جایز است .

چهار: شخص از بانکی مثلًا در نجف اشرف مبلغی می گیرد و به ازای آن حواله ای به 

بانک می دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور 

 دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله ، کارمزدی می گیرد.

 این فرض دو صورت دارد:
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الف بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه 

کارمزد می فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می 

 دهد. در این صورت جایز است .

ب بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه 

یگری و دریافت مبلغ در جای دیگری ، کارمزد معینی را شرط می کند. این مورد ربا د

است ، زیرا از قبیل شرط زیادی بر قرض به شمار می رود، گرچه به ازای عملیات حواله 

 دهی باشد.

البته اگر این اتفاق بدون پیش شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک 

و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری مبلغی را قرض کرد 

حواله داد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کرد، در این صورت پرداخت 

آن جایز است ، زیرا بانک حق داشت از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ 

ت از این حق مبلغی دریافت قرض گیرنده ، خودداری کند، لذا می تواند در قبال گذش

دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود می گیرد، 

نیست ، تا ربا باشد؛ بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت 

 آن در جای دیگری ، می گیرد، لذا اشکالی ندارد.

تضمن دو حواله است ، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را گاهی یک حواله م 26مسأله 

با صدور چکی به نام او به بانک حواله می دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک 

را به شعبه ای که در شهرِ طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ 

 ا دو حواله مواجه هستیم مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت ب

 332ص: 
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یکی آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار 

 آن شخص می شود.

دوم آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ 

 مذکور ارجاع می دهد.

؛ و در دومی ، صدور حواله است . و هر دو نقش بانک در حواله اوّلی ، پذیرش حواله 

حواله شرعاً صحیح است . لیکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله 

دهنده باشد، به اصطالح فقهی ، به آن حواله گفته نمی شود زیرا در آن انتقال بدهی 

شخصی  بصورت نگرفته است ، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود خواسته است تا طل

 را در مکان مورد نظر بپردازد.

در هر صورت ، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق ، حتی قبول حواله کسی 

که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به 

 ت .سبدهکار است که می تواند آن را بپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد ا

آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت ، عیناً در حواله به اشخاص نیز  22مسأله 

جاری است ، بدین معنا که شخص می تواند مبلغی را به کسی بپرد از دو از او حواله ای 

برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد 

 دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.و او را به شخص 

در آنچه گذشت تفاوتی نمی کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر  23مسأله 

 آن اوّلی مانند آن که نزد محال علیه ، حساب مالی داشته باشد و دومی آنکه چنین نباشد.

 جوایز بانک  9
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به  کنند و برای تشویق بیشتر آنانگاه بانکها میان سپرده گذاران خود قرعه کشی می 

 سپرده گذاری و پس انداز، به کسانی که قرعه به نامشان درآمده ، جوایزی می دهند.

آیا این کار بانکها جایز است ؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد؛ در صورتی که  29مسأله 

صرفاً برای  اسپرده گذاران ، سپرده گذاری را مشروط به قرعه کشی نکرده باشند و بانکه

تشویق آنان و افزایش سپرده گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب ، چنین کرده 

باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است . امّا بنا بر 

احوط اگر آن بانکها دولتی یا مشترک باشند، باید به عنوان مال مجهول المالک برای 

آنها از حاکم شرع اجازه گرفت ؛ و در صورتی که بانک خصوصی  قبض و تصرف در

 باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به رجوع به حاکم شرع نیست .

لیکن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذاری خود را در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به 

ین به قرعه کشی بزند، ا قرعه کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست

کار جایز نیست . همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش درآمده در 

 صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است .

 333ص: 

 وصول سفته  31

یکی از خدمات بانکی ، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است ؛ بدین ترتیب 

که پیش از سررسید آن ، بانک امضا کننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن با خبر 

می کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به 

حساب مشتری خود واریز می کند و یا نقداً به او می پردازد و در قبال این خدمت 

ین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری کارمزدی دریافت می دارد. همچن

خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می کند و در جایی که حامل چک خود خواهان 
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اقدام و وصول چک نیست ، آن را به نمایندگی از او وصول می کند و در قبال این 

 خدمت کارمزدی دریافت می دارد.

 چند شکل است : وصول سفته و دریافت کارمزد به 21مسأله 

استفاده کننده از سفته آن را به بانکی که محال علیه نیست ، می دهد، و در قبال  - 6

 پرداخت کارمزدی معین ، خواهان وصول مبلغ آن می گردد.

ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است ، مشروط بر آنکه بانک فقط 

وی آن جایز نیست . می توان این کارمزد را از سفته را وصول کند، لیکن وصول سود رب

نظر فقهی جُعاله دانست که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می 

 شود.

استفاده کننده سفته ، آن را به بانک محال علیه ارائه می کند، لیکن بانک نسبت به  - 2

 بدو حواله شده بدهکار استامضا کننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه 

. 

در این صورت ، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد 

قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند، زیرا پذیرفتن حواله بر آنکه بدهکار نیست و یا به 

جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده ، بدهکار است ، واجب نیست . از این رو گرفتن 

 زی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت ، اشکالی ندارد.چی

امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به  - 3

بانک حواله می کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده 

د ردد. در اینجا امضا کننده سفته ، طلبکار خوسفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گ

را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است ، لذا از نوع حواله به بدهکار به 
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شمار می رود. و موافقت محال علیه )بانک ( با این حواله الزم است و بدون پذیرش آن 

داخت ل این حواله و پراز طرف بانک ، نافذ نیست . لذا برای بانک جایز است که در قبا

 بدهی ِ حواله دهنده ، کارمزدی دریافت کند.

 خرید و فروش ارز 33

یکی از کارهای بانکها اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار 

کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود بویژه وارد کنندگان کاالهای خارجی و 

 سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست .در نتیجه بدست آوردن 

 339ص: 

خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن ، چه نقد و چه مدت  21مسأله 

 دار، صحیح است .

 اضافه برداشت  32

هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می تواند هر مبلغی که از سپرده اش بیشتر 

 نباشد از آن برداشت کند.

و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می دهد تا بیش 

ته گف« اضافه برداشت »از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل 

 د و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می گیرد.می شو

اضافه برداشت ، در حقیقت ، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و  29مسأله 

در نتیجه قرض ربوی و حرام است ، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت ، تقاضا 

 می کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می رود.
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انک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن ، نه به عنوان قرض گرفتن البته اگر ب

بلکه به عنوان بدست آوردن مال مجهول المالک به نحوی که در مسأله دوم گذشت 

 اشکالی ندارد.

 تنزیل برات  31

 مقدمات :

 یکم : بیع با قرض تفاوتهایی دارد از جمله :

. حال آنکه قرض ، تملیک مال است در بیع ، تملیک عین در مقابل عوض است  - 6

بیع ربوی  - 2مقابل تعهد پرداخت مثل اگر آن مال مثلی باشد و قیمت اگر قیمتی باشد. 

اساساً باطل است ، بر خالف قرض ربوی که اصل آن صحیح و تنها ما زاد آن باطل است 

. 

 331ص: 

یع که در مورد مکیل هر ما زادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است . بر خالف ب 3

و موزون )اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می شود( اگر از یک جنس باشند، ما زاد 

مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر 

 رمعامله نقدی باشد، آن ما زاد ربا نیست و معامله صحیح است . لیکن اگر معامله مدت دا

باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند 

بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، 

بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است و احتیاط واجب اجتناب از آن 

 است .
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جا که معدود )شمردنی ( بحساب می آیند، فروش و مبادله آنها با دوم : اسکناسها از آن

ت )فاضل ( و کم و زیاد در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه 

جایز است . لیکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با ت )فاضل ( تنها به صورت 

 ت خالی از اشکال نیست .نقدی جایز است ؛ و امّا فروش نسیه آنها همانطور که گذش

بنا بر این آن که مثلًا ده دینار عراقی طلبکار است ، جایز است طلب خود را به کمتر از 

آن مثلًا نُه دینار نقدًا بفروشد؛ همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری 

 مثلًا نُه دینار اردنی ، به صورت نقد یا نسیه بفروشد.

سوم : سفته های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس ، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند 

اثبات بدهی به شمار می رود و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضا کننده 

آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است . بنا بر این معامالت بر خود آنها 

بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست . همچنین اگر مشتری جریان ندارد، 

برات یا سفته ای به فروشنده بدهد، بهای کاال را نپرداخته است ؛ لذا اگر آن سند گم 

شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده 

ن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع است ، ولی اگر اسکناس به هر قیمت آ

 تلف شده است .

 سفته ها دو گونه است : 23مسأله 

الف آنچه گویای بدهی واقعی است ، به این صورت که امضا کننده آن بدهکار کسی 

 است که سفته به نام او صادر شده است .

 ب آنچه گویای قرض صوری و غیر واقعی است .
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است که طلبکار طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت در مورد اول ، جایز 

است ، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد؛ مانند آن که طلبش صد تومان باشد و آن را به نود 

تومان نقداً بفروشد )البته ، فروش مدت دار آن جایز نیست ، زیرا فروش دَین به دَین است 

بدهکار )امضا کننده سفته ( در زمان استحقاق  ( و پس از آن بانک یا دیگری می تواند از

 ، قیمت آن را مطالبه نماید.

 331ص: 

امّا در مورد دوم ، برای طلبکار صوری ، فروش سفته جایز نیست ، زیرا واقعاً دَینی وجود 

ندارد و ذمه امضا کننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است . لذا به 

 است . سفته دوستانه معروف

با این حال ، می توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست ، به این صورت که 

امضا کننده سفته ، استفاده کننده را وکیل می کند تا مقدار سفته را در ذمه امضا کننده 

دینار عراقی باشد  14بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن . مثلًا اگر سفته 

دینار در  14تومان باشد استفاده کننده به وکالت از امضا کننده  6644اقعی آن و ارزش و

دینار  14تومان . پس از این معامله ، ذمه امضا کننده سفته به  6444ذمه او می فروشد به 

مشغول می شود و استفاده کننده هزار تومانی که ملک امضا کننده است دریافت می 

تومان را به وکالت از امضا کننده به خودش می فروشد  کند. سپس استفاده کننده هزار

دینار در ذمه خودش ، در نتیجه ذمه او برای امضا کننده به مقدار همان پنجاه  14در مقابل 

 دینار که امضا کننده بدهکار بانک است بدهکار می شود.

رجی الیکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خ

صورت بگیرد، امّا در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه 

 به اشکالی که در بیع معدود با ت )فاضل ( گذشت ممکن نیست .
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امّا تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض ، به این صورت که قرض گیرنده و 

ک را به مت اسمی سفته از بانک قرض کند و باناستفاده کننده از سفته مبلغی کمتر از قی

امضا کننده سفته که بدهکار نیست برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربای حرام 

است ، زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت ما زاد 

عنوان انجام پاره ای  و حرام است ، اگر چه این ما زاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به

عملیات بانکی مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون که قرض دهنده حق ندارد بر 

 قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.

حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است ، امّا در مورد بانکهای دولتی یا مشترک ، 

ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده کننده ، در تنزیل  می توان برای رهایی از مشکل

سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول المالک 

باشد. در این صورت می توان بنا بر احوط با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس 

مدت ، بانک به  برای تصرف در آن و اصالحش به حاکم رجوع کرد و هرگاه در پایان

امضا کننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضا کننده نیز می 

تواند برای دریافت بََدل آنچه پرداخته است به استفاده کنند رجوع نماید، اگر به خواست 

 او آن را امضا کرده باشد.

 339ص: 

 اشتغال در بانک  34

 عملیات بانکی دو گونه هستند:

عملیات بانکی حرام ، مانند عملیاتی که مربوط به معامالت ربوی است ، نظیر  - 6

نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت ما زاد ربوی به نفع گیرنده 

آن . همچنین عملیات مرتبط با معامالت شرکتهایی که معامالت ربوی دارند و یا به 
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روش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات تجارت شراب مشغولند، مانند ف

 حرام به شمار می رود.

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت 

 نمی باشد.

عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن  - 2

 اجرت بر آنها جایز است .

اگر پرداخت کننده ما زاد در معامله ربوی کافری باشد که مالش محترم نیست  27مسأله 

خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری در این صورت همان طور که گذشت ، گرفتن 

این ما زاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای 

 و غیر آنها، جایز است .چنین معامله ربوی در بانکها 

اموال موجود در بانکهای دولتی و یا مشترک در کشورهای اسالمی ، از اموال  34مسأله 

مجهول المالک است که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست ، بنا بر 

این اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به 

 حاکم شرع برای اصالح اموال ، در آنها تصرف می کنند، مشکل است .

صحت جُعاله ، اجاره ، حواله و دیگر معامالت رایج در بانکهای دولتی در  36مسأله 

کشورهای اسالمی ، نیازمند به اجازه حاکم شرع است و بدون اجازه او این معامالت 

 صحیح نیست .

 قرارداد بیمه  35

ست که طبق آن بیمه گزار )بیمه شونده ( متعهد می شود ماهانه یا ساالنه بیمه قراردادی ا

و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر )بیمه کننده ( بپردازد و در مقابل آن ، بیمه گر متعهد 
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می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او 

ول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری ، در صورت منعقد شده است ، مبلغی پ

 وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است ، بپردازد.

 بیمه انواعی دارد از جمله : 32مسأله 

 الف بیمه اشخاص در برابر مرگ ، بیماری و یا حوادث دیگر.

و  رابر خطر آتش سوزی ، غرق شدنب بیمه اموال ، مانند اتومبیل ، هواپیما و کشتی در ب

 سرقت و مانند آنها.

 333ص: 

بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی 

 به ذکر آنها نیست .

 قرارداد بیمه دارای چند رکن است : 33مسأله 

شابه فتار یا نوشتار و مایجاب و قبول از سوی بیمه گزار و بیمه گر که در آن هر گ 2و  6

 آن بر آنها داللت کند، کافی است .

 تعیین مورد بیمه شده ، چه شخص باشد و چه مال . - 3

 تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه . - 9

در قرارداد بیمه ، عامل خطر و زیان مانند آتش سوزی ، سرقت ، غرق ، بیماری  39مسأله 

اط ماهانه یا ساالنه بیمه در صورتی که پرداخت آن ، مرگ و مانند آن و همچنین اقس

 قسطی باشد باید مشخص شود.
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در طرفین قرارداد بیمه ، بلوغ ، عقل ، قصد، اختیار و عدم محجوریت بر اثر  31مسأله 

سفه یا ورشکستگی شرط است ، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ ، دیوانه ، 

 شند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست .مجبور و یا محجور علیه ، با

قرارداد بیمه از عقدهای الزم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ  31مسأله 

 نیست .

البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گزار یا بیمه گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته 

 باشند. طبق این شرط فسخ جایز است .

در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند بیمه گزار می تواند با رجوع  39له مسأ

به حاکم شرع یا غیر او او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را 

 فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق ّ بیمه شود.

رداد بیمه معین شده باشد که بیمه گزار مبلغی را به عنوان در صورتی که در قرا 33مسأله 

حق ّ بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان ِ 

پرداخت ، تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین 

ید، و بیمه گزار نیز نمی تواند خواستار به هنگام بروز حادثه و ضرر معین ، عمل نما

 بازگرداندن حق ّ بیمه پرداخت شده ، گردد.

در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست ، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه  37مسأله 

 گزار و بیمه گر است .

اگر عدّه ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند، شرکتی  94مسأله 

تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت ، بر دیگران شرط کند که در 

صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط معین 
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وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، می کند شرکت موظف به جبران خسارات 

 ما دام که قرارداد باقی است ، واجب است به این شرط عمل شود.

 337ص: 

 سرقفلی  36

یکی از معامالت رایج میان تجّار و کَسَبه ، سرقفلی یا حق ّ پیشه نام دارد، و مقصود آن 

 دارد، در قبال دریافتاست که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف 

مبلغی که مورد توافق طرفین است ، به دیگری واگذارد و یا مالک در قبال دریافت مبلغی 

معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره اش و یا افزایش 

 مبلغ اجاره خودداری کند.

اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت ، برای مستأجر حقّی در آن  96مسأله 

ایجاد نمی کند، و او پس از پایان مدت اجاره نمی تواند مانع تصرف مالک در ملکش و 

تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طوالنی مستأجر در محلی و 

و بدست آوردن موقعیت تجاری آن ، هیچ یک  رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل

حقّی برای او در ماندن در آنجا بوجود نمی آورد، و پس از پایان مدت اجاره ، بر او 

 واجب است محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند.

و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل 

ن اجاره منع می کند استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره و یا افزایش میزا

اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش 

 غصبی است . و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است .
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ومان اجاره دهد و عالوه اگر مالک محلی را مثلًا به مدت یک سال به ده هزار ت 92مسأله 

بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که ساالنه با همین 

مبلغ و بدون افزایش ، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل 

ن صورت را به او واگذار کند )مستأجر دوم ( اجاره دهد و همچنین مستأجر سوم و در ای

جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به 

مالک پرداخته ، طبق توافق این حق که با چنین شرطی بدست آورده است به دیگری 

 واگذارد.

اگر مالک ، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد  93مسأله 

ند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت ، اجاره او را بر خود شرط ک

ساالنه به همان صورتی که سال اول موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال ، 

تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را 

را  نداشته باشد و مالک پس از تخلیه ، محل تخلیه کند به این شکل که دیگر حق ّ ماندن

هر گونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد 

و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حق ّ تصرف مستأجر به 

 شخص دوم .

؛ خود کرده است ، وفا کند بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر 99مسأله 

 بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر 92پس در فرض مسأله 

 374ص: 

به نفع او کنار رفته است ، بدون افزایش میزان اجاره ، محل را اجاره دهد. همچنین در 

بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به  93فرض مسأله 
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ن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف ) به هر نحو که شرط شده ماند

 باشد( تمدید کند.

در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری 

کند، مستأجر می تواند با رجوع به حاکم شرع یا دیگری او را وادار به وفای به شرط 

ر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک کند. لیکن اگر به ه

 ، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.

آمده به صورت  93و  92اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضهای مسأله  91مسأله 

شرط نتیجه نه شرط فعل ؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که 

ر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین می کند، حق ّ مستأجر ب

تصرف محل و استفادها از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف 

در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین می کند حقّ  

ن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد تصرف محل و استفاده از آ

 که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

 مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی  37

احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق اختالفی است و آرای علمای شیعه با دیگر 

اوت است . لذا درباره نحوه رفتار مذاهب اسالمی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلًّا متف

شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می شود و فقیهان متأخر رضوان اللّه علیهم 

حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام ، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام 

ده این قاع مذهبشان ، استخراج می کنند و پاسخ می دهند. لیکن از آنجا که از نظر ما

ثابت نشده است باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشین قاعده الزام مانند قاعده مقاصه 

نوعی )طبق سنّتها و احکامشان ، همانگونه که از شما می گیرند، از آنان بگیرید( و یا 
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قاعده اقرار )رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها( تطبیق 

 کرد و حکم آنها را بیان نمود.

از نظر فقه امامیه ، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است . لیکن اهل سّنت  91مسأله 

در این مسأله اختالف نظر دارند و برخی موافق امامیه هستند و پاره ای مانند حنفیان ، 

ز نکاح مخفیانه نیشافعیان و حنبلیان ، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می دانند. مالکیان 

 را فاسد می دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:

مالکیان و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختالف 

است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچ کس حق ّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه 

 نام او بسته شده است ، او را طالق دهد و یا نکاح او را مردی که عقد نکاح به 

 376ص: 

فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی توان با آن زن ازدواج کرد 

 مگر آنکه او را طالق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.

ازدواج  یشافعیان و حنفیان در مورد اینگونه نکاح ها معتقدند که می توان با چنین زن

 کرد و نیاز به طالق یا فسخ نکاح نیست .

بنا بر این هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام 

مذهبش ، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر 

 جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است .

یعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر همچنین اگر زن ش

آنان نیازمند عدّه است ، جایز است پس از تمام شدن عدّه ، ازدواج کند. لیکن در هر دو 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر 

 اکم شرع بگیرند.از طالق زن ، طالق او را گرچه از طریق ح

از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده اش یا خاله و خواهرزاده اش جایز  99مسأله 

نیست ؛ بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است ؛ و در 

 صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است .

عمه پس از برادرزاده اش و خاله پس از خواهرزاده اش  لیکن از نظر فقه امامیه ، عقد

مطلقاً جایز است . همچنین عقد برادر زاده پس از عقد عمه و عقد خواهر زاده پس از 

عقد خاله مشروط بر آنکه پیشتر عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد رضایت بدهند 

 جایز است .

یان عمه و برادرزاده اش و یا میان خاله و بنا بر این اگر پیرو اهل سنّت ، در نکاح م

خواهرزاده اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر 

دو باطل است ، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت 

 قد زن دوم در فرضعمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، ع

مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می تواند با او ازدواج کند. این حکم در 

 مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است .

بر طبق مذهب امامیه زن مطلّقه یائسه و صغیره گرچه با آنها نزدیکی شده باشد  93مسأله 

عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهل سنّت با اختالفی که در شروط عدّه برای صغیره 

دارند عدّه بر آنان واجب است . حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد و زن یائسه و یا صغیره 

به لزوم عدّه برای صغیره طالق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود  اش را با اعتقاد

چون فساد عقد خواهر مطلقه ، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام ا 

 ست ، می شود.
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و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن پیش از تمام شدن عده اش 

اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عّده ، ازدواج نکند. ازدواج نکند، و آن زن نیز 

 همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طبق مذهب شوهر

 372ص: 

نفقه خور او باشد؛ مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصه نوعی در صورت بودن شرایط 

 آن ، بتوان نفقه گرفت .

، از نظر فقه امامیه ، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسالمی صحت طالق  97مسأله 

، هیچ یک یا برخی از آنها در صحت طالق معتبر نیست ، لذا اگر شخص غیر امامی زن 

خود را به گونه ای طالق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است 

احکام مذهبش جایز است که پس از ، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق 

انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او 

ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، می تواند با دیگری ازدواج 

 نماید.

از  یا برخی برخی شرایط صحت طالق از نظر امامیه ، که از نظر دیگر مذاهب هیچ یک

 آنها معتبر نیست ، عبارتند از :

 طالق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. - 6

 طالق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. - 2

 طالق با گفتار باشد، نه نوشتار. - 3

 طالق از سر اختیار باشد، نه اجباری . - 9
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 طالق ، با حضور دو شاهد عادل باشد. - 1

بنا بر مذهب شافعی ، کسی که چیزی می خرد و سپس آن را می بیند، می تواند  14ه مسأل

از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد؛ در صورتی که از نظر 

مذهب امامیه ، مشتری نمی تواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر 

بگونه ای که مشتری شافعی مذهب ، در این گونه موارد  مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد

از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده می کند، مشتری امامی نیز می تواند 

مقابله به مثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی ، در مورد فروشنده شافعی مذهب ، از این 

 قاعده استفاده کند.

برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ابو حنیفه و شافعی  16مسأله 

ما این خیار ثابت است ، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که 

بنای شخص مغبون بر بی توجّهی به قیمت و خرید و فروش کاال به هر قیمتی باشد، نمی 

نِ  شامل جایی که بنای طرفی شود؛ در این فرض ظاهرًا خیار غبن ثابت نیست . همچنین

معامله نقل و انتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر 

باال نبودن قیمت اعتماد کرده ، نمی شود، زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت 

ازی شرط ارتک است از جهت فریب دادن بایع . همچنین این خیار شامل جایی که بنا به

در عرف خاص ، جز حق ّ فسخ ، حق ّ دیگری مانند حق ّ مطالبه ما به التفاوت وجود 

 دارد، نمی شود.

 373ص: 

در هر حال ، هرجا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سّنت ، آن 

ل رو اهرا منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پی
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سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان 

 از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.

از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به وجود مبیع هنگام عقد است  12مسأله 

 ذهب حنفی بر مذهب، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست . پس اگر م

امامیه نافذ باشد به این صورت که مشتری حنفی باشد و فروشنده را به باطل کردن این 

عقد وادارد، برای مشتری امامی مذهب نیز جایز است که به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی 

فروشنده حنفی را به بطالن این عقد وادار کند. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی 

 شود، نیز همین حکم جاری است . مذهب

نظر اهل سنّت آن است که ما زاد سهم االرث میراث بران ، به عَصَبه میت مانند  13مسأله 

برادر او داده می شود. لیکن نظر مذهب امامیه خالف آن است ، مثلًا اگر مردی بمیرد و 

نوان ا به دختر به عتنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث ر

سهم االرث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر مّیت سهمی تعلّق نمی 

گیرد. لیکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میّت به برادر پرداخت 

می شود چون که از عصبه میّت به شمار می رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث 

می مذهب نافذ باشد و ما زاد سهم االرث به او پرداخت نشود، عصبه میّت اگر امامی اما

مذهب باشند، می توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی ، ما زاد سهم االرث وارث ِ سنّی 

 مذهب را بگیرند.

 از نظر اهل سنّت ، زن از همه تَرَکه شوهر اعم ّ از منقول و غیر منقول مانند زمین 19مسأله 

و غیره ، ارث می برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه ، زن از اصل عرصه یا قیمت آن 

ارث نمی برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می برد، نه اصل آنها. بنا بر این اگر مذهب 

اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد بگونه ای که زن سنّی مذهب از عرصه و اصل بنا و درختان 
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ورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می تواند ارث ببرد، در ص

میراثی را که از عرصه و اصل بنا و درختان چون دیگر ورثه اهل سنّت به او می رسد، 

 بگیرد.

 احکام تشریح  38

تشریح بدن مسلمان مرده جایز نیست ، و اگر کسی چنین کند به تفصیلی که  11مسأله 

 است بر او دیه واجب است .در کتاب دیات آمده 

تشریح بدن کافر مرده ، از هر صنفی که باشد در صورتی که در زمان حیاتش  11مسأله 

خونش محترم نباشد جایز است . لیکن اگر کافرِ ذمّی باشد، احتیاط واجب آن است که 

 از تشریح جسدش خودداری شود. البته اگر تشریح مرده در شریعت او جایز باشد چه 

 379ص: 

به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش ، 

 ولی ّ او اجازه داده باشد در این صورت بعید نیست که تشریح بدن او جایز باشد.

و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد و نشانه ای بر 

 بدنش جایز است .آن وجود نداشته باشد، تشریح 

 احکام پیوند 39

قطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز  19مسأله 

نسیت ، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه الزم می آید. و دفن آن عضو قطع شده واجب 

 است ؛ ولی اگر پیوند زد و عضو زنده ای از بدن شد، قطع آن واجب نیست .
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اگر حفظِ زندگی ِ مسلمانی ، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده  13مسأله 

متوقف باشد، قطع آن جایز است . لیکن بر قطع کننده دیه الزم می آید و هرگاه این 

عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می رود و احکام بدن زنده بر آن 

 جاری می شود.

که زندگی ِ عضوی از اعضای مسلمان زنده ، بر قطع جزئی از بدن در صورتی  17مسأله 

 میّت متوقف باشد، جایز نیست .

اگر شخصی وصیّت کند پس از مرگش عضوی از اعضایش را قطع کنند تا به  14مسأله 

بدن زنده ای پیوند زده شود، بی آنکه زندگی آن شخص بر آن متوقف باشد، نفوذ این 

طع ، مورد اشکال است . لیکن در این صورت بر قطع کننده ، وصیت و در نتیجه جواز ق

 دیه واجب نیست .

آیا برداشتن بخشی از بدن انسان زنده ، برای پیوند زدن ، در صورتی که بدان  16مسأله 

 راضی باشد، جایز است ؟ این مسأله دو صورت دارد:

ت ن چشم و دسنخست آنکه قطع آن زیان مهمی به شخص وارد می کند و مانند برداشت

 و پا و امثال آن ، که در این صورت جایز نیست .

دوم آنکه زیان فراوانی نداشته باشد، مانند برداشتن بخشی از گوشت یا پوست که در این 

 حال جایز است . و گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است .

یز ه ازای آن جااهدای خون به بیماران نیازمند به آن و همچنین گرفتن پولی ب 12مسأله 

 است .

بریدن عضوی از بدن کافر مرده ای که خونش محترم نیست و یا مشکوک  13مسأله 

الحال است ، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است ، و پس از آن احکام بدن مسلمان 
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بر آن جاری می شود، زیرا جزئی از بدن او به شمار می رود. همچنین پیوند زدن عضوی 

بدن حیوان نجس العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارد، و احکام بدن  از اعضای

مسلمان بر آن جاری می گردد و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زنده به شمار می 

 رود و زندگی در آن جریان یافته است ، پاک است و نماز خواندن با آن جایز است .

 371ص: 

 تلقیح مصنوعی  21

زن جز با مَنِی شوهر جایز نیست ، چه شوهردار باشد یا بی شوهر، چه زن  تلقیح 19مسأله 

 و شوهر بدان راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح بوسیله شوهر باشد یا دیگری .

اگر زنی با منِی غیر شوهر خود تلقیح شود و آن زن باردار شود و فرزندی به  11مسأله 

تباهی رخ داده باشد، بدین معنا که می خواستند دنیا آورد، در صورتی که این اتفاق اش

او را با منِی شوهرش تلقیح کنند، لیکن با منِی شخص دیگری اشتباه شد، در این فرض 

بی شک فرزند به صاحب ِ منی ملحق می گردد؛ و حکم این مسأله مانند وطی به شبهه 

یست که از بعید ناست . لیکن اگر این تلقیح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، ب

فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام نَسَب حتّی ارث میان آنها ثابت گردد، 

زیرا آنچه از ارث استثناء شده است ، فرزند زنا است و اگر چه عملی که به انعقاد نطفه 

 منجر شده ، حرام است ، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.

به مادرش ملحق می گردد و هیچ فرقی میان او و  همچنین این فرزند در هر دو فرض

 دیگر فرزندانش نیست .
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در صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن ، به رحم زن 

دیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و 

 می گردد؛ گرچه این عمل حرام است .زنی که او را به دنیا آورده است ، ملحق 

اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعی گذاشته  11مسأله 

شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به صاحب تخمک و اسپرم 

ر گملحق می گردد و میان او و آن دو همه احکام نََسب حتّی ارث جاری می شود. البته ا

 پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نمی برد.

اگر تخمک بارور شده زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در آنجا رشد  19مسأله 

کند و فرزندی به دنیا آید، ملحق ساختن فرزند به زن اوّل وجهی دارد گرچه نباید احتیاط 

 ترک شود.

با منی ِ شوهرش ، جایز است . البته اگر این کار مستلزم نگاه به جایی تلقیح زن  13مسأله 

که دیدن آن حرام است و لمس قسمتی از بدن که لمس آن حرام است ، باشد، جز شوهر 

جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت مانند اینکه بچه دار شدن 

دیگران و راهی برای حامله شدن بجز این برای او حرجی باشد هر چند از جهت سرزنش 

راه نباشد. حکم فرزندی هم که از این تلقیح حاصل می شود، بی هیچ تفاوتی حکم دیگر 

 فرزندان آنها را دارد.

 371ص: 

 احکام کنترل جمعیت  23

جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان  17مسأله 

 ده کند، چه شوهر راضی باشد و چه نباشد.مهمی نزند استفا
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جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی و مانند آن اگر ضرر مهمی  94مسأله 

به او نزند استفاده کند، لیکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به 

باشد،  یست ،جایی که نظر به آن حرام است و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز ن

جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت مانند 

اینکه بچه دار شدن برای او ضرر داشته باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه 

 نطفه را پس از انعقادش تلف می کند، وگرنه احوط ترک آن است .

حیی تن بدهد که دیگر هرگز نتواند فرزندی جایز است که زن به عمل جرا 96مسأله 

آورد در صورتی که موجب زیان جدّی به او بر اثر قطع عضوی چون تخمدان نگردد، 

البته ، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد و موجب نگاه به آنچه 

 نگاه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست ، باشد، در این

صورت این عمل جایز نیست ، مگر در صورت ضرورت مانند اینکه بچه دار شدن برای 

 او ضرر داشته باشد؛ حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است .

انداختن حَمل پس از انعقاد نطفه ، جایز نیست ، مگر آنکه خوف آن باشد ادامه  92مسأله 

صورت اگر روح در نطفه دمیده نشده باشد،  حمل به جان مادر زیان بزند، که در این

جایز است ؛ لیکن پس از دمیده شدن روح در نطفه ، اسقاط جنین مطلقاً جایز نیست ، و 

اگر مادر حمل خود را بیاندازد، دیه آن که مقدار آن در کتاب دیات آمده است بر مادر 

د، پدر حمل را بیاندازواجب است و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه اش بپردازد؛ و اگر 

دیه اش بر او واجب است و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد 

 دیه بر او اجب است مگر اینکه وارث ببخشد.

جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب  93مسأله 

روزه و مناسک حج و جز آن استفاده کند، می اندازد، برای اتمام برخی واجبات چون 
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مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، 

خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد 

 بود.

 حکم خیابانهایی که دولت احداث می کند 22

ر خیابانها و پیاده روهای واقع شده در خانه ها و امالک شخصی حرکت کردن د 99مسأله 

مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است ، جایز است . البته اگر 

کسی بداند که جای خاصی از این راهها را ، دولت به قهر و بی آنکه مالکش را با دادن 

 باشد، تصرف کرده باشد، حکم زمین خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده 

 379ص: 

غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست ، مگر آنکه 

مالک یا ولی ّ او را مانند پدر، جدّ و یا قیّم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در 

صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول المالک را خواهد داشت و در مورد 

ا ین مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینهآن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از ا

 نیز روشن می شود که تصرف در آنها بی اجازه مالکش جایز نیست .

رفت و آمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمینهای مساجد، حسینیه ها،  91مسأله 

ونه کن اینگقبرستانها و دیگر موارد وقف عام که در راهها واقع شده اند، جایز است . لی

تصرفات در زمینهای مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص ، جز برای کسانی که وقف 

 برایشان شده ، مورد اشکال است .
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زمین مساجد واقع شده در خیابانها و پیاده روها، از وقف بودن خارج نمی شود،  91مسأله 

دن آن ؛ وجوب لیکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد مانند حرمت نجس کر

 زدودن نجاست از آن ؛ حرمت توقف جُنُب ، حایض و نفساء در آن .

و اما قسمتهای باقیمانده از مسجد اگر از عنوان مسجد بودن ، خارج نشده باشد، همه 

احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می شود؛ لیکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود 

و یا خانه تبدیل کند احکام مسجد بر آن بار نمی شود و  مثلًا ظالم آن را به دکان ، محل

همه انتفاعات حالل از آن جایز است ، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید 

 که جایز نیست .

آثار بجا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن ؛ و وسائل  99مسأله 

مایشی ، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است آن مانند لوازم روشنایی ، گرمایشی و سر

که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف 

گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی یا آن که مانند او حق 

 تصرف دارد آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.

ار بجا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عین ِ وقف شده در صورتی که آث

بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری 

شود، بلکه جایز است که متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد در صورت صالحدید 

 آنها را بفروشد و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.

حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام مانند مدارس و حسینیه ها که 

 در راهها قرار می گیرند نیز جاری است .
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حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار می گیرد و از امالک شخصی یا  93مسأله 

ی است که اوقاف عام است ، از آنچه گذشت ، روشن می گردد. این مسأله در صورت

رفت و آمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت و 

آمد در آن جایز نیست . لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصّرف 

 در آن در 

 373ص: 

 صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.

از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می 

شود، که در فرض اول )امالک شخصی ( تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه 

مالکش جایز نیست ؛ و در فرض دوم )اوقاف عام ( جز با اجازه متولّی یا آنکه مانند او 

ی آن باید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود حق تصرف دارد جایز نیست و بها

و به احتیاط واجب آنچه نزدیکتر است مقدم است ؛ و در فرض سوم تصرف در آن بدون 

نیاز به اجازه کسی ، جایز است . در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران 

 مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.

 وزه مسائلی در باره نماز و ر 21

اگر شخص روزه دار پس از غروب بی آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما  97مسأله 

به سمت مغرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است ، 

 واجب نیست تا غروب امساک کند، گرچه احتیاط مستحب امساک است .

واند و سپس به سمت غرب مسافرت اگر مکلّف در شهر خود نماز صبح را بخ 34مسأله 

کند و به جایی برسد که هنوز فجر ندمیده است و بماند تا فجر بدمد، یا آنکه نماز ظهر 
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را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز ظهر نشده است 

 تو بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافر

کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و بماند تا غروب کند در 

 همه این فرضها اعاده نماز واجب نیست گرچه احتیاط مستحب اعاده است .

اگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما به جایی رفت که هنوز  36مسأله 

را به قصد ما فی الذمّه یعنی بدون قصد ادا و وقت باقی بود به احتیاط واجب باید نماز 

 قضا انجام دهد.

اگر مکلف با هواپیما سفر کند و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتی که  32مسأله 

بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، 

ه باشد و بتواند پس از خروج از نمازش صحیح است وگرنه در صورتی که وقت داشت

هواپیما نماز واجد شرایط را بجای آورد، بنا بر احتیاط نمازش در هواپیما صحیح نیست . 

لیکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما بجای آورد و در آن 

له بصورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت ق

جز در حال ضرورت صحیح نیست ، و در این حال باید هرگاه هواپیما از سمت قبله 

منحرف شد، بدان سو رو کند و در هنگام انحراف از قبله ، از قراءت و ذکر دست بکشد، 

و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید به سمتی توجه کند که قبله بین دست راست و 

 قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظن ّ خودچپ او باشد؛ و اگر جهت 

 377ص: 

عمل نماید، و اگر نتواند ظن ّ بدست آورد کافی است نماز را به هر جهتی که احتمال می 

دهد قبله در آن باشد، بجای آورد. گرچه احوط آن است که نماز را به چهار جهت بجای 
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ه ناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تکبیرآورد. این در جایی است که بتواند با ش

 االحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصلًا نتواند، شرط استقبال ساقط می شود.

و جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند هر چند بداند در 

 شد.هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد 

اگر شخص سوار هواپیمایی شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین  33مسأله 

باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن 

است که در هر بیست و چهار ساعت ، نمازهای پنجگانه را به نیّت قربت مطلق بجای 

 آورد. لیکن روزه را باید قضا کند.

سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک  و اگر

بار به گرد زمین خواهد چرخید، و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب 

خواهد داشت . و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال 

 زهای مغرب و عشا را بجای آورد.نمازهای ظهر و عصر و پس از هر غروب ، نما

و اگر با سرعت باالیی به گرد زمین بچرخد و مثلًا هر سه ساعت یا کمتر یک بار زمین را 

دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب ، نماز واجب نیست و احتیاط واجب آن 

جای باست که در هر بیست و چهار ساعت ، به نیّت قربت مطلق ، نمازهای پنجگانه را 

آورد، با این مالحظه که نماز صبح را میان طلوع فجر و آفتاب و نمازهای ظهر و عصر را 

 میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه شب بجای آورد.

از این مسأله ، روشن می شود که اگر سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین است و از 

ازهای پنجگانه را در اوقات خود بجای آورد. و همچنین مغرب به مشرق می رود باید نم

اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، امّا اگر سرعت آن بسیار بیشتر از 
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سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثلًا هر سه ساعت یا کمتر یک بار زمین را 

 دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت ، روشن می شود.

آن که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است ، پس از طلوع فجر در شهر  اگر 39مسأله 

خود، با نیّت روزه ، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر طلوع نکرده 

 است ، می تواند بخورد و بیاشامد و ..

اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر کند و به  31مسأله 

برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است ، به احتیاط واجب باید امساک کند شهری 

 و روزه خود را به پایان برساند.

اگر کسی که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است ، از شهر خودش که هالل  31مسأله 

رمضان در آن دیده شده به شهری سفر کند که به دلیل اختالف افق آن هنوز هالل در 

آن دیده نشده است ، روزه آن روز بر او واجب نیست ؛ و اگر در شهری که هالل ماه 

 شوّال در آن دیده شد عید

 744ص: 

د و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختالف افق آن ، هنوز هالل در آن دیده کن

نشده است ، به احتیاط واجب باید بقیه آن روز را امساک کند و قضای آن را نیز بجای 

 آورد.

اگر مکلّف در جایی باشد که روز آن شش ماه ، و شب آن شش ماه باشد، در  39مسأله 

باید مالحظه نزدیکترین مکانی کند که هر بیست و چهار مورد نماز به احتیاط واجب 

ساعت یک شبانه روز دارد، و به نیّت قربت مطلق نمازهای پنجگانه را طبق اوقات آنجا 

بجای آورد. در مورد روزه نیز واجب است که در ماه رمضان به شهری برود که بتواند 
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دیه نمی تواند، به جای روزه باید فدر آن روزه بگیرد یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و اگر 

 بدهد.

لیکن اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت شبانه روزی دارد گرچه روزش 

بیست و سه ساعت و شبش یک ساعت و یا بر عکس باشد حکم نماز تابع اوقات خاص ّ 

 آن است .

را بگیرد و در امّا نسبت به روزه در صورت تمکّن بر او واجب است روزه ماه رمضان 

صورت عدم تمکن از او ساقط می شود، و اگر بتواند قضای آن را بجای آورد، بر او 

 قضای آن واجب است وگرنه بر او فدیه الزم است .

 بلیطهای بخت آزمایی  24

بلیطهای بخت آزمایی ، برگه هایی است که برخی شرکتها آنها را به مبلغ معینی می 

میان خریداران این برگه ها قرعه کشی کنند و قرعه به نام  فروشند و متعهد می شوند که

هر کس درآمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است به چند وجه 

 صورت بگیرد:

یک : اینکه پول را در قبال برگه ها بدهد به احتمال برنده شدن در قرعه کشی و بدست 

ی شک حرام و باطل است ، و اگر کسی این آوردن جایزه . در این صورت ، معامله ب

عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت قرعه 

کشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می گیرد مجهول المالک است و 

جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است ؛ و اگر آن شرکت خصوصی 

صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبانش راضی به تصرف او  باشد، در

 هستند حتی اگر بدانند او مالک نیست .
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دو: مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت در برنامه ای خیریه مانند ساختن مدرسه 

یا پل باشد، نه بدست آوردن سود و جایزه ، در این صورت اشکالی ندارد. و در این 

اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد گرفتن جایزه بنا بر فرض 

احتیاط با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد؛ و اگر دولتی 

 نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.

ت باشد، به این صورت که خریدار مبلغی سه : مقصود از دادن پول ، قرض دادن به شرک

را مثلًا برای شش ماه به شرکت قرض می دهد و آن شرکت موظف است عالوه بر 

بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه کشی ، مبلغی را به عنوان جایزه اگر قرعه به نامش 

 د.می رو اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است ، زیرا از نوع قرض ربوی به شمار

 746ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )بهجت (

 دیه 

 مسأله قتل بر سه قسم واقع می شود:

 قتل عمدی ؛ که شخصی به قصد کشتن ، کسی را به ناحق به قتل می رساند. - 6

قتل شبه عمد؛ که شخصی به قصد دیگری غیر از کشتن ، مثل ادب کردن یا کتک  - 2

ده نیست ، مثل عصا( صدمه ای به کسی می زند که موجب زدن )با وسیله ای که غالباً کشن

 قتل او می شود.
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قتل خطایی ؛ که شخصی بدون قصد کشتن و بدون این که بخواهد به مقتول آسیبی  - 3

برساند کاری کند که او کشته شود، مثلًا به حیوانی سنگ پرتاب کند اتفاقاً موجب قتل 

 کسی شود.

را بکشد، اگر چه عمدی باشد، ملحق به قتل خطایی مسأله اگر طفل یا دیوانه ، کسی 

است . و اگر شخص دیگری را به تصور این که مستحق کشته شدن است ، مثل کفر و 

قصاص ، بکشد و بعداً معلوم شود که استحقاق کشته شدن را نداشته ، این قتل ملحق به 

 شبه عمد است .

کند   مقتول می تواند قاتل را عفو ّمسأله اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولی

یا بکشد، یا به مقداری که در مسأله بعد گفته می شود از او دیه بگیرد، امّا اگر از روی 

 خطا بکشد، ولی ّ مقتول حق ندارد او را بکشد، امّا می تواند دیه بگیرد.

 :مسأله اگر قتل عمدی واقع شود دیه ای که قاتل باید بدهد یکی از شش چیز است 

صد شتر که داخل سال ششم شده باشند، و افضل و أحوط این است که شترها نر  - 6

 باشند، گرچه بنا بر اظهر این شرط الزم نیست .

 دویست گاو. - 2

 هزار گوسفند. - 3

دویست حُلّه ، و هر حُلّه دو پارچه ردا و ازار است ، و احتیاط در این است که از  - 9

 بُردهای یمنی باشد، که در یمن می بافند.

( نخود است و بنا بر أظهر نمی 63هزار مثقال شرعی طالی سکه دار که هر مثقال آن  - 1

 تواند طالی غیر سکه دار بدهد.
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درهمی در زمان تشریع این قانون در اسالم به قیمت یک ده هزار درهم ، که هر ده  - 1

 نخود طالی سکّه دار است بوده . و اختیار تعیین هر کدام از این شش چیز 63دینار که 

 742ص: 

 به دست قاتل است .

مسأله دیه قتل شبه عمد و قتل خطا هر یک صد شتر است ولی سن شترها در هر کدام 

 های مفصل داده شده است . مختلف است که توضیح آن در کتاب

 مسأله دیه چند چیز مثل دیه قتل است که مقدار آن در مسأله قبل گفته شد:

اگر دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد؛ و اگر یک  - 6

 چشم او را کور کند، باید نصف دیه قتل را بدهد.

هر دو گوش او کر شود؛ و اگر یک اگر دو گوش کسی را ببرد، یا کاری کند که  - 2

گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه قتل را بدهد؛ و اگر نرمه گوش او را ببرد باید 

 ثلث دیه قتل را بدهد.

 اگر تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببُرد. - 3

 زبان کسی را از بیخ ببُرد، در صورتی که شخص الل نباشد. - 9

ی را از بین ببرد. و دیه هر کدام از دوازه دندان جلو دهان که شش تمام دندانهای کس - 1

 63عدد باال و شش عدد پایین می باشد، پنجاه مثقال شرعی طال است و هر مثقال شرعی 

نخود است ، و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها باال و هشت عدد 

 ال بدهد.مثقال شرعی ط 21پایین است از بین برد، باید 
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اگر هر دو دست کسی را از مچ جدا کند، و اما اگر یک دست را از مچ جدا کند،  - 1

اگر ده انگشت کسی را ببرد. و دیه هر انگشت ، ده یک  - 9باید نصف دیه قتل را بدهد 

 دیه قتل است . 664

 اگر پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود و یا خمیده بماند. - 3

و پستان زنی را ببرد، و اما اگر یکی از آنها را ببرد، باید نصف دیه قتل را اگر هر د 7

 بدهد.

اگر هر دو پای کسی را تا مفصل یا باالتر، یا همه ده انگشت پا را قطع کند؛ و دیه هر  64

 ( دیه قتل است .664انگشت ، ده یک )

تر قطع ختنه گاه یا بیش اگر بیضه های مردی را از بین ببرد و یا آلت مردی ِ کسی را از 66

 کند، و برای حکم دیه زنها در این مورد باید به کتابهای مفصّل مراجعه شود.

 اگر طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. 62

 اگر به کسی صدمه ای بزند که دیگر بوها را احساس نکند. 63

و  ه طوری که دیگر نرویَد،اگر تمام موی سر و یا موی ریش کسی را از بین ببرد، ب 69

اگر موی ریش بعداً برویَد، بنا بر أظهر و أحوط، یک سوم دیه باید داده شود، و اگر موی 

 سر برویَد باید تفاوت قیمت کسی که بنده است و چنین نقصی پیدا کرده داده شود.

شکسته یا کوبیده شدن تمام گردن ، به طوری که نتواند آن را به طرف دیگر  61

 داند.برگر

 کندن و یا قطع کردن تمام دو استخوان فک به طوری که همراه دندانها نباشد 61
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 743ص: 

)مانند کودک یا پیر که دندان ندارند( و گر نه برای از بین رفتن دندانها دیه جداگانه الزم 

 است .

 از بین بردن یا قطع نخاع ، اگر چه صاحبش بعداً زندگی کند. 69

وری که دیگر سالم نشود، البته اگر شوهر او بعد از تمام شدن نُه افضا کردن زن به ط 63

 سال زن به وسیله نزدیکی کردن موجب این کار بشود دیه بر او الزم نیست .

 اگر دو قسمت برجسته پشت )الیتین ( کسی را از بین ببرند. 67

 اگر هر دو لب کسی را ببُرند. 24

اگر کاری کنند که شخص دید چشمش از بین برود و یا صدایش بیرون نیاید و صوت  26

او از بین برود و یا مبتال به بیماری ریزش بول شده و نتواند جلو ادرار خود را بگیرد که 

در هر یک از این موارد دیه کامل است . و بعضی موارد دیگر نیز موجب دیه کامل می 

 مراجعه شود. شود که به کتابهای مفصل

مسأله اگر انسان کسی را عمداً و به ناحق بکشد، در صورت عفو و یا گرفتن دیه عالوه 

بر توبه ، به عنوان کفاره باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و یک بنده 

 آزاد نماید، ولی اگر اشتباهاً بکشد، باید دیه او را بدهند )یعنی دیه بر عاقله است ( و یک

بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند، 

 شصت فقیر را سیر کند.
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مسأله کسی که سوار حیوان است ، اگر کاری کند که آن حیوان مضطرب شده به کسی 

آسیب برساند، ضامن است ، و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا به 

 دیگر صدمه بزند، ضامن می باشد.کس 

مسأله اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند، چنانچه چیزی که سقط شده نطفه 

باشد، دیه اش بیست مثقال شرعی طال است ، که هر مثقال آن هجده نخود می باشد، و 

، داگر عَلقَه ، یعنی خون بسته باشد، چهل مثقال ، و اگر مُضغه ، یعنی پاره گوشت باش

شصت مثقال ، و اگر دارای استخوان شده باشد، هشتاد مثقال ، و اگر گوشت آورده ولی 

هنوز روح در او دمیده نشده ، صد مثقال است ، اگر چه افضل و أحوط در این صورت 

دیه کامل است ، و اگر روح در او دمیده شده ، چنانچه پسر باشد، دیه او هزار مثقال و 

 پانصد مثقال شرعی است .اگر دختر باشد، دیه او 

مسأله اگر زن حامله کاری کند که بچه اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی که در 

 مسأله قبل گفته شد، به وارث بچّه بدهد و به خود زن چیزی از آن نمی رسد.

 مسأله اگر کسی زن حامله را بکشد، باید دیه زن و بچه ، هر دو را بدهد.

ا صورت مردی را پاره کند و خون خارج نشود باید یک شتر به مسأله اگر پوست سر ی

او بدهد. و اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد، باید بنا بر أظهر دو شتر بدهد، 

و اگر خیلی از گوشت را پاره کند، باید سه شتر بدهد. و اگر به پرده نازک استخوان 

ر، پنج شتر، و اگر استخوان بشکند، ده شت برسد، چهار شتر، و اگر استخوان نمایان شود،

و اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود بیرون آید، پانزده شتر، و اگر به پرده 

 مغز برسد

 749ص: 
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 باید یک سوم دیه کامل را بدهد.

مسأله اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند به طوری که صورت او سرخ شود، 

شرعی طال، که هر مثقال آن هجده نخود است بدهد، و اگر کبود باید یک مثقال و نیم 

شود، سه مثقال ، و اگر سیاه شود، بنا بر أظهر باید شش مثقال شرعی طال بدهد، ولی اگر 

جای دیگر بدن کسی را بوسیله زدن ، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که 

 گفته شد بدهد.

ت کسی زخم بزند، یا چیزی از بدن آن را ببُرد، باید مسأله اگر به حیوان حالل گوش

 تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.

مسأله اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد، بنا بر أحوط باید بر چهل دینار که هر دینار 

هجده نخود طالی سکه دار است توافق نمایند، و اگر سگی که خانه را حفاظت می کند، 

گله کسی را تلف نماید، بنا بر احتیاط باید بیست درهم و یا یک گوسفند بدهد، یا سگ 

و اگر سگی که باغ را حفاظت می کند بکشد، باید بیست درهم و یا قیمت فعلی آن را 

 بدهد.

 احکام بانکها

مسأله وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا 

 و حرام است .

مسأله کسی که می خواهد از بانک وام بگیرد می تواند کاال و جنسی را از بانک و یا 

وکیل او به نسبت معینی ، مثلًا ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به 

 شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
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ام دهد در صورتی که بانک ، کاال و جنسی را بیشتر مسأله اگر کسی بخواهد به بانک و

از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه 

بانک کاال و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا 

 ن کار می توان از ربا دور شد.مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با ای

مسأله فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی ، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی ، مانند این که صد 

تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا، به صد و ده تومان به 

با  وام دادنمدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان 

 سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و حرام است .

مسأله در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از 

بانک است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است ، و فرق نمی 

صاحب پول  باشد، یعنی« سپرده ثابت »به صورت  کند که پولی که به بانک داده می شود

حساب »بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو 

باشد، که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو « در گردش 

 صورت حرام است .

ن ط سود نشده باشد و صاحب پول به ایمسأله کسی که پول به بانک می دهد چنانچه شر

 قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم 

 741ص: 

به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن 

 بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
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پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از مسأله اگر بخواهد در 

آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک ، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در 

مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرایط 

 رد.مبلغی بعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندا اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک

مسأله قرض گرفتن از بانکها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و 

ربا و حرام است ، و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه ، و وثیقه 

 سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره .

چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها مسأله 

گرفته باشد، نه به عنوان قرض ، یعنی قصد و تصمیم پول دهنده و پول گیرنده متفاوت 

باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و این که می داند بانک اصل پول و سود 

اهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی آن را به طور حتمی از او خو

 کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است .

مسأله سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز 

ی ربا و حرام ، منیست ، ]و[ ربا و حرام است ، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به 

تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتن سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد 

که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت 

اگر بانک فایده ای به او داد می تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به 

عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرّف کند و اگر بداند که در صورت نگرفتن 

سود از بانک ، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می تواند 

سود را به قصد این که پول مجهول المالک است ، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، 

 برساند. از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف
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مسأله حکم بانکهایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است ، از دو 

مسأله ای که قبلًا گفته شد معلوم می گردد چون پول موجود در این بانکها مخلوط با 

 مجهول المالک است و حکم بانکهای دولتی را دارد.

مسأله گرفتن پول از بانکهای غیر اسالمی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد 

و چه شخصی جایز است ، ولی نه به عنوان قرض ؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه 

حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید 

ه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسالمی نسبت به سهم آن مسلمان به وظیف

 گفته شد عمل نماید.

 اعتبارات بانکی 

 اشاره

قبل از بیان مسائل ، بخشی از آنچه به عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادرات و واردات 

 معمول و متعارف است بیان می شود:

 741ص: 

 واردات کاال

کشورهای خارجی وارد کند باید بنا بر  کسی که بخواهد جنس و کاالهای اجنبی را از

مقررات بین المللی در نزد یکی از بانکهای کشور وارد کننده کاال، گشایش اعتبار کند 

و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات 

فروشنده  ق نمایندگیمعامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه یا از طری

در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و 

اوصاف کاالی مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت ، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به 
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وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد 

سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله را از طرف  کل بهای مورد

خریدار به فروشنده اعالم تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کاال به بانک تحویل دهد 

و با تحویل گرفتن اسناد حمل کاال بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار، 

 تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.

 درات کاالصا

کسی که بخواهد جنس و کاالیی را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات ، 

اعتباری در بانک گشایش شود تابانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کاال و 

دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد 

است و در واقع فرقی با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت  صادرات و واردات یک چیز

مبلغ کاالی مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام می 

 گیرد.

یک نوع دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده کاال و یا نماینده او صورت و قائمه 

ی و کیفی بدون این که قبلًا مذاکره و کاال را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّ

معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانک می فرستد و به بانک 

وکالت می دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به 

بر حسب  کقیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند و آن موقع بان

مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلًا از مبلغ قیمت کاال قرارداد انجام 

معامله را با خریدار می بندد و تعهد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید 

 و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
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 اعتبارات بانکی در قسمت باال گفته شد در مسأله مجموع کارهایی که در مورد گشایش

صورتی که کشور صادر کننده و وارد کننده دولتی داشته باشد و آن را به منزله یک نفر 

مالک شخصی فرض کنیم و بانک به منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در 

و اجرای معامالت خاص ، بانک به عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می شود 

کارهایی که وکیل می تواند انجام دهد به عهده می گیرد، در صورتی که حالل بودن 

 پولهای بانک معلوم باشد و معامالت و عملیاتی که بانک انجام می دهد از تمام جهات 

 749ص: 

 حالل و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بی اشکال است .

شایش اعتبار و تعهدات مربوطه ، مبلغی از مسأله جایز است بانک برای انجام عمل گ

سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می توان از 

نظر شرعی ، نوعی عقد جعاله دانست ، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که 

انک کارمزد به باگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بعنوان 

بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت 

 کند.

مسأله اگر بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کاالی مورد سفارش را تا مدت 

 معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، خالی از اشکال نیست .

 متفرقه  مسائل

( رقصیدن زن در مجالس زنان ، و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط 6)

 واجب در ترک است .
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( دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها، که مقرون به فساد و ریبه است 2)

 اشکال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینی است .

ل قمری است ، ولی تکالیفی که قدرت بر انجام آن ( سن بلوغ دختر تمام شدن نُه سا3)

نداشته باشد، مثل روزه ، از جهت عدم قدرت ساقط است ، ولی بعداً باید قضا نماید. ولی 

 اگر می تواند در همان رمضان بطور منفصل انجام دهد باید انجام دهد.

، و ن باشد( تراشیدن و ازاله موی صورت جایز نیست ، چه تمام ریش یا قسمتی از آ9)

تراشیدن زیر گلو و روی گونه ها در حد اصالح مانعی ندارد، و ماشین کردنی که مثل 

 تراشیدن باشد باید ترک شود.

( عطرهایی مثل ادوکلن ، که مقداری الکل دارد، در صورتی که علم به نجاست آن 1)

لکل انداشته باشد در غیر موارد اضطرار مقتضای احتیاط اجتناب است و اگر داشتن 

 مشکوک باشد استعمال آن مانعی ندارد.

( در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل ، پرداخت قرض شرط می شود، اگر 1)

بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی شود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال 

 در دست صاحب منزل باقی بماند.

عادت ماهانه ، برای اینکه بتواند در ماه  ( استفاده کردن زن از قرص برای جلوگیری از9)

 رمضان روزه بگیرد چنانچه ضرر مرض آور داشته باشد جایز نیست .

( قضای نماز و روزه پدر، به عهده پسر بزرگتر است . و بنا بر احتیاط واجب قضای 3)

 نماز و روزه مادر هم بر اوست .

( بازی کردن با آالت قمار، از قبیل نرد و پاسور و شطرنج ، با برد و باخت حرام قطعی 7)

 است ، و بدون برد و باخت احتیاط در ترک آن است و در شطرنج احتیاط اشدّ است .
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 ( مالیاتی که مردم به دولت پرداخت می نمایند بابت خمس حساب نمی شود و64)

 743ص: 

 اگر در بین سال داده شود در حکم مخارج سال است .

( جلوگیری کردن زن از بارداری قبل از انعقاد نطفه اشکال ندارد و عمل جرّاحی 66)

برای آن ، اگر ضرورت الزم عقالیی داشته باشد و با رضایت شوهر انجام شود، مانعی 

 کردن جایز نیست .ندارد به شرط آن که از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولی عقیم 

( اگر زنی علم پیدا کرد که شوهرش مرده است و شوهر کرد و بعداً شوهر اولش پیدا 62)

شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومی شبهه است و باید عدّه وطی به شبهه 

 نگه دارد.

 ( کار کردن برای کسی که مالش مخلوط به حرام است ، و دستمزد گرفتن از او، در63)

صورتی که شخص یقین ندارد که در مال مورد ابتالی او، حرام وجود دارد، مانعی ندارد 

 و حالل است .

( در موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممکن 69)

است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشکالی در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل 

 شد، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعی ندارد.هم در این جهت شده با

( خون اگر عرفاً دارای مالیت باشد و منافع حاللی داشته باشد که در معامله مورد 61)

 قصد قرار می گیرد، فروش آن اشکال ندارد.
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( رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از مسلمان بگیرد یا 61)

که مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگیرند مالک آن نمی شوند و سود  از غیر مسلمانی

 حاصله از آن نیز، مال مالک است .

( اگر پدر، خانه و زمین و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حیاتش تحویل 69)

او داده باشد، آن مال ملک فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد 

 ز فوت پدر در آن حقی ندارند.ا

( زن باید برای بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا علم به رضایت او 63)

داشته باشد، مگر در واجبات شرعی ؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشد که زن 

ع شده باشد، قبرای شغلش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود، و یا عقد مبتنی بر این شرط وا

 این شرط نافذ است .

 ( متنجس نجس کننده است ، هر چند واسطه متعدد باشد.67)

( استعمال آالت مختص به لهو در غیر لهو بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ، و استعمال 24)

آنها در لهو مطلقاً حرام است ، و موسیقی مطرب استماع آن هم حرام است ، و میزان در 

 طراب شأنی است نه فعلی ، و تشخیص آن با خود مکلف است .مطرب بودن ا

( فروش اشیاء و لوازم مسجد که در عرف زمان ، استعمال آن معمول نیست ، مانند 26)

سینی های مسی یا پارچ های بزرگ ، و تبدیل آن به اشیاء و لوازم مورد احتیاج ، زیر نظر 

 متولی شرعی مانعی ندارد.

 747ص: 

ن در بانک به عنوان قرض الحسنه اشکالی ندارد و همچنین جایزه ای ( پول گذاشت22)

 که بانک در مقابل آن به بعضی از مشترکین پرداخت می کند حالل است .
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( پول و مالی که از شخص متوفی به صورت امانت نزد انسان موجود است ، و در 23)

دارد  بدهکاری عین حال این متوفی به شخصی که مال نزد اوست و یا به شخص دیگر

در صورتی که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهی متوفی امتناع می ورزند، می 

توان از آن مال برای ادای دَین استفاده نمود و در صورتی که زیادتر بود ما زاد به ورثه 

 برمی گردد.

یا  و( اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضاء بدن خود، مثلًا کلیه را به دیگری بدهد، 29)

وصیت کند که بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته و به دیگری 

داده شود، در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر آن عضو باشد، یعنی راه نجات آن 

مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، 

 اشکالی ندارد.

قامت در دو محل نزدیک به هم در صورتی که یک محل حساب نشود و به ( قصد ا21)

حد مسافت شرعی هم نرسد صحیح نیست ، مگر اینکه با تعدد محل ، اقامت واحده 

محسوب شود ولی اگر شخص در یک محل قصد اقامت کند و شبها و قسمت عمده روز 

ه در محل دیگر دارد را در آن محل که قصد اقامت کرده بماند و برای انجام کاری ک

مقداری از روز را به آن محل برود به طوری که به اقامت او در محل اول ضرری نزند، 

 و سپس به محل اقامت برگردد مانعی ندارد.

( زنی که شوهر کرده و از وطن اصلی خود به شهر دیگر می رود، در صورتی که از 21)

می رود نمازش تمام است و روزه وطن اصلی خود اعراض نکرده باشد، هر وقت به آنجا 

را باید بگیرد، و اگر به سبب تبعیت از شوهر یا جهات دیگر اعراض کرده ، در وطن 

 اصلی حکم مسافر را دارد.
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( در موردی که شوهر به وطن اصلی خود که از آنجا اعراض نکرده ، رفته و همسر 29)

ه روز نداشته باشد نمازش وی با او به آن محل می رود، در صورتی که زن قصد اقامت د

 شکسته است ، و میزان قصد خود زن است و لو قصد از جهت تبعیت شوهر باشد.

 ( عکسبرداری ، اگر مستلزم کار حرامی نباشد، مانعی ندارد.23)

( در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را به صورت چک مدت دار 27)

ه ، در صورتی که در ما به التفاوت معامل گرفته ، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن

 شرعی انجام گیرد و در ضمن آن ، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود مانعی ندارد.

( دست زدن )کف زدن ( در مجالس جشن و سخنرانی جهت تشویق افراد اگر به حد 34)

 لهو نرسد مانعی ندارد.

منافع حالل و حرام است ، به قصد ( خرید و فروش رادیو و تلویزیون ، که دارای 36)

منفعت حالل مانعی ندارد؛ و همچنین است استفاده از آن در جهت حالل ، ولی به هیچ 

وجه نباید از آن استفاده حرام بکنند، و نیز باید در دسترس کسی که استفاده حرام می 

 کند قرار ندهند.

 764ص: 

 ملحقات رساله آیت اللّه )مکارم ( شیرازی 

 مسائل تازه ای که در زمان ما مورد نیاز است )مسائل مستحدثه (

 معامالت بانکی و صندوقهای قرض الحسنه  3)
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پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانکها می سپارند صورت قرض  6مسأله 

الحسنه به بانک دارد که هر وقت می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار 

 هند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.د

سپرده های کوتاه مدت و دراز مدت مردم ، نزد بانکها و سودی که بانک به آن  2مسأله 

می دهد در صورتی حالل است که مطابق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود 

( باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا  اسالمی ) از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن

احتمال قابل مالحظه دهد که بانک به عنوان وکالت از طرف مشتری این قراردادها را به 

صورت شرعی انجام می دهد، اما اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد 

 و فقط روی کاغذ است ، آن سود حرام است .

بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای آنچه اشخاص از  3مسأله 

می پردازند، در صورتی حالل است که معامله بصورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا 

 نداشته باشد.

اگر انسان بداند در بانک پول حالل و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی  9مسأله 

ام است یا نه ، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر را که از بانک می گیرد از پولهای حر

مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را 

دارد که باید بنا بر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلیش در راه 

تی و غیر دول خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی

 نیست .

گرفتن سود از بانکهای خارجی و غیر مسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای  1مسأله 

 مسلمان حرام است .
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رد، گفته می شود مانعی ندا« صرف برات »حواله های بانکی یا تجاری که به آنها  1مسأله 

یا  هد که از بانکیعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می د

 طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول 

 766ص: 

چیزی می گیرد، این معامله حالل است ، خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا 

جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا مؤسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند 

که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری 

 حواله بگیرد نیز اشکال ندارد.به عنوان حق زحمت در این 

بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند،  9مسأله 

هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند 

 برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.

زی را که صندوق های قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حق الزحمه در برابر چی 3مسأله 

خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی 

احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه های بانک باشد نه اینکه 

 ند.همان سود پول را به نام کارمزد بگیر

بعضی از صندوقهای قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری  7مسأله 

یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن ، هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها 

را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان با خبر بوده 

 ند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.و اجازه داده باش

 احکام سفته  2)
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به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است ، به همین « سفته » 64مسأله 

که « سفته حقیقی » 6جهت معامله به خود آن واقع نمی شود. و آن بر دو قسم است 

که شخص به « سفته دوستانه » 2کار می دهد. شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلب

دیگری می دهد بی آنکه در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این 

 سفته را به شخص سوّمی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده ، پول نقد بگیرد.

ل این که ثرا اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، م« سفته حقیقی » 66مسأله 

سفته هزار تومانی را که سه ماه مدّت دارد، به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در 

حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول 

نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد )و آن را تنزیل سفته گویند(، ولی 

ی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست ، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد معامله رو

 و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده ، هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.

هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست یعنی اگر سفته دهنده  62مسأله 

دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها بدهکاری خود را به موقع ندهد طلبکار حق 

در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می 

یند می گو« ضم ّ ذمّه به ذمّه »شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند )این نوع ضمان را 

 و چنانکه در احکام ضمان گفتیم صحیح است (.

 762ص: 

امالت ارزی جایز است ، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا مع 63مسأله 

ریال سعودی یا مارک یا دالر معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر 

کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان 

ر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول مقدار را می تواند از او بگیرد و زیادت
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خارجی ؛ مثلًا یکصد مارک ، به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال 

ایرانی تحویل دهد، باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اینکه طلبکار به 

 کمتر از آن راضی شود.

 معامالت سرقفلی  1)

عبارت است از حق اولویتی که مستأجر بر ملک پیدا می کند در مقابل  سرقفلی 69مسأله 

پولی که به مالک در اوّل کار می پردازد و مطابق آن شخص مستأجری که سرقفلی 

 پرداخته در اجاره کردن آن ملک ، اولی از دیگران است .

سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقالی اهل عرف وجود دارد و با شرایط 

 زیر صحیح است :

مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ 

 و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.

ند ملک خود را به دیگری اجاره دهد و عالوه بر مال صاحب ملک می توا 61مسأله 

اإلجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملکی را که اجاره داده نمی تواند به دیگری 

اجاره دهد، هر چند مدت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل که سرقفلی پرداخته 

اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملک  موافقت کند می تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر

 را به دیگری واگذار کند، خواه به قیمتی بیشتر یا کمتر باشد.

هرگاه مدت اجاره ملکی که سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالک موظف  61مسأله 

است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار 

 ادالنه روز با نظر کارشناس مورد اطمینان خواهد بود.مال اإلجاره به قیمت ع
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کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی که مدت اجاره به  69مسأله 

سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند 

ه اوّل کوتاه باشد یا غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال اإلجاره است ، خواه اجار

طوالنی و خواه در مدت اجاره ارزش ملک باال رفته باشد یا نه و اگر کسی ملک را از 

چنین شخصی اجاره کند اجاره اش صحیح نیست ، مگر اینکه صاحب ملک رضایت 

 دهد.

هرگاه کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدتی اجاره کند ما  63مسأله 

اجاره او تمام نشده است می تواند ملک را به دیگری با همان مبلغ اجاره دام که وقت 

دهد، ولی حق سرقفلی را به هر مقداری که با یکدیگر توافق کنند می تواند بگیرد و 

موافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است ، مگر اینکه از اول ، این حق ّ به 

 مستأجر واگذار شده باشد.

 763ص: 

 ام بیمه احک 4

بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس  67مسأله 

است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد، خسارتهای وارده بر 

انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در 

صحیح است ، چه بیمه کاالهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و  مسائل آینده می آید

اتومبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران ، یا بیمه عمر و مانند آن 

 که در عرف عقالء معمول است .
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طرفین بیمه ، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار  24مسأله 

نجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، عالوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند، ا

 از جمله :

 ( تعیین مورد بیمه که فالن وسیله نقلیه یا فالن ساختمان و فالن شخص است .6)

 ( تعیین دو طرف قرارداد.2)

 ( تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد.3)

 مان بیمه که مثلًا از فالن روز تا یک سال است .( تعیین ز9)

( تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا 1)

 غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری ، یا هر گونه خطر دیگر.

تر م( تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلًا فالن خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا ک1)

و بیشتر بیمه شده است ، یا به قیمت عادالنه روز و مانند آن ؛ و به هر حال باید اصول کلّی 

 که در بیمه در میان عرف عقالء رایج است ، رعایت شود.

صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ  26مسأله 

 آورد و آن را امضاء نمود.

 ام تَلقیح )بارور نمودن زن (احک 5

جایز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ یا وسایل دیگر وارد کنند،  22مسأله 

 لکن باید مقدمات آن مشروع و حالل باشد و از مقدمات حرام پرهیز شود.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد کنند )خواه با استفاده از مقدمات  23مسأله 

د یا حرام ( فرزندی که از آن متولد می شود حالل زاده است و متعلق به آن حالل باش

 29مرد و زن می باشد و تمام احکام فرزند را دارد )مانند ارث و نفقه و غیر آن ( مسأله 

جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد یا نه و 

یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه . و هرگاه چنین کنند و خواه شوهر داشته باشد 

بچه ای از آن متولد شود، اگر این عمل به طور شبهه انجام شده ، مثل این که گمان می 

 کرد زن خود اوست و زن نیز گمان می کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن 

 769ص: 

به آن مرد و زن است و تمام  معلوم شد چنین نبوده است ، در این صورت بچه متعلق

احکام فرزند را دارد، ولی اگر این کار از روی علم و عمد انجام گیرد بچه ای که از آن 

متولد می شود فرزند آنها حساب نمی شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد، اما اگر آن 

ا آن مادر د ببچه دختر باشد صاحب آن نطفه نمی تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باش

 نمی تواند ازدواج کند و همچنین در مورد سایر مسائل مربوط به ازدواج .

 احکام پیوند اعضاء و تشریح  6

پیوند قلب یا کلیه یا اعضاء دیگر جایز است ، خواه آن عضو از انسان زنده ای  21مسأله 

لی در سلمان ، وگرفته شده باشد یا از میت و خواه آن میت ، میّت مسلمان باشد یا غیر م

قطع کرد و به بدن دیگری پیوند زد « میت مسلمان »صورتی می توان آن عضو را از بدن 

که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمّی ، 

مانند چشم ، موقوف بر این کار باشد. و در هر صورت ، احتیاط آن است که قطع کننده 

، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهای فقهی مفصّل آمده است ،  عضو میت مسلمان

 بپردازد.
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هرگاه خود میت در حال حیات اجازه داده باشد که اعضای او را برای پیوند  21مسأله 

در اختیار دیگران بگذارند یا اولیاء میت بعد از وفات او اجازه دهند، حکم دیه و سایر 

 ط آن است که دیه را در هر حال بپردازند.احکام تغییر نمی کند و احتیا

قطع عضوی از بدن یک انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر، مانند آنچه در  29مسأله 

پیوند کلیه معمول است که یک کلیه از دو کلیه یک انسان زنده را برداشته و به کسی 

ضایت ت که با رکه هر دو کلیه اش فاسد شده است پیوند می زنند، در صورتی جایز اس

صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر آن می 

 گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد، نه خود عضو.

تزریق خون انسانی به انسان دیگر برای درمان بیماری یا جراحی یا نجات جان  23مسأله 

او جایز است ، خواه خون مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن . و خرید و فروش خون 

 برای این منظور مانعی ندارد.

ه طوری کهرگاه عضوی از مرده یا زنده جدا کنند و به دیگری پیوند زنند به  27مسأله 

جزء بدن انسان دوم شود، در این صورت نجس و میته نیست و برای نماز هم اشکال 

 ندارد.

 تشریح مرده مسلمان برای مقاصد طبی به چند شرط جایز است : 34مسأله 

( مقصود یا گرفتن و تکمیل اطالعات طبی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد و 6)

 بدون تشریح این مقصود حاصل نشود.

 ( دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد.2)

( به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت کند و اضافه بر آن جایز نیست . با چنین شرایطی 3)

 تشریح جایز، بلکه واجب است ، اما در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط الزم نیست .
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 761ص: 

دست زدن به مرده هایی که مورد تشریح قرار می گیرد در صورتی که مرده  36مسأله 

مسلمان باشد و آن را غسل داده باشد موجب غسل نمی گردد و در غیر این صورت باید 

هر بار دست می زنند غسل مس میت کنند و اگر موجب عُسر و حَرَج گردد می توانند 

یح فقط روی استخوانهای بدون گوشت ، یا بجای غسل تیمم نمایند، ولی اگر تشر

قسمتهای گوشتی جدا شده مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گیرد غسل ندارد 

 و اگر بتوانند از دستکش استفاده کنند در هیچ صورتی غسل ندارد.

 تشریح بدن انسان در آنجا که شرعاً جایز است دیه ای ندارد. 32مسأله 

 رد ابتالچند مسأله مهم و مو

بقای بر تقلید مّیت جایز است و اگر میّت اعلم باشد واجب می باشد ) به صورتی  6مسأله 

 که در بحث تقلید اعلم گفته شد(.

آب مضاف اگر به قدری زیاد باشد که افتادن نجاست در یک سوی آن عرفاً  2مسأله 

با  آنسبب سرایت به سوی دیگر نشود )مانند یک حوض بزرگ از آب مضاف تمام 

 مالقات نجاست ، نجس نمی شود(.

هرگاه حیوانی به غیر دستور شرعی ذبح شده باشد پاک است ، هر چند خوردن  3مسأله 

گوشت آن حرام می باشد، بنا بر این پوست و چرم حیواناتی که از ممالک غیر اسالمی 

 می آورند در صورتی که بدانیم از حیوانات ذبح شده است ، پاک است .

بالد کبیره شهرهایی است که هر محله آن برای خود شهر مستقلی باشد، اما مثل  9مسأله 

تهران و مانند آن جزء بالد کبیره نیست و تمام آن از نظر قصد اقامه یا وطن بودن یک 

 محل محسوب می شود.
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کسانی که می خواهند مدت قابل توجهی در یک محل بمانند مانند طالبی که  1مسأله 

سال در حوزه علمیّه دارند یا مأموران ادارات که مثلًا دو سه سال در یک  قصد اقامت چند

محل اقامت می کنند و در آنجا مسافر محسوب نمی شوند، اقامتگاه آنها حکم وطن دارد 

 و نمازشان در آنجا تمام است ، هر چند قصد ده روز نداشته باشند.

هاست بانی ( یا سفر مقدمه شغل آنکسانی که شغلشان سفر است )مانند راننده بیا 1مسأله 

)مانند کسانی که در یک شهر اقامت دارند و همه روزه برای تدریس یا کار دیگر به 

شهرهای مجاور می روند( و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ یا بیشتر است ، 

 نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است .

ال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعدًا هرگاه چیزی جزء مؤونه س 9مسأله 

آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل 

 به مثل کنند.

سر بریدن حیوانات با وسایل ماشینی در صورتی که شرایط شرعی آن مطابق  3مسأله 

 ز است و چنان حیوانی پاک آنچه در بحث ذبح حیوانات گفته شد انجام شود جای

 761ص: 

 و حالل است .

خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع  7مسأله 

 قابل مالحظه است ، جایز است .

 هرگاه ماهی بعد از افتادن در دام در داخل آب بمیرد، حالل است . 64مسأله 
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در آن نیست ، مثل آنچه در میان بعضی معمول حیله های ربا که قصد جدی  66مسأله 

است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با یک 

 سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.

امهایی که معامالت بانکی اعم از سپرده های کوتاه مدت و دراز مدت ، یا و 62مسأله 

اشخاص از بانک می گیرند و سودی در مقابل آن در نظر گرفته می شود، در صورتی 

حالل است که مطابق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسالمی انجام گیرد و 

دهنده یا گیرنده پول ، یقین داشته باشد یا احتمال عقالیی دهد که متصدی بانک طبق 

را به صورت شرعی انجام می دهد، اما اگر یقین دارد که این امور وظیفه خود این کارها 

 جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی کاغذ است آن سود برای طرفین حرام است .

بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال اإلجاره خانه  63مسأله 

ست و به یک صورت باطل ، تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح ا

هرگاه خانه را اجاره کنند و در ضمن عقد اجاره شرط کنند که فالن مبلغ را به عنوان وام 

به او بدهد و خانه را رهن بگذارد صحیح است ، ولی اگر قبلًا وام و رهن انجام گیرد و 

 ضمن آن شرط شود مال اإلجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است .

باشد )یعنی بدهی طرف را به عهده « نقل ذمه »انت دیگری خواه به صورت ضم 69مسأله 

باشد )یعنی اگر بدهکار نپرداخت او « ضم ذمه به ذمه »گیرد که بپردازد( یا به صورت 

 بپردازد( هر دو صورت ، صحیح و مشروع است .

اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، بلکه باید آن را احیاء کند  61مسأله 

 یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
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تعزیر منحصر به شالق زدن نیست ، بلکه جریمه های مالی و زندان و حتی  61مسأله 

 دمعرفی خطاکار در وسایل ارتباط جمعی و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل می شو

)البته انتخاب هر یک از این امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگی جرم و خصوصیات 

 مجرم و سایر امور مربوطه است (.

در حجاب اسالمی نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمی کند بلکه واجب است  69مسأله 

پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ ، ولی پوشیدن لباسهای زینتی هر چند 

 بدن آشکار نباشد جایز نیست .

هر دو مالک می شوند و می توانند طرف « حقوقی »و « حقیقی »شخصیتهای  63مسأله 

 معامله واقع گردند، بنا بر این هر مؤسسه خیریّه ، یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای 

 769ص: 

 شخصیت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند.

نوشتن و امضاء کردن اسناد در تمام معامالت می تواند جانشین خواندن صیغه  67مسأله 

لفظی گردد، جز در ازدواج و طالق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی خوانده 

 شود.

کشیدن سیگار و انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطالع ضرر مهمی داشته  24مسأله 

 قاً حرام است .باشد حرام است ، ولی مواد مخدر مطل

خرید و فروش خون برای نجات جان بیمار جایز است ، ولی در مورد خرید و  26مسأله 

فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن ، احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند 

بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود 

 کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. عضو و اصل این
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خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کاال آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی  22مسأله 

سبب فساد و اختالل نظام اقتصادی جامعه اسالمی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی 

 می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

دفاع از کشورهای اسالمی واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان  23مسأله 

در آن زندگی می کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسالمی 

 یا مقدسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.

گری فرد یا افراد دیآن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و « مضاربه » 29مسأله 

با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند و هر کدام 

 سهمی از آن را ببرند.

الزم نیست مضاربه حتماً به سکه های طال و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی  21مسأله 

اشد، ای امور تجاری بمضاربه صحیح است ، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً بر

بلکه سرمایه گذاری در امور تولید )صنعتی ، کشاورزی و دامداری و مانند اینها( را شامل 

 می شود، بنا بر این خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است .

 در مضاربه الزم نیست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدی از منافع )مانند 21مسأله 

نصف و ثلث و مانند آن ( باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معینی 

قرار داد، مثلًا گفت در برابر فالن مقدار سرمایه ، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، 

 به شرط اینکه مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست .

به ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه باال در مضار 29مسأله 

آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن 

 مشروع می باشد.
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 حاصل شود مربوط« کار کننده »هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی  23مسأله 

 763ص: 

ان خسارت را بر عهده عامل )کار کننده ( قرارداد، یا در میان به سرمایه است و نمی تو

 هر دو تقسیم کرد.

وقت اذان صبح )برای نماز و روزه ( در شبهای مهتابی و غیر مهتابی یکسان  27مسأله 

 است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است ، هر چند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.

[ 377صفحه  34ان برای مقاصد پزشکی با شرایطی که در مسأله ]تشریح بدن انس 34مسأله 

[ بیان 377صفحه  36گفته شد جایز است و حکم دست زدن به این مرده ها در مسأله ]

 شد.

بر دو قسم است : گاهی نشانه طلب کسی از دیگری است « سفته »مانند « چک » 36مسأله 

)مثلًا در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است ( در این صورت ، چک مدت 

دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص 

 ، ولی اگر چک در مقابل طلب نبوده باشد معامله آن اشکالثالثی به مبلغی کمتر فروخت 

 دارد.

صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بکنند،  32مسأله 

مثلًا بگویند شرط وام آن است که قبلًا اندوخته ای در آنجا داشته باشند، یا به شرط اینکه 

 ارمزدی را که می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.کار مزدی بدهند، بنا بر این باید ک

در میان مردم معمول است که نخست وامی به صاحب خانه می دهند و خانه را  33مسأله 

به عنوان رهن می گیرند و در ضمن شرط می کنند که حق سکونت در آن خانه را داشته 

ه صحیح این است که باشد یا مال االجاره کمی بدهد، این کار ربا و حرام است ، را
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نخست خانه را اجاره کند )هر چند به مبلغ کمی باشد( و در ضمن عقد اجاره ، شرط کند 

وامی به فالن مبلغ از سوی مستأجر به مالک داده شود و خانه در مقابل آن رهن باشد، در 

 این صورت ربا نیست و حالل است .

جلد اوّل [ گفته شد در عصر  933)نماز جمعه ( همانگونه که در مسأله ] 39مسأله 

معصومین علیهم السالم و نایب خاص آنها نماز جمعه واجب عینی است ، ولی در زمان 

غیبت حضرت مهدی ارواحنا فداه واجب تخییری می باشد، یعنی هر یک از نماز جمعه 

یا ظهر را انجام دهد کافی است ، ولی احتیاط آن است که به هنگام تشکیل حکومت 

 از جمعه را انتخاب کند.اسالمی نم

باید به جماعت خوانده شود و حد اقل جمعیت برای انعقاد جمعه « نماز جمعه » 31مسأله 

 ، پنج نفر است )امام جمعه و چهار نفر دیگر(.

واجب « از کار افتادگان » و « بیماران »و « زنان »و « مسافران »نماز جمعه بر  31مسأله 

جمعه حاضر شوند نمازشان صحیح است ، اما احتیاط واجب نیست ، ولی اگر آنها در نماز 

 آن است که پنج نفر اصلی نماز جمعه )امام و چهار نفر دیگر( غیر آنها باشد.

 767ص: 

فاصله دو نماز جمعه باید کمتر از یک فرسخ نباشد و اگر در کمتر از یک  39مسأله 

 طل است .فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود نماز اولی صحیح و دومی با

کسانی که تا دو فرسخی از محل نماز جمعه قرار دارند مشمول حکم نماز جمعه  33مسأله 

هستند و در صورتی که نماز جمعه واجب عینی باشد حضور آنها در نماز جمعه واجب 

 است .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

از اوّل ظهر است به مقداری که اذان و خطبه ها و نماز مطابق « وقت نماز جمعه » 37مسأله 

معمول انجام شود و با گذشتن این مقدار، وقت نماز جمعه پایان می یابد و باید نماز ظهر 

 خوانده شود.

 نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح که باید قبل از« طریقه نماز جمعه » 94مسأله 

آن دو خطبه بوسیله امام جمعه خوانده شود و هر یک از خطبه ها باید مشتمل بر امور زیر 

 باشد:

 حمد و ثنای الهی . - 6

 صلوات بر محمّد و آل محمّد. - 2

 وعظ و ارشاد و سفارش به تقوای الهی . - 3

« ون َأَی هَا الکافِرُقُل یا »، «قُل هُوَ اللّه ُ»خواندن یک سوره کوتاه در هر خطبه مانند سوره  - 9

 )بنا بر احتیاط واجب (.« وَ العَصرِ»یا سوره 

و نیز بنا بر احتیاط واجب برای خود و مؤمنین و مؤمنات استغفار کند و در خطبه دوم  - 1

 ائمّه هدی علیهم السالم را هنگام صلوات و درود یک یک نام ببرد.

 شامل شش قسمت است .بنا بر این خطبه اول شامل پنج قسمت و خطبه دوّم 

امام باید خطبه ها را در حال قیام بخواند و میان دو خطبه جلوس مختصری بنماید و صدای 

خود را در حد مقدور به نمازگزاران برساند و وعظ و ارشاد را به زبان قابل فهم برای 

 مردم ایراد کند.

یه کند مانند آن تک شایسته است خطیب ملبس به عمامه و عبا باشد و بر عصا یا 96مسأله 

و قبل از شروع به خطبه ، به مأمومین سالم کند و سزاوار است مسائل مهم سیاسی و 
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اجتماعی و اخالقی مسلمین و جهان اسالم و آن منطقه را برای مردم شرح دهد و آنها را 

به وظایفشان در برابر این مسائل آشنا سازد و در برابر توطئه های دشمنان به آنها هشدار 

 دهد.

خالصه ، خطیب حد اکثر استفاده را از خطبه ها برای تهذیب نفوس مردم و آگاه ساختن 

 آنها از مسائل مهم روز بنماید که یکی از اهداف اصلی خطبه ها همین است .

خطبه ها را با عبارات فصیح و گویا و بلیغ و مؤثر و نافذ ایراد نماید تا خطبه ها تأثیر الزم 

بگذارد و از این فریضه عبادی سیاسی بهره گیری کامل شود، هرگز  را در نفوس مسلمین

 به سراغ مسائل تفرقه انداز نرود و مسلمین را به وحدت در مقابل دشمنان دعوت نماید.

 احتیاط واجب آن است که نمازگزاران هنگام ایراد خطبه با طهارت باشند 92مسأله 

 724ص: 

کنند و به خطبه ها گوش فرا دهند، ولی اگر عمداً و رو به امام نشینند و سکوت را رعایت 

 سخن بگویند، نماز جمعه آنها باطل نمی شود، هر چند کار خالفی کرده اند.

هرگاه کسی به خطبه ها نرسد و در نماز شرکت کند، یا فقط یک رکعت از  93مسأله 

مدًا نماز جمعه را درک نماید نماز او صحیح است ، ولی احتیاط واجب آن است که ع

 تأخیر نیندازد.

خطبه ها باید بنا بر احتیاط واجب بعد از اذان ظهر باشد و اگر قبل از آن بخواند  99مسأله 

 اعاده کند.

 استفتاءات جدید

 تقلید
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 : شخصی ده سال بدون تقلید عبادت می کند، عبادتش چگونه است ؟6سؤال 

یح فعلی او واقع شده صحجواب : باید هم اکنون تقلید کند و آنچه مطابق دستور مرجع 

 است و غیر آن را باید اعاده کند.

 : آیا زن می تواند علوم اسالمی را تحصیل نماید و به مقام اجتهاد برسد؟2سؤال 

 جواب : مانعی ندارد و ممکن است به مقام اجتهاد برسد.

: تکلیف کسی که مقلّد مرجعی بوده و بعد از وی به مرجع دّوم و بعد از فوت او 3سؤال 

 به مجتهد حی ّ رجوع کرده است چیست ؟

جواب : مسائلی را که از مرجع اوّل تقلید کرده ، بر تقلید او باقی بماند و همچنین مسائلی 

 د حی ّ عمل کند.که از مرجع دوّم تقلید کرده است ، و بقیّه را به فتوای مجته

 نجاسات 

: حکم ژالتین که از استخوان گاو گرفته می شود و ذبح شرعی نشده ، چیست ؟ 9سؤال 

الزم به ذکر است تمام کپسولها و قرصها و حتّی بعضی از شیرینیجات از این ماده درست 

 می شود.

 جواب : استفاده از آن در موارد ضرورت مانعی ندارد.

 ز نظر طهارت و نجاست بیان فرمایید؟: حکم الکل را ا1سؤال 

 جواب : الکل صنعتی و طبی پاک است ولی مشروبات الکلی مست کننده اشکال دارد.
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: با توجّه به اینکه امروزه بسیاری از لوازم آرایش مورد مصرف بانوان مسلمان از 1سؤال 

جفت جنین تهیه می گردد استفاده و مصرف آن چه حکمی دارد ضمناً بفرمایید جفت 

 نجس است یا متنجّس ؟

جواب : دلیلی بر نجاست جفت نیست )همان طور که در تعلیقه عروه نیز نوشته ایم ( بنا 

 این اگر آلوده به خون نباشد یا شک داشته باشیم پاک است .بر 

 : گوشتهایی که از کشورهای غیر مسلمان وارد می شود چه حکمی دارد؟9سؤال 

 726ص: 

جواب : چنانچه از بازار مسلمین و از دست مسلمان خریداری شود و احتمال بدهید که 

 خریدار از ذبح شرعی آنها تحقیق کرده ، حالل است .

 ارت طه

: آیا لباس به وسیله ماشین لباسشویی اتوماتیکی که خود چند بار لباس را می 3سؤال 

 شوید و آب آن را می کشد پاک می شود؟

جواب : پاک است ، خواه در حال شستن لباسها اتّصال با آب لوله کشی داشته باشد یا 

 بعد از قطع شدن شروع به شستشو کند.

 ا که به زمین چسبیده بیان فرمایید؟: کیفیّت تطهیر موکتی ر7سؤال 

جواب : به وسیله آب لوله کشی پاک می شود و مقداری فشار باید داده شود و بهتر این 

 است که غساله آن را با چیزی جمع کنند.

 وضو
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 : اگر انسان را شخص دیگری وضو یا غسل بدهد صحیح است ؟64سؤال 

یگری آب بر بدن او می ریزد او جواب : وضو و غسل او باطل است مگر هنگامی که د

 خودش را شستشو دهد، ولی این کار در غیر مورد ضرورت مکروه است .

: وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه کسی که خمس نمی 66سؤال 

 دهد چه حکمی دارد؟

ن ر آجواب : اگر یقین ندارید خانه یا غذای او از پول غیر مخمّس تهیّه شده ، تصرّف د

مانعی ندارد و اگر یقین دارید ما به شما اجازه می دهیم تصرّف کنید و معادل خمس آن 

را که تصرّف کرده اید به سادات نیازمند بپردازید و اگر تمکّن ندارید بر ذمّه بگیرید و 

 هر موقع که توانستید بپردازید.

 غسل 

ئمّه اطهار علیهم السالم : آیا رفتن زن حائض به رواقهای اطراف ضریح مطهر ا62سؤال 

 اشکال دارد اگر چه قبر را ببیند و به ضریح نزدیک باشد؟

 جواب : در رواقها مانعی ندارد، ولی وارد حرم نشود.

: زنی که سزارین می کند و بچّه را از پهلوی او خارج می کنند خونی که از 63سؤال 

 رحم می بیند نفاس است یا استحاضه ؟

 جواب : خون نفاس است .

 نماز

 : حکم استفاده از طالی زرد، سفید و پالتین را برای مردان بیان فرمایید.69سؤال 
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جواب : آنچه طال نامیده می شود زینت کردن با آن بر مردان حرام است خواه طالی زرد 

ی رباشد یا سرخ یا سفید، ولی باید توجه داشته باشید که پالتین طال نیست و فلز دیگ

 است .

 722ص: 

 : آیا نمایش فیلم مشروع در مساجد جایز است ؟61سؤال 

جواب : این کارها مناسب شأن مسجد نیست بنا بر این باید محل جداگانه ای برای این 

 کار در نظر گرفت .

 : آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت یومیّه و نماز جمعه کراهت دارد؟61سؤال 

 رکت آنها بهتر و گاهی الزم است .جواب : در شرایط فعلی ش

 : آیا امام جماعت می تواند نماز عید را به جماعت در دو مکان انجام دهد؟69سؤال 

 جواب : مشکل است ، ولی نمازهای یومیه را دو بار با دو گروه مختلف می توان خواند.

 چه حکمی: دعا کردن به زبان غیر عربی و به غیر ادعیه ماثوره در قنوت نماز 63سؤال 

 دارد؟

جواب : به زبان غیر عربی اشکال دارد و خواندن هر دعایی که مضمون صحیحی داشته 

 باشد در قنوت اشکالی ندارد.

 : آیا گذشت زمان حکم زمین غصبی را عوض می کند؟67سؤال 

 جواب : نماز در زمین غصبی حرام است و مرور زمان هرگز حکم آن را تغییر نمی دهد.
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 سجده بر سیمان و موزائیک و سنگ مرمر جایز است ؟: آیا 24سؤال 

 جواب : اشکالی ندارد.

 : آیا زن در وطن تابع شوهر است ؟26سؤال 

جواب : اگر قصد زن تبعیّت از شوهر در این امر بوده باشد، تابع خواهد بود ولی اگر 

 قصدش این است که شوهرش را ترغیب و وادار به محل دیگر کند تابع نیست .

: آیا کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد می تواند از طرف شخص دیگر 22سؤال 

 اجیر شود؟

 جواب : مانعی ندارد.

 : نماز صبح در شبهای مهتابی چه زمانی باید خوانده شود؟23سؤال 

 جواب : فرقی میان شبهای مهتابی و غیر مهتابی نیست .

 : نیت نماز صبح برای کسی که در طلوع آفتاب شک دارد چگونه است ؟29سؤال 

 جواب : می تواند به قصد ما فی الذّمه بخواند یا به نیّت اداء.

 روزه 

 : ثبوت هالل برای چه شهرهایی حجّت است ؟21سؤال 

جواب : در شهرهایی که از نظر افق با آن شهر هم افق و یا قریب االفق است و همچنین 

 اگر در مناطق شرقی دیده شود برای مناطق غربی حجّت است .

 خمس 
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: آیا پولی که به عنوان دیه خون گرفته شده با گذشت سال خمس به آن تعلق 21سؤال 

 می گیرد؟

 جواب : دیه خمس ندارد.

 723ص: 

 : آیا خمس به حقوق بازنشستگی تعلق می گیرد؟29سؤال 

جواب : پولی را که از دولت بعد از بازنشستگی دریافت می کند درآمد همان سال 

 محسوب می شود و اگر از مخارج آن سال اضافه باشد خمس دارد.

: آیا پرداخت مالیات در نظام جمهوری اسالمی از وجوه شرعیه کفایت می 23سؤال 

 کند؟

الیات مانند سایر هزینه های کسب و کار است و جای وجوه شرعیه را نمی جواب : م

 گیرد.

 : آیا بر جهیزیه خمس تعلّق می گیرد؟27سؤال 

جواب : در مواردی که تهیّه جهیزیه معمول و مورد نیاز است )مثلًا دختر در معرض 

این  غیر ازدواج است یا تهیّه آن جز به صورت تدریجی میسّر نیست ( خمس ندارد و در

 صورت خمس آن واجب است .

 : آیا کسانی که مادر آنها سیّد است حکم سادات را دارند؟34سؤال 

جواب : از جهاتی حکم سیّدرا دارند و از جهاتی ندارند. خمس نمی توانند بگیرند و از 

 لباس مخصوص سادات نمی توانند استفاده کنند امّا از جهاتی شرافت سیادت را دارند.
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 حج 

: خدمه ای که در کاروان به حج می روند با توجّه به عدم استطاعت مالی خود، 36ل سؤا

 حج ّ را چگونه انجام دهند آیا باید نیّت واجب کنند؟

جواب : خدمه کاروان مستطیع هستند ) به شرط اینکه نفقه همسر و فرزندان خود را در 

انند تبه اّول آنهاست نمی تومدّت حج داشته باشند( و باید نّیت حج واجب کنند و اگر مر

به قصد نیابت کسی حج ّ به جا بیاورند همچنین اگر کسی به عنوان کمک کسی به حج ّ 

 برود.

 نکاح )احکام حجاب و نظر(

: آیا اگر انسان همان طور که از دیدن یک باغ و گلستان لذت می برد از نگاه 32سؤال 

د حرام است و مصداق قصد ریبه و کردن به صورت انسان دیگر )مرد یا زن ( لذّت ببر

 لذّت به حساب می آید؟

 جواب : غالباً این گونه نگاهها جنبه لذّت جنسی دارد لذا اشکال دارد.

: خواندن سرود توسّط زنان به صورت دستجمعی همراه با مردان اگر موجب 33سؤال 

 مفسده نباشد چه حکمی دارد؟

 جواب : اشکال دارد.

خود زینت داشته باشد مانند حلقه ازدواج یا انگشتری در دست : چنانچه زن با 39سؤال 

 یا چهره آراسته کرده باشد، آیا واجب است وجه و کفّین را بپوشاند؟

 جواب : در مورد حلقه و انگشتر مانعی ندارد ولی در مورد آرایش مشکل است .
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زیبا برای  ی: آیا سرمه کشیدن یا ابرو چیدن ، انگشتر عقیق ، ساعت ، عینک طب31ّسؤال 

 زنان زینت به حساب می آید که باید پوشانده شود؟

 729ص: 

 جواب : ظاهراً جزء زینت ممنوع نیست .

 : آمپول زدن توسط مرد نامحرم چگونه است ؟31سؤال 

 جواب : در غیر موارد ضرورت جایز نیست .

 : مراجعه زن به دکتر مرد اگر دکتر حاذق زن نباشد چه حکمی دارد؟39سؤال 

 جواب : در صورت ضرورت اشکالی ندارد.

 : دست دادن زن به مرد نامحرم با دستکش چه حکمی دارد؟33سؤال 

 جواب : بهتر ترک این کار است .

: گوش دادن به خنده زن نامحرم اگر موجب مفسده خاصّی نباشد چه حکمی 37سؤال 

 دارد و در صورتی که مفسده داشته باشد چه حکمی دارد؟

 اردی که مفاسد خاصی بر آن مترتب نشود مانعی ندارد.جواب : در مو

: نگاه کردن به صورت زنان چادر نشینان که معمولًا قسمتی از موی سر آنها نیز 94سؤال 

دیده می شود برای مرد نامحرم چه حکمی دارد؟ توضیح اینکه ایشان به این نوع پوشش 

 عادت کرده اند و اگر تذکر داده شود نمی پذیرند.

 : اگر قصد تلذّذ و ریبه نباشد اشکالی ندارد.جواب 
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: آیا دیدن فیلمهای خارجی که از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش می 96سؤال 

 شود و خانمهای بدون روسری و چادر در آن بازی می کنند جایز است ؟

 جواب : هرگاه موجب مفاسد خاصّی نشود اشکال ندارد.

 وقف 

 : حکم ظروف و اشیای دیگر غیر قابل استفاده مساجد را بیان فرمایید؟92سؤال 

جواب : اگر به هیچ وجه در آن مسجد و مساجد دیگر قابل استفاده نیست می توانند آن 

 را بفروشند و اشیای مشابه قابل استفاده ای خریداری کنند.

 ت ؟: آیا انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه جایز اس93سؤال 

جواب : چنانچه در مساجد دیگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نیست 

 بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتیاج نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.

 امر به معروف و نهی از منکر

ان از مزایایی : اگر امر به معروف و نهی از منکر در اداره باعث شود تا انس99سؤال 

 همچون اضافه کار و یا پاداشهای دیگر محروم شود، آیا باز هم واجب است ؟

 جواب : اگر موجب ضرر و زیان مهمی نشود واجب است .

: با وجود نهادی برای امر به معروف در نظام جمهوری اسالمی آیا وظیفه امر به 91سؤال 

صورت تداخل کار آنها با دیگران  معروف و نهی از منکر از دیگران سلب می شود؟ و در

 تکلیف چیست ؟
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جواب : امر به معروف و نهی از منکر یک حکم عام است و همه به مقدار توان خود 

 موظف به آن هستند و وجود چنین نهادی سلب مسئولیّت از دیگران نمی کند و موارد

 721ص: 

 تداخل را با برنامه ریزی باید حل ّ کرد.

 به معروف و نهی از منکر قصد قربت شرط است ؟ : آیا در امر91سؤال 

 جواب : قصد قربت شرط نیست ولی بدون آن ثواب به کسی نمی دهند.

 : آیا تذکّر به کسی که قرآن را غلط می خواند واجب است ؟99سؤال 

 جواب : بهتر است با زبان خوب تذکر دهید.

 تعزیرات 

: پزشکی از معالجه امتناع کرده و در نتیجه مصدوم یا مریض فوت کرده ، 93سؤال 

 مجازات او چیست ؟

جواب : مجازات او تعزیراست )و تعزیر انواع مختلفی دارد، زندان و جریمه های مالی و 

 محرومیّت موّقت یا دائم از شغل و مانند آن را شامل می شود(.

 جایز است ؟: آیا زدن دانش آموزان 97سؤال 

جواب : زدن دانش آموزان جایز نیست مگر این که این امر به خاطر تربیت آنها الزم 

باشد و با اجازه ولی ّ باشد، و اصولًا در عصر و زمان ما هر قدر از آن پرهیز شود بهتر است 

. 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 بانک 

 : حکم سپرده های بلند مدّت و کوتاه مدّت بانکها چیست ؟14سؤال 

که طبق عقود شرعیه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظار و  جواب : در صورتی

 مطالبه ای نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزی بدهد اشکال ندارد.

 : آیا سود سپرده بانکها حالل است ؟16سؤال 

جواب : چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایید یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک 

 رعایت این عقود را بنمایند حالل است . داده شود که

 پزشکی 

 : حکم جلوگیری از انعقاد نطفه را بیان کنید؟12سؤال 

جواب : برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص 

مرد یا زن به طور دائم نشود ذاتاً مجاز است ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد 

 در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است . تنها

 : آیا سقط جنین را جایز می دانید؟13سؤال 

جواب : تنها در صورتی که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّی برای مادر داشته باشد در 

 مراحل اوّلیه جایز است .

 : تغییر جنسیّت چه حکمی دارد؟19سؤال 
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 ت واقعی ذاتاً خالف شرع نیست ولی باید ازجواب : تغییر جنسّیت و ظاهر ساختن جنسیّ

مقدمات مشروع استفاده شود یعنی نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر این که به حدّ 

 ضرورت برسد.

 721ص: 

 متفّرقه 

: شانه خالی کردن از زیر بار اموری همچون عوارض ، مقررات راهنمایی و 11سؤال 

لحیل و نپرداختن وجه آن و یا کم کردن وجه رانندگی ، ممنوعّیتهای گمرکی با لطائف ا

 با توجّه به این که خالف مقرّرات دولت اسالمی است شرعاً چه حکمی دارد؟

 جواب : مخالفت با مقررات حکومت اسالمی مجاز نیست .

 : چرا محل ّ دفن امام هشتم علیه السالم را قبله هفتم نامیده اند؟11سؤال 

برای معصومین علیهم السالم وجود دارد )مدینه محل  جواب : نظر به این که هفت مدفن

دفن پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم ، قبرستان بقیع ، نجف ، کربال، کاظمین ، سامرّاء و 

مشهد( لذا مدفن امام علی بن موسی الرّضا علیه السالم را بعضی از مردم قبله هفتم نامیده 

 نماز نیست (.اند )البته قبله در اینجا به معنی قبله 

 : آیا رابطه اقتصادی با دولت غاصب ِ اسرائیل جایز است ؟19سؤال 

 جواب : هر چیزی که باعث تقویت اسرائیل غاصب شود حرام است .

: آیا استفاده از کراوات و پاپیون اشکال شرعی دارد و اگر شخص داماد برای 13سؤال 

 شب عروسی از آن استفاده نماید حکم مسأله چیست ؟
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 جواب : از آنچه شعار بیگانگان از اسالم است اجتناب کنید.

 : رانندگی اتومبیل برای زنان چه حکمی دارد؟17سؤال 

 جواب : با حفظ حجاب اسالمی و جهات شرعی دیگر مانعی ندارد.

 : آیا بانوان می توانند آموزش فنون نظامی ببینند؟14سؤال 

 جواب : جایز است مگر این که مستلزم معصیتی باشد.

 : حکم کارمزد را بیان فرمایید؟16سؤال 

جواب : منظور از کارمزد حق الزحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض 

الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر 

ی شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیت گرفته شود و خدمات انجام می دهند داده م

 صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.

 : قرآن خواندن زنان در حضور مردان غریبه چه حکمی دارد؟12سؤال 

 جواب : اگر با آهنگ بخواند اشکال دارد.

 : نی زدن اگر موجب فساد نباشد چه حکمی دارد؟13سؤال 

 از قبیل آهنگهایی باشد که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است .جواب : اگر 

عدد یخچال می خرم و بعد از  644: اگر کسی به فروشنده یخچال بگوید از تو 19سؤال 

 یک هفته پول آن را می پردازم آیا چنین معامله ای صحیح است ؟

 مانعی ندارد. جواب : اگر یخچالهای مورد معامله در اختیار خریدار قرار گیرد،

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 729ص: 

 : حکم کف زدن در مکانهای مختلف چیست ؟11سؤال 

 جواب : کف زدن مانعی ندارد اما در مساجد و حسینیه ها ترک شود.

 : حکم انواع رقص را بیان فرمایید؟11سؤال 

 جواب : تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیّه اشکال دارد.

 رنج چیست ؟: نظر جنابعالی در مورد شط19سؤال 

جواب : اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان نوعی 

 ورزش شناخته شود مانعی ندارد.

 : بازی با پاسور چه حکمی دارد؟13سؤال 

 جواب : بازی با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

 : آیا تراشیدن ریش جایز است ؟17سؤال 

 ک آن است .جواب : احتیاط در تر

 : چه نوع موسیقی هایی حالل و چه نوع آن حرام است ؟94سؤال 

جواب : کلیّه صداها و آهنگهایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن 

 حالل است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

 : نظر حضرتعالی در مورد شبیه خوانی چیست ؟96سؤال 
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 جواب : اگر امر خالف شرعی در آن نباشد و موجب هتک مقدسات نشود اشکالی ندارد.

 : گرفتن پول خون مقتول چگونه است لطفاً توضیح دهید؟92سؤال 

جواب : دیه یک حق ّ الهی است و گرفتن آن در مواردی که شرع اجازه داده است مانعی 

 .ندارد هر چند عفو کردن در بعضی از موارد بهتر است 

 : آیا مسافرت و مهاجرت به کشورهای خارجی غیر مسلمان جایز است ؟93سؤال 

جواب : هجرت به کشورهای کفر در صورتی که قدرت بر حفظ دین خود و کسانی که 

 همراه او هستند داشته باشد و یا قدرت بر ترویج دین اسالم داشته باشد جایز است .

ام ن منتقل می شود و پزشک معالج در انج: شخصی در اثر سوختگی به بیمارستا99سؤال 

معالجه کوتاهی می کند و شخص مصدوم فوت می نماید پزشک قانونی اعالم می کند 

میزان سوختگی به حدّی بوده است که در نهایت منجر به فوت می شده امّا سهل انگاری 

 کپزشک باعث گردیده بیمار زودتر فوت کند آیا در این فرض مسئولیتی متوجّه پزش

 می باشد؟

 جواب : پزشک گناه کرده و باید تعزیر شود.

: اینجانب به دلیل این که پدرم سال تولدم را یادداشت نکرده ، زمان تولد خویش 91سؤال 

( به خواندن نماز و گرفتن روزه اقدام نموده ام ، وجوب تکلیف 13را نمی دانم و از سال 

 در مورد من از چه راهی ثابت می شود؟

 المت بلوغ در مرد یکی از سه چیز است جواب : ع

 723ص: 
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به سن ّ تکلیف یعنی پانزده سال تمام و داخل در شانزده شود و اگر سن خود را نداند  6

 و عالئم دیگر در او موجود نباشد تا یقین به پانزده سال تمام پیدا نکند وظیفه ای ندارد.

 خارج شدن منی کم یا زیاد، در خواب یا بیداری . - 2

 روئیدن موی خشن و زبر باالی عورت . - 3

: اگر شخصی دیگری را اجیر کند که یک ختم قرآن برای پدر او قرائت نماید 91سؤال 

و در مقابل اجرتی را دریافت نماید ولی بعد از ختم قرآن از پرداخت اجرت خودداری 

 می کند آیا در مقابل اجرت ضامن است یا خیر؟

 جواب : ضامن است .

 اعتکاف 

اعتکاف از مستحبات است ولی به نذر و مانند آن واجب می شود و قصد عبادت  - 6

 شرط است .

اعتکاف بیش از سه روز هم جایز است ولی هرگاه دو روز اضافه کند روز سوّم را  - 2

 بر آن بیفزاید )بنا بر احتیاط واجب (.

اعتکاف باید در مسجد جامع باشد و منظور از مسجد جامع مسجدی است که قشرهای  - 3

مختلف شهر در آن شرکت دارند بر خالف مسجد محل و مسجد بازار که قشر خاصّی 

 در آن شرکت می کنند.

خارج شدن از مسجد عمداً موجب بطالن اعتکاف است و از روی فراموشی نیز بنا  - 9

 ت .بر احتیاط چنین اس
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اعتکاف برای زنان هم جایز است ولی احتیاط واجب آن است که از همسرشان اجازه  - 1

 بگیرند.

احتیاط آن است که در اعتکاف برای غیر ، قصد اهداء ثواب کند خواه حی ّ باشد یا  - 1

الزم نیست روزه برای اعتکاف باشد  - 9میّت ، بنا بر این می توان قصد چند نفر را نمود 

تواند روزه ماه مبارک یا روزه قضا و مانند آن را بجا آورد ولی روزه استیجاری  بلکه می

 مشکل است .

اعتکاف مستحب را در دو روز اوّل می توان رها کرد ولی روز سوّم رها کردن جایز  - 3

 نیست .

بهتر است که مدّت اعتکاف در یک مسجد باشد ولی در دو مسجد متّصل به هم نیز  7

 مانعی ندارد.

در جایی که مشکوک است جزء مسجد می باشد یا نه و ظاهر حال گواهی بر چیزی  64

 نمی دهد اعتکاف صحیح نیست .

 زنان نیز فقط در مسجد می توانند معتکف شوند. 66

 727ص: 

 کودکان ممیّز نیز می توانند اعتکاف کنند. 62

 در موارد زیر شخص اعتکاف کننده می تواند از مسجد خارج شود: 63

الف برای هر گونه کار ضروری شرعی یا عرفی مانند رفتن به دستشویی و غسل واجب 

 و تهیّه ضروریات .
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ب همچنین برای گواهی دادن در دادگاه و نماز جمعه و تشییع جنازه و عیادت مریض . 

 امّا برای هر کار مستحبی جایز نیست .

الف محل می شود بخنشستن بر فرش غصبی هنگام اعتکاف موجب بطالن اعتکاف ن 69

 غصبی )مثلًا جای دیگران را غصب کند( بنا بر احتیاط.

جایز است در اعتکاف در آغاز نیت شرط کند که هرگاه عذر عرفی یا شرعی برای  61

او پیدا شد بتواند اعتکاف را به هم زند در این صورت هر وقت عذری پیدا شد می تواند 

 آن را به هم زند حتّی در روز سوّم .

اعتکاف کمتر از سه روز کامل جایز نیست و روز، از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب  61

 است .

اعتکاف در شبستان و سرداب و صحن مسجد جایز است مگر در مواردی که ثابت  69

 شود حیاط جزء مسجد نیست یا ظاهر حال چنین باشد.

 پنج چیز بر معتکف حرام است : 63

 ه جماع باشد یا لمس و بوسیدن بنا بر احتیاط.اوّل : تمتّع از همسر خواه ب

 دوّم : استمناء بنا بر احتیاط هر چند از طریق حالل باشد مانند مالعبه با همسر.

 سوّم : بوئیدن عطریات و بوهای خوش هر چند با قصد لذّت نباشد.

 چهارم : خرید و فروش بلکه مطلق تجارت با نبودن ضرورت )بنا بر احتیاط( ولی پرداختن

 به امور مباح دنیوی مانند خیاطی و امثال آن اشکالی ندارد.
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پنجم : جدال بر سر مسائل دینی یا دنیوی به قصد غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار 

 فضیلت و در این امور فرقی میان روز و شب نیست .

 رپرداختن به امور دنیوی و مطالعات مربوط به آن برای معتکف جایز است هر چند بهت 67

 ترک این امور و توجه به عبادات و طاعات می باشد.

هرگاه اعتکاف خود را با یکی از امور گذشته باطل کند اگر به سبب نذر بر او واجب  24

معین بوده باید قضا کند و اگر واجب غیر معین بوده و این امر در روز سوّم بوده نیز باید 

یست ، قضای اعتکاف واجب فوری نیست قضا کند و اگر در روز اوّل و دوّم بوده الزم ن

 بلکه وقت آن وسیع است .

 734ص: 

 استفتاءات از مقام معظم رهبری 

 احکام بانکها

: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده ، مبلغی اضافی 6766س 

گیرد؟ ببپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن 

 آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است ؟

ج : اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و 

از نظر حکم وضعی صحیح است هر چند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن ، 

و چه از  ود یا از غیر مسلمانگرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته ش

دولت اسالمی بگیرد یا از دولت غیر اسالمی ، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب 

حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حالل نمی شود، بلکه اذن او 

داخت ردر این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند برای اینکه مرتکب حرام نشود پ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

مبلغ اضافی را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن 

 وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

: بانک مسکن جمهوری اسالمی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر 6762س 

خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه ، وام را به صورت 

اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده 

 غ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟داده شده است ، آیا این مبل

ج : پول هائی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه ، می دهد، عنوان قرض 

ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال 

آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در 

 ت آن نیست .صح

: بانکها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه 6763س 

به سطح تورم ، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید 

سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا 

 بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

گر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده ج : ا

به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود 

 معامله شرعی است و اشکال ندارد.

 736ص: 

: کار کردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت 6769س 

 امرار معاش ، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
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ج : اگر کار در بانک به معامالت ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، 

جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حالل دیگری برای امرار معاش 

 خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست .

ک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را بطور : بان6761س 

 ماهیانه بپردازیم . آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می شویم ؟

ج : اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته 

 باشد، اشکال ندارد.

مان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین : بانکها برای ساخت6761س 

عقود معامالتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می 

 گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟

ج : گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معامالت شرعی ِ صحیح ، قرض دادن 

و سودهایی که از طریق این قبیل معامالت شرعی نصیب بانک می  یا قرض گرفتن نیست

شود ربا محسوب نمی شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای 

خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض 

ست ، نظر تکلیفی حرام ا و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هر چند قرض ربوی از

ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن 

 اشکال ندارد.

: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسالمی گذاشته می شود 6769س 

جایز است ؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

اشد یا مشرک و هنگام سپردن پول ، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است ب

 ؟

 ج : در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این 6763س 

 است ؟صورت گرفتن سود از این بانکها جایز 

ج : گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان ، 

در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن 

 باشد، گرفتن سود جایز نیست .

حکمی  ه: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسالمی سپرده شده چ6767س 

 دارد؟

ج : در صورتی که سپرده گذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر 

 آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست .

: اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد 6724س 

ر از ربا به این صورت عمل کند که یک از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرا

 اسکناس هزار

 732ص: 

تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان 

آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صد تومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک 

نها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آ
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تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه 

 پرداخت شود؟

ج : این قبیل معامالت که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام و 

 باطل می باشند.

ی ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید : آیا معامالت بانکهای جمهوری اسالم6726س 

مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز 

خواندن در خانه ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن 

 سود در برابر سپرده هایی که مردم در بانک می گذارند، حالل است ؟

کلی معامالت بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی  ج : بطور

و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت 

است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح ِ اسالمی ، شرعاً 

بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت  حالل است ، لذا در صورتی که گرفتن پول از

عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، 

هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی 

صحیح است و آن مال ، ملک قرض گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی 

 با آن می خرد تصرف نماید. که

: آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسالمی از مردم در برابر وامهایی که به آنان 6722س 

برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، 

 حالل است ؟
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و امور  رید مسکنج : اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خ

دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است ، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن 

شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به 

عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود 

ل مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است . بطور مثال بانک معاملی حال

با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود 

را با اقساط مثلًا بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به 

تیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معامالت مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در ن

 بدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معامالت ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف 6723س 

 آن وام را بپردازد، آیا در این آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی

 رابطه چیزی بر من واجب است ؟

 ج : اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که 

 733ص: 

معیّن کرده است ، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار 

دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او 

امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به 

 بانک برگرداند.

با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این : شخصی 6729س 

شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطالع 
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بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده 

ر صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، به بانک می دهد در حکم رباست ؟ و د

 آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

ج : اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس 

آنها منعقد شده ، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است ، و در نتیجه مبلغ 

رض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان دریافت شده از بانک ق

، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است . این 

حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی 

 . بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است

: آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معامالت حالل 6721س 

و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او 

 را از سود بپردازد، جایز است ؟

ا به رج : اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات 

بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان 

وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در 

معامله حالل شرعی ، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده 

 ند.گذاری ضرری به صحت آن نمی ز

: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای 6721س 

غیر اسالمی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز 

 است ؟
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ج : سپرده گذاری در بانکهای دولتهای غیر اسالمی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که 

رت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسالم و مسلمین استفاده موجب افزایش قد

 می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست .

: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسالمی مربوط به 6729س 

 تدولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسا

خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانکها چه حکمی 

 دارد؟

ج : انجام معامالتی که از نظر شرعی حالل هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معامالت 

 ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و مؤسسات اسالمی جایز نیست مگر

 739ص: 

 بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد. آنکه سرمایه

: بانکهای اسالمی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در 6723س 

بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حالل 

رده ک شرعی هستند بکار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل

و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه های مختلف 

 اقتصادی بکار بیندازند؟

ج : اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر 

قرض  ند اصلسال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تکلیفی حرام است هر چ

از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان 

رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری 
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که شرعاً حالل است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری 

د شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و آن در ضمن یکی از عقو

سود حاصل از آن هم حالل است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و 

 حقوقی وجود ندارد.

: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا 6727س 

 قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت ج : سپرده 

قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی بطور مطلق از نظر حکم تکلیفی ، حرام است 

 هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد.

به ر: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم ، آیا جایز است از مال مضا6734س 

 برای خرید خانه استفاده کنم ؟

ج : سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی 

در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر 

 آن را بطور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است .

کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است ، به این شرط که : 6736س 

بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او 

 در خسارت شریک است ؟

ج : خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می 

 ارد که شرط کنند که عامل ، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.گردد ولی اشکال ند
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: شخصی حساب پس اندازی در یکی از بانکها افتتاح کرد و بعد از گذشت 6732س 

مدتی از افتتاح حساب ، مقداری سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن این سود چه حکمی 

 دارد؟

ج : در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به 

قصد دستیابی به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست ، زیرا این 

سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال 

 ندارد.

کها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه : در یکی از بان6733س 

 مبلغ 

 731ص: 

خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، 

بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا 

 چه حکمی دارد؟ صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله

 ج : این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است .

: سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق می گیرد چه حکمی 6739س 

 دارند؟

ج : سپرده گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معامالت حالل و همچنین 

 سود حاصل از آن اشکال ندارد.
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انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن : اگر 6731س 

آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور 

حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری 

 مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟

ج : اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول 

ملک قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هر 

چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی ، 

یا گرفتن پول از بانک مثلًا به عنوان واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن 

مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست . در نتیجه آن 

مبلغ در ملکیت بانک باقی می ماند و کسی که آن را گرفته ، حق تصرف در آن را ندارد 

اشد، ب و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته

آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور 

 گرفته است ، مصرف نماید.

: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول 6731س 

و سهم بانک از سود را بطور قسطی به بانک برگردانده است ، ولی کارمندی که مسئول 

یافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و بطور صوری اسناد را باطل می در

کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است ، آیا هنوز پرداخت مال 

 مضاربه بر عهده عامل است ؟

 دج : اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک ، پرداخت شده باشن

و اختالس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات 
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قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی 

 که مرتکب اختالس شده ضامن است .

ه ب: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه هایی که از طریق قرعه 6739س 

 آنان تعلق گرفته مطلع نمایند؟

ج : تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد 

 که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعالم واجب است .

ه ب : آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده های بانکی را6733س 

 اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ببخشند؟

 731ص: 

ج : اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است ، ولی اگر 

 متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرف در آن برای سپرده گذاران است .

ه اری سود و بهر: بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقد6737س 

می دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه ها در فعالیتهای 

اقتصادی ، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست ، آیا 

سپرده گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی 

 نین معامالتی حرام است ؟بودن چ

ج : در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود 

آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد 

و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد 

ه به قصد بکار انداختن پول توسط بانک در معامالت حالل شرعی باشد اشکال ندارد بلک
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و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان 

 پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحت قرارداد مذکور نمی زند.

 اردی مانند مضاربه و فروش قسطی ،: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مو6794س 

توسط بعضی از کارمندان بطور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب 

 سود برای او جایز است ؟

ج : اگر فرض کنیم ، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک ، پول او را در معامله 

توجه به  ای او جایز نیست ولی باباطلی بکار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن بر

حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می شود و انواع معامالتی که 

توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، 

 تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است .

بق توافقی که با کارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ : شرکت یا اداره دولتی ط6796س 

معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد 

و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این 

 معامله صحیح و جایز است ؟ و این سود چه حکمی دارد؟

اگر سپرده گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا ج : 

مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است 

و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، در نتیجه گرفتن آن و تصرف در آن جایز 

ا امر حالل دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود نیست ، ولی اگر به قصد حفظ مال ی

و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به 

صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در یکی از معامالت حالل داده 
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او محسوب می  شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک

 شود.

 739ص: 

: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن ، به سپرده 6792س 

گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به 

 او تسهیالت بانکی اعطا خواهد شد؟

کال تشویق سپرده گذاران اش ج : دادن این وعده و اعطای تسهیالت توسط بانک به منظور

 ندارد.

: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک 6793س 

که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلًا کسی که 

نمی  لبه همباید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطا

 کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟

ج : آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند 

دریافت کننده ، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می 

م مجهول المالک هستند و جایز نیست آنها را شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد در حک

برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از 

 آن اعراض نموده اند.

 جایزه های بانکی 

: مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه 6799س 

 رفتن آن چه حکمی دارد؟به من دادند، گ
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 ج : گرفتن جایزه و تصرف در آن اشکال ندارد.

: جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلق می گیرد، گرفتن آنها چه حکمی 6791س 

 دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلق می گیرد؟

واجب  ج : پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه ، خمس

: در صورتی که صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطالع یا 6791نیست . س 

دالیل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک 

 در آنها تصرف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟

ی را که مخصوص برندگان هستند، بدون ج : بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه های

 اذن آنان به تملّک خود درآورند.

 کار کردن در بانک 

: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می کنم ، 6799س 

دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معامالت ربوی و غیر 

ربوی می شود، نموده است . آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است 

 عبه بانکی مذکور دریافت می کنم چه حکمی دارد؟؟ همچنین حقوقی که از درآمد ش

ج : اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به 

 معامالت ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق 

 733ص: 

که شخص علم به وجود  نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی

 مال حرام در آنچه که دریافت می شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات ، حسابرسی و 6793س 

 مدیریت بانک ، جایز است ؟

ج : کار کردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با 

 تی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.معامال

 احکام چک و سفته 

: معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که 6797س 

 امروزه رایج است ، چه حکمی دارد؟

ج : فروش مبلغ چک مدت دار یا سفته بطور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار 

 به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست .

: آیا چک به منزله پول نقد است بطوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد 6714س 

 بری ء الذّمه می شود؟

ه پول نقد نیست و تحقق اداء دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده ج : چک به منزل

متوقف بر این است که عرفاً قبض چک ، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت 

 موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند.

 بیمه 

 : بیمه عمر چه حکمی دارد؟6716س 

 ج : شرعاً مانعی ندارد.
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ز دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه : آیا استفاده ا6712س 

 نیست جایز است ؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

ج : استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به 

 از آن موجب ضمان است . ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران

: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده ، متعهد 6713س 

شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می کند بپردازد، 

 احال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد، آی

 طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟

ج : این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است ، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت 

بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده 

شرکت می پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص بدهد، در این صورت آنچه 

 کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند.

 737ص: 

 مسائل پزشکی 

 جلوگیری از بارداری 

آیا برای زنی که سالم است ، جلوگیری از بارداری بطور موقت از طریق  6: 6219س 

استفاده  - 2گیری می کنند، جایز است بکارگیری وسایل و موادی که از انعقاد نطفه جلو

از یکی از دستگاههای جلوگیری از بارداری که چگونگی جلوگیری از حاملگی توسط 

آن تا به امروز معلوم نشده ، ولی به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از بارداری شناخته 

 شده است ، چه حکمی دارد؟
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ز خطر بارداری خوف دارد، جایز است آیا جلوگیری دائم از حاملگی برای زنی که ا - 3

 ؟

آیا جلوگیری دائمی از بارداری برای زنانی که زمینه مساعدی برای به دنیا آوردن  - 9

 فرزندانی معیوب یا مبتال به بیماریهای ارثی جسمی و روانی دارند، جایز است ؟

 اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد. 6ج : 

اگر موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و یا مستلزم نگاه و  - 2

 لمس حرام باشد، جایز نیست .

جلوگیری از بارداری در فرض مذکور اشکال ندارد بلکه اگر حاملگی برای حیات  - 3

 مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بطور اختیاری جایز نیست .

الئی صورت بگیرد و ضرر قابل توجهی هم نداشته باشد و با اگر با یک غرض عق - 9

 اجازه شوهر باشد، اشکال ندارد.

 : بستن لوله های منی مرد برای جلوگیری از افزایش جمعیت چه حکمی دارد؟6211س 

ج : اگر این کار با یک غرض عقالئی صورت بگیرد و ضرر قابل مالحظه ای هم نداشته 

 .باشد، فی نفسه اشکال ندارد

: آیا زن سالمی که حاملگی برای او ضرری ندارد، جایز است از طریق عزل یا 6211س 

دستگاه دیافراگم یا خوردن دارو و یا بستن لوله های رحم ، از بارداری جلوگیری کند، 

 و آیا جایز است شوهرش او را وادار به استفاده از یکی از این راهها غیر از عزل نماید؟

داری فی نفسه به طریق عزل ، با رضایت زن و شوهر اشکال ندارد و ج : جلوگیری از بار

همچنین استفاده از راههای دیگر هم اگر با یک غرض عقالئی صورت گیرد و ضرر قابل 
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مالحظه ای هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشکال 

 کار وادار نماید.ندارد ولی شوهر حق ندارد همسر خود را به این 

: آیا جایز است زن بارداری که قصد دارد لوله های رحم خود را ببندد، از طریق 6219س 

عمل سزارین فرزند خود را به دنیا آورد تا در هنگام آن عمل ، لوله های خود را هم 

 ببندد؟

ج : حکم بستن لوله های رحم قبلًا گذشت ، ولی جواز عمل سزارین متوقف بر نیاز به 

آن یا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبی به زن هنگام 

 عمل 

 794ص: 

 سزارین و بستن لوله های رحم حرام است . مگر در حال ضرورت .

: آیا جایز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پیشگیری از بار داری استفاده 6213س 

 نماید؟

 ج : محل اشکال است .

: مردی که دارای چهار فرزند است اقدام به بستن لوله های منی خود کرده است 6217س 

 ، آیا در صورت عدم رضایت زن ، آن مرد گناه کار محسوب می شود؟

 ج : جواز این کار متوقف بر رضایت زوجه نیست و چیزی بر عهده مرد نمی باشد.

 سقط جنین )کورتاژ(

 تصادی جایز است ؟: آیا سقط جنین بر اثر مشکالت اق6214س 
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 ج : سقط جنین به مجرّد وجود مشکالت و سختی های اقتصادی جایز نمی شود.

: پزشک بعد از معاینه در ماههای اول حاملگی به زن گفته است که استمرار 6216س 

بارداری احتمال خطر جانی برای او دارد و در صورتی که حاملگی ادامه پیدا کند، 

خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط جنین داده  فرزندش ناقص الخلقه متولد

است ، آیا این کار جایز است ؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز 

 است ؟

ج : ناقص الخلقه بودن جنین ، مجوّز شرعی برای سقط جنین حتّی قبل از ولوج روح در 

ر ر استمرار حاملگی مستند به نظآن محسوب نمی شود، ولی اگر تهدید حیات مادر بر اث

پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال 

 ندارد.

: پزشکان متخصص می توانند از طریق استفاده از روشها و دستگاههای جدید، 6212س 

 نواقص جنین در دوران بارداری را تشخیص دهند و با توجه به مشکالتی که افراد ناقص

الخلقه بعد از تولد در دوران زندگی با آن مواجه می شوند، آیا سقط جنینی که پزشک 

 متخصص و مورد اطمینان آن را ناقص الخلقه تشخیص داده ، جایز است ؟

ج : سقط جنین در هر سنّی به مجرّد ناقص الخلقه بودن آن و یا مشکالتی که در زندگی 

 با آن مواجه می شود، جایز نمی شود.

: آیا از بین بردن نطفه منعقد شده ای که در رحم مستقر شده ، قبل رسیدن به 6213س 

مرحله علقه که تقریباً چهل روز طول می کشد، جایز است ؟ و اصولًا در کدامیک از 

 مراحل ذیل سقط جنین حرام است :
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ح ( ج : عظام ) قبل از دمیدن رو - 9مضغه  - 3علقه  - 2نطفه استقرار یافته در رحم  - 6

از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ یک از مراحل 

 بعدی جایز نیست .

: بعضی از زوج ها، مبتال به بیماری های خونی بوده و دارای ژن معیوب می 6219س 

 باشند و

 796ص: 

در نتیجه ناقل بیماری به فرزندان خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتال به بیماری 

های شدید باشند، بسیار زیاد است و چنین کودکانی از بدو توّلد تا پایان عمر، دائماً در 

وضع مشقّت باری به سر خواهند برد. مثلًا بیماران هموفیلی همواره ممکن است با 

ای دچار خونریزی شدید منجر به فوت و فلج شوند. حال آیا با توجّه  کوچکترین ضربه

به این که تشخیص این بیماری در هفته های اّول بارداری ممکن است آیا سقط جنین در 

 چنین مواردی جایز است ؟

ج : اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی 

صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ، جنین را  موجب حرج می باشد، در این

 اسقاط کنند ولی بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شود.

: سقط جنین فی نفسه چه حکمی دارد؟ و در صورتی که ادامه بارداری برای 6211س 

 زندگی مادر خطر داشته باشد، حکم آن چیست ؟

جایز نیست مگر آنکه استمرار حاملگی ج : سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ حالتی 

برای حیات مادر خطرناک باشد که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح ، 

اشکال ندارد، ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست حتّی اگر ادامه حاملگی برای حیات 
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مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار بارداری ، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید 

ند و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولی نجات زندگی مادر به تنهایی با ک

 سقط جنین امکان داشته باشد.

: زنی جنین هفت ماهه خود را که ناشی از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط 6211س 

کرده است ، آیا دیه بر او واجب است ؟ و بر فرض ثبوت دیه ، پرداخت آن بر عهده 

 ر است یا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است ؟ماد

ج : سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمی 

شود و در صورتی که مادر مباشر در سقط جنین باشد و یا مساعدت در آن کرده باشد 

در فرض سؤال تردید وجود دارد و احوط دیه بر عهده مادر است امّا در مقدار دیه جنین 

 این است که مصالحه شود و این دیه در حکم ارث کسی است که وارث ندارد.

: مقدار دیه جنینی که دو ماه و نیم عمر دارد، در صورتی که عمداً سقط شود 6219س 

 چقدر است و پرداخت آن بر عهده کیست ؟

ر مضغه باشد شصت دینار است و اگر ج : اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگ

استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دینار است و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات 

 ارث پرداخت می شود ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده از آن ، سهمی ندارد.

: اگر زن بارداری مجبور به معالجه لثه یا دندانهایش شود و بر اساس تشخیص 6213س 

متخصص نیاز به عمل جراحی پیدا کند، آیا با توجه به اینکه بیهوشی و  پزشک

عکسبرداری با اشعه باعث نقص جنین در رحم می شود، سقط جنین برای او جایز است 

 ؟

 ج : دلیل مذکور مجوّزی برای سقط جنین محسوب نمی شود.
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 792ص: 

دن آن در رحم به : اگر جنین در رحم ، مشرف به موت حتمی باشد و باقی مان6217س 

همان حال برای زندگی مادر خطرناک باشد، آیا سقط آن جایز است و اگر شوهر آن 

زن مقلّد کسی باشد که سقط جنین در حالت مذکور را جایز نمی داند، ولی زن و اقوام 

 او از کسی تقلید می کنند که آن را جایز می داند، تکلیف مرد در این حالت چیست ؟

سؤال امر دائر است بین مرگ حتمی طفل به تنهایی و بین مرگ حتمی ج : چون در فرض 

طفل و مادر او، بنا بر این چاره ای جز این نیست که ال أقل زندگی مادر با سقط جنین 

نجات داده شود و در فرض سؤال ، شوهر حق ندارد همسرش را از این کار منع کند، 

 قتل طفل مستند به کسی نشود. ولی واجب است تا حد امکان بگونه ای عمل شود که

: آیا سقط جنینی که نطفه اش با وطی به شبهه توسط فرد غیر مسلمان و یا با زنا 6294س 

 منعقد شده ، جایز است ؟

 ج : جایز نیست .

 تلقیح مصنوعی 

: الف آیا لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر 6296س 

 شرعی باشد، جایز است ؟

ر فرض جواز، آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبی صورت بگیرد؟ و آیا ب ب

فرزندی که از این طریق بدنیا می آید ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و 

 تخمک هستند؟
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ج بر فرض که عمل مذکور فی نفسه جایز نباشد، آیا موردی که نجات زندگی زناشویی 

 م جواز استثنا می شود؟متوقف بر آن باشد، از حکم عد

ج : الف عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد ولی واجب است از مقدمات حرام مانند 

 لمس و نظر اجتناب شود.

ب کودکی که از این طریق متولد می شود ملحق به زن و شوهری است که صاحب 

 اسپرم و تخمک هستند.

 ج گفته شد که عمل مذکور فی نفسه جایز است .

ی بعضی از زوج ها به علت عدم تخمک گذاری در زن که وجود آن : گاه6292س 

برای عمل لقاح ضروری است ، مجبور به جدایی شده و یا به علت عدم امکان درمان 

بیماری و بچه دار نشدن ، با مشکالت زناشویی و روحی مواجه می شوند، آیا در این 

برای انجام عمل صورت جایز است که به روش علمی از تخمک گذاری زن دیگری 

لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح یافته به رحم آن زن 

 منتقل گردد؟

ج : عمل مذکور هر چند فی نفسه اشکال ندارد ولی کودکی که از این طریق متولد می 

شود ملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده و الحاق آن به زنی که صاحب رحم است 

 ی باشد لذا باید نسبت به احکام شرعی مربوط به نسب ، احتیاط رعایت شود.مشکل م

: اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقاح شده 6293س 

 و

 793ص: 
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سپس به رحم او منتقل شود، اولًا آیا این عمل شرعاً جایز است ؟ ثانیاً آیا کودکی که 

متولد می شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعی به او ملحق می شود؟ و ثالثاً آیا فرزندی 

 که به دنیا می آید از صاحب نطفه ارث می برد؟

خمک و رحم ملحق می ج : عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب ت

 شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعید نیست ولی از او ارث نمی برد.

: آیا تلقیح نطفه مردی اجنبی به همسر مردی که بچه دار نمی شود، از طریق 6299س 

 قراردادن نطفه در رحم او جایز است ؟

مات حرام از مقد ج : تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبی فی نفسه اشکال ندارد ولی باید

از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود و به هر حال در صورتی که با این 

روش کودکی به دنیا بیاید، ملحق به شوهر آن زن نمی شود بلکه ملحق به صاحب نطفه 

 و به زنی است که صاحب رحم و تخمک است .

 مک گذاری نکند، آیا جایز: اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یا غیر آن تخ6291س 

است تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و 

 آیا در این مورد تفاوتی هست بین اینکه او یا زن دوم همسر دائم باشند یا موقت ؟

 کدامیک از دو زن مادر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم ؟ - 2

در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر بخاطر ضعف تخمک زن  آیا این عمل - 3

صاحب رحم باشد به حدّی که در صورت لقاح نطفه شوهر با آن ، خوف این وجود 

 داشته باشد که کودک معیوب متولد شود، نیز جایز است ؟

اصل عمل مذکور شرعاً مانعی ندارد و در این حکم ، فرقی نیست بین اینکه نکاح  6ج : 

 دائم باشد یا منقطع و یا یکی دائم باشد و یکی منقطع . آنان
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کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم ،  - 2

 مشکل است ، بنا بر این باید در ترتیب آثار نسب ، نسبت به وی احتیاط مراعات شود.

 این کار فی نفسه جایز است . - 3

 : آیا در صورتهای زیر تلقیح زن با نطفه شوهرش که از دنیا رفته ، جایز است ؟6291س 

الف بعد از وفات شوهر ولی قبل از انقضای عدّه ب بعد از وفات او و بعد از انقضای عدّه 

ج اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد دیگری ازدواج نماید، آیا جایز است خود را 

لقیح کند؟ و آیا در صورت فوت شوهر دوم ، جایز است خود را با با نطفه شوهر اولش ت

 نطقه شوهر اولش بارور کند؟

ج : این عمل فی نفسه اشکال ندارد و فرقی نمی کند که قبل از انقضای عدّه باشد یا بعد 

از آن و همچنین فرقی نیست بین اینکه ازدواج کرده باشد یا خیر، و در صورت ازدواج 

د که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد یا در هم فرقی نمی کن

 حال حیات او،

 799ص: 

 ولی اگر شوهر دوم او زنده باشد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد.

: امروزه می توان تخمک هایی را که در خارج از رحم بارور شده اند در 6299س 

ی کرد و در صورت نیاز آنها را در رحم صاحب مکانهای مخصوصی بطور زنده نگهدار

 تخمک قرار داد، آیا این کار جایز است ؟

 ج : این عمل فی نفسه اشکال ندارد.

 تغییر جنسیّت 
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: برخی از افراد در ظاهر مذکّر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگیهای 6293س 

امل وجود دارد و اگر جنس مونّث را دارند و تمایالت جنسی زنانه در آنان بطور ک

مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند. آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل 

 جراحی جایز است ؟

ج : عمل جرّاحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، 

 به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسده ای نباشد.

 انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد چه حکمی دارد؟ :6297س 

 ج : این کار فی نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود.

 تشریح مّیت و پیوند اعضا

: بررسی بیماریهای قلب و عروق و برگزاری سلسله مباحث راجع به آن ، برای 6234س 

م دستیابی به قلب و عروق افرادی است که از دنیا رفته اند، تا کشف مسائل جدید، مستلز

معاینه و آزمایش بر روی آنها انجام شود، با توجه به اینکه آنان بعد از آزمایشات و بررسی 

 ها بعد از یک روز یا بیشتر اقدام به دفن آنها می کنند، سؤال این است :

 لمان جایز است ؟آیا انجام این بررسی ها بر روی جسد فرد مس - 6

آیا دفن قلب و عروقی که از جسد میّت برداشته شده اند، جدا از آن جسد، جایز  - 2

 است ؟

با توجه به مشکالت دفن قلب و عروق بطور جداگانه ، آیا دفن آنها همراه با جسد  - 3

 دیگر، جایز است ؟

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ج : اگر نجات نفس محترمی یا کشف مطالب جدید علم پزشکی که مورد نیاز جامعه 

است و یا دستیابی به اطالعاتی راجع به بیماری که زندگی مردم را تهدید می کند، منوط 

به آن باشد، تشریح جسد میّت اشکال ندارد، ولی واجب است تا حد امکان از جسد میّت 

هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده اند، در صورتی که  مسلمان استفاده نشود و اجزایی

دفن آنها با جسد، حرج یا محذوری نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و 

 الّا دفن آنها بطور جداگانه و یا با جسد میّت دیگر جایز است .

: آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن ، مانند شک 6236س 

 اینکه میّت بر اثر سم مرده یا خفگی و یا غیر آن ، جایز است یا خیر؟در 

 ج : اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

: تشریح جنین سقط شده در تمامی مراحل عمرش ، برای دستیابی به اطالعاتی 6232س 

 در 

 791ص: 

روری ده پزشکی ضعلم بافت شناسی ، با توجه به اینکه وجود درس تشریح در دانشک

 است ، چه حکمی دارد؟

ج : اگر نجات جان نفس محترمی یا کشف مطالب پزشکی جدیدی که جامعه به آن 

نیازمند است و یا دستیابی به اطالعاتی راجع به یک بیماری که زندگی مردم را تهدید 

می کند، منوط به تشریح جنین سقط شده باشد، این عمل جایز است ولی سزاوار است 

تا حد امکان از جنین سقط شده متعلّق به مسلمانان و یا کسی که محکوم به اسالم  که

 است استفاده نشود.
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: آیا استخراج قطعه پالتین از بدن میّت مسلمان از طریق تشریح جسد قبل از 6233س 

 دفن ، به علت قیمت و کمبود آن ، جایز است ؟

د ی احترامی به میّت محسوب نشوج : استخراج پالتین در فرض سؤال ، به شرطی که ب

 جایز است .

: آیا نبش قبور اموات اعم از اینکه در قبرستان مسلمانان باشند یا غیر آنها، برای 6239س 

دستیابی به استخوان آنان به منظور استفاده های آموزشی در دانشکده پزشکی جایز است 

 ؟

برای  نیاز فوری پزشکی ج : نبش قبور مسلمانان برای اینکار جایز نیست مگر آنکه

دستیابی به آنها وجود داشته باشد و دسترسی به استخوان میّت غیر مسلمان هم ممکن 

 نباشد.

: آیا کاشت مو در سر برای کسی که موهای سرش سوخته است و در انظار 6231س 

 عمومی مردم از این جهت رنج می برد، جایز است ؟

ط اینکه از موی حیوان حالل گوشت و یا موی ج : این کار فی نفسه اشکال ندارد به شر

 انسان باشد.

: اگر شخصی مبتال به بیماری شود و پزشکان از درمان وی ناامید گردند و اعالم 6231س 

نمایند که او بزودی از دنیا خواهد رفت ، در این صورت آیا برداشتن اعضای حیاتی بدن 

ت د آنها به بدن شخص دیگر جایز اساو مثل قلب و کلیه و غیره قبل از وفات وی و پیون

 ؟

ج : اگر برداشتن اعضای بدن او منجر به مرگ وی شود حکم قتل او را دارد، و در غیر 

 این صورت اگر با اجازه خود او باشد اشکال ندارد.
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: آیا استفاده از عروق و رگهای جسد شخص متوفّی برای پیوند به بدن یک فرد 6239س 

 بیمار، جایز است ؟

اگر با اذن مّیت در دوران حیاتش و یا با اذن اولیای او بعد از مردنش باشد و یا نجات ج : 

 جان نفس محترمی منوط به آن باشد، اشکال ندارد.

: آیا در قرنیّه ای که از بدن میّت جدا شده و به بدن انسان دیگری پیوند زده می 6233س 

ء میّت انجام می شود، دیه واجب است شود و در حالی که این کار غالباً بدون اجازه اولیا

 ؟ و بر فرض وجوب ، مقدار دیه هر یک از چشم و قرنیّه چقدر است ؟

ج : برداشتن قرنیّه از بدن میّت مسلمان حرام است و موجب دیه می شود که مقدار آن 

پنجاه دینار است ولی اگر با رضایت و اذن میّت قبل از مرگش ، برداشته شود اشکال 

 ندارد و

 791ص: 

 موجب دیه نیست .

: یکی از مجروحین جنگ از ناحیه بیضه هایش زخمی شده ، به طوری که منجر 6237س 

به قطع آنها گشته است ، آیا استفاده از داروهای هورمونی برای حفظ قدرت جنسی و 

ظاهر مردانه اش برای او جایز است ؟ و اگر تنها راه دستیابی به نتایج مذکور و پیدا کردن 

 درت بچه دار شدن ، پیوند بیضه فرد دیگری به او باشد، حکم آن چیست ؟ق

ج : اگر پیوند بیضه به بدن او ممکن باشد به طوری که بعد از پیوند و التیام ، جزئی از 

بدن او شود، از جهت طهارت و نجاست اشکال ندارد و همچنین از جهت قدرت بچه 

ست . استعمال داروهای هورمونی برای حفظ دار شدن و الحاق فرزند به او هم مشکلی نی

 قدرت جنسی و ظاهر مردانگی اش هم اشکال ندارد.
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: با توجه به اهمّیت پیوند کلیه برای نجات جان بیماران ، پزشکان به فکر افتاده 6274س 

اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و این بدین معنی است که افراد زیادی بطور اختیاری 

اء یا فروش کلیه می کنند، آیا فروش یا اهدای کلیه یا هر عضو دیگری از مبادرت به اهد

 بدن بطور اختیاری جایز است ؟ این عمل هنگام ضرورت چه حکمی دارد؟

ج : مبادرت مکلّف در هنگام حیات ، به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگری 

از بدن خود برای استفاده بیماران از آنها در صورتی که ضرر معتنابه برای او نداشته باشد 

اشکال ندارد، بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن باشد، اگر 

 ی خود آن شخص نداشته باشد، واجب می شود.هیچ گونه حرج یا ضرری برا

: بعضی از افراد دچار ضایعات مغزی غیر قابل درمان و برگشت می شوند که 6276س 

بر اثر آن ، همه فعالیت های مغزی آنان از بین رفته و به حالت اغمای کامل فرو می روند 

گونه  در این و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات )نوری ( و فیزیکی می شوند،

موارد احتمال بازگشت فعالیت های مذکور به وضع طبیعی کاملًا از بین می رود و ضربان 

خودکار قلب مریض باقی می ماند که موقّت است و به کمک دستگاه تنفس مصنوعی 

انجام می گیرد و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حد اکثر چند روز ادامه پیدا می 

در علم پزشکی مرگ مغزی نامیده می شود که باعث فقدان و از کند، وضعیت مزبور 

دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهای ارادی می گردد و از طرفی بیمارانی 

وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضای مبتالیان به مرگ مغزی است 

است  نجات جان بیماران دیگر جایز ، بنا بر این آیا استفاده از اعضای مبتال به مرگ برای

 ؟

ج : اگر استفاده از اعضای بدن بیمارانی که در سؤال توصیف شده اند برای معالجه 

بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست ، در غیر این 
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صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمی متوقف 

 ارد.بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ند

: عالقمند هستم اعضای خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده 6272س 

 شود

 799ص: 

و تمایل خود را هم به اطالع مسئولین رسانده ام . آنان نیز از من خواسته اند که آن را در 

 ؟ وصیّتنامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کنم ، آیا چنین حقّی را دارم

ج : استفاده از اعضای میّت برای پیوند به بدن شخص دیگر برای نجات جان او یا درمان 

بیماری وی اشکال ندارد و وصیّت به این مطالب هم مانعی ندارد مگر در اعضایی که 

برداشتن آنها از بدن میّت ، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک حرمت میّت 

 محسوب شود.

 ام عمل جراحی برای زیبایی چه حکمی دارد؟: انج6273س 

 ج : این کار فی نفسه اشکال ندارد.

 : آیا معاینه عورت افراد توسط یک مؤسسه نظامی جایز است ؟6279س 

ج : کشف عورت دیگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف 

الجه ، ت قانون و یا مععورت در برابر دیگران جایز نیست مگر آنکه ضرورتی مثل رعای

 آن را اقتضا کند.

به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط پزشک ، « ضرورت »: کلمه 6271س 

 چه معنایی دارد و حدود آن کدام است ؟« ضرورت »زیاد تکرار می شود، 
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ج : مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیماری و درمان آن متوقف 

 ظر باشد و حدود ضرورت هم بستگی به مقدار، نیاز دارد.بر لمس و ن

: آیا برای پزشک زن نگاه کردن و لمس عورت زن برای معاینه و تشخیص 6271س 

 بیماری جایز است ؟

 ج : جایز نیست مگر در موارد ضرورت .

: آیا لمس ِ بدن زن و نگاه کردن به آن توسط پزشک مرد هنگام معاینه ، جایز 6279س 

 است ؟

ج : در صورتی که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس و 

 نگاه کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکال ندارد.

: نگاه کردن پزشک زن به عورت زن دیگر و لمس آن در صورتی که معاینه 6273س 

 شد، چه حکمی دارد؟آن بوسیله آینه امکان داشته با

ج : در صورتی که نگاه کردن با آینه ممکن باشد و نگاه کردن مستقیم و لمس ضرورتی 

 نداشته باشد، جایز نیست .

: اگر برای پرستار غیر مماثل ) غیر هم جنس با بیمار( هنگام گرفتن نبض )فشار 6277س 

 کردن دستکش خون ( و چیزهای دیگری که احتیاج به لمس بدن بیمار دارند، دست

امکان داشته باشد، آیا انجام آن اعمال بدون دستکش هایی که پزشک هنگام درمان بیمار 

 از آنها استفاده می کند، جایز است ؟

ج : با امکان لمس از روی لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه ، ضرورتی به 

 بر این جایز نیست .لمس بدن مریض غیر مماثل ) غیر هم جنس ( وجود ندارد و بنا 
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: در صورتی که عمل جراحی زیبایی برای زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه 6344س 

 کردن و لمس باشد آیا انجام آن جایز است ؟

 793ص: 

ج : عمل جراحی زیبایی ، درمان بیماری محسوب نمی شود و نگاه کردن و لمس ِ حرام 

رمان سوختگی و مانند آن باشد و بخاطر آن جایز نیست مگر در مواردی که برای د

 پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد.

: آیا غیر از شوهر، نگاه کردن افراد دیگر به عورت زن حتّی پزشک ، بطور 6346س 

 مطلق حرام است ؟

ج : نگاه کردن غیر از شوهر حتّی پزشک و بلکه پزشک زن به عورت زن حرام است ، 

 ان بیماری .مگر هنگام اضطرار و برای درم

: آیا مراجعه زنان به پزشک مرد که متخصص بیماریهای زنان است در صورتی 6342س 

که تخصص او از پزشکان زن بیشتر باشد و یا مراجعه به پزشک زن مشقّت داشته باشد، 

 جایز است ؟

ج : اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس ِ حرام باشد، جایز نیست به پزشک مرد 

نند، مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصّص غیر ممکن و مراجعه ک

 یا خیلی سخت باشد.

: آیا انجام عمل استمنا به دستور پزشک برای آزمایش و معاینه منی جایز است 6343س 

 ؟
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ج : در مقام معالجه ، در صورتی که درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسیله همسر 

 ل ندارد.ممکن نباشد، اشکا

 ختنه 

 : آیا ختنه کردن واجب است ؟6349س 

ج : ختنه پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره می باشد و اگر تا بعد 

 از بلوغ به تأخیر بیفتد، بر خود آنان واجب است که ختنه کنند.

: شخصی ختنه نکرده ولی حشفه اش بطور کامل از غالف بیرون است ، آیا 6341س 

 ختنه کردن بر او واجب است ؟

ج : اگر بر روی حشفه هیچ مقداری از غالف که قطع آن واجب است وجود نداشته 

 باشد، ختنه ی واجب موردی ندارد.

 : آیا ختنه کردن دختران واجب است یا خیر؟6341س 

 ت .ج : واجب نیس

 آموزش پزشکی 

: دانشجویان دانشگاه پزشکی )دختر یا پسر( برای آموزش چاره ای جز معاینه 6349س 

فرد اجنبی از طریق لمس و نظر ندارند و چون این معاینات جزء برنامه درسی است و 

برای کارآموزی و آمادگی آنان برای معالجه بیماران در آینده مورد نیاز است و عدم 

ث می شود از تشخیص بیماری افراد مریض عاجز باشند و این امر منجر به انجام آن باع

طوالنی شدن دوران بیماری افراد بیمار و گاهی فوت آنان می شود، بنا بر این آیا این 

 معاینات جایز است یا خیر؟
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ج : اگر از موارد ضروری برای کسب تجربه و آگاهی از نحوه درمان بیماران و نجات 

 جان 

 797ص: 

 آنان باشد، اشکال ندارد.

: در صورتی که هنگام ضرورت ، معاینه بیمارانی که محرم نیستند، توسط 6343س 

 دانشجویان رشته پزشکی جایز باشد، مرجع تشخیص این ضرورت چه کسی است ؟

 ج : تشخیص ضرورت موکول به نظر دانشجو با مالحظه شرایط است .

: گاهی در هنگام آموزش با مسئله معاینه غیر محارم مواجه می شویم و نمی 6347س 

دانیم این کار برای آینده ضرورت دارد یا خیر؟ ولی بهر حال جزئی از روش درسی 

دانشگاهها و وظیفه دانشجویی رشته پزشکی و یا حتّی تکلیفی از طرف استاد است با 

 ت مزبور برای ما جایز است ؟توجه به این مطالب آیا انجام معاینا

ج : مجرّد این که معاینه پزشکی ، از برنامه های آموزشی و یا از تکالیف استاد به دانشجو 

است ، مجوّز شرعی برای ارتکاب امر خالف شرع محسوب نمی شود بلکه مالک در 

 این زمینه فقط نیاز آموزشی برای نجات جان انسان و یا اقتضاء ضرورت می باشد.

: آیا در معاینه نامحرم که بخاطر ضرورت آموزش پزشکی و کسب تجربه و 6364س 

مهارت صورت می گیرد، بین معاینه اعضای تناسلی و سایر اعضای بدن تفاوت وجود 

دارد؟ بعضی از دانشجویان که بعد از اتمام تحصیل برای معالجه بیماران به روستاها و 

مان زن و یا درمان آثار آن از قبیل خونریزی نقاط دوردست می روند، گاهی مجبور به زای

شدید می شوند، این کار چه حکمی دارد؟ بدیهی است که اگر این خونریزی و 

بیماریهای دیگر بسرعت درمان نشود حیات زنی که تازه زایمان کرده ، در خطر خواهد 
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نگام ر هبود، با علم به اینکه شناخت راههای معالجه این بیماریها مستلزم کارآموزی د

 تحصیل علم پزشکی می باشد؟

ج : هنگام ضرورت فرقی ، بین حکم معاینه اعضای تناسلی و غیر آنها نیست و مالک 

کلی ، احتیاج به تمرین و فراگیری علم پزشکی برای نجات جان انسان می باشد و در این 

 موارد باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.

اسلی اعم از اینکه توسط فرد مماثل صورت بگیرد یا : غالباً در معاینه اعضای تن6366س 

خیر، احکام شرعی مانند نگاه کردن پزشک یا دانشجو از طریق آینه ، رعایت نمی شود 

و چون ما برای فراگیری چگونگی تشخیص بیماریها از آنان تبعیت می کنیم ، وظیفه ما 

 چیست ؟

د، در فی نفسه حرام هستن ج : تحصیل و فراگیری علم پزشکی از طریق معایناتی که

مواردی که یاد گرفتن این علم و شناخت راههای درمان بیماریها متوقف بر آن باشد، 

اشکال ندارد، مشروط بر اینکه دانشجو اطمینان داشته باشد که توانایی نجات جان انسانها 

در آینده متوقف بر اطالعاتی است که از این طریق بدست می آید و همچنین مطمئن 

اشد که در آینده در معرض مراجعه بیماران بوده و مسئولیت نجات جان آنان را بر عهده ب

 خواهد داشت .

: آیا نگاه کردن به عکس مردان و زنان غیر مسلمان که در کتابهای اختصاصی 6362س 

 رشته درسی ما بصورت نیمه عریان وجود دارد جایز است ؟

مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشکال ج : اگر به قصد ریبه نباشد و خوف ترتّب 

 ندارد.

 714ص: 
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: دانشجویان رشته پزشکی در خالل تحصیل ، عکسها و فیلم های مختلفی را از 6363س 

اعضای تناسلی بدن به قصد آموزش می بینند، آیا این عمل جایز است یا خیر؟ دیدن 

 عورت غیر مماثل چه حکمی دارد؟

و تصاویر فی نفسه اشکال ندارد به شرط اینکه به قصد لذت ج : نگاه کردن به فیلم ها 

نبوده و خوف ارتکاب حرام هم وجود نداشته باشد. آنچه حرام است نگاه به بدن غیر 

مماثل و لمس آن است و نگاه به فیلم یا عکس عورت دیگران هم خالی از اشکال نیست 

. 

پرستار که به زنهای دیگر : زن در هنگام وضع حمل چه تکلیفی دارد؟ و زنان 6369س 

در هنگام وضع حمل کمک می کنند، نسبت به کشف عورت و نگاه کردن به آن چه 

 تکلیفی دارند؟

ج : جایز نیست زنان پرستار عمداً و بدون اضطرار، به عورت زنان در هنگام وضع حمل 

نگاه کنند و همچنین پزشک هم باید از نگاه کردن و لمس بدن زنی که بیمار است ، تا 

زمانی که اضطرار پیدا نکرده ، خودداری کند و بر زنان واجب است که در صورت توجه 

 شانند و یا از کس دیگری بخواهند این کار را انجام دهد.و توانایی ، بدن خود را بپو

: در خالل تحصیالت دانشگاهی ، برای آموزش از دستگاههای تناسلی 6361س 

مصنوعی که از مواد پالستیکی ساخته شده اند استفاده می کنند، نگاه کردن و لمس آنها 

 چه حکمی دارد؟

د و نگاه کردن و لمس آنها ج : آلت و عورت مصنوعی حکم عورت واقعی را ندار

 اشکال ندارد مگر آنکه به قصد ریبه بوده و یا موجب تحریک شهوت گردد.
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: مباحث من راجع به تحقیقاتی است که در محافل علمی غرب راجع به تسکین 6361س 

درد از طریق معالجه با موسیقی ، معالجه با لمس ، معالجه با رقص ، معالجه با دارو و 

ق الکتریسیته مطرح است و مباحث آنان در این زمینه نتیجه هم داده است معالجه از طری

 ، آیا شرعاً مبادرت به این تحقیقات جایز است ؟

ج : تحقیق راجع به امور مذکور و آزمایش مقدار تأثیر آنها در درمان بیماریها شرعاً 

 د.اشاشکال ندارد به شرطی که مستلزم ارتکاب اعمالی که شرعاً حرام هستند نب

: آیا در صورتی که آموزش اقتضا کند، جایز است زنان پرستار به عورت زن 6369س 

 دیگر نگاه کنند؟

ج : اگر درمان بیماریها و یا نجات نفس محترمی متوقف بر درسی باشد که یاد گرفتن 

 آن مستلزم نگاه به عورت دیگران است ، اشکال ندارد.

 کسبهای حرام 

 خرید و فروش اعیان نجس 

: آیا خرید خوکهای وحشی که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل 6439 س

حفاظت از مراتع و مزارع شکار می شوند، به منظور کنسرو سازی و صادر کردن آن به 

 کشورهای غیر 

 716ص: 

 اسالمی جایز است ؟

ج : خرید و فروش گوشت خوک برای استفاده های غذایی انسان جایز نیست هر چند 

ریدار مسلمان نباشد، ولی اگر دارای منفعت عقالئی حالل و قابل توجهی مانند استفاده خ
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از آن برای تغذیه حیوانات و یا بکارگیری چربی آن در صنعت صابون سازی و مانند آن 

 باشد، در این صورت خرید و فروش آن اشکال ندارد.

ره های شبانه و یا : آیا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک یا کابا6433س 

 مراکز فساد جایز است ؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟

ج : اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خوک ، شراب ، ایجاد و اداره کاباره 

های شبانه ، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخواری و مانند آن ، جایز نیست و کسب 

نسان ، مالک اجرتی که در برابر آن می گیرد نمی درآمد از طریق آنها حرام است و ا

 شود.

: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزی که خوردن 6437س 

 آن حرام است به کسی که آن را حالل می داند، صحیح است ؟

ج : فروش و هدیه کردن چیزی که خوردن یا آشامیدن آن حرام است ، اگر به قصد 

ن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را برای خوردن و آشامیدن خوردن و آشامید

 مصرف می کند جایز نیست ، هر چند خریدار خوردن آن را حالل بداند.

: ما یک شرکت تعاونی برای فروش مواد غذایی و مصرفی داریم و از آنجا که 6474س 

که خوردن آنها حرام بعضی از مواد غذایی موجود در آن فروشگاه از مردار یا چیزهایی 

است می باشند بنا بر این درآمدهای ساالنه حاصل از آنها که بین سهامداران توزیع می 

 شوند چه حکمی دارند؟

ج : خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است ، حرام و باطل 

ن سهامداران می باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزیع آن در بی
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جایز نیست و در صورتی که اموال شرکت تعاونی با آن مخلوط شده باشد، حکم مال ِ 

 مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله های عملیه ذکر شده است .

: اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیر اسالمی تأسیس کند و ناچار 6476س 

ی حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور باشد بعضی از انواع شراب و غذاها

مسیحی هستند که با غذا شراب می نوشند و به هتلی که همراه غذا شراب ندهد نمی 

روند، با توجّه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به 

 حاکم شرع بپردازد آیا این کار برای او جایز است ؟

هتل یا غذاخوری در کشورهای غیر اسالمی اشکال ندارد، ولی فروش شراب ج : تأسیس 

و غذاهای حرام جائز نیست ، هر چند خریدار آنها را حالل بداند و گرفتن پول آنها جایز 

 نیست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

ه از آب بیرون آورده شوند، حکم : آیا حیوانات آبزی ِ حرام گوشت ، اگر زند6472س 

مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام است ؟ آیا خرید و فروش آنها برای تغذیه غیر 

 انسان مثل تغذیه 

 712ص: 

 پرندگان و حیوانات و همچنین برای استفاده های صنعتی جایز است ؟

ج : اگر این حیوانات از انواع ماهی بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از 

آب بمیرند، مردار محسوب نمی شوند. به هر حال چیزی که خوردن آن حرام است ، 

خرید و فروش آن برای خوردن جایز نیست هر چند خریدار، خوردن آن را حالل بداند، 

عقالئی حالل مثل استفاده های پزشکی یا صنعتی و یا  ولی اگر غیر از خوردن ، منافع
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تغذیه پرندگان و چارپایان و مانند آن داشته باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور 

 اشکال ندارد.

: آیا اشتغال در امر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایی که گوشت تذکیه نشده 6473س 

بین ِ بردن آنها برای کسی که خوردن آنها هم در بین آنها وجود دارد، جایز است ؟ آیا 

 را حالل می داند و کسی که حالل نمی داند، تفاوتی وجود دارد؟

ج : حمل گوشت تذکیه نشده برای کسی که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست و 

 فرقی نمی کند که مشتری خوردن آن را حالل بداند یا خیر.

 استفاده می کند، جایز است ؟ : آیا فروش خون به کسی که از آن6479س 

 ج : فروش خون اگر به قصد عقالئی مشروع باشد، اشکال ندارد.

: آیا برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام )مانند غذایی که محتوی 6471س 

گوشت خوک یا مردار است ( و مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان 

 ی زیر چیست ؟عرضه کند؟ حکم آن در صورتها

الف اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودی 

 نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهای حالل به مشتری باشد.

ب اگر با فرد غیر مسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک 

لک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر اجناس حالل و شریک غیر مسلمان ما

 کدام بطور جداگانه از کاالهای خود سود ببرند.

ج اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته می شود، 

 فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان .
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محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر د اگر فرد مسلمان در 

یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم 

نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با توجه به اینکه 

 خورند، کار او چه حکمی دارد؟مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل نمی 

ج : عرضه و فروش مشروبات الکلی مست کننده و غذاهای حرام و کار در محل فروش 

آنها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد، 

شرعاً حرام است ، اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه باشد و 

ز اعم از آن که فقط مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی عرضه و فروخته شوند یا اینکه نی

فروش همراه با مواد غذایی حالل باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن 

 سود و مزد باشد و

 713ص: 

ا غیر ییا مجانی و در این مورد فرقی نمی کند که صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد 

مسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان ، و به طور کّلی بر هر مسلمانی 

واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها 

حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات 

 منفعت از این طریق خودداری کند. الکلی مست کننده و کسب

: آیا کسب در آمد از طریق تعمیر کامیونهای حمل مشروبات الکلی جایز است 6471س 

 ؟

ج : اگر کامیون ها برای حمل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار بگیرند در این صورت 

 اشتغال به تعمیر آنها جایز نیست .
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ی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود : یک شرکت تجاری با شعبه های فرع6479س 

دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام می باشد )مانند آن دسته از گوشتهای 

وارداتی که مردار هستند( در نتیجه بخشی از اموال شرکت ، از نظر شرعی حرام محسوب 

و هم  می شود، آیا خرید ما یحتاج از شعبه های این شرکت که هم کاالی حرام دارد

کاالی حالل ، جایز است ؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقیمانده پولی که به فروشنده 

داده می شود، به دلیل اینکه مجهول المالک است ، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و 

بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کاالهای مورد نیاز خود را از 

 یداری می کند، این اجازه را می دهید؟آن شعبه ها خر

ج : علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانی که همه آنها مورد ابتالء 

مکلف نباشند مانع از صحّت خرید کاالهای مورد نیاز از آن شرکت نیست ، بنا بر این 

مچنین دریافت خریداری کاالهای مورد نیاز از آن برای همه مردم بدون اشکال است و ه

باقیمانده پول ، تا زمانی که همه اموال شرکت مورد ابتالء شخص مشتری نباشند اشکال 

ندارد و همچنین تا زمانی که انسان علم به وجود مال حرام در عین کاالئی که از شرکت 

خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجی به اجازه حاکم شرع برای تصرف در 

 ی که از شرکت دریافت می کند، نیست .کاال و پول

: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیر مسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن ، جایز 6473س 

 است ؟

ج : سوزاندن اجساد اموات غیر مسلمان ، حرام نیست بنا بر این اشتغال به آن و گرفتن 

 اجرت در برابر آن ، اشکال ندارد.

که می تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده : آیا جایز است کسی 6477س 

 و با کمکهای آنان زندگی نماید؟
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 ج : سزاوار نیست این کار را بکند.

: آیا برای زنان جایز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غیر آن 6644س 

 کسب درآمد کنند؟

 ج : با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد.

)دکور( در صورتی که برای کارهای حرام بکار گرفته شوند، : تزئین منازل 6646س 

 بخصوص 

 719ص: 

اگر بعضی از اتاقها برای پرستش بت مورد استفاده قرار بگیرند، چه حکمی دارد؟ و آیا 

ساخت سالن در صورتی که احتمال داده شود که برای رقص و مانند آن استفاده شود، 

 جایز است یا خیر؟

ی خود در صورتی که به منظور استفاده در کارهای حرام نباشد، ج : تزئین خانه بخود

اشکال ندارد، ولی تزئین اتاق مخصوص پرستش بت ، مثلًا چیدن لوازم آن اتاق و تعیین 

محلی برای قرار دادن بت و مانند آن ، شرعاً جایز نیست و ساخت سالن برای استفاده 

 د.حرام ، جائز نیست ولی مجرّد احتمال مانعی ندار

: آیا ساخت بنائی که شامل زندان و مرکز پلیس است و تحویل آن به دولت 6642س 

 ظالم ، جایز است ؟ و آیا اشتغال در کارهای ساختمانی آن نیز جایز است ؟

ج : ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطی که به قصد برگزاری جلسات 

دادگاه ظلم در آن و ایجاد محلی برای زندانی کردن بی گناهان نباشد و همچنین به نظر 
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کسی که آن را می سازد، بطور معمول در معرض استفاده های مزبور قرار نداشته باشد 

 در برابر ساختن آن اشکال ندارد. که در این صورت گرفتن اجرت نیز

: شغل من گاو بازی در برابر تماشاگران است و آنان مبلغی را به عنوان هدیه در 6643س 

 برابر تماشای آن به من می پردازند، آیا نفس این کار جایز است ؟

ج : عمل مذکور شرعاً مذموم است ولی گرفتن هدایا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن 

 ار و رضایت تماشاگران صورت گیرد، اشکال ندارد.با اختی

: بعضی از افراد لباسهای نظامی مخصوص ارتش را می فروشند، آیا خرید این 6649س 

 لباسها و استفاده از آنها جایز است ؟

ج : اگر احتمال بدهید که این لباسها را از طریق قانونی بدست آورده اند و یا مجاز به 

این صورت خرید و استفاده از آنها در مواردی که خالف مقرّرات فروش آنها هستند، در 

 نباشد، اشکال ندارد.

: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه 6641س 

 موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمی دارد؟

ا تبذیر مال محسوب شود و یا ج : در صورتی که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد و ی

 خالف قانون و مقرّرات نظام جمهوری اسالمی باشد، جایز نیست .

: کار پلیس و مأموران راهنمایی و رانندگی و گمرک و اداره مالیات بر درآمد 6641س 

در جمهوری اسالمی چه حکمی دارد؟ آیا آنچه در بعضی از روایات آمده است که 

را به حکومت گزارش می دهد و دعای مأمور مالیات و  دعای مأموری که کار افراد

 گمرک مستجاب نمی شود، شامل آنان هم می گردد؟
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ج : کار آنان فی نفسه در صورتی که بر اساس مقرّرات قانونی باشد، اشکال ندارد و 

در روایات افرادی هستند که انجام این کارها را در « عشّار»و « عریف »ظاهراً مراد از 

 ی طاغوتی و ظالم بر عهده دارند.حکومت ها

 711ص: 

: بعضی از زنان برای تأمین هزینه های زندگی خانوادگی خود در آرایشگاهها 6649س 

کار می کنند، آیا این کار ترویج بی عفّتی و یا تهدیدی برای عفّت جامعه اسالمی 

 محسوب نمی شود؟

که  اشکال ندارد به شرطیج : آرایش کردن زنان فی نفسه و اجرت گرفتن در برابر آن 

 به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

: آیا جایز است شرکتها در برابر واسطه گری و مقاطعه کاری که بین صاحب 6643س 

 کار از طرفی و کارگران و بنّاها از طرف دیگر، انجام می دهند، اجرت دریافت کنند؟

 ج : گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.

 : آیا اجرتی که دلّال می گیرد، حالل است ؟6647 س

 ج : اگر در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد، اشکال ندارد.

 اجرت گرفتن در برابر واجبات 

: حقوق اساتیدی که در دانشکده الهیّات ، فقه و اصول تدریس می کنند، چه 6664س 

 حکمی دارد؟
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ج : وجوب تدریس و آموزش چیزی که یاد دادن آن واجب کفائی است ، مانع گرفتن 

حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست بخصوص اگر دریافت حقوق به 

 خاطر حضور در دانشگاه و اداره کالس باشد.

 : آموزش مسائل شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است روحانیون در برابر یاد6666س 

 دادن مسائل شرعی به مردم ، اجرت بگیرند؟

ج : هر چند اجمالًا آموزش مسائل حالل و حرام فی نفسه واجب است و اجرت گرفتن 

در برابر آن جایز نیست ولی گرفتن اجرت برای مقدماتی که اصل آموزش احکام متوقف 

کال ، اشبر آنها نیست و شرعاً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان خاص 

 ندارد.

: آیا دریافت حقوق ماهانه برای اقامه نماز جماعت و راهنمایی و ارشاد دینی در 6662س 

 نهادها و اداره های دولتی جایز است ؟

ج : گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتی که انجام آنها بر مکلّف واجب 

 نیست ، اشکال ندارد.

 غسل دادن میّت جایز است ؟ : آیا گرفتن اجرت برای6663س 

ج : غسل دادن میّت مسلمان عبادت و واجب کفائی است و اجرت گرفتن در برابر خوِد 

 آن جایز نیست .

 : آیا گرفتن اجرت برای جاری کردن عقد نکاح جایز است ؟6669س 

 ج : اشکال ندارد.

 شطرنج و آالت قمار
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: با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و 6661س 

 برگزاری دوره های آموزشی آن جایز است ؟

 ج : اگر به نظر مکلّف ، شطرنج در حال حاضر از آالت قمار محسوب نشود در این 

 711ص: 

 صورت بازی با آن بدون شرطبندی اشکال ندارد.

وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها  : بازی با6661س 

 برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است ؟

ج : بازی با چیزی که عرفاً از آالت قمار محسوب می شود، مطلقاً حرام است هر چند 

 برای سرگرمی و بدون شرطبندی باشد.

 : شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟6669س 

ایجاد  - 3بازی شطرنج با شرطبندی و بدون آن  - 2ت و خرید و فروش آن ساخ - 6

مراکزی در محافل عمومی و غیر آن برای آموزش شطرنج و بازی با آن و تشویق مردم 

به آن ج : اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آالت قمار محسوب 

رطبندی ، اشکال ندارد، همچنین نمی شود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آن بدون ش

 با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است .

: آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم 6663س 

 می شود که شطرنج جزء آالت قمار نیست ؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعی بر ج : معیار در تعیین موضوعات احکام ، 

 آن نزد خود اوست .
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: بازی با آالتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفار در کشورهای خارجی چه حکمی 6667س 

 دارد؟ مصرف مال برای استفاده از این آالت بدون شرطبندی چه حکمی دارد؟

قی و در حکم مذکور فرج : حکم بازی با شطرنج و آالت قمار در مسائل قبلی بیان شد 

بین بازی با آنها در کشورهای اسالمی یا غیر اسالمی و بین بازی با مسلمان یا کافر وجود 

 ندارد و خرید و فروش آالت قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست .

 آالت قمار

ه ک: آیا اگر افراد بدون شرطبندی و قصد قمار و بُرد و باخت و کسب درآمد بل6624س 

فقط برای سرگرمی و مشغول بودن ، مبادرت به بازی با ورق کنند، آن افراد مرتکب 

 حرام شده اند؟ حضور در مجالس بازی با ورق برای تفریح چه حکمی دارد؟

ج : بازی با ورقی که عرفاً از آالت قمار محسوب می شود، بطور مطلق حرام است و 

 ا بازی با آالت قمار شرکت کند.جایز نیست انسان با اختیار در مجلس قمار ی

: آیا استفاده از ورق های پاسور در صورتی که برای بازیهای فکری محض که 6626س 

بدون شرطبندی بوده و متضمّن مفاهیم علمی و دینی باشند، جایز است ؟ بازی با ورق 

هایی که با چیدن آنها به نحو خاصی ، بعضی از شکلها مثل موتور سیکلت یا ماشین و 

مانند آن ایجاد می شود و در عین حال استفاده از آنها برای شرطبندی و مسابقه هم ممکن 

 است ، چه حکمی دارد؟

 719ص: 

ج : بازی با ورق هایی که عرفاً، آالت قمار محسوب می شوند، مطلقا جائز نیست ولی 

 رد.ابازی با ورق هایی که عرفاً آلت قمار محسوب نمی شوند، بدون شرطبندی اشکال ند
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و بطور کلی بازی با هر چیزی که مکلّف تشخیص دهد از آالت قمار است و یا در آن 

 شرطبندی شود، به هیچ وجه ، جائز نیست .

و بازی با هر وسیله ای که جزء آالت قمار به حساب نیاید، بدون شرطبندی ، اشکال 

 ندارد.

لیّت دارند، چه حکمی : بازی با گردو و تخم مرغ و چیزهای دیگری که شرعاً ما6622س 

 دارد؟ آیا این بازیها برای کودکان جایز است ؟

ج : اگر بازی قمار و شرطبندی باشد، شرعاً حرام است و طرف برنده ، مالک چیزی که 

برده و از طرف مقابل گرفته است ، نمی شود. ولی اگر بازی کنندگان غیر بالغ باشند 

 ند که مالک چیزی که می برند نمی شوند.شرعاً مکلّف نبوده و تکلیفی ندارند، هر چ

 : آیا شرطبندی با پول یا غیر آن در بازی با غیر آالت قمار جایز است ؟6623س 

 ج : شرطبندی در بازی جایز نیست هر چند بازی با غیر آالت قمار باشد.

 : بازی با آالت قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟6629س 

 ج : حکم بازی با آالت قمار را دارد.

 چه حکمی دارد؟« الکیرم »و « أنو»: بازی با 6621س 

ج : اگر به نظر عرف از آالت قمار محسوب شوند، بازی با آنها جایز نیست هر چند بدون 

 شرطبندی باشد.

: اگر بعضی از وسیله های بازی در شهری از آالت قمار محسوب شوند ولی در 6621س 

 گری از آالت قمار محسوب نشوند، آیا بازی با آنها جایز است ؟شهر دی
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ج : باید عرف هر دو مکان رعایت شود به این معنی که اگر آن وسیله ها در یکی از دو 

شهر از آالت قمار محسوب شوند و در گذشته هم در هر دو مکان از آالت قمار بوده 

 اند، در حال حاضر هم بازی با آنها حرام است .

 موسیقی و غنا

: مالک تمییز موسیقی حالل از حرام چیست ؟ و آیا موسیقی کالسیک حالل 6629س 

 است ، بسیار مناسب است که معیار آن را بیان فرمایید؟

ج : هر موسیقی که به نظر عرف موسیقی لهوی و مطرب که مناسب با مجالس عیش و 

یک کند که موسیقی کالسنوش است باشد، موسیقی حرام محسوب می شود و فرقی نمی 

باشد یا غیر کالسیک . تشخیص موضوع هم موکول به نظر عرفی مکلّف است و اگر 

 موسیقی این گونه نباشد بخودی خود اشکال ندارد.

: گوش دادن به نوارهایی که توسط سازمان تبلیغات اسالمی و یا مؤسسه اسالمی 6623س 

تفاده از آالت موسیقی مثل کمان ، و دیگر مجاز اعالم شده اند، چه حکمی دارد؟ و اس

 یولون و نی 

 713ص: 

 چه حکمی دارد؟

ج : جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخیص خود مکلّف است که اگر تشخیص 

دهد مشتمل بر غنا و موسیقی لهوی مناسب با مجالس عیش و نوش و خوش گذرانی و 

ط رد بنا بر این تجویز آن توسهمچنین مطالب باطل نیست ، گوش دادن به آن اشکال ندا

سازمان تبلیغات اسالمی و یا هر مؤسسه اسالمی دیگر به تنهایی دلیل شرعی برای مباح 

بودن آن نیست و بکارگیری آالت موسیقی در موسیقی لهوی مطرب و مناسب با مجالس 
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رد الهو و گناه جایز نمی باشد، ولی استفاده حالل از آنها برای اهداف عقالئی اشکال ند

 و تشخیص مصادیق هم موکول به نظر خود مکلّف است .

: منظور از موسیقی مطرب و لهوی چیست ؟ و راه تشخیص موسیقی مطرب و 6627س 

 لهوی از غیر آن چیست ؟

ج : موسیقی مطرب و لهوی آن است که به سبب ویژگیهائی که دارد انسان را از خداوند 

مت بی بندوباری و گناه سوق دهد و مرجع متعال و فضائل اخالقی دور نموده و به س

 تشخیص موضوع عُرف است .

: آیا شخصیت نوازنده و محل نواختن و یا غرض و هدف از آن در حکم 6634س 

 موسیقی تأثیر دارد؟

ج : موسیقی حرام ، موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهی 

مکان و یا سایر شرایط در اینکه موسیقی تحت شخصیت نوازنده یا کالم همراه آهنگ یا 

عنوان موسیقی مطرب و لهوی حرام و یا عنوان حرام دیگر قرار بگیرد مؤثر است مانند 

 اینکه بر اثر آن امور، منجر به ترتّب فساد شود.

: آیا معیار حرمت موسیقی فقط مطرب و لهوی بودن آن است یا اینکه میزان 6636س 

تأثیر دارد؟ و اگر باعث حزن و گریه شنونده شود، چه حکمی  تحریک و تهییج آن هم

دارد؟ خواندن و شنیدن غزلهایی که به صورت سه ضرب و همراه با موسیقی خوانده می 

 شوند، چه حکمی دارد؟

ج : مالک آن مالحظه کیفیت نواختن موسیقی با در نظر گرفتن همه خصوصیات و 

مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه  ویژگیهای آن است و اینکه از نوع موسیقی

باشد، هر موسیقی که به حسب طبیعت خود از نوع موسیقی لهوی باشد، حرام است اعم 
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از اینکه مهیّج باشد یا خیر و موجب ایجاد حزن و اندوه و حاالت دیگر در شنونده بشود 

رت غنا و آواز یا خیر و هرگاه غزل هائی که همراه با موسیقی خوانده می شوند به صو

 لهوی مناسب مجالس لهو و لعب در آیند، خواندن و شنیدن آنها حرام است .

: غنا چیست ؟ آیا غنا فقط شامل صدای انسان است یا اینکه شامل صداهای 6632س 

 حاصل از آالت موسیقی هم می شود؟

ناسب مج : غنا عبارت است از صدای انسان در صورتی که با ترجیع و طرب همراه بوده و 

 مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به این صورت و گوش دادن به آن حرام است .

 717ص: 

: آیا زدن بر ظرفها و سایر وسایلی که جزء آالت موسیقی نیستند، در عروسی 6633س 

ها توسط زنان جایز است ؟ اگر صدا به بیرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه 

 حکمی دارد؟

ز این عمل بستگی به کیفیت نواختن دارد. اگر به شیوه متداول در عروسی های ج : جوا

 سنّتی باشد و لهو محسوب نشود و فسادی هم بر آن مترّتب نگردد، اشکال ندارد.

 : دف زدن توسط زنان در عروسی ها چه حکمی دارد؟6639س 

مّا آواز نیست ، اج : استفاده از آالت موسیقی برای نواختن موسیقی لهوی و مطرب جایز 

 خوانی در مجالس عروسی ، بعید نیست برای زنان جایز باشد.

: آیا گوش دادن به غنا در خانه جایز است ؟ اگر در فردی تأثیر نداشته باشد چه 6631س 

 حکمی دارد؟
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ج : گوش دادن به غنا بطور مطلق حرام است ، چه در خانه به تنهایی شنیده شود و یا در 

 حضور دیگران و چه در او تأثیر بگذارد یا خیر.

: بعضی از جوانان که تازه به سن بلوغ رسیده اند از مراجعی تقلید می کنند که 6631س 

 و و تلویزیون دولت اسالمیفتوی به حرمت موسیقی بطور مطلق داده اند هر چند از رادی

پخش شود، حکم این مسئله چیست ؟ و آیا اگر ولی ّ فقیه گوش دادن به موسیقی حالل 

را اجازه داده باشد، آیا تجویز او بخاطر احکام حکومتی برای جواز آن کافی است یا 

 اینکه آنان باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند؟

گوش دادن به موسیقی از احکام حکومتی نیست ، بلکه ج : فتوی به جواز یا عدم جواز 

حکم شرعی فقهی است و بر هر مکلّفی واجب است در اعمالش به فتوای مرجع تقلید 

خود مراجعه کند. ولی موسیقی اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسده ای هم 

 بر آن مترتّب نگردد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

 ود از موسیقی و غنا چیست ؟: مقص6639س 

ج : غنا یعنی ترجیع صدا به نحوی که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر 

خواننده و شنونده حرام است . ولی موسیقی ، نواختن آالت آن است که اگر به نحو 

ه گر بمعمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است . و ا

 آن نحو نباشد، فی نفسه جائز است و اشکال ندارد.

: من در مکانی کار می کنم که صاحب آن همیشه به نوارهای غنا گوش می 6633س 

 دهد و من هم مجبور به شنیدن آن هستم ، آیا این کار برای من جایز است یا خیر؟

د، لهو و معصیت باشن ج : اگر نوارها در بردارنده غنا یا موسیقی لهوی مناسب با مجالس

گوش دادن و شنیدن آن جایز نیست . ولی اگر مجبور به حضور در آن مکان هستید، 
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رفتن به آنجا و کار کردن در آن برای شما اشکال ندارد ولی واجب است به غنا گوش 

 ندهید هر چند به گوش شما بخورد و آن را بشنوید.

ی اسالمی پخش می شود، چه حکمی : موسیقی که از رادیو و تلویزیون جمهور6637س 

 دارد؟

 714ص: 

موسیقی را بطور مطلق حالل اعالم کرده اند، « قدس سره »آیا این گفته که حضرت امام 

 صحیح است ؟

ج : نسبت حالل دانستن موسیقی به طور مطلق به راحل عظیم الشأن حضرت امام خمینی 

د به حرمت موسیقی مطرب و معتق« قدس سره »کذب و افتراء است . امام « قدس سره »

لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت بودند و نظر ما هم همین است ، ولی اختالف در 

دیدگاهها از تشخیص موضوع نشأت می گیرد زیرا تشخیص موضوع موکول به نظر خود 

مکلّف است . گاهی نظر نوازنده با نظر شنونده تفاوت پیدا می کند که در این صورت 

به تشخیص مکلّف لهو و مناسب با مجالس گناه است بر او گوش دادن به موسیقی که 

آن حرام می باشد و امّا صداهای مشکوک محکوم به حلیّت هستند و پخش از رادیو و 

 تلویزیون به تنهایی دلیل شرعی بر مباح و حالل بودن آنها محسوب نمی شود.

ود که به نظر من مناسب با : گاهی از رادیو و تلویزیون آهنگهایی پخش می ش6694س 

مجالس لهو و فسق هستند، آیا بر من واجب است که از گوش دادن به آنها خودداری 

 نموده و دیگران را هم از آن منع کنم ؟
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ج : اگر آنها را از نوع موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو می دانید، جایز 

نهی از منکر منوط به این است که نیست به آنها گوش دهید، ولی نهی دیگران از باب 

 احراز نمایید که آنان هم آهنگهای مزبور را از نوع موسیقی حرام می دانند.

: گوش دادن و توزیع غنا و موسیقی لهوی که محصول کشورهای غربی است 6696س 

 ، چه حکمی دارد؟

 طل ،ج : در عدم جواز گوش دادن به موسیقی لهوی مطرب و مناسب با مجالس لهو و با

فرقی بین زبانها و کشورهای محل تولید وجود ندارد. بنا بر این خرید و فروش و گوش 

دادن و توزیع این نوارها در صورتی که محتوی غنا یا موسیقی لهوی حرام باشند جایز 

 نیست .

: خواندن به صورت غنا توسط هر یک از مرد یا زن چه از طریق نوار کاست 6692س 

 رادیو و چه همراه موسیقی باشد و یا نباشد، چه حکمی دارد؟باشد و یا از طریق 

ج : غنا حرام است و خواندن به صورت غنا و گوش دادن به آن جایز نیست اعم از اینکه 

توسط مرد باشد یا زن و بطور مستقیم باشد یا از طریق نوار و همراه با نواختن آالت لهو 

 باشد یا نه .

ور اهداف و اغراض عقالئی و حالل در مکان مقدسی : نواختن موسیقی به منظ6693س 

 مانند مسجد چه حکمی دارد؟

ج : نواختن موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه بطور مطلق جایز نیست 

حتّی اگر در غیر مسجد و برای غرض عقالئی حاللی باشد، ولی اجرای سرودهای انقالبی 

قی در مکان مقدس و در مناسبتهایی که آن را اقتضا و مانند آن همراه با نغمه های موسی
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می کند، اشکال ندارد مشروط بر اینکه با احترام آن مکان منافات نداشته باشد و در 

 مکانهایی مثل مسجد برای نمازگزاران مزاحمت ایجاد نکند.

: آیا آموختن موسیقی بخصوص سنتور جایز است ؟ ترغیب و تشویق دیگران 6699س 

 به آن 

 716ص: 

 چه حکمی دارد؟

ج : بکارگیری آالت موسیقی برای نواختن موسیقی غیر لهوی ، اگر برای اجرای 

سرودهای انقالبی یا دینی و یا برای اجرای برنامه های فرهنگی مفید و برنامه های دیگر 

با غرض عقالئی مباح باشد، اشکال ندارد به شرط اینکه مستلزم مفاسد دیگری نباشد و 

 آموختن و یاد دادن نوازندگی برای امر فوق فی نفسه اشکال ندارد.همچنین 

: گوش دادن به صدای زن هنگامی که شعر و غیر آن را با آهنگ و ترجیع می 6691س 

خواند اعم از اینکه شنونده ، جوان باشد یا خیر، مذکر باشد یا مؤنث چه حکمی دارد؟ و 

 اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چیست ؟

اگر صدای زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت و  ج :

ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد و فرقی بین موارد فوق 

 نیست .

 : آیا موسیقی سنّتی که میراث ملی ایران می باشد، حرام است یا خیر؟6691س 
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لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت محسوب ج : چیزی که از نظر عرف ، موسیقی 

شود، بطور مطلق حرام است و در این مورد فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و 

 موسیقی سنتی و غیر آن نیست .

: گاهی از رادیوهای عربی بعضی از آهنگهای موسیقی پخش می شود، آیا 6699س 

 گوش دادن به آنها بخاطر عالقه به شنیدن زبان عربی جایز است ؟

ج : گوش دادن به موسیقی لهوی متناسب با مجالس لهو و معصیت بطور مطلق حرام است 

 ی شود.و عالقه به شنیدن زبان عربی مجوز شرعی برای آن محسوب نم

: آیا تکرار اشعاری که بصورت آواز و بدون موسیقی خوانده می شوند جایز 6693س 

 است ؟

ج : غنا حرام است هر چند همراه با نواختن آالت موسیقی نباشد و منظور از غنا ترجیع 

صدا به نحوی است که مناسب با مجالس لهو و فسق باشد، ولی صرف تکرار شعر اشکال 

 ندارد.

ید و فروش آالت موسیقی چه حکمی دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام : خر6697س 

 است ؟

 ج : خرید و فروش آالت مشترک برای نواختن موسیقی غیر لهوی اشکال ندارد.

 : آیا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جایز است ؟6614س 

ه باشد و گنا ج : غنا صوتی است که با ترجیع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو

 که بطور مطلق حرام است حتّی اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثیه و غیره باشد.
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: امروزه موسیقی برای معالجه بعضی از بیماریهای روانی مانند افسردگی ، 6616س 

 اضطراب ، مشکالت جنسی و سرد مزاجی زنان بکار می رود، حکم آن چیست ؟

تخصص و امین این است که معالجه متوقف بر ج : اگر احراز شود که نظر پزشک م

استفاده از موسیقی است ، بکارگیری آن به مقداری که معالجه بیمار اقتضا می کند اشکال 

 ندارد.

: گوش دادن به غنا اگر باعث تمایل بیشتر انسان به همسرش شود، چه حکمی 6612س 

 دارد؟

دادن به غنا محسوب نمی  ج : مجرّد افزایش تمایل به همسر مجوّز شرعی برای گوش

 شود.

 712ص: 

: اجرای کنسرت توسط زن برای زنان با علم به اینکه گروه نوازندگان نیز زن 6613س 

 هستند، چه حکمی دارد؟

ج : اگر اجرای کنسرت به صورت ترجیع مطرب )غنا( نباشد و موسیقی هم که نواخته 

 ل ندارد.می شود از نوع لهوی حرام نباشد، این امر فی نفسه اشکا

: اگر معیار حرمت موسیقی ، لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است 6619س 

، پس آوازها و سرودهائی که باعث ایجاد طرب در بعضی از مردم حتّی کودک غیر 

ممیّز می شوند، چه حکمی دارند؟ و آیا گوش دادن به نوارهای مبتذلی که در آنها زنان 

د ولی طرب آور نیستند جایز است ؟ همچنین مسافرینی که سوار به صورت غنا می خوانن

 اتوبوس های عمومی که غالباً از این نوارها استفاده می کنند می شوند، چه تکلیفی دارند؟
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ج : چنانچه موسیقی یا آوازی که با ترجیع و طرب همراه است از لحاظ کیفیت یا مضمون 

الل نواختن یا خواندن از نوع غنا یا یا حالت خاص شخص نوازنده یا خواننده در خ

موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشد، گوش کردن به آن حرام است حتّی 

برای کسی که او را به طرب نیندازد و تحریک نکند و اگر در اتوبوس ها و ماشین های 

دداری ودیگر نوار غنا یا موسیقی لهوی پخش شود، مسافرین باید از گوش دادن به آن خ

 نموده و نهی از منکر کنند.

: آیا جایز است مردی غنای زن اجنبیه را به قصد لذت بردن از حالل خود گوش 6611س 

کند؟ آیا غنای زن برای شوهر و بر عکس جایز است ؟ و آیا این گفته صحیح است که 

و شارع مقدس غنا را به علت مالزمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن د

حرام کرده و تحریم غنا ناشی از تحریم آن مجالس است نظیر تحریم تجارت و ساخت 

مجسمه که فایده ای غیر از عبادت برای آن متصوّر نیست ، بنا بر این انتفاء مناط و علت 

 حکم در این زمان ، مستلزم انتفاء حرمت است ؟

ب طرب انگیز و مناس ج : گوش دادن به غنا که عبارت است از ترجیع صدا به نحوی که

با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً حرام است ، حتّی غنای زن برای شوهرش و بالعکس و 

قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمی کند و حرمت غنا و مجسمه سازی و 

مانند آن ، با تعّبد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شیعه محسوب می شوند و دائر 

دار مالکات فرضی و آثار روانی و اجتماعی نمی باشد، بلکه تا زمانی که این عنوان م

 حرام بر آنها صدق کند، حکم آنها حرمت و وجوب اجتناب بطور مطلق است .

: دانشجویان دانشکده علوم تربیتی باید در مرحله دروس اختصاصی در درس 6611س 

آنجا قطعه های موسیقی را آموخته و  سرودها و آوازهای انقالبی شرکت کنند زیرا در

بطور اجمالی با آنها آشنا می شوند. وسیله اصلی فراگیری این درس ارگ است ، آموختن 
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این درس که جزء واحدهای اجباری است چه حکمی دارد؟ خرید و استفاده از وسیله 

 مذکور برای ما چه حکمی دارد؟ و بخصوص خواهران نسبت به اجرای تمرین در برابر

 مردها چه وظیفه ای دارند؟

ج : استفاده از آالت موسیقی فی نفسه برای اجرای سرودهای انقالبی و برنامه های دینی 

 و فعالیت های فرهنگی و تربیتی مفید، اشکال ندارد و خرید و فروش آالت نوازندگی و

 713ص: 

ند هران می توانیاد دادن و فراگیری آن برای استفاده در امور مذکور اشکال ندارد و خوا

 با رعایت حجاب واجب و ضوابط شرعی در کالس درس حاضر شوند.

: بعضی از ترانه ها در ظاهر انقالبی هستند و عرف هم آنها را انقالبی می داند 6619س 

ولی نمی دانیم که آیا خواننده ، قصد خواندن یک ترانه انقالبی را داشته یا یک ترانه 

به اینکه خواننده مسلمان نیست ولی ترانه های او ملّی و  طرب آور و لهو را ، با توجه

متضمّن جمالتی بر ضد اشغال و همچنین تحریک مردم به مقاومت است ، گوش دادن 

 به این ترانه ها چه حکمی دارد؟

ج : اگر کیفیت آنها از نظر شنونده عرفاً، طرب آور و لهوی نباشد، گوش دادن به آنها 

ت خواننده و مضمون چیزی که می خواند در این باره تأثیری اشکال ندارد و قصد و نیّ

 ندارد.

: جوانی بعنوان مربّی و داور بین المللی ِ بعضی از ورزشها بکار اشتغال دارد. 6613س 

شغل او اقتضا می کند که به بعضی از باشگاههائی وارد شود که غنا و موسیقی حرام در 

ن کار مقداری از هزینه های زندگی او را تأمین آنها پخش می شود، با توجه به اینکه ای
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می کند و فرصتهای شغلی هم در محل زندگی او کم است ، آیا این کار برای او جایز 

 است ؟

ج : این شغل برای او اشکال ندارد هر چند گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی برای او 

و موسیقی حرام شود، حرام است امّا در موارد اضطراری جایز است داخل مجلس غنا 

ولی باید از گوش دادن به آن اجتناب کند و آنچه که بدون اختیار به گوش او می خورد، 

 اشکال ندارد.

: آیا فقط گوش دادن به موسیقی ، حرام است یا اینکه شنیدن آن هم حرام است 6617س 

 ؟

ج : شنیدن غنا یا موسیقی لهوی و طرب آور حکم گوش دادن را ندارد مگر در بعضی 

 از موارد که شنیدن از نظر عرف گوش دادن محسوب می شود.

: آیا نواختن موسیقی همراه قرائت قرآن با غیر از آالتی که استفاده از آنها در 6614س 

 مجالس لهو و لعب معمول است ، جایز است ؟

رآن کریم با صدای زیبا و صوت مناسب با شأن ِ قرآن کریم اشکال ندارد، ج : تالوت ق

بلکه امر راجحی است مشروط بر اینکه به حدّ غنای حرام نرسد، ولی نواختن موسیقی با 

 آن ، وجه شرعی ندارد.

 : طبل زدن در جشن های میالد و غیر آن چه حکمی دارد؟6616س 

قی به نحو لهوی و مطرب و مناسب با مجالس لهو ج : استفاده از آالت نوازندگی و موسی

 و گناه بطور مطلق حرام است .
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: آالت موسیقی که دانش آموزان مدارس عضو گروههای سرود آموزش و 6612س 

 پرورش از آنها استفاده می کنند چه حکمی دارند؟

ج : آن دسته از آالت موسیقی که در نظر عرف از آالت مشترک قابل استفاده برای 

ارهای حالل محسوب می شوند، جایز است بطور غیر لهوی برای مقاصد حالل بکار ک

گرفته شوند ولی آالتی که عرفاً از آالت مخصوص لهو محسوب می شوند جایز نیست 

 مورد استفاده قرار گیرند.

: آیا ساخت سنتور که از آالت موسیقی محسوب می شود و کسب درآمد با 6613س 

 آن به 

 719ص: 

شغل جایز است ؟ آیا بهره گیری از اموال و کمک به ساخت سنتور به منظور عنوان 

توسعه و تکمیل صنعت سنتورسازی و تشویق نوازندگان به نواختن آن جایز است ؟ و آیا 

 آموزش موسیقی سنتی ایرانی به قصد نشر و احیای موسیقی اصیل جایز است ؟

ج : استفاده از آالت نوازندگی موسیقی برای اجرای سرودهای ملّی یا انقالبی یا هر امر 

حالل و مفیدی تا زمانی که به حد طرب و لهو مناسب با مجالس لهو و معصیت نرسیده 

است اشکال ندارد. همچنین موسیقی و تعلیم و یاد گرفتن و ساختن آالت آن برای اهداف 

 ارد.مذکور فی نفسه اشکال ند

 : چه آالتی لهو محسوب می شوند و استفاده از آنها به هیچ وجه جایز نیست ؟6619س 

 ج : آالتی که نوعاً در لهو و لعب بکار می روند و منفعت حاللی دربر ندارند.
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: آیا گرفتن اجرت برای تکثیر نوارهای صوتی که محتوی امور حرامی هستند 6611س 

 جایز است ؟

گوش دادن به آن حرام است ، تکثیر و گرفتن اجرت برای آن هم  ج : هر نوار صوتی که

 جایز نیست .

 رقص 

: آیا رقص محلی در عروسی ها جایز است ؟ شرکت در این مجالس چه حکمی 6611س 

 دارد؟

ج : اگر رقص بگونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مستلزم فعل حرام یا 

شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید ترتّب مفسده ای باشد، جایز نیست و 

کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی باشد جایز نیست و در غیر این 

 صورت اشکال ندارد.

: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حالل ؟ و در 6619س 

 است ؟صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب 

ج : رقص بطور کلی اگر بگونه ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار 

حرام و یا ترتّب مفسده ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار 

 حرام ، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است .

ا مرد در بین زنان و زن در بین : رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و ی6613س 

 مردان ، چه حکمی دارد؟
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ج : اگر بگونه ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسده 

 ای باشد و یا زن در بین مردان بیگانه برقصد، حرام است .

: رقص دسته جمعی مردان چه حکمی دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال 6617س 

 لویزیون و غیر آن چه حکمی دارد؟از ت

ج : اگر رقص بگونه ای باشد که موجب تحریک شهوت شود و یا مستلزم کار حرامی 

باشد، حرام است ، ولی اگر نگاه کردن به آن باعث تأیید، فرد گناه کار و تجّری او و 

 ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.

دارد؟ اگر رفتن به عروسی  : رقص مرد برای مرد و زن برای زن چه حکمی6694س 

 بخاطر

 711ص: 

 احترام به عادتهای اجتماعی باشد آیا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟

ج : بطور کلی اگر رقص بگونه ای باشد که منجر به تحریک شهوت شود یا مستلزم فعل 

حرام یا ترتّب مفسده ای باشد، حرام است . ولی اصل شرکت در عروسی هایی که 

احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تائید، مرتکب کار حرام محسوب 

 ، اشکال ندارد.نشود و موجب ابتال به حرام هم نشود

 : آیا رقص زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش حرام است ؟6696س 

 ج : اگر رقص زن برای شوهرش یا بر عکس ، همراه ارتکاب حرامی نباشد، اشکال ندارد.

: آیا رقصیدن در جشن عروسی فرزندان جایز است هر چند توسط پدران یا 6692س 

 شد؟مادران در مجالس عروسی فرزندانشان با
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ج : اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است . هر چند توسط پدران و مادران در مجالس 

 عروسی فرزندانشان باشد.

: زن شوهرداری در عروسیها بدون اطالع شوهرش در برابر بیگانگان می رقصد 6693س 

 و این عمل را چندین بار تکرار کرده و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر

 نمی کند، تکلیف چیست ؟

ج : رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر 

 هم فی نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز می گردد.

: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستایی که آالت موسیقی در 6699س 

 می رود چه حکمی دارد؟ و تکلیف ما در برابر آن چیست ؟ آنها بکار

ج : رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصی که موجب مفسده و برانگیخته 

شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگیری آالت موسیقی و گوش دادن به آنها هم 

ز موارد نهی ا اگر به صورت لهوی و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این

 منکر است .

: رقص کودک ممیّز در مجالس زنان یا مردان ، اعم از اینکه پسر باشد یا دختر، 6691س 

 چه حکمی دارد؟

ج : کودک غیر بالغ چه پسر و چه دختر تکلیفی ندارد ولی سزاوار نیست افراد بالغ او را 

 تشویق به رقص کنند.

 حکمی دارد؟ : ایجاد مراکزی برای آموزش رقص چه6691س 

 ج : ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسالمی منافات دارد.
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: رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در 6699س 

برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از اینکه سببی باشند یا نسبی ، چه حکمی 

 دارد؟

م فرقی بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقی نمی کند که در برابر محرم ج : در رقص حرا

 باشد یا در برابر نامحرم .

: آیا مبارزه نمایشی با عصا در عروسی ها جایز است ؟ اگر همراه آن آالت 6693س 

 موسیقی 

 711ص: 

 بکار روند چه حکمی دارد؟

د، طر بر جان انسان نباشج : اگر به صورت بازی ورزشی تفریحی باشد و در آن خوف خ

فی نفسه اشکال ندارد، ولی بکارگیری آالت موسیقی به نحو لهوی و طرب آور، به هیچ 

 وجه جایز نیست .

چه حکمی دارد؟ )نوعی رقص محلی است که در آن افراد دستها را « دبکه: »6697س 

ین ی به زمبه هم انداخته و بگونه ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدن

می کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می کند.( ج : دبکه حکم رقص را دارد. بنا 

بر این اگر بگونه ای باشد که شهوت را تحریک کند یا همراه با استفاده از آالت لهو و 

بصورت لهوی باشد و یا فسادی بر آن مترتّب شود، حرام است و در غیر این صورت 

 اشکال ندارد.

 ن دست زد
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: آیا دست زدن برای زنان در مجالس شادی زنانه مانند والدت ها و عروسی ها 6634س 

جایز است ؟ و بر فرض جواز اگر، صدای آن به بیرون از مجلس برود بطوریکه به گوش 

 مردان بیگانه برسد، چه حکمی دارد؟

تّی اگر حج : دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده ای بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد 

 اجنبی صدای آن را بشنود.

: دست زدن همراه با شادی و خواندن و ذکر صلوات بر پیامبر اکرم و آل او 6636س 

در جشنهایی که به مناسبت ایام والدت ائمه معصومین « صلوات اهلل علیهم اجمعین »

 و اعیاد وحدت و مبعث برگزار می شود چه حکمی دارد؟« صلوات اهلل علیهم اجمعین »

اگر این جشن ها در مکانهای عبادت مانند مسجد و نمازخانه های ادارات و مؤسسات 

 دولتی و یا حسینیه ها برگزار شوند، حکم آنها چیست ؟

ج : بطور کلی کف زدن فی نفسه به نحو متعارف در جشنهای اعیاد یا برای تشویق و 

تائید و مانند آن اشکال ندارد ولی بهتر است فضای مجالس دینی بخصوص مراسمی که 

در مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها برگزار می شود، به ذکر صلوات و تکبیر معطّر 

 .گردد تا انسان به ثواب آنها برسد

 فیلم و عکس نامحرم 

: نگاه کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه کردن 6632س 

به صورت زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیر مسلمان و بین 

 پخش آن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟

ج : نگاه کردن به تصویر زن نامحرم ، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا 

بر این اگر نگاه از روی لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به 
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زن مسلمانی که بیننده آن را می شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب نباید 

نامحرم که بطور مستقیم از تلویزیون پخش می شود، نگاه کرد ولی در به تصویر زن 

 پخش 

 719ص: 

 غیر مستقیم تلویزیونی اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشکال ندارد.

: مشاهده برنامه های تلویزیونی که از ماهواره دریافت می شوند، چه حکمی 6633س 

جاور دولتهای خلیج فارس برنامه های تلویزیونی آن دولتها دارد؟ اگر ساکنان استانهای م

 را مشاهده کنند، حکم آن چیست ؟

ج : از آنجا که برنامه هایی که توسط ماهواره های غربی پخش می شوند و همچنین 

برنامه های تلویزیونی بیشتر دولتهای مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه کننده و 

فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهی و فساد و ارتکاب تحریف حقایق و لهو و 

 کارهای حرام می گردد، بنا بر این دریافت و دیدن آنها جایز نیست .

 : آیا دیدن یا شنیدن برنامه های طنز از رادیو و تلویزیون اشکال دارد؟6639س 

اشکال ندارد مگر  ج : گوش دادن به برنامه های طنز و نمایش های فکاهی و دیدن آنها

 آن که مستلزم اهانت به مؤمنی باشد.

: هنگام جشن عروسی چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل 6631س 

نداشتم ، این عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع آوری آنها 

 بر من واجب است ؟
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رد و یا بر فرض ترتّب مفسده ، شما در ج : اگر وجود عکسها نزد دیگران مفسده ای ندا

دادن عکسها به دیگران نقشی نداشته اید یا جمع کردن آنها از دیگران برای شما مشقّت 

 دارد، تکلیفی در این باره ندارید.

و شهدا برای ما زنان از این جهت که به « قدس سره »: آیا بوسیدن تصاویر امام 6631س 

 ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

ج : به طور کلی تصویر شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسیدن تصویر به عنوان احترام 

و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتی که قصد ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، 

 اشکال ندارد.

: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهای سینمایی و غیر آن ، در 6639س 

 آنان را نشناسیم ، جایز است ؟صورتی که 

ج : نگاه کردن به فیلم ها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد و در صورتی که 

از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولی 

وی شهوت ز ربا توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه ای که شهوت برانگیز است ، غالباً ا

 بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه می باشد، بنا بر این دیدن آنها حرام است .

: آیا جایز است زن در جشن های عروسی بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ 6633س 

 و بر فرض جواز، آیا مراعات حجاب کامل در آن واجب است ؟

ولی اگر احتمال بدهد که اجنبی ج : اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نیست 

عکس او را ببیند و عدم رعایت حجاب کامل منجر به مفسده ای شود، مراعات آن واجب 

 است .

 713ص: 
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 : آیا برای زنان ، دیدن کشتی مردان جایز است ؟6637س 

ج : اگر مشاهده آن با حضور در میدان کشتی و بطور مستقیم باشد و یا آن را بطور زنده 

از تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه  و مستقیم

 و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

: اگر عروس در شب جشن عروسی روپوش روشن و نازکی بر سرش بیندازد، 6674س 

 آیا جایز است مرد اجنبی از او عکس بگیرد؟

 مستلزم نگاه حرام به زن اجنبی باشد جایز نیست ، وگرنه اشکال ندارد.ج : اگر 

: گرفتن عکس زن غیر محجّبه در بین محارمش چه حکمی دارد؟ اگر احتمال 6676س 

 داده شود که مرد اجنبی آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست ؟

گیرد، از محارم او باشد،  ج : اگر عکاسی که به او نگاه می کند و عکس وی را می

عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسی که او را نمی شناسد 

 اشکال ندارد.

: بعضی از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه می کنند و برای کار خود توجیهات 6672س 

وت شه ساختگی ارائه می دهند، حکم آن چیست ؟ و اگر دیدن این تصاویر مقداری از

 انسان را تسکین دهد و در جلوگیری از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمی دارد؟

ج : اگر نگاه کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که منجر به تحریک 

شهوت او می شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اینصورت نگاه کردن به 

بخاطر آن انسان به حرام دیگری نمی افتد، مجوز ارتکاب فعلی  آنها حرام است و این که

 که شرعاً حرام است ، نمی باشد.
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: حضور در جشنهایی که موسیقی در آنها نواخته می شود و افراد مبادرت به 6673س 

رقص می کنند، برای فیلمبرداری چه حکمی دارد؟ فیلمبرداری مرد از مجالس مردان و 

زن از مجالس زنان چه حکمی دارد؟ ظاهر کردن فیلم های جشن های عروسی توسط 

انواده را نشناسد، دارای چه حکمی است ؟ و مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خ

همچنین ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمی دارد؟ و آیا استفاده از موسیقی در آن فیلم 

 ها جایز است ؟

ج : حضور در جشن های شادی و فیلمبرداری مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس 

حرام و یا ارتکاب هر عمل زنان در صورتی که مستلزم گوش دادن به غنا یا موسیقی 

حرام دیگری نباشد، اشکال ندارد. ولی فیلمبرداری مردان از مجالس زنان یا زنان از 

مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ریبه یا مفاسد دیگری باشد، جایز نیست و 

همچنین بکارگیری موسیقی مطرب لهوی که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فیلم 

 حرام است .ها نیز 

: با توجه به کیفیت فیلم ها )خارجی یا داخلی ( و موسیقی که از تلویزیون 6679س 

 جمهوری اسالمی پخش می شود، دیدن و گوش دادن به آنها چه حکمی دارد؟

ج : اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقی که از رادیو و تلویزیون پخش می 

مناسب با مجالس لهو و گناه است و یا دیدن فیلمی که شود از نوع موسیقی مطرب لهوی 

 از 

 717ص: 

تلویزیون پخش می شود، مفسده دارد، دیدن و شنیدن ِ آنها برای آنان جایز نیست و مجرّد 

 پخش از رادیو و تلویزیون حجّت شرعی برای جواز محسوب نمی شود.
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و امیر  « علیه و آله صلی اهلل» : تهیه و فروش تصاویر منسوب به پیامبر اکرم 6671س 

 برای نصب آنها در مراکز دولتی چه حکمی دارد؟« علیهما السالم »المؤمنین و امام حسین 

ج : این کار فی نفسه از نظر شرعی اشکال ندارد به شرط اینکه مشتمل بر اموری که از 

نظر عرف ، اهانت و بی احترامی محسوب می شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات 

 نداشته باشد.

: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت می شوند، چه حکمی 6671س 

 دارد؟

 ج : باید از آنها اجتناب شود.

: تلویزیونها یا کانالهای پخش مستقیم ماهواره ای یک سلسله برنامه های 6679س 

ه ترویج ی است و باجتماعی را به نمایش می گذارند که بیانگر مسائل اجتماعی جامعه غرب

افکار فاسدی از قبیل تشویق به اختالط زن و مرد و ترویج روابط نامشروع می پردازند، 

بطوری که این برنامه ها بعضی از مؤمنین را نیز تحت تأثیر قرار داده است . دیدن آنها 

برای کسی که احتمال تأثیر پذیری او می رود، چه حکمی دارد؟ آیا این حکم نسبت به 

که آن برنامه ها را به قصد نقد و بیان نکات منفی آنها و نصیحت مردم به ندیدن  کسی

 آنها، می بیند، تفاوت دارد؟

ج : نگاه به این برنامه ها اگر از روی لذّت بوده و یا خوف تأثیر پذیری و فساد، وجود 

کات ن داشته باشد، جایز نیست . ولی مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و

منفی آنها برای کسی که اهلیّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه ها تأثیر نمی 

 پذیرد و به فساد نمی افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتی باشد باید رعایت شود.
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: آیا نگاه کردن به موی گوینده تلویزیون که آرایش کرده و سر و سینه اش 6673س 

 ز است ؟پوششی ندارد، جای

ج : مجرّد نگاه کردن چنانچه از روی لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن 

 نباشد و به صورت پخش مستقیم هم نباشد، اشکال ندارد.

 : آیا دیدن فیلمهای شهوت انگیز برای فرد متأهل جایز است ؟6677س 

ج : اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز 

 نیست .

: دیدن فیلمهایی که راه صحیح نزدیکی با زن باردار را آموزش می دهند، برای 6244س 

 مردان متأهل ، با توجه به اینکه باعث به حرام افتادن آنان نمی شود، چه حکمی دارد؟

 همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه است ، جایز نیست . ج : دیدن این فیلم ها که

: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلمها و مجالت و نشریات و نوارها 6246س 

برای تشخیص موارد مجاز آنها، با توجه اینکه نظارت ، مستلزم مشاهده عینی و گوش 

 دادن به آنهاست ، چه حکمی دارد؟

 ه آنها توسط مأمورین نظارت ، در مقام انجام وظیفه قانونی به ج : دیدن و گوش دادن ب

 794ص: 

مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولی باید از قصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است 

افرادی که برای نظارت و بررسی گمارده می شوند از جهت فکری و روحی زیر نظر و 

 راهنمایی مسئولین باشند.
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ای ویدئویی که گاهی تصاویر منحرف کننده ای دارند، به قصد : دیدن فیلمه6242س 

 نظارت و حذف بخش های فاسد آنها برای ارائه به دیگران چه حکمی دارد؟

ج : دیدن این فیلمها اگر به منظور اصالح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه کننده آنها 

ادن به کند مصون از افتباشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسی که اقدام به این کار می 

 حرام باشد.

: آیا برای زن و شوهر دیدن فیلمهای ویدئویی جنسی در خانه ، جایز است ؟ 6243س 

آیا برای فرد مبتال به قطع نخاع دیدن این فیلم ها به قصد تحریک شهوت و تمکّن از 

 نزدیکی با همسرش ، جایز است ؟

 ی جایز نیست .ج : برانگیختن شهوت توسط فیلمهای ویدئویی جنس

: مشاهده پنهانی فیلم ها و تصاویری که طبق قانون دولت اسالمی ممنوع هستند، 6249س 

اگر مفسده ای نداشته باشند، چه حکمی دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهای جوان 

 چیست ؟

 ج : با فرض ممنوع بودن ، اشکال دارد.

: مشاهده فیلمهایی که گاهی در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوری اسالمی 6241س 

 و مقام معظم رهبری هستند، چه حکمی دارد؟

 ج : واجب است از آنها اجتناب شود.

: دیدن فیلمهای ایرانی که بعد از انقالب تولید شده اند و در آنها زنان با حجاب 6241س 

 موزیهایی نیز دارند، چه حکمی دارد؟ناقص ظاهر می شوند و گاهی بدآ
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ج : اصل مشاهده این فیلم ها اگر به قصد لذت و ریبه نباشد و موجب وقوع در مفسده 

هم نگردد، فی نفسه اشکال ندارد ولی فیلمسازان باید از تهیه و تولید فیلمهایی که با تعالیم 

 ارزشمند اسالمی منافات دارد، خودداری کنند.

رضه فیلمهایی که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، چه حکمی دارد؟ : توزیع و ع6249س 

همچنین توزیع نوارهای موسیقی که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه 

 حکمی دارد؟

ج : اگر فیلم ها یا نوارها به نظر مکلّف عرفاً مشتمل برغنا یا موسیقی مطرب و لهوی 

اشد، توزیع و عرضه آنها و همچنین دیدن و گوش دادن مناسب ِ با مجالس لهو و گناه ب

به آنها برای او جایز نیست و مجرّد تأیید بعضی از ادارات مربوطه تا زمانی که نظر مکلّف 

در تشخیص موضوع بانظر تأیید کنندگان مخالف است ، دلیل شرعی برای جواز محسوب 

 نمی شود.

های زنانه که عکس زنان اجنبی در : خرید و فروش و نگهداری مجلّات لباس 6243س 

 آنها وجود دارد و برای انتخاب لباس بکار می روند، چه حکمی دارد؟

ج : مجرّد وجود عکس های زنان اجنبی در این مجلّات مانع جواز خرید و فروش و بهره 

برداری از آنها برای انتخاب لباس نیست مگر آن که عکس ها، به گونه ای باشد که 

 موجب 

 796ص: 

 مفسده شود.

 : آیا خرید و فروش دوربین فیلمبرداری جایز است ؟6247س 
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ج : خرید و فروش دوربین فیلمبرداری تا زمانی که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، 

 اشکال ندارد.

: خرید و فروش و اجاره فیلمهای ویدئویی مبتذل و همچنین و یدئو چه حکمی 6264س 

 دارد؟

ر بردارنده تصاویر زننده ای که شهوت را تحریک کرده و موجب ج : اگر فیلم ها د

انحراف و فساد می شوند و یا مشتمل بر غنا و موسیقی مطرب و لهوی و مناسب با مجالس 

لهو و گناه باشند، تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم ها و همچنین اجاره و یدئو برای 

 استفاده از آن در این امور، جایز نیست .

: آیا گوش دادن به اخبار و برنامه های علمی و فرهنگی رادیوهای خارجی جایز 6266س 

 است ؟

 ج : در صورتی که موجب انحراف و فساد نشود، جایز است .

 آنتن های ماهواره ای 

: آیا خرید و نگهداری و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه های تلویزیونی از 6262س 

 دستگاه گیرنده مجانی به دست انسان برسد چه حکمی دارد؟ ماهواره جایز است ؟ و اگر

ج : دستگاه آنتن ماهواره ای از این جهت که صرفاً وسیله ای برای دریافت برنامه های 

تلویزیونی است که هم برنامه های حالل دارد و هم برنامه های حرام ، حکم آالت 

تفاده در امور حرام ، حرام مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای اس

است و برای استفاده های حالل جایز است . ولی چون این وسیله برای کسی که آن را 

در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه های حرام را کاملًا فراهم می کند و گاهی نگهداری 

 یآن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد، خرید و نگهداری آن جایز نیست مگر برای کس
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که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی کند و بر تهیه و نگهداری آن در 

خانه اش مفسده ای هم مترتّب نمی شود. لکن اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد 

 باید مراعات گردد.

: آیا خرید و فروش دستگاه دریافت کننده کانالهای ماهواره ای برای گرفتن 6263س 

های ماهواره ای جمهوری اسالمی برای کسی که در خارج از جمهوری اسالمی کانال

 زندگی می کند، جایز است ؟

ج : دستگاه مذکور هر چند از آالت مشترکی است که قابلیت استفاده حالل را دارد ولی 

چون غالباً از آن بهره برداری حرام می شود و عالوه بر این بهره گیری از آن در خانه 

یگری را هم در بر دارد، بنا بر این خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست ، مفاسد د

مگر برای کسی که اطمینان دارد از آن بهره برداری حرام نمی کند و نصب آن در خانه 

 نیز مفسده دیگری را دربر ندارد.

ر و : اگر آنتن ماهواره ای عالوه بر دریافت کانالهای جمهوری اسالمی ، اخبا6269س 

بعضی از برنامه های مفید کشورهای خلیج و عربی و همه کانالهای غربی و فاسد را 

 دریافت کند چه حکمی دارد؟

 792ص: 

ج : معیار جواز استفاده از این دستگاه برای گرفتن برنامه های کانالهای تلویزیونی ، همان 

 د داشته باشد.ی وجواست که قبلًا گذشت بدون اینکه بین کانالهای غربی و غیر آن تفاوت

: استفاده از آنتن ماهواره ای برای آگاهی از برنامه های علمی یا قرآنی و مانند 6261س 

آن که از طریق ماهواره توسط دولتهای غربی یا کشورهای مجاور خلیج فارس و غیر 

 آنها پخش می شوند چه حکمی دارد؟
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های علمی یا قرآنی و مانند آن ، ج : استفاده از این دستگاه برای دیدن و شنیدن برنامه 

هر چند فی نفسه مانعی ندارد، ولی به دلیل این که برنامه هایی که از طریق ماهواره توسط 

دولتهای غربی و بیشتر کشورهای همسایه پخش می شوند، غالباً در بردارنده آموزش 

حتّی  و افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامه های لهو و فساد هستند

مشاهده برنامه های علمی یا قرآن از طریق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام 

می گردد، بنا بر این شرعاً استفاده از آنتن های مذکور برای دیدن آن برنامه ها حرام است 

مگر آنکه برنامه های مفید علمی یا قرآنی محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هیچ فساد 

 به عمل حرامی نباشد، البته اگر قانونی باشد باید مراعات شود. یا ابتالء

: شغل ما تعمیر دستگاههای گیرنده برنامه های رادیو و تلویزیونی است ، در این 6261س 

اواخر مراجعات زیادی برای نصب قطعات و تعمیر آنتن های ماهواره ای صورت می 

 گیرد، تکلیف ما در این باره چیست ؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمی دارد؟

ج : اگر از این دستگاه برای امور حرام استفاده شود که غالبًا همینطور است و یا شما علم 

داشته باشید به اینکه کسی که قصد تهیه آنتن ماهواره ای را دارد، برای امور حرام از آن 

استفاده می کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه اندازی و تعمیر و فروش قطعات 

 آن جایز نیست .

 تئاتر و سینما

: آیا در صورت لزوم ، استفاده از لباس رسمی علمای دین و قضات در فیلمهای 6269س 

سینمایی جایز است ؟ آیا تدوین و تولید فیلمهای سینمایی با صبغه دینی و عرفانی راجع 

به علمای گذشته یا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسالم و بدون اسائه ادب و بی 

به آنان جایز است یا خیر؟ بخصوص با توجه به اینکه هدف ، ارائه ارزشهای واال احترامی 

و عمیق ترسیم شده توسط دین حنیف اسالم و بیان مفهوم عرفان و فرهنگ اصیلی که 
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امتیاز امت اسالمی ما محسوب می شود و همچنین مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن می 

 و تأثیر زیادی بخصوص بر نسل جوان دارد؟ باشد و بیان آنها با زبان سینما جذابیت

ج : با توجه به اینکه سینما وسیله ای برای آگاهی و تبلیغ است ، بنا بر این به تصویر 

کشیدن و ارائه هر چیزی که ممکن است از آن برای رشد فکری جوانان و غیر آنان و 

اهها ی از این رارتقای آگاهی و ترویج فرهنگ اسالمی استفاده شود، اشکال ندارد. یک

معرفی شخصیت عالمان دین و زندگی اختصاصی آنان و همچنین سایر دانشمندان و 

صاحب منصبان و زندگی خصوصی آنان است ، ولی رعایت شئونات اختصاصی و احترام 

 آنان و همچنین حریم زندگی خصوصی 

 793ص: 

 د.اسالم استفاده شو آنان واجب است و همچنین نباید از آن برای ارائه مفاهیم منافی با

: ما تصمیم به ساخت یک فیلم داستانی و حماسی گرفته ایم که حادثه جاوید 6263س 

ها به بخاطر آن« علیه السالم » کربال را ترسیم نموده و اهداف بزرگی را که امام حسین 

م در این فیل «علیه السالم » شهادت رسید، بیان کند، با توجه به اینکه شخصیت امام حسین 

به صورت یک فرد عادی و قابل رؤیت با چشم نشان داده نشده بلکه در تمامی مراحل 

فیلمبرداری و تولید و نورپردازی به صورت یک شخصیت نورانی نشان داده شده است 

فیت جایز با این کی« علیه السالم » ، آیا ساخت این فیلم و نشان دادن شخصیت امام حسین 

 است ؟

س منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت ج : اگر فیلم بر اسا

 «سالم اهلل علیهم اجمعین »واالی امام حسین علیه السالم و اصحاب و اهل بیت گرامی او 

ساخته شود، اشکال ندارد، ولی چون حفظ قداست موضوع چنانکه شایسته آن است و 
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نا بسیار مشکل است ب« اجمعین  سالم اهلل علیهم»حفظ حرمت سید الشهدا و اصحاب او 

 بر این باید در این زمینه احتیاط شود.

: پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و بر عکس ، برای بازی در تئاتر و سینما چه 6267س 

 حکمی دارد؟ تقلید صدای مردان توسط زنان و بر عکس چه حکمی دارد؟

ات یگری و بیان خصوصیج : پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صدای او هنگام باز

 یک شخص حقیقی ، اگر سبب فساد نگردد، بعید نیست که جایز باشد.

: استفاده زنان از انواع کِرم و لوازم آرایش در تئاترها و نمایش هایی که توسط 6224س 

 مردان هم دیده می شوند، چه حکمی دارد؟

ادی صورت بگیرد و فس ج : اگر آرایش توسط خود آنان یا زنان و یا یکی از محارم ایشان

هم بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست . البته صورت 

 آرایش شده باید از نامحرم پوشانده شود.

 نقاشی و مجسمه سازی 

: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات زنده اعم از 6226س 

رد؟ خرید و فروش و نگهداری و ارائه آنها در گیاهان ، حیوانات و انسان چه حکمی دا

 نمایشگاه چه حکمی دارد؟

ج : ساخت مجسمه و نقاشی و ترسیم موجودات بی روح اشکال ندارد و همچنین نقاشی 

و ترسیم چهره موجودات ذی روح ، اگر بدون برجستگی باشد و یا مجسمه آنها که به 

سمه انسان یا سایر حیوانات به صورت غیر کامل باشد، اشکال ندارد، ولی ساخت مج

صورت کامل اشکال دارد. امّا خرید و فروش و نگهداری نقاشی و مجسمه جایز است و 

 ارائه آنها در نمایشگاه هم اشکال ندارد.
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: در روش تحصیلی جدید، درسی با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد که بخشی 6222س 

مان به دانش آموزان دستور ساخت از آن مخصوص مجسمه سازی است ، بعضی از معل

عروسک یا مجسمه سگ یا خرگوش و امثال آن را از پارچه یا چیز دیگری به عنوان 

 صنایع دستی 

 799ص: 

می دهند، حکم ساخت اشیاء مذکور چیست ؟ امر معلمان به دانش آموزان راجع به 

 تأثیر دارد؟ ساخت آنها چه حکمی دارد؟ آیا کامل بودن یا نبودن اجزای آنها در حکم

ج : اگر به نظر عرف به عنوان مجسمه حیوانی که اجزای آن کامل است ، محسوب نشود 

 و یا دانش آموزان به سن تکلیف نرسیده باشند، اشکال ندارد.

: ترسیم و نقاشی قصه های قرآنی توسط کودکان و نوجوانان چه حکمی دارد؟ 6223س 

دریا  مثال قصه اصحاب فیل یا شکافته شدنمثل اینکه از کودکان خواسته شود که بطور 

 و غیر آنها را رسم کنند؟« علیه السالم » برای حضرت موسی 

ج : این کار فی نفسه اشکال ندارد ولی باید بر اساس متن حقایق و وقایع باشد و از بیان 

 امور مخالف واقع و یا اموری که موجب هتک حرمت هستند، اجتناب شود.

روسک و یا مجسمه موجودات ذی روح اعم از انسان یا غیر آن : آیا ساخت ع6229س 

 به وسیله دستگاه مخصوص آن جایز است ؟

ج : اگر ساخت مجسمه بوسیله دستگاه ، مستند به فعل مستقیم انسان نباشد، اشکال ندارد 

 در غیر این صورت اشکال دارد.
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ی که مجسمه : ساخت زیور آالت بصورت مجسمه چه حکمی دارد و آیا مواد6221ّس 

 ها از آنها ساخته می شوند، در حکم به حرمت تأثیر دارند؟

ج : ساخت مجسمه موجودات ذی روح در صورتی که مجسمه کامل بوده و یک نفر آن 

را بسازد اشکال دارد و در این مورد فرقی بین موادی که مجسمه از آنها ساخته می شود 

 زینت بکار می روند یا برای غیر آن . وجود ندارد و همچنین تفاوت نمی کند که برای

: آیا بازگرداندن اعضای عروسک مانند دست و پا و سر، مشمول حکم حرمت 6221س 

 مجسمه سازی است ؟ و مجسمه سازی بر آن صدق می کند؟

ج : مجرّد ساخت اعضا یا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نمی شود و بنا بر 

این اشکال ندارد، بله ، متصل کردن اعضا تا تکمیل شکل حیوان ذی روح اعم از انسان 

 و غیر آن ، عمل مجسمه سازی محسوب می شود.

هایی عکس: عمل خالکوبی که نزد بعضی از مردم متعارف است و به این طریق 6229س 

بر روی بدن کشیده می شود بطوری که ثابت باقی مانده و از بین نمی روند، چه حکمی 

 دارد؟ آیا مانع از صحت وضو یا غسل می شود؟

ج : خالکوبی حرام نیست و اثری که از آن در زیر پوست باقی می ماند مانع از رسیدن 

 آب نیست و وضو و غسل با آن صحیح است .

ی از نقاشان معروف هستند و کار آنان ترمیم و بازسازی تابلوهای : زن و شوهر6223س 

هنری است ، بسیاری از آن تابلوها جامعه مسیحی را نشان می دهند و در بعضی از آنها 

د دارد وجو« علیه السالم » و حضرت مسیح « علیها السالم »شکل صلیب و حضرت مریم 

 و صاحبان 

 791ص: 
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اد از طرف کلیساها بعد از آنکه بر اثر قدمت یا غیر آن مؤسسات و شرکتها و برخی افر

مقداری از آن تابلوها از بین رفته ، برای مرّمت و اصالح تابلوها به آنها رجوع می کنند، 

با توجه به اینکه بیشتر تابلوها به همین صورت هستند و مرمّت تابلو تنها شغل آنان است 

ن حنیف اسالم هم پایبند هستند آیا ترمیم آ که با آن زندگی می کنند و به تعالیم دین

 تابلوها و استفاده از اجرتی که برای این کار می گیرند، جایز است ؟

ج : مجرّد مرمّت و بازسازی تابلوهای هنری اشکال ندارد حتّی اگر جامعه مسیحی را 

 علیها»م و یا حضرت مری« علیه السالم » توصیف کند و یا مشتمل بر نقش حضرت مسیح 

باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشکال ندارد و همچنین اتخاذ این کار به « السالم 

عنوان شغل و زندگی با درآمد آن هم بدون اشکال است مگر آنکه ترویج باطل و 

 گمراهی و یا مستلزم مفاسد دیگری باشد.

 سحر و شعبده و احضار ارواح و جن ّ 

شعبده و اقدام به بازیهایی که همراه با تردستی  : یاد گرفتن و یاد دادن و دیدن6227س 

 هستند، چه حکمی دارد؟

ج : یاد دادن و یاد گرفتن شعبده حرام است ، ولی بازیهایی که همراه با سرعت حرکت 

 و تردستی هستند و از انواع شعبده محسوب نمی شوند، اشکال ندارد.

گری که از امور غیبی خبر : آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج ها و علوم دی6234س 

 می دهند، جایز است ؟

ج : آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است ، غالباً تا این حد که موجب یقین و 

اطمینان به کشف امور غیبی و خبر دادن از آنها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولی آموختن 
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رّتب که مفسده ای بر آنها مت علومی مانند جفر و رمل بطور صحیح اشکال ندارد به شرطی

 نشود.

: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است ؟ و آیا احضار ارواح و مالئکه و 6236س 

 جن جایز است ؟

ج : علم سحر و یاد گرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقالئی و مشروع 

رد و وسائل و اغراض ، باشد و امّا احضار ارواح و مالئکه و جن ، بر حسب اختالف موا

 احکام مختلفی دارد.

: مراجعه مؤمنین به بعضی از کسانی که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به 6232س 

معالجه می کنند، با توجه به اینکه یقین دارند که آنها فقط کار خیر انجام می دهند چه 

 حکمی دارد؟

 از راههایی که شرعاً حالل هستند،ج : این کار فی نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اینکه 

 اقدام شود.

 : آیا فالگیری از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است ؟6233س 

 ج : اخبار به کذب جایز نیست .

 791ص: 

 هیپنوتیزم 

 : آیا هیپنوتیزم جایز است ؟6239س 
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ج : اگر به منظور غرض عقالئی و با رضایت کسی که می خواهد هیپنوتیزم شود صورت 

 بگیرد و همراه با کار حرامی هم نباشد، اشکال ندارد.

: عدّه ای نه به قصد درمان بلکه به منظور نشان دادن قدرت روحی انسان مبادرت 6231س 

دی که در این زمینه صاحب به هیپنوتیزم می کنند، آیا این عمل جایز است ؟ آیا افرا

 تجربه هستند ولی متخصّص آن نیستند، جایز است اقدام به این کار کنند؟

ج : بطور کلی یادگیری هیپنوتیزم و استفاده از آن به غرض عقالئی حالل و قابل مالحظه 

اشکال ندارد به شرط اینکه با رضایت و موافقت کسی باشد که می خواهد به خواب 

 ضرر معتنابهی هم برای او نداشته باشد.مصنوعی برود و 

 بخت آزمایی 

: خرید و فروش بلیطهای بخت آزمایی و جایزه ای که مکلّف می برد، چه 6231س 

 حکمی دارد؟

ج : خرید و فروش بلیطهای بخت آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است 

 ، مالک آن نمی شود و حق دریافت آن را ندارد.

: تهیه اوراقی که به نام ارمغان بهزیستی بین مردم منتشر می شود و پرداخت پول 6239س 

 برای آنها و شرکت در قرعه کشی این برگه ها، چه حکمی دارد؟

ج : توزیع و نشر اوراق جمع آوری تبرّعات از مردم برای صرف آن در امور خیریّه و 

هّیه ندارد و همچنین پرداخت وجه برای تتشویق و ترغیب متبرّعین با قید قرعه منع شرعی 

 این اوراق به قصد شرکت در امور خیر، مانعی ندارد.
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: شخصی ماشینی دارد که آن را در معرض بخت آزمایی قرار داده است ، به 6233س 

این صورت که فرد شرکت کننده در مسابقه اقدام به خرید برگه ای که در تاریخ معیّن 

کشی خواهد شد می کند و در پایان مدّت مذکور و شرکت کردن و به قیمت معیّنی قرعه 

تعدادی از مردم ، قرعه کشی صورت می گیرد و کسی که قرعه به نام او در آمده ، برنده 

می شود و ماشین گران قیمت را تحویل می گیرد، آیا این روش برای فروش ماشین از 

 طریق قرعه کشی شرعاً جایز است ؟

شخصی که در قرعه کشی شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده ، در ج : فروش ماشین به 

صورتی که خرید و فروش بعد از قرعه کشی انجام پذیرد، اشکال ندارد، ولی تصرّف 

فروشنده در اموال افراد دیگری که مال خود را برای شرکت در قرعه کشی به او پرداخت 

 وال را به آنان برگرداند.کرده اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن ام

: آیا فروش اوراق جمع آوری کمکهای خیرخواهانه عموم مردم به این صورت 6237س 

که بعداً قرعه کشی شده و قسمتی از مال جمع آوری شده به عنوان هدیه به برندگان داده 

 شود و بقیه آن صرف کارهای عام المنفعه شود، جایز است ؟

 صحیح نیست ، بله انتشار این اوراق « بیع »نوان ج : نامگذاری این عمل تحت ع

 799ص: 

و جمع آوری کمک ها برای امور خیریّه اشکال ندارد و تشویق مردم به کمک کردن با 

وعده اعطای جایزه به کسی که قرعه به نام او در آید، جایز است . مشروط بر این که 

 ایند.مردم این اوراق را به قصد شرکت در امور خیر، تهیّه نم
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: آیا خرید اوراق قرعه کشی بخت آزمایی )لوتو(، با توجه به اینکه تحت 6294س 

سود آن به مؤسسه های خیریّه زنان پرداخت می شود،  24مالکیت شرکت خاصی است و 

 جایز است یا خیر؟

ج : برگه های بخت آزمایی ، مالیّت ندارند و این اوراق در حکم آلت قمار هستند بنا بر 

د و فروش آنها جایز نیست و مبلغی را هم که برندگان قرعه کشی این برگه ها این خری

 دریافت می کنند، حالل نیست .

 رشوه 

: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، 6296س 

ارها کاموالی را به کارمندان بانک می بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن 

را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی دهند، آیا در این حالت ، گرفتن آن مال 

 جایز است ؟

ج : جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده اند و در 

برابر آن هر ماه حقوق دریافت می کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان 

بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا 

 این کار مستلزم فساد است .

: بعضی از مشتریان بانک بر اساس عادات رایج به کارمندان عیدی می دهند و 6292س 

د، شو اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی

 حکم این کار چیست ؟
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ج : اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت 

باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان 

 بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

تشکّر و قدردانی از کارمند، هدیه ای به او اهداء کند، : چنانچه فردی از باب 6293س 

حکمش چیست ؟ هر چند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی ، کاری را انجام داده 

 باشد؟

ج : هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع ، یکی از خطرناک ترین چیزها است و 

 ت شما، خواهد بود. فقط در یکهر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخر

صورت ، دریافت آن جایز است و آن ، این است که هدیه دهنده ، با اصرار زیاد و با 

امتناع مأمور از قبول ، باالخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون 

 مذاکره و حتّی توقّع قبلی .

ه که توسط ارباب رجوع با رضایت و : هدایا اعم از نقدی ، خوراکی و غیر6299س 

طیب خاطر به کارمندان دولت داده می شوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به صورت 

رشوه به کارمندان داده می شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت 

، مرتکب  هکننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشو

 عمل خالف قانون شود، چه حکمی دارد؟

 ج : بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه کنندگان بر اساس 

 793ص: 

قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه ای از مراجعه کنندگان 

ویق عث فساد و سوء ظن به آنان و تشبه هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا با
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و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می شود. اما 

رشوه ، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن ، حرام است و واجب است کسی که آن 

 را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

شاهده می شود که بعضی از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر : گاهی م6291س 

 انجام کارشان تقاضای رشوه می کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است ؟

ج : هیچ یک از مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا 

رائه مت به مراجعین است ، اخدمتی را بطور غیر قانونی به کارمند اداری که مکلّف به خد

دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، 

حق ندارند هیچ گونه مبلغی را بطور غیر قانونی در برابر انجام کار مراجعه کنندگان 

را به  ندرخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آ

 صاحبانش باز گردانند.

: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل 6291س 

ایجاد می کند مثلًا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود، چه 

 حکمی دارد؟

ج : پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای 

دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق ، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران 

 شود.

: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان 6299س 

قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد یکی از ادارات شود تا کار 

که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان 
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رشوه بر این مبلغ صدق می کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث 

، عنوان رشوه را از آن بر می دارد و در نتیجه  پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده

 حرام نخواهد بود؟

ج : پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که 

مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، 

ود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می ش

 این کار نیست .

: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشم پوشی آنان از 6293س 

مخالفت و نقض قانون پرداخت می کنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را 

 ه ای دارد؟قبول نکند تهدید به قتل می شود. در این صورت کارمند چه وظیف

ج : دریافت هر گونه مبلغی در برابر تغافل و چشم پوشی از اعمال خالف قانون قاچاقچیان 

 جایز نیست .

: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان 6297س 

 عمالیات یکی از شرکت ها مقداری کم نماید، با توجه به اینکه اگر از این کار امتنا

بورزد، مشکالت و گرفتاریهای سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور 

 مدیر توسط مأمور مذکور در 

 797ص: 

چنین مواردی واجب است ؟ و آیا می تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت 

 کند؟
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ج : در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن 

 جایز نیست . اعم از اینکه رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه .

 مأمور خرید و فروش 

: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون 6214س 

یت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط می پردازند، آنکه آنها را به قیمت تثب

 نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟

ج : پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم 

ه مأمور کدریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی 

 خریدِ آن است ، تسلیم کند.

: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در 6216س 

تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است ، می تواند بر کسی که کاالهای 

 مورد نیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟

آیا دریافت این سود برای او جایز است ؟ در صورتی که مسئول ما فوق چنین شرطی را 

 اجازه دهد چه حکمی دارد؟

ج : این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را که به نفع خود 

شرط کرده ، دریافت کند و مسئول باالتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه 

 ر این باره اثری ندارد.او د

: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت ، وکیل در خرید ما یحتاج است ، 6212س 

کاالیی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

قیمت باالتری بخرد، آیا این خرید صحیح است ؟ و آیا جایز است که از فروشنده به 

 ، کمک دریافت کند؟علت این کار

ج : اگر کاال را به قیمتی بیشتر از قیمت عادالنه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از 

بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت باالتر منعقد کرده 

رد از ا، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ند

 فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.

: اگر فرد شاغل در اداره ای )اعم از خصوصی و یا دولتی ( که وظیفه او تهیّه 6213س 

جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف ، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کاال 

 شریک خواهم بود.را از تو خریداری کنم ، درصدی از سود حاصله را 

 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ - 6

در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول باالی تشکیالت در این خصوص حکم  - 2

 شرعی آن چیست ؟

اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به  - 3

 اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟

 734ص: 

پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج  9

 در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
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اگر فرد مذکور، عالوه بر مسئولیت در اداره ، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید  - 1

رکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از اجناس اداره ، برای آن ش

 آن شرکت دریافت نماید؟

اگر فردی از طریق مسائل فوق ، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این  - 1

 سود، چیست ؟

 صورت شرعی ندارد و باطل است . 6ج : 

رعی حاظ اینکه فاقد وجاهت شاجازه رئیس یا مسئول باالی تشکیالت در این باره به ل - 2

 و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.

اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهّیه  - 3

 نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست .

جایز نیست ، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه  - 9

 ای که از طرف آن مأمور خرید بوده ، تحویل دهد.

حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل  - 1

لحت اداره باشد از اساس دهد و اگر قراردادی که منعقد می سازد خالف غبطه و مص

 باطل است .

دریافتیهای غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده  - 1

 ، تسلیم نماید.

 اموال دولتی 
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: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و 6719س 

 ، وظیفه من چیست ؟اکنون می خواهم خود را بری ء الذمه نمایم 

ج : اگر آنچه که از اموال بیت المال نزد شماست ، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی 

از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الّا باید به خزانه 

 عمومی دولت تحویل بدهید.

 المال کرده ام ، وظیفه من برای بری: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت 6711س 

ء الذّمه شدن چیست ؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان 

 جایز است ؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟

ه ک ج : استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی

مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده 

است ، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر 

شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است . در نتیجه اگر تصرفات شخصی شما 

از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست در بیت المال به یکی 

 ، ولی اگر از اموال 

 736ص: 

بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر 

از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به 

برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت بیت المال 

 المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.
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: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه ، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد 6711س 

لت دریافت کردم ، ولی احتمال می دهم که مستحق مبلغی را به عنوان مساعدت از دو

دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من ، مراعات مرا کرده 

باشند، با توجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی 

 بیشتر از آن مقدار باشم ، تکلیف من در این حالت چیست ؟

: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کار افتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه ، ج 

معیّن شده و به شما پرداخت می شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر 

 قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.

حسابدار دریافت کردم : مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از 6719س 

و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم ، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر 

حدود چهار سال از آن می گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی ساالنه مؤسسات 

 دولتی است ، چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم ؟

ز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست ج : اشتباه حسابدار مجوّ

و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هر چند جزء بودجه سال قبل آن 

 باشد.

: بر اساس مقرّرات ، مجروحین جنگی که درصد از کار افتادگی آنان بیشتر از 6713س 

ام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که است ، می توانند از تسهیالت دریافت و 21

درصد معلولیت و از کار افتادگی او کمتر از این مقدار است ، می تواند از این تسهیالت 

استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت ، آیا جایز است 

 در آن تصرف کند؟
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 ا ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایطج : کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال ر

و مزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرف در آن 

 جایز نیست .

: با در نظر گرفتن این مطلب که کاالهای دولتی با پولی که از بودجه دولت 6717س 

 اداره ای که بودجه دولتیاست خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا 

دارد لوازم و مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای 

 خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است ؟

 ج : اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.

غیر اسالمی که در اختیار دولت و حکومت و یا : اموال دولت اسالمی یا 6714س 

کارخانه ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء 

 اموال مجهول المالک 

 732ص: 

 هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می شوند؟

ج : اموال دولت هر چند غیر اسالمی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با 

نها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می شود و جواز تصرف در آنها هم آ

 متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.

: آیا رعایت حقوق دولت در امالک عمومی و حقوق مالکین در امالک 6716س 

خصوصی در سرزمین های کفر واجب است ؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی 

 در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است ؟
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اذن او، فرقی ج : در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرف در آن بدون 

بین امالک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین 

فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسالمی و مالک آن مسلمان باشد 

یا کافر، وجود ندارد و بطور کلی استفاده و تصرف در اموال و امالک دیگران که شرعاً 

 غصب و حرام و موجب ضمان است . جایز نیست ،

: اگر اعتبار فیش های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می شود، در صورت 6712س 

عدم دریافت غذا در روز معیّن ، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش 

ه این ی که بهای باطل را به جای فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم ؟ و غذای

 طریق گرفته می شود چه حکمی دارد؟

ج : استفاده از فیش هایی که از اعتبار ساقط شده اند برای دریافت غذا جایز نیست و 

غذایی که با آنها گرفته می شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان 

 قیمت آن است .

: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز 6713س 

دانشگاهی به دانشجویان داده می شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به 

دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است ، آیا توزیع آنها بین 

 در دانشگاه نیز جایز است ؟سایر کارمندان مشغول به کار 

ج : توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در 

 دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار می کنند، جایز نیست .
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: از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین 6719س 

آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها نظامی قرار می گیرد تا از 

 برای کارهای شخصی و غیر اداری استفاده شود؟

ج : جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرفات 

 شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

ئولین از بودجه ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای : اگر بعضی از مس6711س 

رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود، سوء استفاده کنند و آن را در موارد 

 دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟

 733ص: 

ج : مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده ، در حکم غصب 

موجب ضمان می باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول باالتر صورت  است و

 بگیرد.

: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که بطور قانونی به او اعطا شده 6711س 

از دولت طلب داشته باشد، ولی دالئل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد 

شد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در و یا قادر بر مطالبه آن نبا

اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟ ج : جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در 

اختیار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا 

برای اثبات و مطالبه آن باید از راه  حقّی از دولت طلب دارد و می خواهد آن را بگیرد

 های قانونی اقدام نماید.
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: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی 6719س 

که خود دارای ماهی هستند به آن می ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط 

ماید، مردم جلوگیری می ن بین کارمندان خود تقسیم می کند و از صید آنها توسط سایر

 آیا جایز است دیگران هم این ماهیها را برای خودشان صید کنند؟

ج : ماهیهای موجود در آبهایی که پشت سد جمع شده اند هر چند ماهیهای آبهایی باشند 

که به سد می ریزند، تابع آبی هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه 

 فاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است .صید ماهیها و است

 کار در مؤسسات دولتی 

: آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی کار جایز است ؟ 6713س 

و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمی ، آن مقدار وقتی 

کنند، آیا در این صورت ، اقامه نماز در  را که به نماز خواندن اختصاص داده اند جبران

 ساعات رسمی کار برای آنان جایز است ؟

ج : با توجه به اهمیّت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت 

شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت ، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ 

عات کار اداری نماز واجب را بطور جماعت در اول وقت و کنند که بتوانند در خالل سا

در کمترین زمان بخوانند، ولی باید بگونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز 

جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تأخیر انداختن کارهای مراجعه کنندگان 

 نشود.

هده می شود که معلّم یا مدیری که : در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشا6717س 

کارمند یکی از بخشهای اداری است ، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات 

رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می کند و عالوه بر حقوق ماهانه 
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خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر 

 ایز است ؟آن ج

ج : موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمی کارش ، تابع 

حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است ، ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر 

ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می کند، حق ندارد در برابر تدریس در 

 مدارس دیگر در 

 739ص: 

 ن ساعات رسمی کارش حقوق دیگری دریافت نماید.هما

طول  2/ 34: با توجه به اینکه ساعات رسمی کار ممکن است حتّی تا ساعت 6794س 

 بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمی دارد؟

 ج : اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد.

کارمند در محل کار خود در اداره ، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و  : اگر6796س 

مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهای دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات 

 بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟

ونی و اجازه قانج : اقدام به انجام کارهای شخصی در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات 

 مسئول مربوطه است .

: آیا جایز است کارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت 6792س 

 داشته و یا مجالس عزاداری بر پا کنند؟
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ج : اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز در خصوص 

هلل مانع ندارد، مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع ماه مبارک رمضان و سایر ایّام ا

 نشود.

: ما در یک مؤسسه نظامی کار می کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه 6793س 

است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی 

ارها باید اجازه گرفت یا انجام می دهند که وقت زیادی می گیرد، آیا برای انجام این ک

 خیر؟

ج : اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه 

 مسئول باالتر، که این حق را داشته باشد، دارد.

: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی 6799س 

 کار برای شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم ؟

ج : خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت 

، ولی باید مقدمات ، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد

نماز به گونه ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای اداء 

 فریضه نماز جماعت ، کاملًا کاهش پیدا کند.

: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافه کاری نماید، 6791س 

ساعات اضافه کاری آنان را دو برابر آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان 

حساب کند، مثلًا هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتی که 

 اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافه کاری های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟
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در  یج : نوشتن گزارشهای غیر واقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کار

آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پولهای اضافه ای که کارمند مستحق دریافت 

آنها نبوده ، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه 

دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده ، دو برابر نماید جایز 

 اراست این ک

 731ص: 

را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول 

 اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته ، جایز است .

 قوانین دولتی 

: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین 6791س 

 فتن گواهی کتبی جهت اثباتطریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گر

 تخصص خود به مسئولین باالتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟

ج : استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی 

 راز مسئولین ، تابع مقررات قانونی مربوطه است ، ولی اگر گواهی ، غیر حقیقی و یا ب

خالف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تالش کند و همچنین نمی تواند از 

 آن استفاده نماید.

: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش 6799س 

 تو یخچال و چیزهای دیگر را در اختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیم

دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه ، مسئول فروشگاه اقدام 

به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کاالهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر 
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کارت قرعه کشی هم به قیمت معینی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن در امور خیریه 

ن کاالها از طریق قرعه کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن مصرف شود، آیا فروش آ

کارتهای قرعه کشی که مربوط به کاالهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است 

 ؟

ج : واجب است مسئولین فروشگاه ، کاالها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه 

 شرایط فروش را تغییر داده و از طرفگرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند 

خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش 

کارتهای قرعه کشی در امور خیریه ، مجوز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن 

 کاالها نیست .

شود، جایز : آیا فروش آرد یارانه ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می 6793س 

 است ؟

ج : اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و 

 خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد.

: اگر قیمت کاالهای موجود در مغازه بطور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا 6797س 

 فروش آنها به قیمت کنونی جایز است ؟

ج : اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادالنه 

 فعلی اشکال ندارد.

: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک 6734س 

زمینهای آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این 

 ه حکمی دارد؟خرید و تملّک چ
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ج : جواز تملک امالک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد 

به قانون خرید و استمالک زمینهایی که دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای 

عمومی به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات 

 ندارد.

 731ص: 

: شخصی یک شئ عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تالشهایش داده و بعد از 6736س 

وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است ، آیا آن شئ ملک 

شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار 

 رند در برابر دادن آن به دولت ، چیزی مطالبه کنند؟دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دا

ج : عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی 

شود که از ملکیّت مالک شرعی اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعی 

آن  ملک خاص بربدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی می ماند و آثار شرعی 

مترتب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار 

تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود 

و اما اگر آن شخص از طریق غیر مشروع و بر خالف مقررات دولت اسالمی که رعایت 

 ت آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست .آنها واجب است ، آن را به دس

: آیا قاچاق کاالهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری 6732س 

 اسالمی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است ؟

 ج : مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسالمی ، جایز نیست .
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لتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسالمی : اگر زمانی اداره های دو6733س 

منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری 

 کنند؟

ج : کسی در جمهوری اسالمی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف 

م اداره ، مخالفت با احکام مسلّ با احکام اسالمی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس

الهی جایز نیست ، ولی تا آنجایی که ما اطالع داریم در قوانین حاکم بر اداره های دولتی 

قانونی بر خالف شریعت اسالمی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام 

لف مخااسالمی است اطالع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین 

 با احکام اسالم ، آن را به مقامات مسئول باالتر اطالع دهد.

: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول باالتر ادعا 6739س 

 می کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست ، چه حکمی دارد؟

های دولتی و عمل بر ج : کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره 

خالف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خالف 

 قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.

: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط 6731س 

 کارمندان اداره های دولتی جایز است ؟

ج : بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان 

ارش از فرا بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچ یک از آنان قبول توصیه و س

کسی ، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، 

 جایز نیست .
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 739ص: 

: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بطور کلی همه قوانین 6731س 

دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف و نهی 

 محسوب می شوند؟ از منکر

ج : مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسالمی که بطور مستقیم توسط 

مجلس شورای اسالمی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با 

استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچ کس جایز نیست و در 

فت توسط فردی در این خصوص ، بر دیگران تذکر و راهنمایی و صورت تحقّق مخال

 نهی از منکر الزم است )البته با وجود شرائط نهی از منکر(.

: در بعضی از کشورهای خارجی ، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه 6739س 

 هدرخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از هم

مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود، برخوردار می گردد 

و بر اساس قوانین آن دولت ، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت 

 اصلی که قبلًا داشته است ، برگردد. حکم شرعی این کار چیست ؟

 اسالمی ، تا زمانی که بر خالف قوانین الزم االتباع ج : تغییر تابعیت برای اتباع دولت

نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسالمی هم نباشد، اشکال 

 ندارد.

: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار 6733س 

وء ظن به اسالم و می کند و یا با آنان معامله انجام می دهد، بخصوص اگر موجب س

 مسلمین شود، جایز است ؟
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ج : بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هر چند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب 

 است .

 مالیات و عوارض 

: بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت 6737س 

از راههای مختلف مبادرت به  مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است ،

 مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است ؟

ج : خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسالمی و عدم پرداخت مالیات و 

 عوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسالمی برای هیچ کس جایز نیست .

قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب : شخصی از طریق انعقاد 6774س 

درآمد می کند و طبق قرارداد، مقداری از درآمد حاصله را به بانک می دهد، آیا جایز 

است اداره مالیات از او بخواهد که عالوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، 

 مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟

مقررات مالیات بر درآمد است ، بنا بر این اگر مکلّف از نظر ج : این امر تابع قوانین و 

قانونی فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک 

 از درآمد نمی باشد.

: خانه ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به 6776س 

ن خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت نصف بپردازیم . فروشنده از م

 خرید بگویم 

 733ص: 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و 

 قیمتی که من به مأمور مالیات گفته ام ، بر من واجب است ؟

ت قعی خانه بر شما واجب اسج : پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیات ِ مربوط به قیمت وا

. 

: بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیر 6772س 

اسالمی که سعی در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست ، بخصوص اگر در رفتار 

ز و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جای« علیهم السالم »با ملّت خود بین پیروان اهل بیت 

 ت از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم ؟اس

ج : این کار جایز نیست ، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می کند، 

 پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غیر اسالمی باشد.

ت : شوهرم که در حساب بانکی اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده اس6773س 

و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکی او را بسته است و از طرفی هم 

شهرداری اعالم کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانه 

ساختمان سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن 

غیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم خواهد کرد و همه فرزندان ما هم ص

 ، آیا پرداخت مالیاتها و عوارض مزبور بر ما واجب است ؟

ج : عوارض شهرداری و مالیاتهای رسمی باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در 

نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث 

یراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از و تقسیم م

 اموال آنان پرداخت شوند.
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 حق شفعه 

: آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در 6132س 

موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می 

گر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق شود؟ و همچنین ا

خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق 

 اجاره ثابت می شود؟

ج : حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو 

فروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است ، بر شریک سهم خود را به فرد سوّمی ب

فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری 

بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو 

 حق خود را به دیگری واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

بارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می : از ع6133س 

آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی 

 بفروشد، حق 

 737ص: 

شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود 

نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد 

 کرد، آیا این عمل ، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟

ج : مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود 

منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق 
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معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط 

تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلًا در ضمن عقد  حق اخذ به شفعه توسط او بعد از

الزمی ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بین مشتری و شریک خود اقدام به اخذ به 

 شفعه نخواهد کرد.

: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت 6139س 

 سقاط ما لم یجب ( صحیح است یا خیر؟که اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده )ا

ج : تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود 

به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده ، اسقاط آن صحیح نیست ، ولی اشکال ندارد که 

یکی از دو شریک در ضمن عقد الزمی ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به 

 دیگری بفروشد، اخذ به شفعه نکند.فرد 

: شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه ای را که ملک دو برادری است که به او 6131س 

بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از 

پرداخت بدهی خود خودداری می کنند بطوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص برای 

می شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست . حال اگر به عنوان تقاص به مقدار  او

طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقیمانده 

 حق شفعه دارد یا خیر؟

ج : در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست ، زیرا حق شفعه برای شریکی 

شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، است که 

نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص ، با 

دیگری شریک شود، بعالوه حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک 

 بیشتر.ثابت می شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه 
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: ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن 6131س 

هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است ، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به 

خط آنان نوشته شده ، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و 

یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و  توزیع شده است ، آیا در صورتی که

افراز فقط به این دلیل که سند آن ملک ، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد 

 شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟

ج : اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود 

راک در سند ملک باعث ثبوت حق شفعه نمی خاصی از آن جدا شده باشد، مجرّد اشت

 شود.

 774ص: 

 هبه 

 : آیا شرعاً تصرف در هدیه ای که یتیم غیر بالغ اهدا می کند جایز است ؟6969س 

 ج : منوط به اجازه ولی ّ شرعی اوست .

: دو برادر در قطعه زمینی شریک هستند و یکی از آنان سهم خود را به پسر 6961س 

هبه معوّض بخشیده و تحویل او داده است ، آیا فرزندان هبه برادر بزرگش بصورت 

 کننده ، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعای ارث در آن مقدار از زمین را بکنند؟

ج : اگر ثابت شود برادری که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال حیات به 

ش گذاشته است ، ورثه او پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و آن را تحت اختیار

 بعد از مرگش حقّی در آن ندارند.
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: شخصی برای پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش 6961س 

طبقه ای را هم برای خودش بنا کرده است ، با توجه به اینکه آن شخص چند سال بعد از 

ه داللت بر هبه یا وفات پدرش فوت کرده است و هیچ گونه وصیت یا سندی هم ک

کیفیت تصرف در آن بکند وجود ندارد، آیا طبقه دوم ملک اوست و بعد از موت به 

 ورثه او منتقل می شود؟

ج : اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرف او قرار دارد، داده باشد و در 

ی کیّت او مطول حیات پدرش بدون وجود منازعی در اختیار او بوده ، شرعاً حکم به مل

 شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب می گردد و برای ورثه اوست .

: پدرم در زمانی که یازده سال داشتم ، یکی از خانه های خود را بطور رسمی 6969س 

به نام من کرد و یک زمین و نصف خانه ای را هم به نام برادرم و نصف دیگر آنرا به اسم 

پدرم سایر ورثه ادعا کردند که خانه ای که پدرم به نام من ثبت  مادرم نمود، بعد از وفات

کرده است ، شرعاً ملک من نیست ، آنان مدّعی هستند که پدرم برای جلوگیری از 

مصادره خانه ، آنرا به اسم من کرده است و در عین حال اعتراف می کنند که امالکی 

رده ، با توجه به اینکه پدرم وصیتی نککه به اسم برادر و مادرم نموده ، ملک آنان می باشد

 و شاهدی هم بر این مسئله وجود ندارد، حکم چیست ؟

ج : آنچه که پدر از امالک خود در زمان حیاتش به بعضی از ورثه هبه کرده و تحویل 

او داده و برای ثبوت این موضوع ، سند رسمی آن را نیز به نام وی نموده ، شرعاً ملک 

حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طریق معتبری ثابت کنند که  اوست و سایر ورثه ،

 پدرشان آن ملک را به او نبخشیده و ثبت سند رسمی به نام او صوری بوده است .

: هنگامی که شوهرم مشغول خانه سازی بود، من هم به او کمک می کردم و 6963س 

شد، خود او هم چند بار همین ، باعث تقلیل هزینه های آن و تمام شدن ساخت خانه 
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آن را به نام من ثبت  63گفت که من با او در خانه شریک هستم و بعد از پایان کار 

خواهد کرد، ولی او قبل از انجام این کار فوت نمود و اآلن هم هیچ سند و وصیّتی که 

 ادّعای مرا ثابت کند در اختیار ندارم ، حکم این مسئله چیست ؟

ساخت خانه یا مجرّد وعده به اینکه شما را در خانه شریک  ج : صرف کمک و یاری در

خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمی شود، بنا بر این تا از طریق معتبر ثابت نشود 

 که 

 776ص: 

همسر شما قسمتی از خانه را در زمان حیات خود به شما بخشیده است غیر از سهم ارث 

 خود حقّی در آن ندارید.

در حالی که از سالمت عقلی برخوردار بود مسئول بانک را خواست  : شوهرم6967س 

و پولی را که در حساب بانکی اش بود به من هبه کرد و سندی را که حق برداشت با من 

باشد امضا نمود بطوریکه رئیس بیمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همین 

ی را از آن برداشت کردم ، بعد از اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغ

گذشت یک ماه و نیم پسرش او را به بانک برد و در آنجا در حالی که فاقد شعور و 

ادراک بود، از او پرسیدند که آیا آن مال برای همسرت است ؟ او با سر جواب مثبت 

رت وداد، دوباره از او سؤال کردند که آیا آن مال برای فرزندانت است ؟ که به همان ص

 جواب مثبت داد. آیا آن مال برای من است یا ملک فرزندان شوهرم می باشد؟

ج : از آنجا که در هبه ، قبض ، شرط حصول ملکیّت است و مجرّد امضا سند و دریافت 

چک برای قبض مالی که در بانک پس انداز شده کافی نیست ، لذا صرف امضا و دریافت 

ود، بنا بر این آنچه را با اجازه شوهرتان و چک موجب حکم به صحّت این هبه نمی ش
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در حال سالمت عقلی او از بانک گرفته اید، مال شماست و آنچه که از اموال شوهرتان 

در بانک مانده ، بعد از فوت او از ترکه اش محسوب می شود و برای ورثه اوست و اقرار 

قانونی وجود داشته باشد او در زمان فقدان ادراک ، اعتباری ندارد و اگر در این زمینه 

 متبع است .

: آیا چیزهایی که فرزندان در زمان حیات مادرشان برای او می خرند تا از آنها 6924س 

استفاده کند، از اموال شخصی او محسوب می شود بطوری که بعد از وفاتش از ترکه او 

 محسوب شود؟

ج : اگر فرزندان ، اشیاء مذکور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او گذاشته باشند، ملک 

 شخصی مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکه اش محسوب می شود.

: آیا زیور آالت طال که شوهر برای همسرش می خرد، از اموال شوهر محسوب 6926س 

شود، بطوری که بین ورثه تقسیم شده  شده و بعد از وفاتش جزء ترکه اش محسوب می

 و همسر او سهم خود را می برد یا آنکه ملک زوجه است ؟

ج : اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرف همسرش باشد بطوری که در آنها تصرّفات 

مالکانه داشته باشد، حکم به ملکیّت آن جواهرات برای او می شود مگر آنکه خالف آن 

 ثابت شود.

هدایایی که در طول زندگی زناشویی زن و شوهر به آنان هدیه می شود،  : آیا6922س 

 ملک شوهر است یا زن و یا هر دو؟

ج : مسأله با اختالف هدایا از این جهت که مختص مردان باشد یا زنان یا اینکه قابل 

استفاده برای هر دو باشد، یا برای یکی از آنان تفاوت پیدا می کند، آنچه که بر اساس 
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هر امر به خصوص یکی از زوجین هدیه شده ملک خود اوست و آنچه که به هر ظوا

 دوی آنان بطور مشترک هدیه شده ، ملک مشترک آنان است .

 : آیا در صورتی که مردی زنش را طالق دهد، جایز است آن زن اموالی را که 6923س 

 772ص: 

واب ، لباس و مانند اینها( از خانواده اش هنگام ازدواج به او داده اند )مانند فرش ، رختخ

 شوهرش مطالبه کند؟

ج : اگر از اشیایی باشند که زن از خانواده اش گرفته و یا از چیزهای شخصی باشند که 

برای خودش خریده و یا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتی که 

 یزهایی باشند که ازموجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند، ولی اگر از چ

طرف خانواده یا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست ، هدیه شده باشند، نمی تواند آنها 

را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختیار این قبیل اموال در دست کسی است که آنها را به 

ز جایزوج هدیه کرده است ، که اگر عین آنها باقی مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد 

 است هدیه کننده ، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد.

: بعد از آنکه همسرم را طالق دادم ، طالها و زیور آالت و چیزهای دیگری را 6929س 

که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وی پس گرفتم ، آیا در حال 

 حاضر تصرف در آنها برای من جایز است ؟

اگر آنها را به عنوان عاریه به همسرتان داده اید تا از آنها استفاده کند و یا آنها را به  ج :

او هبه کرده اید و عین آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از 

ارحام شما نمی باشد، می توانید هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگیرید و در 
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ست در اشیایی که از او گرفته اید تصرف کنید، و در غیر این صورت جایز نتیجه جایز ا

 نیست .

: پدرم قطعه زمینی را به من بخشید و سند آن را بطور رسمی به نام من کرد، 6921س 

 ولی بعد از یکسال از کار خود پشیمان شد، آیا جایز است در آن زمین ، تصرف کنم ؟

 را از او تحویل گرفتید و بر آن استیالء پیدا کردید، از ج : اگر پدرتان بعد از آنکه زمین

هبه خود پشیمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحیح نیست و شرعاً زمین ، ملک شماست 

. ولی اگر پشیمانی و رجوع او قبل از قبض زمین توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود 

ندارید و مجرّد ثبت سند به نام عدول نماید و شما پس از آن دیگر در زمین مزبور حقّی 

 شما برای تحقّق قبضی که در هبه معتبر است ، کافی نمی باشد.

: اینجانب زمینی را به فردی بخشیدم و او هم در قسمتی از آن ، خانه ای مسکونی 6921س 

بنا کرد، آیا جایز است عین یا قیمت آنچه را که به او بخشیده ام از او مطالبه کنم ؟ و آیا 

 ز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگیرم ؟جای

ج : بعد از آنکه آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن 

تصرف نمود، دیگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمین یا قیمت آن را از او ندارید و 

خت خانه در قسمتی از آن به نظر اهالی منطقه اگر مساحت زمین به مقداری باشد که سا

 عرفاً تصرف در همه زمین محسوب شود حق پس گرفتن هیچ مقداری از آن را ندارید.

: آیا جایز است شخصی همه اموال خود را به یکی از فرزندانش هبه کند و بقیه 6929س 

 را از آن محروم نماید؟

 773ص: 
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ج : اگر این کار موجب برانگیخته شدن فتنه و اختالف در بین فرزندان شود، جایز نیست 

. 

: شخصی خانه اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمی به پنج نفر هبه کرد 6923س 

تا در زمین آن حسینیه بسازند به این شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند 

د می توانند آن را وقف نمایند، در نتیجه آنان با کمک مردم و بعد از آن اگر خواستن

مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تصدّی و نظارت بر حبس و امور مربوط به 

شروط عقد وقف ، بعد از گذشت مدّت مزبور و تعیین متولی و ناظر بر وقف را خودشان 

آیا در صورتی که قصد وقف بر عهده گرفتند و سندی هم راجع به آن تنظیم نمودند، 

کردن حسینیه محبوسه را داشته باشند، تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولی و ناظر 

بر وقف واجب است ؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعاً محذور دارد؟ و در صورتی 

 که یکی از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت کند، مسأله چه حکمی پیدا می کند؟

ج : بر آنان واجب است طبق شرایطی که هبه کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان 

شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهای او راجع به کیفّیت حبس یا وقف تخلّف کنند، 

هبه کننده یا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهایی که آن پنج 

بس و نظارت بر آن و همچنین در مورد وقف و متولّی و نفر راجع به اختیار تصدّی ح

ناظر بر آن مقرّر و ثبت کرده اند در صورتی که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به 

این صورت که اختیار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آنها 

یه خودداری کنند در صورتی که واجب است و اگر بعضی از آنان از وقف کردن حسین

نظر هبه کننده این بوده که آنان با هم در مورد وقف آن تصمیم بگیرند، سایر افراد حق 

 ندارند مبادرت به وقف آن نمایند.
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: فردی ثلث خانه شخصی اش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال 6927س 

ت نموده است و فرزندی هم ندارد، همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فو

آیا این هبه در حالی که خانه را بعد از هبه ، اجاره داده است ، صحیح است و اگر بدهکار 

باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون 

به پایان  تا مدت اجارهارث بین ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند 

 برسد؟

ج : اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از اجاره دادن تمام 

آن ، هر چند در ضمن تحویل کل خانه ، به قبض او رسانده و همسرش نیز از ارحام او 

ت به نسببوده و یا هبه معوّضه بوده ، هبه در آن مقدار صحیح و نافذ است و اجاره فقط 

بقیه آن صحیح می باشد و در غیر این صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعد از آن 

اجاره داده شده است ، باطل است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط 

اجاره خانه که بعد از هبه صورت گرفته است صحیح است . بدهی میّت هم باید از آنچه 

وتش مالک آن بوده است ، پرداخت شود و آنچه که در زمان حیاتش برای که تا زمان ف

مدتی اجاره داده ، منفعت آن در طول زمان اجاره برای مستأجر است و عین آن جزء 

ترکه محسوب می شود و بدهی او از آن کسر می گردد و باقیمانده آن ، ارث ورثه است 

 اده ای ببرند.و تا انقضاء مدت اجاره نمی توانند از آن استف

 779ص: 

: شخصی در وصیتنامه اش نوشته است که همه اموال غیر منقول او متعلّق به 6934س 

یکی از فرزندانش باشد به این شرط که تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در 

برابر آن اموال به او و خانواده اش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال همه آن اموال را 

و بخشید، آیا این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن به ا
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صحیح است و باقیمانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث می رسد؟ یا آنکه 

وصیت با تحقّق هبه بعد از آن باطل می شود؟ )قابل ذکر است که اموال مزبور در اختیار 

.( ج : اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و تحت تصرف موهوب له هستند

و استیالء بر مال ِ هبه شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعی شده باشد، 

وصیت که قبل از هبه صورت گرفته است ، باطل می گردد زیرا هبه ، رجوع از وصیت 

و بقیه ورثه در آن حقّی محسوب می شود، در نتیجه مال هبه شده ، ملک فرزند است 

ندارند و در غیر این صورت تا زمانی که عدول موصی از وصیت احراز نشده باشد، 

 وصیت اعتبار دارد.

: آیا جایز است وارثی که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشیده 6936س 

داندن سهم او است ، بعد از چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ و اگر آن دو از بازگر

 خودداری کنند، مسأله چه حکمی دارد؟

ج : اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده ، بخواهد از هبه خود رجوع کند، 

چنین حقّی را ندارد، ولی اگر رجوع او قبل از قبض و اقباض باشد، صحیح و بال اشکال 

 است .

ز ارث به من بخشید، ولی بعد از : یکی از برادرانم با رضایت ، سهم خود را ا6932س 

مدتی قبل از آنکه ارث بین ورثه تقسیم شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمی 

 دارد؟

ج : اگر قبل از تحویل سهم االرث خود به شما از هبه رجوع کند، صحیح است و شما 

کردید  بضحقّی در آنچه که به شما هبه کرده است ندارید، ولی اگر بعد از آنکه آن را ق

 از هبه خود رجوع کند، اثری ندارد و او در آنچه به شما بخشیده است حقّی ندارد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

: زنی زمین مزروعی خود را به شخصی بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت 6933س 

از او فریضه حج را بجا آورد، به این گمان که حج بر او واجب شده است ، ولی اقوام او 

با وی موافق نیستند. سپس برای بار دوم زمین را به یکی از نوه های خود هبه نمود و یک 

وت کرد، آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم ؟ موهوب له اّول ، هفته بعد از هبه دوم ف

 نسبت به انجام فریضه حج برای او چه تکلیفی دارد؟

ج : اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او قبض کرده 

باشد، هبه اّول صحیح و الزم بوده و واجب است از طرف آن زن فریضه حج را انجام 

دهد و هبه دوم فضولی و متوقف بر اجازه موهوب له اّول است ، ولی اگر از اقوام آن زن 

نباشد و یا عین موهوبه را از او تحویل نگرفته باشد، هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه 

اوّل ، محسوب می گردد و بر اثر آن هبه اّول ، باطل می شود، در نتیجه شخص اوّل حقّی 

 واجب نیست از طرف هبه کننده فریضه حج را بجا آورد. در زمین ندارد و

 771ص: 

: آیا حق قبل از ثبوت ، قابل هبه است ؟ آیا اگر زن حقوق مالی خود را که در 6939س 

 آینده از آن برخوردار می شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحیح است ؟

 در نتیجه اگر هبه حقوق ج : در صحت این قبیل هبه ها، اشکال و بلکه منع وجود دارد.

آینده آن زن به شوهرش به صلح یا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال 

 ندارد و الّا هیچ فایده و اثری ندارد.

 : گرفتن یا دادن هدیه به کفار چه حکمی دارد؟6931س 

 ج : فی نفسه مانعی ندارد.
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نوه اش بخشیده است ، آیا این : شخصی در زمان حیاتش همه اموال خود را به 6931س 

هبه نسبت به همه اموالش حتّی آنچه که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور 

 دیگر شود، نافذ است ؟

ج : اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، 

 هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده ، نافذ است .

: آیا اموالی که به جانبازان و مجروحین جنگ پرداخت می شود، هدیه محسوب 6939س 

 می گردد؟

ج : بله . مگر آنچه که در برابر کار به بعضی از آنان پرداخت می شود که اجرت کار 

 آنان است .

: اگر هدیه ای به خانواده شهیدی تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولی ّ 6933س 

 ؟آنان 

 ج : بستگی به نیّت هبه کننده دارد.

: برخی از شرکت ها یا شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی به 6937س 

بعضی از وکیل ها و واسطه ها هنگامی که اقدام به خرید و فروش کاال یا عقد قراردادهای 

به نفع  هدیهصنعتی می کنند، هدیه هایی را می دهند، با وجود اینکه احتمال دارد گیرنده 

هدیه دهنده عمل کند و یا تصمیمی به نفع او اتخاذ نماید، آیا شرعاً جایز است این هدیه 

 ها را از او قبول کند؟

ج : وکیل یا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در برابر معامله 

 با او هدیه بگیرد.
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اشخاص داده می شود در برابر هدیه : اگر هدیه هایی که توسط شرکت ها یا 6994س 

 ای باشد که از بیت المال به آنان داده شده است ، چه حکمی دارد؟

 ج : اگر عوض هدیه ای باشد که از بیت المال داده شده ، باید به بیت المال داده شود.

: اگر هدیه در گیرنده آن تأثیر بگذارد و موجب برقراری ارتباطات نامناسب و 6996س 

 بط مشکوک امنیتی شود، آیا گرفتن آن هدیه و تصرّف در آن جایز است ؟یا روا

 ج : گرفتن این هدیه ها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آنها خودداری شود.

: اگر احتمال داده شود که هدیه برای ترغیب و تشویق گیرنده آن برای انجام 6992س 

 جایز است ؟ تبلیغات به نفع هدیه دهنده است ، آیا گرفتن آن

ج : اگر تبلیغات مورد نظر از جهت شرعی و قانونی جایز باشند، اشکال ندارد و قبول 

هدیه در برابر آن هم بدون مانع است . البته در محیطهای اداری این امر تابع قانون و 

 مقرّرات مربوطه می باشد.

 771ص: 

ب لفت و یا برای جل: در صورتی که هدیه برای چشم پوشی و تغافل و عدم مخا6993س 

 موافقت مسئول نسبت به انجام بعضی از امور باشد، قبول هدیه چه حکمی دارد؟

ج : قبول این قبیل هدیه ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است . بطور کلّی اگر تقدیم هدیه 

به قصد دستیابی به هدفی خالف شرع و قانون و یا به منظور ایجاد تمایل در مسئول قانونی 

افقت با چیزی که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگیرد، گرفتن آن هدیه جایز به مو

نیست بلکه واجب است از قبول آن خودداری شود و بر مسئولین هم واجب است از آن 

 جلوگیری نمایند.
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: آیا جایز است جدّ پدری ، همه یا بخشی از اموال خود را در زمان حیاتش به 6999س 

دنیا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این  همسر فرزندش که از

 کار را دارند؟

ج : او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوه های خود و یا همسر پسرش 

 ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.

دارد و می خواهد اموال خود : شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ن6991س 

را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا شرعاً این کار برای او جایز است ؟ آیا این کار مقدار 

 مشخص و معّینی دارد یا اینکه می تواند همه اموالش را هبه کند؟

ج : مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که 

 د أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.می خواه

: بنیاد شهید مقداری پول و مواد غذایی جهت برگزاری مجلس فاتحه و یادبود 6991س 

فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است ، آیا گرفتن آنها تبعات اخروی برای من بدنبال 

 دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟

ج : اشکال ندارد که خانواده های عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثیری در اجر 

 و پاداش شهید و خانواده او ندارد.

: یک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده تا چیزهایی 6999س 

بطور  که به عنوان انعام به آنان هدیه داده می شود در آن جمع آوری شده و بین آنان

مساوی تقسیم گردد، ولی بعضی از آنان که دارای سمت ریاست و نائب رئیس هستند 

سهم بیشتری را مطالبه می کنند و این مسئله همیشه موجب اختالف و تفرقه بین اعضای 

 صندوق بوده است ، حکم آن چیست ؟

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

ه است ، دج : این مسئله بستگی به قصد کسی دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کر

در نتیجه آنچه را که به شخص خاصی داده است مال خود اوست و آنچه را که به همه 

 داده است باید بطور مساوی بین آنان تقسیم شود.

: اموالی مانند عیدی که به کودک صغیر هدیه داده می شوند آیا ملک خود 6993س 

 صغیر محسوب می شوند یا ملک پدر و مادر او؟

ج : اگر پدر به عنوان والیت بر صغیر، آنها را قبض کرده باشد، ملک صغیر محسوب می 

 شوند.

: مادری دو دختر دارد و می خواهد دارایی خود را که یک قطعه زمین 6997س 

 کشاورزی 

 779ص: 

است به نوه اش )یعنی پسر یکی از دو دخترش ( هبه کند و در نتیجه دختر دوم او از ارث 

ی شود، آیا این هبه او، صحیح است یا این که دختر دوّم می تواند بعد از مرگ ، محروم م

 مادرش ، سهم خود را از آن زمین ، مطالبه کند؟

ج : اگر مادر، در زمان حیات خود، ملکش را به نوه اش ، بخشیده و تحویل او داده ، در 

ا اگر وصیّت کرده این صورت ، ملک از آن ِ وی بوده و هیچ کس حق اعتراض ندارد، امّ

که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصیّت او تا مقدار ثلث ، نافذ بوده و در مقدار 

 زائد آن بستگی به اذن ورثه دارد.

: شخصی مقداری از زمین کشاورزیش را به پسر برادرش ، هبه کرد به شرط 6914س 

ی آورد، ولی فرزند برادر، یک این که او دو ربیبه خود را به عقد دو پسر هبه کننده ، در
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از ربیبه ها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزویج ربیبه دّوم امتناع نمود آیا این هبه با 

 شرط مذکور، صحیح و الزم می باشد یا نه ؟

ج : این هبه ، صحیح و الزم است ، لکن شرط، باطل است زیرا ناپدری والیتی بر ربیبه 

نان ، در صورتی که پدر یا جد پدری نداشته باشند، منوط به ها ندارد بلکه ازدواج آ

 رضایت خودشان است .

بلی ، اگر مراد از شرط مذکور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره ، رضایت ربیبه 

ها را برای ازدواج با پسران آن شخص ، جلب کند، شرط صحیح و وفاء به آن الزم است 

 کننده ، حق فسخ خواهد داشت . و اگر به شرط عمل نکند هبه

: اینجانب یک آپارتمان مسکونی دارم که آن را به نام دختر صغیرم کردم ، بعد 6916س 

از آنکه مادر او را طالق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسیدن او به سن هجده 

حکمی سالگی آن را به نام پسری که از همسر دوم خود دارم نمودم ، این مسئله چه 

 دارد؟

ج : اگر ملک را حقیقتاً به دخترتان هبه کرده اید و آن را به والیت از او قبض نموده اید، 

هبه الزم است و قابل فسخ نیست ، ولی اگر هبه حقیقی محقق نشده باشد، بلکه فقط سند 

آن را به نام دخترتان کرده باشید این برای تحقّق هبه و حصول مالکیت برای او کافی 

 ، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز در دست شما می باشد. نیست

: اینجانب بعد از ابتالء به یک بیماری شدید، همه امالکم را بین فرزندانم تقسیم 6912س 

کرده و سندی راجع به آن برای آنان تنظیم نمودم و بعد از بهبودی به آنان مراجعه کرده 

ز اموالم را به من برگردانند، ولی آنان از انجام این کار و درخواست نمودم که مقداری ا

 خودداری نمودند، این مسئله چه حکمی دارد؟
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ج : مجرّد نوشتن سند برای حصول ملکیّت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال 

و امالک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان داده اید بطوری که در اختیار و تحت 

ف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، ولی اگر اصلًا تصر

هبه ای صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت 

 شما باقی هستند

 773ص: 

 و اختیار آنها با شماست .

رد به زنش بخشیده است و : شخصی در وصیّتنامه اش آنچه را که در منزل دا6913س 

در خانه کتابی هم به خط موصی وجود دارد، آیا همسر او عالوه بر ملکیت این کتاب ، 

مالک حقوق ناشی از آن مانند حق چاپ و نشر هم می باشد یا اینکه ورثه دیگر هم نسبت 

 به آن سهیم هستند؟

ی که مؤلف این کس ج : حق چاپ و نشر کتابی که تألیف شده تابع ملک آن است ، بنا بر

در زمان حیاتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحویل او داده است و یا وصیت کرده 

که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف ، متعلّق به آن شخص است و همه امتیازات 

 و حقوق آن هم اختصاص به او پیدا می کند.

ای مختلف هدایایی را به کارمندان : بعضی از ادارات و مؤسسات به مناسبته6919س 

خود می دهند که جهت آن معلوم نیست ، آیا جایز است کارمندان آن را گرفته و در آن 

 تصرف کنند؟
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ج : در صورتی که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صالحیت و اختیار آن را داشته 

 ده احتمال قابل توجهیباشد، دادن هدیه از اموال دولتی مانعی ندارد و اگر دریافت کنن

 بدهد که هدیه دهنده این صالحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگیرد.

: آیا در قبض هبه از هبه کننده ، مجرّد دریافت هبه از او کافی است یا آنکه 6911س 

نام  آن به عالوه بر آن باید هبه را مخصوصاً در مواردی مانند ماشین ، خانه ، زمین و مانند

 آن شخص ثبت نماید؟

ج : منظور از اشتراط قبض در هبه ، نوشتن قرارداد و امضای آن نیست ، بلکه مقصود این 

است که آن مال در خارج در اختیار و تحت تصرّف او قرار بگیرد و همین برای تحقّق 

 .هبه و حصول ملکیّت کافی است و فرقی بین اموالی که هبه می شوند، وجود ندارد

: شخصی مالی را به مناسبت ازدواج یا تولد و یا امور دیگر به فرد دیگری هدیه 6911س 

داده است و بعد از گذشت سه یا چهار سال می خواهد آنها را پس بگیرد، آیا برگیرنده 

هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصی مالی را برای مراسم عزاداری یا 

بدهد، آیا حق دارد بعد از آن ، اموال مزبور را پس « علیهم السالم »جشن های تولد ائمه 

 بگیرد؟

ج : تا زمانی که عین هدیه نزد آن شخص به حال خود باقی باشد، جایز است هبه کننده 

، آن را مطالبه کند و پس بگیرد، به شرطی که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم 

شدن هدیه یا تغییر آن ، نسبت به آنچه در زمان هبه معوّضه نباشد، ولی در صورت تلف 

به آن صورت بوده ، حق مطالبه هدیه و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولی را که انسان 

 به قصد قربت و برای رضای خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.

 صدقه 
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صندوقهایی را در منازل ، خیابان ها و « قدس سره »: کمیته امداد امام خمینی 6367س 

اماکن عمومی شهر و روستا برای جمع آوری صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست 

فقرا و مستحقان قرار داده است . آیا جایز است عالوه بر حقوق ماهیانه و مزایایی که 

نهاد می گیرند، درصدی از پولهای آن صندوق ها به عنوان کارکنان کمیته امداد از آن 

 پاداش به آنان داده شود؟ و

 777ص: 

آیا جایز است مقداری از آن پولها به افرادی داده شود که در جمع آوری آنها نقش 

 دارند ولی از کارمندان کمیته امداد نیستند؟

و کارمندان کمیته امداد ج : پرداخت مقداری از اموال صندوق های صدقات به کارکنان 

به عنوان پاداش ، عالوه بر حقوق ماهیانه ای که از آن کمیته می گیرند، اشکال دارد بلکه 

تا رضایت صاحبان اموال به این کار احراز نشده ، جایز نیست ، ولی دادن مقداری از آن 

 لبه کسانی که در جمع آوری موجودی صندوق ها کمک می کنند به عنوان اجرت المث

کارشان اشکال ندارد، به شرطی که برای جمع آوری و رساندن صدقات به افراد مستحق 

به کمک آنها نیاز باشد، بخصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضی به 

 این کار هستند.

: آیا دادن صدقات به گدایانی که درب منازل را می زنند یا در خیابانها می 6324س 

ست یا اینکه بهتر است به یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آنها در نشینند جایز ا

 صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟

ج : صدقات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن 

، ولی ال ندارددر اختیار کمیته امداد هر چند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشک
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صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرائی که مستحق 

هستند داده شود و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پولهای صندوق 

ها را جمع آوری کرده و به فقرای مستحق می دهند، ریختن آن در صندوق های صدقات 

 اشکال ندارد.

وظیفه انسان در برابر گدایانی که در برابر دیگران دست دراز می کنند و : 6326س 

زندگی خود را با گدایی اداره می نمایند و چهره جامعه اسالمی را مشّوه جلوه می دهند، 

بخصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوری آنان ، چیست ؟ آیا کمک به آنان جایز است 

 ؟

 که متدیّن و عفیف هستند بدهید. ج : سعی کنید صدقات را به فقرائی

: اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر می شود، به همین 6322س 

دلیل بعضی از افراد خیّر مبلغی به عنوان کمک به من می دهند، آیا گرفتن آن برای من 

 جایز است ؟

ما در نتیجه برای شج : آنچه که آنان به شما می دهند احسانی از طرف آنان به شماست ، 

 حالل است و پذیرفتن آن اشکال ندارد.

 تعلیم و تعلّم و آداب آن 

: آیا انسان با ترک فراگیری مسائل مورد ابتالی خود گناه کار محسوب می 6363س 

 شود؟

ج : در صورتی که یاد نگرفتن آن مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود، 

 گناه کار است .
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از آن که طلبه علوم دینی مرحله سطح را تمام کرد و خود را قادر به تکمیل : بعد 6367س 

تحصیالت تا رسیدن به مرحله اجتهاد دید، آیا تکمیل تحصیل بر او واجب عینی است یا 

 خیر؟

ج : شکّی نیست که تحصیل علوم دینی و استمرار آن تا رسیدن به درجه اجتهاد، فی نفسه 

لی مجرّد قدرت بر نیل به درجه اجتهاد، موجب فضیلت بزرگی محسوب می شود و

 وجوب ِ

 6444ص: 

 عینی آن نمی شود.

 : راههای تحصیل یقین به اصول دین کدام است ؟6324س 

ج : یقین غالباً با براهین و ادلّه عقلی بدست می آید، نهایت امر اینکه به حسب تفاوت 

ی د و بهر حال اگر برای شخصمراتب درک مکلّفین ، برهانها و دالیل هم متفاوت می شون

 یقین از راه دیگر حاصل شود همان کافی است .

: سستی و تنبلی در تحصیل علم و تلف کردن وقت چه حکمی دارد؟ آیا حرام 6326س 

 است ؟

ج : تضییع وقت به بطالت و بیکاری دارای اشکال است و دانشجو تا وقتی که از مزایای 

مخصوص دانشجویی استفاده می کند باید از برنامه های درسی مخصوص دانشجویان 

متابعت کند و الّا استفاده از آن مزایا از قبیل شهریه و کمک هزینه و غیره برای او جایز 

 نیست .

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

عضی از دروس دانشکده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضی از : در خالل ب6322س 

مسائل مربوط به قرض ربوی و مقایسه راههای تحصیل ربا در تجارت و صنعت و غیر آن 

 می پردازد، تدریس این درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمی دارد؟

 ج : مجرّد تدریس و بررسی ِ مسائل قرض ربوی ، حرام نیست .

: روش صحیحی که متخصّصین متعهّد برای آموزش دیگران در جمهوری 6323س 

اسالمی باید اتّخاذ کنند کدام است ؟ چه کسانی شایسته دستیابی به معلومات و علوم فنّی 

 و تکنیکی حساس در ادارات هستند؟

ج : فراگیری هر علمی برای هر شخصی ، اگر برای یک غرض عقالئی مشروعی باشد و 

افساد در آن نباشد، بدون مانع است . مگر علوم و معلوماتی که دولت خوف فساد و 

 اسالمی ضوابط و مقرّرات خاصی راجع به تعلیم و تعلّم آنها وضع کرده است .

 : آیا تدریس و تحصیل فلسفه در حوزه های علمیه دینیّه جایز است ؟6329س 

ج : یادگیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات 

 دینی اش نمی شود اشکال ندارد و بلکه در بعضی از موارد واجب است .

: خرید و فروش کتابهای گمراه کننده مانند کتاب آیات شیطانی چه حکمی 6321س 

 دارد؟

 کننده جایز نیست مگر برای پاسخگویی ج : خرید و فروش و نگهداری کتابهای گمراه

 و ردّ مطالب آن برای کسی که قدرت علمی این کار را داشته باشد.

: آموزش و حکایت قصه های خیالی راجع به زندگی حیوانات و مردم ، در 6321س 

 صورتی که دارای فایده ای باشد، چه حکمی دارد؟
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 است ، اشکال ندارد.ج : اگر از قرائن معلوم باشد که داستان ، تخیّلی 

: ورود به دانشگاه یا دانشکده ای که باعث اختالط با زنانی که بدون پوشش 6329س 

 برای تحصیل در آنجا حضور دارند می شود، چه حکمی دارد؟

ج : وارد شدن به مراکز آموزشی برای تعلیم و تعلّم اشکال ندارد، ولی بر زنان و دختران 

 هم واجب است از نگاه حرام خودداری نموده و حفظ حجاب واجب است و بر مردان

 6446ص: 

 همچنین از اختالط که موجب خوف فتنه و فساد است ، اجتناب نمایند.

: آیا برای زن ، یاد گرفتن رانندگی به کمک مرد اجنبی در مکان مخصوص 6323س 

 تعلیم رانندگی ، با علم به اینکه آن زن حجاب و عفاف شرعی خود را حفظ می کند،

 جایز است ؟

ج : آموختن رانندگی با کمک و راهنمایی مرد اجنبی در صورتی که با مواظبت بر 

حجاب و عفاف و اطمینان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولی در 

عین حال شایسته است که یکی از محارم وی همراه او باشد، بلکه اولی این است که 

 بّی زن یا یکی از محارم صورت بگیرد.آموزش رانندگی به کمک مر

: جوانانی که در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصیل هستند با دختران هم 6327س 

برخورد و مالقات دارند و به حکم همکالسی و همدرس بودن با آنان راجع به مسائل 

درس و غیر آن گفتگو می کنند که گاهی بعضی از صحبتها با خنده و شوخی همراه 

 ه البته به قصد ریبه و لذت نیست آیا این کار جایز است ؟است ک
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ج : اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در 

 مفاسد باشد، اشکال ندارد، و الّا جایز نیست .

 : امروزه کدامیک از تخصص های علمی برای اسالم و مسلمین مفیدتر است ؟6334س 

سته است که علما و اساتید و دانشجویان دانشگاهها به همه ی تخصصهای علمی ج : شای

مفیدی که مورد نیاز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب بخصوص دشمنان اسالم 

و مسلمین بی نیاز شوند و تشخیص مفیدترین آنها با مسئولین ذی ربط با در نظر گرفتن 

 شرایط موجود می باشد.

ه شدن از کتابهای گمراه کننده و کتابهای ادیان دیگر برای شناخت دین : آگا6336س 

 و عقاید آنها به قصد افزایش معرفت و اطالعات چه حکمی دارد؟

ج : حکم به جواز خواندن این کتب فقط به خاطر شناخت و افزایش اطالعات ، مشکل 

را دارد  باطلاست ، البته خواندن آنها برای کسی که قدرت شناخت و تشخیص مطالب 

به قصد ابطال و ردّ آنها جایز است به شرطی که به خود مطمئن باشد که از حق منحرف 

 نمی شود.

: فرستادن فرزندان به مدرسه هایی که بعضی از عقائد فاسد در آنها تدریس می 6332س 

 شود با فرض تأثیر نپذیرفتن آنان از آن افکار، چه حکمی دارد؟

قاید دینی آنان وجود نداشته باشد و ترویج باطل هم نباشد و ج : اگر خوفی نسبت به ع

 آنان بتوانند از یادگیری مطالب باطل و فاسد و گمراه کننده دوری کنند، اشکال ندارد.

: دانشجویی به مدّت چهار سال است که در دانشکده پزشکی درس می خواند 6333س 

او  ه تحصیل در رشته پزشکی برایو عالقه شدیدی به فراگیری علوم دینی دارد، آیا ادام

 واجب است یا اینکه می تواند آن را رها کرده و به تحصیل علوم دینی بپردازد؟
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ج : دانشجو در انتخاب رشته تحصیلی ِ خود آزاد است ولی در اینجا نکته ای وجود دارد 

 که شایسته است به آن توجه شود و آن اینکه اگر فراگیری علوم دینی بخاطر توانایی

 خدمت 

 6442ص: 

به جامعه اسالمی اهمیّت دارد، تحصیل در رشته پزشکی هم به قصد آمادگی برای ارائه 

خدمات پزشکی به امّت اسالمی و درمان بیماری و نجات جان آنان از اهمیّت زیادی 

 برخوردار است .

 ه: معلّمی دانش آموزی را در کالس در برابر دانش آموزان دیگر به شدّت تنبی6339س 

 کرده است آیا آن دانش آموز حق مقابله به مثل را دارد یا خیر؟

ج : دانش آموز حق مقابله و پاسخگویی بگونه ای که شایسته مقام استاد و معّلم نباشد 

ندارد و بر او واجب است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کالس را رعایت کند و 

انگونه که بر معلّم هم واجب است احترام می تواند از راههای قانونی اقدام نماید، هم

 دانش آموز را در برابر همکالسیهایش حفظ کرده و آداب تعلیم اسالمی را رعایت نماید.

 حقوق چاپ ، تألیف و کارهای هنری 

: تجدید چاپ کتابها و مقاله هایی که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهوری 6331س 

 اسالمی چاپ می شوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حکمی دارد؟

ج : مسئله تجدید چاپ کتابهایی که در خارج از جمهوری اسالمی منتشر شده اند و یا 

ادهایی است که راجع به آنها بین تصویر برداری به طریق افست از آنها، تابع قرارد

جمهوری اسالمی ایران و آن دولتها منعقد گشته است . و امّا کتابهایی که در داخل چاپ 
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می شوند، احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید 

 چاپ کتاب رعایت شود.

هنری مبلغی را در برابر  : آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار6331س 

زحماتشان و یا به عنوان حق تألیف در مقابل تالش و وقت و مالی که برای انجام آن کار 

 صرف کرده اند، تقاضا نمایند؟

ج : آنان حق دارند در برابر واگذاری نسخه اوّل یا اصلی اثر علمی و هنری خود به ناشر، 

 از وی هر مبلغی می خواهند، دریافت نمایند.

: اگر مؤلف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغی را دریافت 6339 س

کند و در عین حال برای خود حقّی را نسبت به چاپهای بعدی شرط کند، آیا می تواند 

 در چاپهای بعدی حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟ دریافت این مبلغ چه حکمی دارد؟

داد منعقده برای تحویل نسخه اول ، دریافت مبلغی را ج : در صورتی که در ضمن قرار

در چاپهای بعدی شرط کرده باشد یا قانون آن را اقتضا کند، گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد 

 و بر ناشر عمل به شرط واجب است .

: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چیزی در مورد چاپهای بعدی ذکر 6333س 

ت ناشر بدون کسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغی به آنان نکرده باشند، آیا جایز اس

 مبادرت به تجدید چاپ نماید؟

ج : اگر قراردادی که در مورد اجازه چاپ بین آنان منعقد شده ، فقط راجع به چاپ اول 

باشد، احوط این است که حق مؤلف رعایت شود و برای چاپهای بعدی هم از او اجازه 

 گرفته شود.
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: در صورتی که مصنف به علت سفر یا فوت و مانند آن غایب شود درباره 6337س 

 تجدید چاپ از چه کسی باید کسب اجازه شود و چه کسی باید پول را دریافت کند؟

 6443ص: 

ج : در این مورد باید به وکیل مصنف یا ولی ّ شرعی او و یا در صورت فوت به وارث او 

 مراجعه شود.

حقوق چاپ برای »کتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت  : آیا چاپ6394س 

 ، جایز است ؟«مؤلف محفوظ است 

ج : احوط این است که حقوق مؤلف و ناشر با کسب اجازه از آنان برای تجدید چاپ ، 

 رعایت شود.

 حقوق تکثیر محفوظ است»: بر روی بعضی از نوارهای قرآن و تواشیح عبارت 6396س 

، آیا در این صورت جایز است آنها را تکثیر نموده و در اختیار دیگران قرار نوشته شده « 

 داد؟

ج : احوط این است که از ناشر اصلی برای تکثیر نوارها و نسخه برداری از آنها اجازه 

 گرفته شود.

: آیا نسخه برداری از نوارهای کامپیوتری جایز است ؟ و بر فرض حرمت ، آیا 6392س 

وارهایی است که در ایران تدوین شده اند یا شامل نوارهای بیگانه هم این حکم مختص ن

می شود؟ و با علم به اینکه بعضی از دیسک های کامپیوتری با توجه به اهمیّت محتوای 

 آنها، بسیار گرانبها هستند؟
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ج : احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که در داخل تولید 

حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد  شده است ،

 خارج کشور، تابع قرارداد است .

: آیا عناوین و نامهای تجاری فروشگاهها و شرکتها مختص مالکان آنهاست 6393س 

بطوری که دیگران حق نامگذاری فروشگاهها و شرکتهای خود را به آن نامها ندارند؟ به 

ی فروشگاهی به نام خانوادگی اش دارد آیا فرد دیگری از همان خانواده عنوان مثال فرد

حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذاری کند؟ و آیا فردی از خانواده های دیگر 

 حق نامگذاری فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

 یج : اگر نامهای تجاری فروشگاهها و شرکتها از طرف دولت بر اساس قوانین جار

کشور به کسی اعطاء شود که زودتر از دیگران درخواست رسمی خود را در این مورد 

به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده های دولتی ثبت شود، در این صورت که 

اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسی که نام مذکور به اسم او و 

ت شده جایز نیست و در این حکم فرقی نمی کند که آن برای فروشگاه یا شرکت او ثب

افراد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر به صورت مذکور نباشد استفاده 

 دیگران از این نامها و عناوین اشکال ندارد.

: بعضی از اشخاص به مغازه هایی که فتوکپی و زیراکس از اوراق و کتابها می 6399س 

رده و درخواست تصویر برداری از آنها را می نمایند و صاحب مغازه که گیرند مراجعه ک

از مؤمنین است تشخیص می دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق برای همه مؤمنین 

سودمند می باشد آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصویر برداری کند و 

 آیا اگر بداند که صاحب کتاب 

 6449ص: 
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 ه این کار نیست در حکم تفاوتی بوجود می آید؟راضی ب

ج : احوط این است که شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتابها مبادرت به تصویر 

 برداری نکند.

: بعضی از مؤمنین نوارهای ویدئویی را از و یدئو کلوپ ها اجاره کرده و در 6391س 

لما ه حقوق چاپ نزد بسیاری از عصورتی که کاملًا مورد پسند آنان باشد، به این دلیل ک

غیر محفوظ است ، بدون کسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تکثیر آن می 

کنند، آیا این کار جایز است ؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردی اقدام به ضبط یا تکثیر 

دن رآن نماید، آیا باید اآلن صاحب مغازه را از کار خود مطلع نماید یا اینکه پاک ک

 محتوای نوار تکثیر شده کافی است ؟

ج : احوط ترک نسخه برداری از نوار بدون اجازه صاحب آن است ، ولی اگر بدون 

 اجازه مبادرت به این کار کرد، محو کردن محتوای نوار کافی است .

 تجارت با غیر مسلمان 

: آیا وارد کردن کاالهای اسرائیلی و ترویج آنها جایز است ؟ در صورتی که 6391س 

 این کار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگیرد، آیا فروش آنها جایز است ؟

ج : باید از معامالتی که به نفع دولت غاصب اسرائیل که دشمن اسالم و مسلمین است ، 

ای آنان که از ساخت و فروش آن سود می خودداری شود و وارد کردن و ترویج کااله

برند، برای هیچ کس جایز نیست و همچنین برای مسلمانان هم خرید آن کاالها بخاطر 

 مفاسد و ضررهایی که برای اسالم و مسلمین دارد جایز نیست .

: آیا وارد کردن کاالهای اسرائیلی توسط تجار و ترویج آن در کشوری که 6399س 

 ائیل را لغو کرده ، جایز است ؟تحریم اقتصادی اسر
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ج : واجب است افراد از وارد کردن و ترویج کاالهایی که دولت حقیر اسرائیل از ساخت 

 و فروش آن منتفع می شود، خودداری کنند.

: آیا برای مسلمانان خرید کاالهای اسرائیلی که در سرزمین اسالمی به فروش 6393س 

 می رسند، جایز است ؟

لمین واجب است که از خرید و استفاده از کاالهایی که سود تولید و ج : بر آحاد مس

فروش آنها عاید صهیونیست ها که با اسالم و مسلمین در حال جنگ هستند، می شود، 

 اجتناب کنند.

: آیا گشایش دفترهای مسافرت به اسرائیل در کشورهای اسالمی جایز است ؟ 6397س 

 ین دفاتر جایز است ؟و آیا برای مسلمانان تهیه بلیط از ا

ج : این کار به دلیل ضررهایی که برای اسالم و مسلمین دارد، جایز نیست و همچنین 

مبادرت به انجام اعمالی که نقض تحریم مسلمانان علیه دولت ِ دشمن و محارب اسرائیل 

 محسوب شود، برای هیچ کس جایز نیست .

ایی یا کانادایی با وجود این : آیا خرید تولیدات شرکتهای یهودی یا امریک6314س 

 احتمال که 

 6441ص: 

 شرکتهای مزبور به تقویت دولت اسرائیل می پردازند، جایز است ؟

ج : اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسرائیل شده 

 و یا در راه دشمنی با اسالم و مسلمین بکار می روند، خرید و فروش آنها برای هیچ کس

 جایز نیست و الّا اشکال ندارد.
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: اگر کاالهای اسرائیلی وارد کشورهای اسالمی شود، آیا جایز است تاجران 6316س 

 بخشی از آنها را خریده و به مردم بفروشند و آنها را ترویج کنند؟

 ج : این کار برای آنان به علت مفاسدی که دارد، جایز نیست .

فروشگاههای عمومی یک کشور اسالمی عرضه : اگر کاالهای اسرائیلی در 6312س 

شود، آیا خرید آنها توسط مسلمانان در صورتیکه تهیه کاالهای غیر اسرائیلی مورد نیاز 

 که از کشورهای دیگر وارد شده اند، امکان داشته باشد، جایز است ؟

 ج : بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کاالهایی که منفعت تولید و

خرید آنها عائد صهیونیست ها که محارب با اسالم و مسلمین هستند، می شود، اجتناب 

 کنند.

: اگر بدانیم که کاالهای اسرائیلی بعد از تغییر گواهی مبدأ از طریق کشورهای 6313س 

دیگری مثل ترکیه ، قبرس و غیره مجدّداً صادر می شوند تا خریداران مسلمان گمان کنند 

رائیلی هستند، زیرا می دانند که اگر مسلمانان بدانند که آنها ساخت که آنها غیر اس

اسرائیل هستند، از خرید آنها خودداری می کنند، در این صورت تکلیف مسلمانان 

 چیست ؟

 ج : مسلمانان باید از خرید و ترویج و استفاده از آن کاالها خودداری نمایند.

حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه : خرید و فروش کاالهای امریکایی چه 6319س 

کشورهای غربی مثل فرانسه و انگلستان هم می شود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران 

 است و یا در همه کشورها جاری است ؟

ج : اگر خرید کاالهای وارداتی از کشورهای غیر اسالمی و استفاده از آنها باعث تقویت 

و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالی آنها  دولتهای کافر و استعمارگر که دشمن اسالم
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را برای هجوم به سرزمین های اسالمی یا مسلمین در سرتاسر عالم ، تقویت نماید، واجب 

است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اینکه فرقی 

ن اسالم و ای کافری که دشمبین کاالیی با کاالی دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولته

 مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد.

: کسانی که در کارخانه ها و مؤسساتی کار می کنند که سود آنها به دولتهای 6311س 

 کافر می رسد و باعث استحکام و تقویت آنها می شود، چه تکلیفی دارند؟

با کارهای مشروع فی نفسه اشکال ندارد هر چند از اموری باشد که ج : کسب درآمد 

درآمد آن به دولت غیر اسالمی می رسد، مگر زمانی که آن دولت در حال جنگ با 

 اسالم و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در این جنگ استفاده کند.

 6441ص: 

 کار کردن در دولت ظالم 

 : آیا انجام وظیفه در حکومت غیر اسالمی جایز است ؟6311س 

 ج : جواز آن منوط بر این است که خود آن وظیفه فی نفسه جایز باشد.

: فردی در اداره راهنمایی و رانندگی یکی از کشورهای عربی کار می کند و 6319س 

مسئولیت او امضای پرونده کسانی است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده اند تا بدین 

ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان 

ن کار برای او جایز است ؟ و حقوقی که در برابر کارش از دولت خواهد رفت . آیا ای

 می گیرد چه حکمی دارد؟
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ج : رعایت مقرّراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است ، هر چند 

آن قوانین توسط دولت غیر اسالمی وضع شده باشند و دریافت حقوق در برابر عمل 

 حالل ، اشکال ندارد.

بعد از آنکه مسلمانی تابعیت آمریکا یا کانادا را بدست آورد، آیا جایز است  :6313س 

وارد ارتش یا پلیس شود؟ و آیا جایز است در اداره های دولتی مثل شهرداری و سایر 

 مؤسسات تابع دولت مشغول بکار شود؟

ل اج : اگر فسادی بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشک

 ندارد.

: آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر، برای حکم کردن و قضاوت ، 6317س 

 مشروعیت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟

ج : جایز نیست غیر از مجتهد جامع الشرایط چنانچه از طرف کسی که حق نصب دارد 

هم  ممنصوب نشده باشد متصدّی امر قضا و فصل خصومات در بین مردم شود و بر مرد

 جایز نیست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمی باشد، مگر در حال ضرورت .

 لباس شهرت و احکام پوشش 

 : معیار لباس شهرت چیست ؟6314س 

ج : لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص ، بخاطر رنگ یا کیفیت 

ر اگر آن را در براب دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست ، بطوری که

 مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما می شود.
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: صدایی که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمین ایجاد می شود، 6316س 

 چه حکمی دارد؟

 ج : تا زمانی که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است ، فی نفسه اشکال ندارد.

 آیا دختران می توانند لباسی که رنگ آن مایل به آبی پر رنگ است بپوشند؟ :6312س 

 ج : فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که منجر به جلب توجه دیگران و ترتّب مفسده نشود.

: آیا برای زنان پوشیدن لباسهای تنگی که برجستگیهای بدن آنان را نشان می 6313س 

 دهد و

 6449ص: 

 بدن نما و عریان در عروسیها و مانند آن جایز است ؟یا پوشیدن لباسهای 

ج : اگر از نگاه مردان اجنبی و ترّتب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در 

 غیر این صورت جایز نیست .

 : آیا پوشیدن کفش سیاه براق توسط زن مؤمن جایز است ؟6319س 

ب توجه نامحرم و یا انگشت نما ج : اشکال ندارد مگر آنکه رنگ و شکل آن باعث جل

 شدن او شود.

: آیا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه ، شلوار و پیراهن فقط رنگ سیاه 6311س 

 را انتخاب کنند؟

ج : حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و کیفیت دوخت مانند کفش است که در 

 جواب سؤال قبل بیان شد.
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س زن بگونه ای باشد که توجه دیگران را بخود : آیا جایز است حجاب و لبا6311س 

جلب کند و یا باعث تهییج شهوت شود مثلًا طوری چادر سر کند که توجه دیگران را به 

خود جلب کند و یا پارچه و رنگ جوراب را بگونه ای انتخاب کند که شهوت برانگیز 

 باشد؟

جنبی ث جلب توجه اج : پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل و یا نحوه پوشیدن باع

 شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست .

: آیا پوشیدن چیزی که مخصوص زنان است توسط مردان و بر عکس ، در خانه 6319س 

 بدون قصد تشبّه به جنس مخالف ، جایز است ؟

 ج : تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.

 : فروش لباسهای زنانه داخلی توسط مردان چه حکمی دارد؟6313س 

 ج : اگر موجب ترتّب مفاسد اخالقی و اجتماعی نباشد، اشکال ندارد.

 : آیا بافندگی و خرید و فروش جوراب نازک شرعاً جایز است ؟6317س 

ج : اگر تولید و خرید و فروش آن به قصد پوشیدن زنان در برابر مردان اجنبی نباشد، 

 اشکال ندارد.

: آیا جایز است افرادی که ازدواج نکرده اند با رعایت موازین شرعی و آداب 6394س 

 اخالقی ، در فروشگاههای لباسهای زنانه و وسایل آرایش کار کنند؟

د حالل شرعاً مختص گروه خاصی از مردم نیست ج : جواز کار کردن و کسب درآم

بلکه هر کس که موازین و آداب اسالمی را رعایت کند حق آن را دارد، ولی اگر برای 
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دادن پروانه تجاری یا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهای مسئول بخاطر رعایت مصالح 

 شود. عمومی برای بعضی از مشاغل شرایط خاصی وضع شده باشد باید مراعات

 : انداختن زنجیر توسط مردان چه حکمی دارد؟6396س 

ج : اگر زنجیر از طال باشد و یا از چیزهایی باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است 

 ، انداختن آن برای مردان جایز نیست .

 6443ص: 

 تقلید از فرهنگ غربی 

 تشبّه به کفّار و ترویج فرهنگ آنان 

: آیا پوشیدن لباسهایی که بر روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده ، 6392س 

 جایز است و آیا این لباسها ترویج فرهنگ غربی محسوب می شوند؟

ج : اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشند پوشیدن آنها فی نفسه اشکال ندارد و امّا اینکه 

می شود یا خیر، موکول به ترویج فرهنگ غربی ِ معارض با فرهنگ اسالمی محسوب 

 نظر عرف است .

: امروزه وارد کردن لباسهای خارجی و خرید و فروش و استفاده از آنها در 6393س 

داخل شهرها متداول شده است ، با توجه به افزایش تهاجم فرهنگی غرب به انقالب 

 اسالمی ، این کار چه حکمی دارد؟

ها به مجرّد اینکه از کشورهای غیر اسالمی ج : واردات و خرید و فروش و استفاده از آن

وارد شده اند، اشکال ندارد، ولی آنچه که پوشیدن آن با عفّت و اخالق اسالمی منافات 

داشته باشد و یا ترویج فرهنگ غربی که دشمن فرهنگ اسالمی است ، محسوب می 
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ولین ه مسئشود، واردات و خرید و فروش و پوشیدن آن جایز نیست و در این مورد باید ب

 مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگیری کنند.

 : تقلید از مدهای غربی در کوتاه کردن مو چه حکمی دارد؟6399س 

ج : معیارهای حرمت در این موارد، شبیه شدن به دشمنان اسالم و ترویج فرهنگ آنهاست 

مر این او این موضوع با توجه به کشورها و زمانها و اشخاص مختلف ، فرق می کند و 

 مختص به غرب هم نمی باشد.

: آیا جایز است مربیان مدارس موهای دانش آموزانی را که موهای سر خود را 6391س 

به شکلهای غربی که مخالف آداب اسالمی و تشبه به کفار است ، اصالح و آرایش می 

ظواهر  نکنند، بتراشند؟ با علم به اینکه راهنمایی و نصیحت آنان فایده ای ندارد؟ و آنا

اسالمی را در مدرسه رعایت می کنند ولی پس از خروج از مدرسه تغییر وضعیت می 

 دهند، وظیفه ما چیست ؟

ج : تراشیدن موی سر دانش آموزان توسّط مربّیان شایسته نیست . اگر مسئولین مدرسه 

تشخیص دادند که بعضی از کارهای دانش آموزان با آداب و فرهنگ اسالمی تناسب 

بهتر است آنان را نصیحت و راهنمایی های پدرانه نمایند و در صورت نیاز اولیای  ندارد،

آنان را برای کمک به حل مشکل ، از وضعیت دانش آموزان خود آگاه نمایند و البته 

 مراعات قوانین آموزش و پرورش ، الزم است .

 : پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟6391س 

توسط دولتهای استعماری تولید شده اند، از این جهت که  ج : پوشیدن لباسهایی که

ساخت دشمنان اسالم است ، فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر این کار مستلزم ترویج 
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فرهنگ غیر اسالمی دشمن باشد و یا باعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و استثمار 

 سرزمین های 

 6447ص: 

ضرر اقتصادی به دولت اسالمی گردد، دارای اشکال  اسالمی شود و یا منجر به وارد شدن

 است و حتّی در بعضی از موارد جایز نیست .

: آیا برای زنان ، شرکت در مراسم استقبال و خوش آمد گویی و تقدیم دسته 6399س 

گل که توسّط وزارت خانه ها و ادارات دولتی و غیر آنها، ترتیب داده می شود، جایز 

که شرکت آنان را در این مراسم ، این گونه توجیه کنیم که است و آیا صحیح است 

 هدف ما نشان دادن حرّیت و احترام زن در جوامع اسالمی است ؟

ج : دعوت از زنان برای مشارکت در مراسم استقبال و خوش آمد گویی به مهمانان 

خارجی وجهی ندارد و در صورتی که موجب فساد و ترویج فرهنگ غیر اسالمی شود، 

 یز نیست .جا

 : پوشیدن کروات چه حکمی دارد؟6393س 

ج : به طور کلی پوشیدن کروات و دیگر لباسهایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان 

محسوب می شوند بطوریکه پوشیدن آنها منجر به ترویج فرهنگ منحّط غربی شود جایز 

 نیست .

: فروش کلیه عکسها و کتابها و مجالتی که بطور آشکار مشتمل بر امور قبیح و 6397س 

مبتذل نیستند ولی بطور ضمنی باعث ایجاد جوّ فرهنگی فاسد و غیر اسالمی بخصوص در 

 بین جوانان می شوند، چه حکمی دارد؟
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نان فساد آج : خرید و فروش و ترویج اموری از این قبیل که منجر به انحراف جوانان و 

و باعث پیدایش جوّ فرهنگی فاسدی می شوند، جایز نیست و واجب است از آنها اجتناب 

 شود.

 : امروزه وظیفه زنان برای مقابله با تهاجم فرهنگی به جامعه اسالمی ما چیست ؟6334س 

ج : یکی از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسالمی و ترویج آن و پرهیز از لباسهائی 

 وشیدن آنها تقلید از فرهنگ دشمن محسوب می شود.است که پ

: بعضی از مسلمانان عیدهای مسیحیان را جشن می گیرند، آیا این کار اشکال 6336س 

 ندارد؟

اشکال  «علی نبیّنا و آله و علیه السالم » ج : جشن گرفتن میالد حضرت عیسی مسیح 

 ندارد.

 روی آن وجود دارد، جایز است : آیا پوشیدن لباسی که تبلیغ و تشویق شراب6332س 

 ؟

 ج : جایز نیست .

 مهاجرت و پناهندگی سیاسی 

: پناهندگی سیاسی به کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ آیا جعل داستان 6333س 

 غیر واقعی برای دستیابی به پناهندگی سیاسی ، جایز است ؟

نشود،  آن مترتّبج : پناهندگی سیاسی به دولت غیر مسلمان تا زمانی که مفسده ای بر 

فی نفسه اشکال ندارد. ولی برای دستیابی به آن ، توسل به دروغ و جعل چیزی که واقعیت 

 ندارد، جایز نیست .
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: آیا برای یک شخص مسلمان مهاجرت به کشورهای غیر اسالمی جایز است 6339س 

 ؟

است ج : اگر خوف انحراف از دین وجود نداشته باشد این کار اشکال ندارد و واجب 

در آنجا بعد از رعایت احتیاط و مواظبت نسبت به دین و مذهب به مقداری که توانایی 

 دارد

 6464ص: 

 مبادرت به دفاع از اسالم و مسلمین نماید.

: آیا مهاجرت به سرزمین اسالم بر زنانی که در سرزمین کفر اسالم آورده اند، 6331س 

نمی توانند اسالم خود را آشکار کنند،  به دلیل اینکه بر اثر خُوف از خانواده و جامعه

 واجب است ؟

ج : در صورتی که مهاجرت به سرزمین اسالم برای آنان حَرَج داشته باشد واجب نیست 

 ، ولی واجب است تا حد امکان نسبت به نماز و روزه و سایر واجبات مراقبت نمایند.

وارهای دادن به ن : زندگی در کشوری که اسباب معصیت مانند برهنگی و گوش6331س 

مبتذل موسیقی و غیره در آن فراهم است ، چه حکمی دارد؟ کسی که در آنجا تازه به 

 سن تکلیف رسیده چه حکمی دارد؟

ج : اقامت و زندگی آنها، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید از اموری که از نظر شرعی بر 

 ید.ای اسالمی مسافرت نمااو حرام هستند اجتناب کند و اگر نمی تواند باید به کشوره

 تجسّس و خبر چینی و افشاء اسرار
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: تعدادی گزارش کتبی راجع به اختالس اموال دولتی توسط یکی از کارمندان 6339س 

دریافت گردیده که بعد از انجام تحقیقات در مورد این اتهام ، صحّت بعضی از آن 

د متهم خود او همه اتهامات گزارشها برای ما آشکار شده است . ولی هنگام تحقیق از فر

را انکار می کند، آیا ارسال این گزارشات به دادگاه با توجه به اینکه باعث از بین رفتن 

آبروی شخص می شود، جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصی که از این 

 مسئله مطلع هستند چه تکلیفی دارند؟

ل و اموال دولتی است از اختالس آن ج : اگر فردی که مسئول حمایت و حفظ بیت الما

اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلّف است 

برای احقاق حق ، اطاّلعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از 

 هت حفظبین رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوزی برای کوتاهی از احقاق حق ج

بیت المال محسوب نمی شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه 

 ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفحّص و اثبات مطلب ، اقدام نمایند.

: مشاهده می کنیم که بعضی از مطبوعات اخباری از قبیل دستگیری سارقین ، 6333س 

کالهبرداران ، گروههای رشوه گیرنده در ادارات و افرادی که اقدام به انجام اعمال منافی 

عفت می کنند و همچنین گروههای فساد و ابتذال و کلوپ های شبانه را چاپ می کنند، 

 اخبار، بنوعی اشاعه فحشا محسوب نمی شود؟آیا چاپ و نشر این قبیل 

 ج : مجرّد نشر حوادث و وقایع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمی شود.

: آیا جایز است دانشجویان یکی از مراکز آموزشی گزارشهایی از منکراتی را 6337س 

 که مشاهده می کنند به مسئولین فرهنگی ارائه دهند تا از ارتکاب آنها جلوگیری شود؟
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ج : اگر گزارشها راجع به امور علنی باشد و عنوان تجسّس و غیبت بر آنها صدق نکند، 

 اشکال ندارد و بلکه در صورتی که جزء مقدمات نهی از منکر باشد واجب است .

 : آیا بیان ظلم یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات در برابر مردم جایز است ؟6374س 

 6466ص: 

مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و  ج : گزارش دادن ظلم به

اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود 

واجب می گردد، ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد بلکه اگر موجب فتنه و فساد 

 و تضعیف دولت اسالمی شود حرام است .

از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکم ِ ظالم بخصوص اگر : تحقیق 6376س 

 منجر به اذیت و ورود خسارت به آنها شود چه حکمی دارد؟

ج : این قبیل اعمال از نظر شرعی حرام هستند و در صورتی که خسارت وارده به دلیل 

 خبر چینی از مؤمنین نزد ظالم باشد، موجب ضمان می گردد.

س در امور شخصی و غیر شخصی مؤمنین به دلیل امر به معروف و : آیا تجس6372ّس 

نهی از منکر، در صورتی که از آنان ارتکاب حرام یا ترک معروف مشاهده شود، جایز 

است ؟ اشخاصی که برای کشف تخلفات مردم تجسّس می کنند با اینکه مکلف به این 

 کار نیستند، چه حکمی دارند؟

تحقیق قانونی نسبت به کار اداری کارمندان و غیر آنان توّسط ج : مبادرت به امر بررسی و 

مأموران رسمی تفحّص و تحقیق در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانونی اشکال ندارد 

ولی تجسس در کار دیگران و یا تحقیق در اعمال و رفتار کارمندان برای کشف اسرار 

 هم جایز نیست .آنان در خارج از حدود و ضوابط قانونی برای آن مأموران 
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: آیا سخن گفتن از اسرار شخصی و امور خصوصی و سرّی در برابر مردم جایز 6373س 

 است ؟

ج : کشف و بیان امور خصوصی و شخصی در برابر دیگران اگر به نحوی مربوط به افراد 

 دیگر هم باشد و یا موجب ترتّب مفسده شود جایز نیست .

یابی به علل بیماری و راههای درمان آن سؤاالتی : روانپزشکان غالباً برای دست6379س 

راجع به امور شخصی و خانوادگی بیمار از او می کنند، آیا برای بیمار پاسخ دادن به آن 

 سؤاالت جایز است ؟

ج : اگر مفسده ای بر آن مترتّب نشود و غیبت و اهانت به شخص دیگری هم محسوب 

 نشود، اشکال ندارد.

نیروهای امنیتی ورود به بعضی از مراکز و نفوذ در گروهها را : گاهی بعضی از 6371س 

برای کشف مراکز فحشا و گروههای تروریستی ضروری می دانند، همانگونه که 

روشهای تجسّس و تحقیق نیز همین را اقتضا می کنند، این کار از نظر شرعی چه حکمی 

 دارد؟

 ضوابط و مقرّرات قانونی باشد و از ج : اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعایت

آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل حرام اجتناب شود، اشکال ندارد و بر مسئولین نیز 

 واجب است که بر کار آنان از این جهت نظارت و توجه کامل داشته باشند.

: عدّه ای در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهایی که در جمهوری 6371س 

 المی وجود دارد، می کنند، گوش دادن به این سخنان و حکایتها چه حکمی دارد؟اس
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ج : واضح است هر عملی که موجب بدنام شدن چهره جمهوری اسالمی که در برابر 

کفر و استکبار جهانی ایستاده است ، شود به نفع اسالم و مسلمین نیست . بنا بر این ، اگر 

 ی اسالمی باشد جایز نیست .این سخنان موجب تضعیف نظام جمهور

 6462ص: 

 مصرف دخانیات و مواد مخّدر

 : استعمال دخانیات در اداره های دولتی و اماکن عمومی چه حکمی دارد؟6379س 

ج : اگر بر خالف مقرّرات داخلی ادارات و اماکن عمومی باشد و یا موجب اذیت و 

 ت .ناراحتی دیگران و یا ضرر رساندن به آنان شود، جایز نیس

: برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچی مواد مخدّر نیز هست ، آیا بر 6373س 

 من واجب است او را به مقامات رسمی مربوطه معرفی کنم تا از کار او جلوگیری کنند؟

ج : بر شما نهی از منکر واجب است و باید او را در ترک اعتیاد یاری کنید و همچنین او 

روش و توزیع مواد مخدّر منع نمایید و اگر اعالم وضعیت او به مقامات را از قاچاق و ف

مربوطه ، به او در این باره کمک کرده یا مقدمّه نهی از منکر محسوب شود واجب است 

 اعالم نمائید.

 : آیا استعمال انفیه جایز است ؟ اعتیاد به آن چه حکمی دارد؟6377س 

 د استعمال و اعتیاد به آن جایز نیست .ج : اگر ضرر قابل مالحظه ای داشته باش

 : خرید و فروش و استعمال تنباکو چه حکمی دارد؟6944س 
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ج : خرید و فروش و استعمال تنباکو فی نفسه اشکال ندارد ولی اگر ضرر قابل مالحظه 

 ای برای شخص داشته باشد، استعمال و خرید و فروش آن جایز نیست .

 : آیا حشیش پاک است ؟ و آیا استعمال آن حرام است ؟6946س 

 ج : حشیش پاک است ولی استعمال آن حرام می باشد.

: استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش ، تریاک ، هروئین ، مورفین ، ماری جوانا 6942س 

و .. بصورت خوردن ، نوشیدن ، کشیدن ، تزریق و یا شیاف ، چه حکمی دارد؟ خرید و 

روش و سایر راههای کسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهداری و قاچاق آنها چه ف

 حکمی دارد؟

ج : استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهای 

شخصی و اجتماعی قابل مالحظه ای که بر استعمال آنها مترتّب می شود، حرام است و 

رآمد با آنها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و به همین دلیل کسب د

 غیر آن هم حرام است .

: آیا معالجه و درمان بیماری با استعمال مواد مخدّر جایز است ؟ و بر فرض 6943س 

جواز، آیا بطور مطلق جایز است یا فقط در صورتی جایز است که راه درمان منحصر به 

 آن باشد؟

عالجه به نحوی متوقف بر استعمال مواد مخدّر باشد و این امر هم با ج : اگر درمان و م

 تجویز پزشک مورد اطمینان صورت گیرد، اشکال ندارد.

: کاشت و پرورش گیاهانی از قبیل خشخاش ، شاهدانه هندی ، کویحا و .. که 6949س 

 رد؟ااز آنها تریاک ، هروئین ، مورفین و حشیش و کوکائین گرفته می شود چه حکمی د
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ج : کاشت و پرورش این نوع گیاهان که بر خالف مقرّرات نظام جمهوری اسالمی می 

 باشد جایز نیست .

: آماده کردن و تهیه مواد مخدّر اعم از اینکه از مواد طبیعی باشند مثل مورفین 6941س 

 ، هروئین ، حشیش و ماری جوانا، یا از مواد مصنوعی مثل و غیر آن چه حکمی دارد؟

 6463ص: 

 ج : جایز نیست .

: آیا استعمال تنباکوئی که بعضی از انواع خمر را بر روی آن پاشیده اند جایز 6941س 

 است ؟ و آیا استنشاق دود آن جایز است ؟

ج : اگر مصرف آن تنباکو از نظر عرف ، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستی و 

 وارد شدن ضرر قابل مالحظه ای نگردد اشکال ندارد، هر چند احوط ترک آن است .

: آیا شروع به استعمال دخانیات حرام است ؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانیات 6949س 

 ازد؟آیا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردرا به مدّت چند هفته یا بیشتر ترک کند 

ج : حکم با اختالف مراتب ضرری که بر استعمال دخانیات مترتب می شود، متفاوت می 

گردد و به طور کلی استعمال دخانیات اگر به مقداری باشد که موجب ضرر قابل مالحظه 

می  ن به این مرحلهای برای بدن باشد، جایز نیست و اگر شخص می داند که با شروع آ

 رسد نیز جایز نمی باشد.

: اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد 6943س 

مخدّر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم ، حکم اموال مجهول 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

یل شرع یا وک المالک را دارند؟ اگر اینگونه باشند، آیا تصرف در آنها با اجازه حاکم

 عام او جایز است ؟

ج : اگر انسان علم به حرام بودن عین مالی که تحصیل کرده داشته باشد، در صورتی که 

مالک شرعی آن را هر چند در تعداد محصوری بشناسد، واجب است آنرا به او برگرداند، 

با مال  و الّا باید آن را از طرف مالک شرعی اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام

حالل او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرعی آن را نشناسد، واجب است خمس 

 آنرا به متولی خمس بپردازد.

 تراشیدن ریش 

: مراد از فک پائین که باقی گذاشتن موهای آن واجب است چیست ؟ آیا شامل 6947س 

 گونه ها هم می شود؟

 صدق کند.ج : معیار این است که از نظر عرف ، گذاشتن ریش 

 : ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه مقدار باشد؟6964س 

ج : حد معیّنی ندارد، بلکه معیار این است که عرفاً بر آن ریش صدق کند و بلند بودن 

 آن بیشتر از قبضه دست کراهت دارد.

 : بلند کردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمی دارد؟6966س 

 دارد.ج : این کار فی نفسه اشکال ن

: بعضی از مردان موهای چانه خود را باقی گذاشته و باقیمانده را می تراشند، 6962س 

 این کار چه حکمی دارد؟
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 ج : تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

 : آیا تراشیدن ریش فسق محسوب می شود؟6963س 

 6469ص: 

ج : تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر 

 آن مترتّب می شود.

 : تراشیدن سبیل چه حکمی دارد؟ و آیا می توان آن را خیلی بلند کرد؟6969س 

ج : تراشیدن سبیل و باقی گذاشتن و بلند نمودن آن فی نفسه اشکال ندارد، بله ، بلند 

مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه نمودن آن به 

 است .

: تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش تراشی برای هنرمندی که کارش آن را 6961س 

 اقتضا می کند، چه حکمی دارد؟

ج : اگر عنوان تراشیدن ریش بر آن صدق کند بنا بر احتیاط حرام است ، ولی اگر کار 

یاز ضروری جامعه اسالمی محسوب شود، مبادرت به تراشیدن ریش به مقدار هنری او ن

 آن ضرورت ، اشکال ندارد.

: من به اعتبار اینکه مسئول روابط عمومی یکی از شرکتهای تابع جمهوری 6961س 

اسالمی هستم ، مجبور به خرید و ارائه لوازم اصالح به مهمانها برای تراشیدن ریششان می 

 من چیست ؟باشم ، تکلیف 

ج : بنا بر احتیاط خرید و ارائه لوازم ریش تراشی به دیگران جایز نیست مگر در مقام 

 ضرورت .
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: در صورتی که گذاشتن ریش مستلزم اهانت باشد، تراشیدن آن چه حکمی 6969س 

 دارد؟

ج : گذاشتن ریش برای مسلمانی که به دینش اهمیّت می دهد باعث سرشکستگی نیست 

یاط، تراشیدن آن جایز نیست مگر در صورتی که گذاشتن ریش باعث ضرر و بنا بر احت

 یا حرج شود.

: آیا تراشیدن ریش در صورتی که گذاشتن آن مانع رسیدن به اهداف مشروع 6963س 

 انسان شود جایز است ؟

ج : بر مکلّفین واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردی که حرج یا 

 ای وجود داشته باشد. ضرر قابل مالحظه

: آیا خرید و فروش و تولید خمیر اصالح که کاربرد اصلی آن برای اصالح 6967س 

 ریش است ولی گاهی برای اصالح غیر از آن هم بکار می رود، جایز است ؟

ج : اگر خمیر مذکور غیر از اصالح ریش منافع حالل دیگری دارد، تولید و فروش آن 

 بدین منظور اشکال ندارد.

: آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن است که موهای صورت بطور کامل 6924س 

روئیده باشند و سپس تراشیده شوند یا اینکه شامل موردی که مقداری از موهای صورت 

 درآمده باشند هم می شود؟

ج : بطور کلی تراشیدن آن مقدار از موی صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق 

احتیاط حرام است ولی تراشیدن مقداری از آن که عنوان مزبور بر آن  می کند بنا بر

 صدق نمی کند اشکال ندارد.
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: آیا اجرتی که آرایشگر بابت تراشیدن ریش می گیرد، حرام است ؟ و بر فرض 6926س 

 حرمت ،

 6461ص: 

اگر با مال حالل مخلوط شود، آیا واجب است هنگام تخمیس آن ، خمس آن را دوبار 

 زد یا خیر؟بپردا

ج : بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش ، حرام است و امّا در مورد مال 

مخلوط به حرام ، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند 

و یا رضایت وی را جلب کند و اگر مالک آن را هر چند در تعداد محصوری نشناسد، 

ن را به فقیران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولی مالک آن واجب است آ

را بشناسد واجب است بنحوی رضایت او را بدست آورد و اگر مقدار آن را نداند و 

مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تا مالش از حرام پاک شود و در 

، از مؤونه سال زیاد بیاید، پرداخت  صورتی که مقدار باقیمانده بعد از پرداخت خمس

 خمس آن به عنوان ادای خمس منفعت کسب ، واجب است .

: گاهی بعضی از مشتریان برای تعمیر ماشین اصالح خود به من مراجعه می 6922س 

کنند، با توجه به اینکه تراشیدن ریش از نظر شرعی حرام است ، آیا انجام آن برای من 

 جایز است ؟

که وسیله مذکور غیر از تراشیدن ریش استفاده های دیگری هم دارد، بنا بر  ج : از آنجا

این اقدام به تعمیر آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتی که به قصد استفاده از آن 

 برای تراشیدن ریش نباشد، اشکال ندارد.

 ام است ؟: آیا اصالح موی گونه ها اعم از اینکه با نخ باشد یا با موچین ، حر6923س 
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 ج : اصالح موی گونه ها هر چند با تراشیدن ، حرام نیست .

 حضور در مجلس معصیت 

: گاهی مجالس جشن دسته جمعی از طرف اساتید یا دانشگاه کشورهای بیگانه 6929س 

برگزار می شود و از قبل معلوم است که مشروبات الکلی در آن مجالس وجود دارد، 

 تکلیف شرعی دانشجویان که قصد شرکت در آن جشن را دارند چیست ؟

ج : حضور در مجالسی که در آنها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست ، 

در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب 

 خمر شرکت ننموده و مشروب نمی خورید.

: حضور در مجالس عروسی چه حکمی دارد؟ آیا بر حضور در مجلس عروسی 6921س 

صدق می کند و لذا « الداخل فی عمل قوم فهو منهم »از رقص نیست ، عنوان که خالی 

ترک آن مجلس واجب است یا اینکه حضور در آن مجلس بدون شرکت در رقص و 

 مراسم دیگر، اشکال ندارد؟

ج : اگر مجلس به گونه ای نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصیت بر آن صدق 

نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتی که عرفاً کند و حضور در آن مفسده ای 

 تأیید عملی که جایز نیست ، محسوب نشود، اشکال ندارد.

 شرکت در جشنهایی که زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن  6: )6921س 

 6461ص: 

 موسیقی بطور جداگانه می کنند چه حکمی دارد؟
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ر آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقی میشود، آیا شرکت در عروسیهایی که د - 2

 جایز است ؟

آیا نهی از منکر در مجالسی که در آنها رقص انجام می شود، در صورتی که امر به  - 3

 معروف و نهی از منکر در شرکت کنندگان تأثیری نداشته باشد، واجب است ؟

 رقص مختلط زن و مرد چه حکمی دارد؟ - 9

ص باعث تهییج شهوت شود یا همراه با عمل حرام و یا مستلزم آن ج : بطور کلی اگر رق

بوده و یا به صورت مختلط بین زنان و مردان اجنبی باشد، جایز نیست و فرقی نمی کند 

بین اینکه در جشنهای عروسی باشد یا غیر آن و شرکت در مجلس معصیت هم اگر 

 لهوی مناسب با مجالس لهومستلزم ارتکاب حرام مانند گوش دادن به موسیقی مطرب و 

و گناه باشد و یا حضور در آنها تأیید گناه محسوب شود، جایز نیست و امّا تکلیف امر به 

 معروف و نهی از منکر با عدم احتمال تأثیر ساقط است .

: اگر مرد نامحرمی وارد جشن عروسی شود و در آنجا زن بدون حجابی حضور 6929س 

هی از منکر در او تأثیری ندارد، آیا واجب است مجلس را داشته باشد و مرد بداند که ن

 ترک کند؟

ج : اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض ، مصداق نهی از منکر باشد، واجب 

 است .

: آیا حضور در مجالس و محافلی که در آنها به نوارهای مبتذل غنا گوش داده 6923س 

دن آن شک داشته باشد، با توجه به این می شود جایز است ؟ در صورتی که در غنا بو

 که نمی تواند از پخش نوار جلوگیری کند، حکم چیست ؟
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ج : حضور در مجلس غنا و موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه در 

صورتی که منجر به گوش دادن یا تأیید آن شود جایز نیست ولی در صورت شک در 

 دادن به آن فی نفسه اشکال ندارد.موضوع ، حضور در آن مجلس و گوش 

: شرکت در مجالس و محافلی که انسان در آنها گاهی مبتال به شنیدن کالم غیر 6927س 

مناسبی از قبیل افترا بر مقامات دینی یا مسئولین جمهوری اسالمی یا مؤمنین دیگر می 

 شود چه حکمی دارد؟

 به عمل حرام مانند گوش دادن ج : مجرّد حضور در آن مجالس تا زمانی که مستلزم ابتال

به غیبت و همچنین موجب تأیید و ترویج منکر نباشد، فی نفسه اشکال ندارد ولی نهی از 

 منکر با وجود شرایط آن واجب است .

: در جلسات و انجمن هایی که در بعضی از کشورهای غیر اسالمی تشکیل می 6934س 

ت ت الکلی استفاده می شود، آیا شرکشود، طبق عادت برای پذیرایی حاضران از مشروبا

 در این جلسات و انجمن ها جایز است ؟

ج : حضور در مجلسی که در آن شراب خورده می شود جایز نیست و در صورت اضطرار 

 واجب است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

 6469ص: 

 دعانویسی و استخاره 

 ز است ؟: آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جای6936س 

 ج : دریافت یا پرداخت مبلغی به عنوان اجرت نوشتن دعاهای وارده اشکال ندارد.
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: دعاهایی که نویسندگان آنها ادعا می کنند که در کتابهای قدیمی دعا نقل 6932س 

شده اند، چه حکمی دارند؟ و آیا این ادعیه از نظر شرعی معتبر هستند؟ مراجعه به آنها 

 چه حکمی دارد؟

نقل و روایت شده باشند و یا مضامین آنها « علیهم السالم »ر دعاها از ائمه اطهار ج : اگ

حق باشد، تبرّک جستن به آنها اشکال ندارد. همانگونه که تبرّک جستن به دعاهای 

 باشند، اشکال ندارد.« علیه السالم » مشکوک به این امید که از معصوم 

 : آیا عمل به استخاره واجب است ؟6933س 

 ج : الزام شرعی در عمل به استخاره وجود ندارد ولی بهتر است بر خالف آن عمل نشود.

: بنا بر آنچه گفته می شود که در کارهای خیر نیازی به استخاره نیست . آیا در 6939س 

مورد کیفیت انجام آنها و یا در مورد مشکالت پیش بینی نشده ای که در خالل انجام 

د، استخاره جایز است ؟ و آیا استخاره راهی برای شناخت غیب آنها ممکن است پیش بیای

 محسوب می شود یا اینکه فقط خدا از آن آگاه است ؟

ج : استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح است ، اعم از اینکه تردید 

ا هدر اصل عمل باشد یا در چگونگی انجام آن . بنا بر این در کارهای خیر که در آن

حیرت وجود ندارد، استخاره الزم نیست و همچنین استخاره برای آگاهی از آینده شخص 

 یا عمل نمی باشد.

: آیا در مواردی مثل تقاضای طالق یا عدم آن استخاره با قرآن صحیح است ؟ 6931س 

 و در صورتی که شخصی استخاره کند ولی طبق آن عمل نکند، حکم چیست ؟

آن یا تسبیح اختصاص به مورد خاصی ندارد، بلکه در هر امر ج : جواز استخاره با قر

مباحی که شخص راجع به آن تردید و حیرت داشته باشد بطوری که قادر بر اتخاذ تصمیم 
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نباشد، می توان استخاره گرفت و از نظر شرعی عمل به استخاره واجب نیست هر چند 

 بهتر است انسان با آن مخالفت نکند.

ره با تسبیح یا قرآن در مسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جایز است : آیا استخا6931س 

 ؟

ج : شایسته است انسان در اموری که می خواهد راجع به آنها تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و 

دقت کند و یا با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و در صورتی که با این 

 ند استخاره کند.کارها تحیّر او برطرف نشد، می توا

 : آیا چند بار استخاره برای یک کار صحیح است ؟6939س 

ج : چون استخاره برای رفع حیرت است ، بنا بر این بعد از برطرف شدن حیرت با استخاره 

 اول ، تکرار آن معنی ندارد مگر آنکه موضوع تغییر کند.

الم علیه الس» ام رضا : گاهی مشاهده می شود نوشته هایی که متضمّن معجزات ام6933س 

هستند با قرار دادن آنها بین صفحه های کتابهای زیارت که در زیارتگاهها و مساجد « 

 وجود دارند، در 

 6463ص: 

بین مردم توزیع می شوند و ناشر آنها هم در زیر آنها نوشته است که هر کس آن معجزه 

 بین مردم توزیع کند تا بهها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنویسد و در 

حاجت خود برسد، آیا این مطلب صحیح است ؟ و آیا بر کسی که آنها را می خواند، 

 واجب است که به در خواست ناشر عمل نماید؟
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ج : از نظر شرعی دلیلی بر اعتبار این امور وجود ندارد و کسی هم که آنها را می خواند 

 وشتن آنها نیست .ملزم به عمل به درخواست ناشر مبنی بر ن

 احیاء مناسبتهای دینی 

 مراسم عزاداری 

: در حسینیه ها و مساجد بیشتر مناطق بخصوص روستاها مراسم شبیه خوانی به 6937س 

اعتبار اینکه از سنتهای قدیمی است برگزار می شود که گاهی اثر مثبتی در نفوس مردم 

 دارد، این مراسم چه حکمی دارند؟

ج : اگر مراسم شبیه خوانی مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم 

نباشند و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشکال ندارند، ولی 

در عین حال بهتر است که به جای آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و 

 مرثیه خوانی بر پا شود.

: استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایی که دارای تیغ هستند در 6994س 

 مجالس و دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟

ج : اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث 

ه نحو ب ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست ولی استفاده از شیپور و طبل و سنج

 متعارف اشکال ندارد.

: در بعضی از مساجد در ایام عزاداری از عَلَم های متعددی استفاده می شود که 6996س 

دارای تزئینات زیاد و گرانبهایی است و گاهی موجب سؤال متدینین از اصل فلسفه آنها 

د جمی گردد و در برنامه های تبلیغی خلل ایجاد می کند و حتّی با اهداف مقدس مس

 تعارض دارد، حکم شرعی در این رابطه چیست ؟
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ج : اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفی مسجد منافات داشته باشد و یا برای 

 نمازگزاران مزاحمت ایجاد کند، اشکال دارد.

 6467ص: 

نذر کرده « علیه السالم » : اگر شخصی عَلَمی را برای عزاداری سید الشهدا 6992س 

 ا جایز است مسئولین حسینیه از قبول آن خودداری کنند؟باشد، آی

 ج : این نذر، متولّی حسینیه و هیئت امناء آن را ملزم به قبول عَلَم نمی کند.

با قرار دادن آن « علیه السالم » : استفاده از عَلَم در مراسم عزاداری سید الشهدا 6993س 

 در مجلس عزا یا حمل آن در دسته عزاداری چه حکمی دارد؟

 ج : فی نفسه اشکال ندارد ولی نباید این امور جزء دین شمرده شوند.

 عزاداری فوت : اگر بعضی از واجبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس6999س 

شود مثلًا نماز صبح قضا شود، آیا بهتر است بعد از این در این مجالس شرکت نکند یا 

 می شود؟« علیه السالم » اینکه عدم شرکت او باعث دوری از اهل بیت 

ج : بدیهی است که نمازِ واجب ، مقدم بر فضیلت شرکت در مجالس عزاداری اهل بیت 

از و فوت شدن آن به بهانه شرکت در عزاداری امام است و ترک نم« علیهم السالم »

جایز نیست ، ولی شرکت در عزاداری بگونه ای که مزاحم نماز « علیه السالم » حسین 

 نباشد ممکن و از مستحبات مؤکّد است .

: در بعضی از هیئت های مذهبی مصیبت هایی خوانده می شود که مستند به 6991س 

الم یا مرجعی هم شنیده نشده است و هنگامی که از مقتل معتبری نیست و از هیچ ع

خواننده مصیبت از منبع آن سؤال می شود، پاسخ می دهند که اهل بیت )ع ( اینگونه به 
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ما فهمانده اند و یا ما را راهنمایی کرده اند و واقعه کربال فقط در مقاتل نیست و منبع آن 

ینی ز امور برای مدّاح یا خطیب حسهم فقط گفته های علما نمی باشد بلکه گاهی بعضی ا

از راه الهام و مکاشفه مکشوف می شود، سؤال من این است که آیا نقل وقایع از این 

 طریق صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح نباشد، تکلیف شنوندگان چیست ؟

 ج : نقل مطالب به صورت مزبور بدون اینکه مستند به روایتی باشد و یا در تاریخ ثابت

شده باشد، وجه شرعی ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان بیان حال به حسب برداشت 

متکلّم بوده و علم به خالف بودن آن ، نداشته باشد و تکلیف شنوندگان نهی از منکر 

 است بشرطی که موضوع و شرایط آن نزد آنان ثابت شده باشد.

می  سینی بسیار بلند پخش: از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس ح6991س 

شود بطوری که صدای آن از بیرون شهر هم شنیده می شود و این امر منجر به سلب 

آسایش همسایگان شده است و مسئولین و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، 

 این عمل چه حکمی دارد؟

 از بهترین کارها وج : اگر چه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمانهای مناسب در حسینیه 

جزو مستحبات مؤکّد می باشد، ولی واجب است برگزار کنندگان مراسم و عزاداران تا 

حد امکان از اذیّت و ایجاد مزاحمت برای همسایگان بپرهیزند هر چند با کم کردن 

 صدای بلندگو و تغییر جهت آن به طرف داخل حسینیه باشد.

 مه حرکت دسته های عزاداری در شبهای : نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادا6999س 

 6424ص: 

 محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نی چیست ؟

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

و  «علیهم السالم »ج : به راه انداختن دسته های عزاداری برای سید الشهدا و اصحاب او 

شرکت در امثال این مراسم امر بسیار پسندیده و مطلوبی است و از بزرگترین اعمالی 

ه انسان را به خداوند نزدیک می کند، ولی باید از هر عملی که باعث اذیّت است ک

 دیگران می شود و یا فی نفسه از نظر شرعی حرام است ، پرهیز کرد.

: استفاده از آالت موسیقی مانند ارگ ) از آالت موسیقی و شبیه پیانو است ( و 6993س 

 سنج و غیر آنها در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟

: استفاده از آالت موسیقی ، مناسب با عزاداری ساالر شهیدان نیست و شایسته است  ج

 مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود.

 «علیه السالم » : آیا آنچه متداول شده که به عنوان عزاداری برای امام حسین 6997س 

 سنگ کیلو به آن آویزان می کنند، جایز است ؟گوشت بدن را سوراخ کرده و قفل و 

 ج : این گونه اعمال که موجب وهن مذهب می شوند جایز نیست .

خود را به زمین بیندازد و « علیهم السالم »: اگر انسان در زیارتگاههای ائمه 6914س 

همانند بعضی از مردم که صورت و سینه خود را بر زمین می مالند تا از آن خون جاری 

 د و به همان حالت وارد حرم می شوند، عمل کند چه حکمی دارد؟شو

 «علیهم السالم »ج : این اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزاداری سنّتی و محبت ائمه 

محسوب نمی شوند از نظر شرعی اعتباری ندارند، بلکه اگر منجر به ضرر بدنی قابل توجه 

 و یا وهن مذهب شوند، جایز نیست .

در بعضی از مناطق زنان مراسمی را به اسم سفره حضرت ابو الفضل علیه السالم : 6916س 

برای اجرای برنامه هایی به عنوان جشن عروسی حضرت فاطمه علیها السالم برگزار می 
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کنند و در آن شعرهای عروسی خوانده و کف می زنند و سپس شروع به رقص می کنند، 

 انجام این امور چه حکمی دارد؟

زاری این جشنها و مراسم اگر همراه با ذکر اکاذیب و مطالب باطل نبوده و موجب ج : برگ

وهن مذهب نشود، فی نفسه اشکال ندارد و امّا رقص ، اگر به گونه ای شهوت برانگیز یا 

 مستلزم فعل حرام باشد، جایز نیست .

 علیه»  : باقیمانده اموالی که به عنوان هزینه های مراسم عاشورای امام حسین6912س 

 جمع آوری می شود، در چه موردی باید خرج شود؟« السالم 

ج : می توان اموال باقیمانده را با کسب اجازه اهداء کنندگان آنها در امور خیریه مصرف 

 کرد و یا آنها را برای مصرف در مجالس عزاداری آینده نگه داشت .

ی را جمع آوری کرد و با تقسیم : آیا جایز است در ایام محرم از افراد خیّر اموال6913س 

آنها به سهم های مختلف ، قسمتی را به قاری قرآن و مرثیه خوان و سخنران داد و باقیمانده 

 را برای برگزاری مجالس مصرف کرد؟

 ج : اگر با رضایت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشکال ندارد.

 6426ص: 

ن لباس خاصی که بدن آنان را : آیا جایز است زنان با حفظ حجاب و پوشید6919س 

 بپوشاند، در دسته های سینه زنی و زنجیر زنی شرکت کنند؟

 ج : شرکت زنان در دسته های سینه زنی و زنجیر زنی شایسته نیست .

موجب مرگ شخص شود، آیا « علیهم السالم »: اگر قمه زدن در عزاداری ائمه 6911س 

 این عمل خودکشی محسوب می شود؟
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ج : اگر این عمل عادتاً منجر به فوت نمی شود حکم خودکشی را ندارد ولی اگر از همان 

ابتدا خوف خطر جانی برای او وجود داشته و در عین حال این کار را انجام داده و منجر 

 به فوت وی شده است ، حکم خود کشی را دارد.

ا رفته خودکشی از دنی : آیا شرکت در مجالس فاتحه ای که برای مسلمانی که با6911س 

 ، برگزار می شود جایز است ؟ قرائت فاتحه برای آنان بر سر قبرشان چه حکمی دارد؟

 ج : این کار فی نفسه اشکال ندارد.

هم علی»: خواندن مرثیه و مدیحه هایی که شنوندگان را در جشنهای تولد ائمه 6919س 

ه یختن پول بر سر حاضرین چوعید مبعث به گریه بیندازد چه حکمی دارد؟ ر« السالم 

 حکمی دارد؟

ج : خواندن مرثیه و مدیحه در جشنهای اعیاد دینی اشکال ندارد و پاشیدن پول بر سر 

حاضرین هم بدون اشکال است بلکه اگر به قصد اظهار شادی و سرور و شاد کردن قلوب 

 مؤمنین باشد، ثواب هم دارد.

: آیا خواندن زن در مجالس عزاداری با علم او به اینکه مردان نامحرم صدای او 6913س 

 را می شوند جایز است ؟

 ج : اگر خوف مفسده باشد باید از آن اجتناب شود.

: در روز عاشورا مراسمی مانند قمه زنی و پا برهنه وارد آتش و ذغال روشن 6917س 

ه باعث بدنام شدن مذهب شیعه اثنی عشری در شدن برگزار می شود که عالوه بر اینک

انظار علما و پیروان مذاهب اسالمی و مردم جهان می شود، ضررهای جسمی و روحی 

هم به این اشخاص وارد می کند و همچنین موجب توهین به مذهب می گردد، نظر 

 شریف حضرتعالی در این باره چیست ؟
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اعث وهن دین و مذهب گردد حرام است ج : هر کاری که برای انسان ضرر داشته و یا ب

و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و مخفی نیست که بیشتر این امور باعث بد نامی و وهن 

 می شود و این از بزرگترین ضررها و خسارتهاست .« علیهم السالم »مذهب اهل بیت 

 : آیا قمه زدن بطور مخفی حالل است یا اینکه فتوای شریف حضرت عالی6914س 

 عمومیت دارد؟

ج : قمه زنی عالوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و 

و زمانهای بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل « علیهم السالم »سابقه ای در عصر ائمه 

در مورد آن نرسیده است ، در زمان حاضر موجب « علیه السالم » خاص یا عام از معصوم 

 بدنام شدن مذهب می شود بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیست .وهن و 

 : معیار شرعی ضرر اعم از جسمی یا روحی چیست ؟6916س 

 6422ص: 

 ج : معیار، ضرری است که در نظر عرف ، قابل توّجه و معتنابه باشد.

: زنجیرزدن به بدن همانگونه که بعضی از مسلمانان انجام می دهند، چه حکمی 6912س 

 ارد؟د

ج : اگر به نحو متعارف و بگونه ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه در 

 عزاداری محسوب شود اشکال ندارد.

 والدت ها و اعیاد

 : آیا انشای عقد اخوّت در ایّامی غیر از روز عید غدیر خم جایز است ؟6913س 
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 ند اولی و احوط است .ج : انحصار آن به روز مبارک عید غدیر خم معلوم نیست هر چ

: آیا واجب است عقد اخوّت به همان صیغه مشهور اجرا شود یا اینکه اجرای 6919س 

 آن به هر لغتی صحیح است ؟

ج : رعایت صیغه خاصی که وارد شده هر چند اولی است ولی تعی ن آن احراز نشده است 

. 

عیدهایی که  : نظر حضرت عالی راجع به عید نوروز چیست ؟ آیا همانند6911س 

مسلمانان آنها را جدی می گیرند مثل عید فطر و قربان ، از نظر شرعی ثابت شده است یا 

 اینکه فقط روز مبارکی محسوب می شود مثل روز جمعه و مناسبتهای دیگر؟

ج : هر چند نص ّ معتبری مبنی بر اینکه عید نوروز از اعیاد دینی یا ایام مبارک شرعی 

، ولی جشن گرفتن و دید و بازدید در آن روز، اشکال ندارد، بلکه  باشد، وارد نشده است

 از این جهت که صله رحم می باشد مستحسن است .

: آیا آنچه راجع به عید نوروز و فضیلت و اعمال آن وارد شده ، صحیح است 6911س 

 ؟ آیا انجام آن اعمال )اعم از نماز و دعا و غیره ( به قصد ورود جایز است ؟

جام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل و اشکال است ، بله انجام آنها به قصد رجاء ج : ان

 و امید مطلوب بودن ، اشکال ندارد.

 احتکار و اسراف 

: احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است ؟ آیا تعزیر مالی ِ محتکران به 6919س 

 نظر جناب عالی جایز است ؟
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ج : حرمت ِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است ، فقط 

در غلّات ِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به 

آن نیاز دارند، ولی حکومت اسالمی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد 

هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در از احتکار سایر احتیاجات مردم 

 صورتی که حاکم صالح بداند، اشکال ندارد.

: گفته می شود که استفاده از نیروی برق برای روشنایی بیشتر از مقدار نیاز، 6913س 

 اسراف محسوب نمی شود، آیا این سخن صحیح است ؟

از مقدار  برق و نور چراغ بیشتر ج : شکّی نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّی نیروی

 صلّی اهلل»نیاز، اسراف محسوب می شود. آنچه صحیح است سخن منقول از رسول اهلل 

در کار خیر، اسراف وجود « ال سرف فی خیر» است که می فرماید: « علیه و آله و سلّم 

 ندارد.
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