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ــالم علي سّيدنا محّمد و  الحمد هللا رب العالمين، و الّصالة و الّس
آله الطّيبين الّطاهرين، و لعنة اهللا علي اعدائهم اجمعين الي يوم الّدين.

و بعدي: چنين مي گويد بندة نيازمند به درگاه خداوند بي نياز، 
ــالم و  ــد حضرت حجت االس ــّيد محّمد ســعيد حكيم » فرزن « س

.« Hالمسلمين، آيت اهللا « سّيد محمد علي طباطبائي حكيم
اين رسالة عملّيه، كه مسائل مورد نياز را در بر دارد، گزيده اي از رسالة 
ــت، كه به همان شيوه تنظيم يافته، و عمدة مسائل  « منهاج الّصالحين » اس

مندرج در آن، به صورت فشرده در اينجا آمده است.
احكامي كه در اين رساله بيان شده بر سه قسم است:

۱ ـ فتوا
ــأله اي كه مجتهد فتوا بدهد، مقّلد بايد به فتواي مرجع تقليد  در هر مس

خود عمل كند و هرگز نمي تواند از آن سرپيچي كند.
۲ ـ احتياط واجب

در هر مسأله اي كه مجتهد فتوا ندهد و بگويد: « بنابر احتياط واجب بايد 
چنين كرد » مقّلد دو راه دارد:

۱) به حكمي كه به عنوان احتياط واجب بيان شده عمل كند.
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۲) با رعايت ـ األعلم فاألعلم ـ به مجتهد ديگر رجوع نمايد.
ــاله در هر مورد كه احتياط وجوبي هست به صراحت گفته  در اين رس

شده: « بنابر احتياط واجب».
۳ ـ احتياط استحبابي

ــت كه ما به ترخيص و اختيار فتوي مي دهيم ، و چون  در مواردي اس
احتمال الزامي بودن آن هم هست، بحديكه رعايت كردن آن احتمال خوب 

است ولي الزم نيست.
ــاله موارد احتياط استحبابي به تعبير: « بهتر است » بيان شده  در اين رس

است.
از خداوند مّنان مي خواهيم كه ما را از لغزش در كردار و گفتار مصون 
ــل عنايت فرمايد. كه او  ــدارد، و توفيق خدمت به خلق و اخالص در عم ب

بهترين يار و مددكار است.
* * *



پيشگفتار
يكي از امتيازات جهان تشّيع در طول قرون و اعصار، اعتقاد به « انفتاح 
باب اجتهاد » يعني: باز بودن راه اجتهاد به روي هر پژوهشگِر تالشگر مي 

باشد.
ــيعه در طول تاريخ بر اين عقيده بودند و باب اجتهاد را  همه فقهاي ش

مفتوح دانسته اند.
ــاس مقتضيات  ــاد از نظر آنها تغيير و تبديل در احكام آيين، براس اجته
ــلطه  زمان، يا حّك و اصالح آن براي جلب رضايت مردم يا زمامداران و س

جويان نيست.
ــراوان، براي  ــش ف ــور از « اجتهاد » تالش بي امان و كوش ــه منظ بلك
ــداري از آن به عنوان امانتي  ــرعي از منابع اصلي، و پاس ــتخراج حكم ش اس
ــنگ است كه خداوند بر عهدة فقها نهاده، و در روز بازپسين از آنها  گران س
ــا، كه احدي نمي  ــت خواهد كرد و مجتهد بايد در آن روز وانفس بازخواس

تواند به ياري احدي بشتابد، پاسخگو باشد.
يكي ديگر از ويژگيهاي جهان تشّيع « تقليد » است، و آن مراجعه كردن 

تودة مردم به متخّصص فن مي باشد.
ــته از مردم كه آگاهي گسترده از احكام دين ندارند و نمي  يعني: آن دس
توانند احكام شرعي را از منابع اصلي آن استخراج كنند، به يك مجتهد عادل 

كه مورد اعتماد و استناد در احكام آيين مي باشد، مراجعه كنند.
ــتنباط احكام كوتاهي  ــي كه هرگز در اس ــاي سخت كوش مجتهد پارس
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ــنودي مردم گام  ــود، براي خش ــليم نمي ش نمي كند، در برابر زمامداران تس
ــت آوردن جاه و مقام به نوگرائي و آسانگيري روي  برنمي دارد، براي به دس
نمي آورد، و براي ترس از خدا، از هر گونه شهرت طلبي و جاه طلبي پرهيز 

مي كند.
ــت كه مؤمنان به همة علماي ربّاني به ويژه به مراجع  به همين دليل اس
ــته هرگونه تجليل و  ــتند و آنها را شايس تقليد خود، احترام خاّصي قائل هس

تقديس مي دانند.
ــاي آنها در طول تاريخ مرزبان  ــيعيان همين افتخار بس كه علم براي ش
ــي بي  ــخت كوش ــدار حريم مذهب بودند و همواره با س احكام دين و پاس
نظير احكام شرع را از سرچشمه آن به دست مي آوردند. و در برابر حوادث 
ــتمگران، با قامتي  ــاي زمان، فتنه هاي فتنه گران و جنايتهاي س دوران، تيرگيه

استوار و پايمردي بي نظير ايستادند.
ــتكاري مردمان با ايمان مي  ــه اينها مرهون عالمان با اخالص و پش هم
باشد، كه نه عالمان در راه حق از نثار جان دريغ ورزيدند و نه مردمان فريب 

بدعتگذاران را خوردند.
ــايان آموختند و دست  اين مردم با ايمان بودند كه دين خود را از پارس
ــينة نامحرمان و نااهالن زدند، و از الف زنان بي تقوا، كه از امانت  رد بر س
ــته و حيرانند، پيروي  ــت به دور، و در راه ظاللت و هالكت گم گش و دراي

نكردند.
Jــوايان دين از اهل بيت پيامبر اينها همواره تعاليم رهايي بخش پيش

ــّنت پيامبر و عقل سليم  را آويزة گوش خود قرار داده اند، كه مطابق قرآن، س
مي باشد.
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در اين رابطه احاديث فراواني از معصومين D رسيده، كه از آن جمله 
است حديث شريف امام صادقA، كه پس از نكوهش فراوان از يهوديان، 

كه از دانشمندان گمراه خود پيروي مي كنند، فرمود:
« َو كذلَک َعواُم ُامَّتِنا إذا عرُفوا ِمْن فقهائِهُم اْلفسَق الّظاهَر َوالعصبّيَة 
ُبوَن  نيا َوحرامِها، وإهالِک َمْن َيتعصَّ ديدَة َوالتَّكاُلَب َعلي ُحطاِم الدُّ الشَّ
عليِه َواِْن كاَن إلصالِح أمِرهِ ُمستِحّقًا، َوبالتَّرفرِف بِالبرِّ واإلحساِن علي 
ُبوا َلُه َوإْن كاَن لِالذالِل َواإلهانِة ُمستحّقًا، فمْن قلََّد ِمْن َعوامِنا  َمْن َتعصَّ
ــُم اُهللا تعالي بِالّتقليِد  ــُؤالِء اْلفقهاِء، َفهْم مِثُل اليهوِد الَّذيَن َذمَّه مِثَل ه
ــِه، حافظًا لدينِِه،  لِفســقِة ُفقائهْم، َفأّما َمْن كاَن ِمَن اْلفقهاِء صائِنًا لَِنفِس
ــواِم َاْن ُيقلِّدوُه، َو ذلَک  ــِر َموالُه، َفلِلع ــًا َعلي َهواُه، ُمطيعًا ألم ُمخالف
ــيعِة الجميعُهْم. َفاّما َمْن ركَب ِمَن القبائِِح  اليكوُن اّال بعُض فقهاِء الّش
َوالفواحِش َمراكَب ُفقهاِء اْلعامَِّة، َفال َتقبُلوا مِنُهْم َعّنا شيئًا َوال كراَمَة »:

ــن مشاهده  ــق روش ــتند، اگر از فقيهي فس « عوام اّمت ما نيز چنين هس
كردند، و تعّصب شديد ديدند، و شاهد پرخاشگري آنان براي متاع پست و 
حرام دنيا شدند، و ديدند كه او هر كسي را كه از گروه او نباشد نابودش مي 
ــت كار او را اصالح كند و از تباهي رها سازد، و هر  كند، اگر چه مي توانس
ــد با انواع ناز و نعمتها نوازش مي كند، اگر چه  ــي را كه از گروه او باش كس

شايستة هر گونه ذّلت و تحقير باشد.
هر يك از عوام شيعيان ما نيز اگر از يك چنين فقيهي تقليد كند، او نيز 
همانند آن گروه يهوديان مي باشد كه خداوند متعال آنها را به جهت پيروي 

از فقهاي فاسد خود نكوهش نموده است.
ــتن دار، در مرزباني از  ــاني خويش اّما آن فقيهي كه در برابر هواهاي نفس
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حريم دين و آيين پايدار، با اميال نفساني و شيطاني در حال ستيز و در برابر 
ــد، بر عوام ( آن گروه از شيعيان  فرمانهاي پروردگار مطيع و فرمانبردار باش

كه به حّد اجتهاد نرسيده اند ) واجب است كه از چنين فقيهي تقليد كنند.
اين صفات ياد شده در تعدادي از فقهاي شيعه يافت مي شود، نه همة آنها.

ولي آن فقيهي كه همانند فقهاي عاّمه، بر مركب پليديها و پستيها سوار شود، 
چيزي از سخنان ما را از او نپذيريد و هيچ حرمت و ارزشي براي او قائل نشويد ».

ــتردة  ــت كه ابعاد گس ــتين آنان الزم اس ــر عالمان اّمت و پيروان راس ب
ــند و بر اهمّيت امانت بزرگي كه بر دوش  ــئوليت سنگين خود را بشناس مس

آنها نهاده شده واقف باشند.
ــداري  ــناخت حق و پاس بايد تنها هدف و يگانه تالش علماي دين، ش
ــتنباط احكام شرعي از  ــد و همة هّمت خود را صرف اس از حريم حق باش
منابع اصلي آن بنمايد، سپس آن را به انگيزه اداي وظيفه و انجام رسالت، در 
اختيار اّمت اسالمي قرار دهد. و هرگز به فزوني يار و انصار و كثرت پيرو و 
طرفدار، اعتنا نكند و تشنة نام و نشان نباشد و گول زرق و برق دنياي چند 
روزه را نخورد و از دعوتهاي مرگبار شيطان پرهيز كند و گفتار حضرت حق 

را آويزه گوش خود قرار دهد كه مي فرمايد:
َخْذَنا ِمْنُه بِاْلَيِمِني * ُثمَّ َلَقَطْعَنا  َقاِويـلِ * َألَ َل َعَلْيَنا َبْعَض اْألَ P َوَلـْو َتَقوَّ

:Oْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن ِمْنُه اْلَوتَِني * َفَام ِمنُكم مِّ
« اگر پاره اي سخنان به ما مي بست، ما قدرت را از او مي گرفتيم، و رگ 
گردنش را مي بريديم، پس كسي از شما نمي توانست از او حمايت كند ».(۱)

ــد كه براي اداي  ــتين نيز اين باش و بايد همه هّمت و تالش پيروان راس

(۱) سورة الحاقه، آيه هاي ۴۴ ـ ۴۷.
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ــا، تقوا  ــريعت را از علماي عامل، پارس َدين و انجام وظيفة خود، احكام ش
ــتقيم فرا گيرند، كه هرگز زبان الف زنان و  ــته، مخلص و مس ــه، وارس پيش
گزافه گويان متوّجه آنها نمي شود، زيرا از كارهاي شبهه ناك پرهيز مي كنند 
ــة  و خود را در معرض تهمتها قرار نمي دهند و در راه خود با تدبير و انديش
صحيح گام مي سپارند و مسئوليت خود را با بصيرت كامل انجام مي دهند و 

در روز بازپسين عذر خود را به درگاه خداوند مّنان عرضه مي دارند.
ــي پيروي  ــتابزدگي از كس مؤمنان با اخالص هرگز از روي غفلت و ش
ــخنان پوچ يا زرق و برق دنيا و يا به جهت همسوئي در  نمي كنند، براي س
افكار و اميال خود دل به كسي نمي بندند، زيرا به خوبي مي دانند كه خداوند 
ــت و به مقدار پِر كاهي از موجودات  داناي راز و نهان مراقب اعمال آنهاس

زمين و آسمان بر او پوشيده نيست.
آري ممكن است در شرايط خاصي، مردم در برابر راههاي مختلفي كه 
ــر در گم و حيران شوند و براي مّدتي ندانند  فرا روي آنها قرار مي گيرد، س
كه بايد چه بكنند و از چه راهي بروند؟! ولي اين سر در گمي هرگز نبايد به 
كوتاهي در وظيفه منتهي شود، بلكه بايد با تيزبيني و تيزهوشي خود، وظيفة 
ــند، از فتنه ها بپرهيزند و از  ــخيص دهند، راه را از چاه باز شناس خود را تش
ــبهه ناك دوري گزينند، كه خداوند هرگز حّجت  ــپردن در راههاي ش گام س
خود را تباه نمي سازد و نشانه هاي دين را مخفي نمي نمايد. بلكه راه راست 
را فراراه حق جويان و حق پويان آشكار مي سازد، چنانكه خود مي فرمايد:
:O ْحِسـنَني ـُ P َو الَّذيـنَ جاَهـُدوا فينـا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسـُبَلنا، َو اِنَّ اَهللا َملََع اْمل
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« آنانكه در راه ما تالش كنند، بي گمان آنها را به راههاي خود رهنمون 
مي شويم، كه خداوند يار و همراه نيكوكاران است ».(۱) 
:Oعَني ُة اْلبالَِغُة، َفَلْوشاَء َهلَديُكْم َاْمجَ جَّ P ُقْل َفِلّلِه اْحلُ

ــما را  ــت همگي ش ــت. اگر مي خواس ــا از آِن خداس « بگو حّجِت رس
هدايت مي كرد ».(۲)

ــمتي از وظيفة  ــتار، به قس اميدواريم با بيان اين گفتار و تقديم اين نوش
ــيم، و وظيفة  ــي داريم، عمل كرده باش ــر برادران ايمان ــنگيني كه در براب س

خيرخواهي و راهنمايي خود را به انجام رسانيده باشيم، كه:
:Oْكرى َتْنَفُع اْملُـْؤِمنَني َفاِنَّ الذِّ P

« يادآوري مؤمنان را سود مي بخشد ».(۳)
ــوي او  ــدد مي جوييم، تنها به او پناه مي بريم و تنها به س ــا از او م  تنه
ــتايش بيكران براي پروردگار  ــپاس و س باز مي گرديم و آخرين گفتار ما س

جهانيان است.
*  *  *

(۱) سوره عنكبوت، آية ۶۹.
(۲) سوره انعام، آية ۱۴۹.

(۳) سوره ذاريات، آية ۵۵.



احكام تقليد
عالمت بلوغ در دختران، تمام شدن ُنه سال قمري است. ولي در پسران، 

يكي از سه عالمت زير است:
۱ ـ روييدن موي درشت در صورت يا پايين تر از ناف.

۲ ـ بيرون آمدن مني ـ در خواب يا بيداري ـ .
۳ ـ تمام شدن ۱۵ سال قمري.

(مســألة ۱) كسي كه به حّد تكليف رسيده، احكام و تكاليف خود را 
به يكي از سه راه زير مي تواند اجرا كند:

ــد كه بتواند احكام فقهي را  ۱ ـ اجتهاد، يعني به مرحله اي از علم برس
ــتنباط كند. و اين براي همگان ميّسر  از قرآن، حديث و ديگر منابع فقهي اس

نيست.
۲ ـ احتياط، يعني هر كجا احتمال تكليف (وجوب يا حرمت ) بدهد، 

به آن عمل كند. مثًال:
ــتعمال دخانيات و برخي به جايز  ــر برخي از مجتهدان به حرمت اس اگ

بودن آن فتوا بدهند، به جهت احتمال حرمت، آن را ترك كند.
ــبيحات اربعه را يك بار و برخي ديگر سه  و اگر برخي از مجتهدان تس
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بار واجب بدانند، براي احتمال وجوب، سه بار بگويد.
 و اگر در موردي برخي از مجتهدان نماز را تمام و برخي ديگر شكسته 

مي دانند، براي رعايت احتياط، هم تمام و هم شكسته بخواند.
ــتر  ــاط در هر موردي كه احتمال تكليف بدهد، براي بيش ــت احتي رعاي

مردم مشكل و يا غيرممكن است.
۳ ـ تقليد، يعني كسي كه مجتهد نيست و نمي خواهد عمل به احتياط 
ــد. و اين راه براي  ــرائط عمل كن ــه فتواي مجتهدي آگاه و جامع الّش كند، ب

همگان فراهم است.
(مسألة ۲) از مجتهدي مي توان تقليد كرد كه داراي شرايط زير باشد:

۱ ـ مسلمان باشد.
۲ ـ شيعه دوازده امامي باشد.

۳ ـ حالل زاده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ .
۴ ـ مرد باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ .

ــد. يعني تقوا را پيشه كند، از  ــيار باالي عدالت باش ــطح بس ۵ ـ در س
ــر بزند فورآ  ــان بزرگ و كوچك پرهيز كند، اگر احيانًا گناهي از او س گناه

توبه كند و ديگر دور آن نگردد.
(مسألة ۳) اگر مجتهدي كه از او تقليد كرده، از دنيا برود، بايد در تمام 
ــي دارد، بر تقليد او باقي بماند، تا هنگامي  ــائلي كه به فتواي او دسترس مس
كه اعلمّيت مجتهد ديگري نسبت به او، به صورت چشمگيري معلوم شود.

(مسألة ۴) در مواردي كه به فتواي مجتهد فوت شده دسترسي ندارد، 
بايد به مجتهد زنده مراجعه كند.

ــي از مجتهدين، اعلم  ــالف فتوا، اگر يك (مســألة ۵) در صورت اخت
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شناخته شود و اعلمّيت او روشن و چشمگير باشد، واجب است از او تقليد 
كند.

ــته  ــن نداش (مســألة ۶) اگر در ميان مجتهدين هيچكدام برتري روش
ــي كه احتمال  ــت از كس ــد، و نتواند به احوِط اقوال عمل كند، الزم اس باش

اعلمّيت داشته باشد تقليد كند.
(مسألة ۷) اگر مجتهدين مساوي باشند، پرهيزكارترين آنها را برگزيند، 

اگر در آن جهت هم مساوي باشند، از هر كدام تقليد كند كفايت مي كند.
(مســألة ۸) اجتهاد، عدالت و اعلمّيت مجتهد را از دو راه مي توان به 

دست آورد:
ــان شخصًا اهل خبره باشد، به وسيلة ارتباط و امتحان، از روي  ۱ ـ انس

آگاهي و يقين آن را به دست آورد.
۲ ـ شهادت و گواهي افراد صاحب نظر و مورد اعتماد، به شرط اين كه 

شهادت آنها مستند به امتحان باشد، نه حدس و گمان.
ــره در تعيين اعلم،  ــورت اختالف نظر بين اهل خب (مســألة ۹) در ص

شهادت آنها از اعتبار ساقط مي شود.
(مسألة ۱۰) اگر انسان احتمال دهد كه برخي از مجتهدين اعلم باشد، 

بايد براي تشخيص آن تالش كند.
(مسألة ۱۱) اگر پس از بررسي نتوانست اعلم را تشخيص دهد مطابق 

رفتار كند. مسأله ۶ و ۷
ــي كه مّدتي بدون تقليد عمل كرده، بايد از مجتهد  (مســألة ۱۲) كس
ــرائط تقليد كند و اعمال گذشته اش را با فتواي او تطبيق دهد، هر  جامع الّش

عملي كه به فتواي او صحيح نباشد بايد اعاده كند.
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ــت كه از طرف  ــرع » اس  (مســألة ۱۳) تنها مجتهد عادل « حاكم ش
ــده است. بايد در كشمكشها به او  امامانDبراي فتوا و قضاوت نصب ش

مراجعه شود و حكم او نافذ و واجب االطاعه مي باشد.
(مســألة ۱۴) مخالفت با حكم مجتهد عادل جايز نيست و مخالفت با 
ــان و آن در حكم مخالفت با خداوند و در حّد  ــم مخالفت با امام او در حك

شرك به خداوند است.
ــها مراجعه به غير حاكم شرعي  (مســألة ۱۵) در اختالفها و كشمكش

جايز نيست و در مالي كه به حكم او گرفته شود تصّرف جايز نيست.
ــي كه از حق بودن خود مطمئن است، اگر نتواند به  (مســألة ۱۶) كس
حاكم شرع مراجعه كند، مي تواند به غير او مراجعه كرده، حق خود را بگيرد.

(مســألة ۱۷) هنگامي كه مجتهدي از دنيا برود، وكيل او خود به خود 
ــد اموال يتيم و موقوفاِت  ــود و براي تصّرف در امور عاّمه (مانن عزل مي ش

فاقد متوّلي ) بايد از مجتهد ديگري وكالت اخذ كند.
(مسألة ۱۸) بسياري از مستحبات و مكروهات ياد شده در اين رساله، 
بر اساس نقل فقها و يا ورود روايت مي باشد، اگر چه در حّد حّجت شرعي 

نباشد.
(مسألة ۱۹) عمل كردن به اين مستحّبات و ترك اين مكروهات خوب 
و پسنديده است، اگر چه نمي توان به استحباب يا كراهت آنها معتقد شد.

ــيده است كه اگر در  ــياري از ائّمة D رس (مســألة ۲۰) روايات بس
ــد و انسان به اميد آن پاداش آن كار را انجام دهد،  ــي برس مورد عملي پاداش
ــد آن پاداش را به أو مرحمت مي كند، اگر چه در واقع آن روايت به  خداون

آن صورت، از معصوم صادر نشده باشد.



 

احكام طهارت
فصل اّول
احكام آبها

ــت كه  ــت و آن آبي اس منظور از « آب » در اينجا « آب مطلق » اس
بدون هيچ قيدي به آن « آب » گفته مي شود، مانند آب چاه، آب رودخانه 

و آب باران.
ــود، مانند:  اّما آن آبي كه بدون قيد و اضافه به آن « آب » گفته نمي ش

آب انگور، آبگوشت و گالب، از بحث ما بيرون است.
(مسألة ۲۱) هر گونه آبي در اصل پاك است.

(مسألة ۲۲) هر نوع آبي كه در اثر مالقات با نجاست، رنگ، بو يا مزة 
آن تغيير كند، نجس مي شود.

(مسألة ۲۳) آب قليل ـ يعني آبي كه كه كمتر از ُكّر باشد و به منبع و 
ــمه اي مّتصل نباشد ـ به محض مالقات با نجاست، نجس مي شود،  سرچش

اگر چه رنگ، بو يا طعم آن عوض نشده باشد.
ــمه، با مجّرد مالقات با  (مســألة ۲۴) آب كّر و آب متصل به سرچش

نجاست، نجس نمي شود.
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 (مسألة ۲۵) آب قليل با مالقات متنّجس ـ يعني چيزي كه ذاتًا نجس 
نيست ولي در اثر مالقات با عين نجس از نجاست آن تأثير پذيرفته است ـ 

نيز نجس مي شود.
(مسألة ۲۶) آب كّر از نظر حجم ۲۷ وجب است، يعني اگر آن را در 
ــد، آن را  ــه وجب باش ظرفي بريزند كه هر يك از درازا، پهنا و گودي آن س

پر كند.
(مســألة ۲۷) مقدار كّر از نظر وزن ۴۶۴ كيلو و يكصد گرم مي باشد 

و اگر كمي بيشتر از آن باشد بهتر است.
(مسألة ۲۸) منظور از آب مّتصل به سرچشمه، آبي است كه به ماّده و 
منبعي مّتصل باشد كه هر چه از آن برداشته شود، آب منبع آن را جبران كند، 

مانند آبي كه سيالب، رودخانه و چشمه اي بر آن بريزد.
(مســألة ۲۹) اّتصال به ماّده و منبع هنگامي اثر دارد كه آن ماّده داراي 

دو شرط زير باشد:
ــد، نه اين كه به صورت قطره قطره بر  ــا آب مورد نظر مّتصل باش ۱ ـ ب

روي آن در حال چكيدن باشد.
۲ ـ آب منبع و يا مجموع ظرفهاي متصل به يكديگر كمتر از كّر نباشد.

ــند و با يك  ــرف كوچك پر از آب باش ــر چندين ظ (مســألة ۳۰) اگ
ــند و مجموع آنها به مقدار كّر باشد،  ــيلنگ باريكي به يكديگر مّتصل باش ش

هر يك از آنها در حكم كّر مي باشد.
ــه و امثال آن، با  ــمتي از آب حوض يا رودخان (مســألة ۳۱) اگر قس
ــت، رنگ، بو يا مزة آن تغيير پيدا كند، اگر قسمت تغيير نيافته  مالقات نجاس

به مقدار كّر باشد يا مّتصل به منبع باشد، نجس نمي شود.
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 (مســألة ۳۲) اگر آبي نجس شود، پاك نمي گردد، مگر اين كه به آب 
كّر مّتصل شود، يا آب كّر بر آن جاري گردد، يا باران بر آن ببارد.

(مســألة ۳۳) آب باران پاك و پاك كننده است و اگر در حال باريدن 
با نجاست مالقات كند، نجس نمي شود.

ــود، تا زماني كه  (مســألة ۳۴) اگر آب باران بر روي زمين جاري ش
بارش ادامه دارد، با مالقات نجاست نجس نمي شود.

(مســألة ۳۵) پس از قطع شدن باران، آب جمع شده اگر به مقدار كّر 
باشد حكم كّر را دارد و گرنه در حكم آب قليل است.

ــس ببارد، آن را پاك مي  (مســألة ۳۶) اگر آب باران بر روي آب نج
كند، البته چند قطره اثر ندارد.

(مسألة ۳۷) اگر آب باران بر روي زمين نجس يا اجسام ديگري ببارد 
و آن را فرا گيرد، آنها را پاك مي كند و نيازي به دو بار شستن ندارد.

(مسألة ۳۸) هنگامي كه آب باران روي زمين نجس مي بارد و در آن 
نفوذ مي كند، باطن آن نيز تا جائي كه باران نفوذ كرده، پاك مي شود.

(مسألة ۳۹) اگر آب باران روي فرش نجس ببارد و به پشت آن برسد، 
ظاهر و باطن آن پاك مي شود و نيازي به فشار دادن و دو بار شستن ندارد.

(مسألة ۴۰) آبي كه براي وضو مصرف شده، اگر نجاستي به آن نرسد 
پاك و پاك كننده است و مي توان دوباره با آن وضو گرفت يا غسل نمود.

ــل واجب ديگري  ــل جنابت، يا غس ــي كه براي غس (مســألة ۴۱) آب
ــده، اگر با نجاست مالقات نكند، پاك است، ولي نمي توان با آن  مصرف ش
ــه مقدار كّر يا مّتصل به منبع  ــل يا وضو انجام داد، مگر اين كه ب دوباره غس

باشد.
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 (مســألة ۴۲) آبي كه فقط براي غسل مستحّبي به كار رفته، پاك است 
و مي توان بار ديگر آن را در غسل يا وضو مصرف نمود.

ــتنجا ـ يعني آبي كه براي پاك كردن محّل ادرار  (مســألة ۴۳) آب اس
ــودـ  اگر با چيزي مالقات كند آن را نجس نمي  و مدفوع به كار برده مي ش

كند، مشروط بر اين كه:
۱ ـ نجاست محّل بيش از حّد متعارف نباشد.

۲ ـ ذّرات نجاست بيش از متعارف همراه آن نباشد.
ــيده باشد، حّتي بنابر احتياط  ــت ديگري مثل خون به آن نرس ۳ـ  نجاس

واجب خوني كه به همراه بول يا غائط بيرون آمده باشد.
(مسألة ۴۴) غير از استنجا، آب قليلي كه براي شستن نجاست مصرف 
مي شود، نجس است و با هر چيزي مالقات كند، آن را هم نجس مي كند.

(مسألة ۴۵) آبي كه انسان در پاك بودن آن شك دارد، بنا را بر طهارت 
آن مي گذارد.

(مسألة ۴۶) آبي كه قبًال نجس بود و انسان نمي داند كه تطهير شده يا 
نه؟ بنا را بر نجاست آن مي گذارد.

ــل  (مســألة ۴۷) با آب مضاف و ديگر مايعات نمي توان وضو يا غس
كرد، و نمي توان با آن چيز نجسي را تطهير نمود.

ــود، اگر چه  (مســألة ۴۸) آب مضاف با مالقات نجس، نجس مي ش
بيش از كّر باشد و يا منبع داشته باشد.

(مسألة ۴۹) اگر آب مضاف نجس شود، با اتصال به كّر و جاري پاك 
نمي شود، مگر آنكه به قدري آب كّر مطلق بر آن جاري شود كه از مضاف 

بودن خارج گردد و ديگر به آن مضاف نگويند.
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 (مســألة ۵۰) نيمخوردة هر حيواني پاك است، مگر نيمخوردة حيوان 
نجس العين، مانند سگ و خوك.

ــت آن حرام است، كراهت  (مســألة ۵۱) نيمخوردة حيواني كه گوش
دارد، مخصوصًا اگر الشخوار و نجاست خوار هم باشد.

ــرب، قورباغه، وزغ و زنازاده  (مســألة ۵۲) نيمخوردة موش، مار، عق
كراهت بسيار دارد.

(مسألة ۵۳) زن حائض و جنبي كه از نجاست پروا ندارند، نيمخوردة 
ــي كه  ــا نيز كراهت دارد. بلكه مطلق زن حائض، به خصوص براي كس آنه

بخواهد با نيمخوردة او وضو بگيرد.
(مسألة ۵۴) نيمخوردة گربه كراهت ندارد.

(مســألة ۵۵) خوردن ُسؤر (نيمخوردة) مؤمن مستحب است و مطابق 
روايات صحيحه، شفاي ۷۰ نوع درد مي باشد.

*  *  *
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فصل دّوم
احكام تخّلي

(مسألة ۵۶) واجب است انسان در حال تخّلي و در هر حال، عورت 
خود را از هر انسان ممّيز، و بنابر احتياط واجب از غير ممّيزي كه بالغ باشد 

بپوشاند، مگر زن و شوهر و مالك و كنيز نسبت به يكديگر.
ــي گفته مي شود كه برهنه شدن در برابر او  (مســألة ۵۷) ممّيز به كس

عرفًا زشت باشد، اگر چه خردسال باشد ولي زشتي اين كار را بفهمد.
(مســألة ۵۸) عورت زن پيش و پشت اوست، ولي در مردان بيضه ها 

نيز جزء عورت مي باشد.
(مسألة ۵۹) نگاه كردن به عورت انسان مؤمن حرام است.

(مسألة ۶۰) نگاه كردن به عورت مسلمان غير مؤمن و كافر از جنس 
مخالف نيز بنابر احتياط واجب حرام است.

ــت، مگر  ــگاه كردن به عورت كافر همجنس جايز اس (مســألة ۶۱) ن
اينكه شهوت برانگيز باشد. در اين صورت مطلقًا حرام است.

ــال جايز است، ولي  (مســألة ۶۲) نگاه كردن به عورت كودك خردس
اگر به سّني برسد كه نگاه كردن، منافات با شخصّيت و كرامت انساني او به 

شمار آيد، در حكم بزرگسال و حرام است.
(مسألة ۶۳) مشهور ميان فقها اين است كه در حال تخّلي و ادرار، رو 
به قبله و پشت به قبله بودن حرام است. ولي ظاهر كراهت آن است واما در 

فضاي آزاد بنابر احتياط واجب رو به قبله بودن حرام است. 
ــده جايز  (مســألة ۶۴) تخّلي در جايي كه براي افراد خاّصي وقف ش
نيست، مگر اين كه انسان مطمئن شود كه وقف شامل حال او نيز مي باشد.



٢٣ ............................................................................ أحكام طهارت 

 (مسألة ۶۵) تخّلي در گذرگاهها و كوچه هاي بن بست، كه ايجاد مزاحمت 
براي رهگذرها و صاحب خانه ها مي باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست.

(مسألة ۶۶) مخرج ادرار جز با آب پاك نمي شود.
(مسألة ۶۷) در تطهير مخرج ادرار با آب قليل دو بار آب ريختن الزم 

است، در غير قليل يكبار كافي است.
(مسألة ۶۸) اگر مخرج ادرار با ماّدة غليظي چون: وذي و مذي آلوده 

باشد، بايد آن را مالش داد، در غير اين صورت ريختن آب كافي است.
(مسألة ۶۹) براي پاك كردن محّل غائط مي تواند آن را يكبار با آب بشويد 
و يا بنابر احتياط واجب سه مرتبه با سنگ و پارچه و امثال آنها، به شرط اين 
كه بنابر احتياط واجب پاك باشند و عين نجاست را از بين ببرند، پاكيزه نمايد.

(مسألة ۷۰) در موارد زير حتمًا بايد محّل غائط را بشويد:
۱ ـ اطراف مخرج بيشتر از حّد معمول آلوده شود.

۲ ـ با نجاست ديگري چون خون همراه باشد.
(مسألة ۷۱) بنابر احتياط واجب نبايد مخرج را با استخوان و سرگين 

پاك كند، اّما اگر انجام دهد مخرج پاك مي شود.
(مسألة ۷۲) براي مردان مستحب است بعد از بيرون آمدن ادرار استبرا 

كنند، تا اگر چيزي در مجرا باقي مانده، بيرون بيايد.
(مسألة ۷۳) بهترين راه استبرا آن است كه سه بار از مخرج تا بيخ آلت با فشار 
بكشد، آنگاه سه بار از بيخ آلت تا سِر آن بكشد، سپس سه بار سر آلت را فشار دهد.

ــتبرا نموده، اگر رطوبتي از او  (مســألة ۷۴) كسي كه پس از ادرار اس
ــود و نداند آيا ادرار است يا آبهاي پاك، بنا را بر پاك بودن آن مي  خارج ش

گذارد و اگر وضو داشته، وضويش نيز باطل نمي شود.
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ــتبرا نكرده، اگر رطوبتي از او   (مســألة ۷۵) كسي كه پس از ادرار اس
خارج شود، بنا را بر نجس بودن آن مي گذارد و وضويش نيز باطل مي شود.

ــت، ولي بهتر است پس از   (مســألة ۷۶) براي بانوان استبرا الزم نيس
ادرار كمي صبر كنند، سپس محل ادرار را به صورت عرضي و از طرف پهنا 

فشار دهند، آنگاه خود را تطهير كنند.
 (مسألة ۷۷) رطوبتي كه از زنان خارج مي شود محكوم به طهارت است 
ــت. و وضو را نيز باطل نمي كند، مگر اين كه بداند ذّرات ادرار در آن هس

 (مسألة ۷۸) چند چيز در حال تخّلي مستحب است:
۱ ـ در جايي بنشيند كه كسي او را نبيند.

۲ ـ سرش را بپوشاند.
۳ ـ با پاي چپ وارد شود و بسم اهللا بگويد.

 ۴ ـ موقع كندن لباس بسم اهللا بگويد.
۵ ـ با پاي راست بيرون بيايد و بسم اهللا بگويد.

۶ ـ دعاهاي وارده را بخواند.
 (مسألة ۷۹) در حال تخّلي چند چيز مكروه است:

۱ ـ قرآن خواندن.
۲ ـ جز نام خدا و دعاهاي وارده، سخن گفتن.

۳ ـ خوردن، آشاميدن و مسواك زدن.
۴ ـ در رهگذرها، آبشخورها و زير درختان ميوه نشستن.

۵ ـ با دست راست تطهير كردن.
۶ ـ انگشتر مزّين به نام خدا را همراه داشتن.

۷ ـ رو به قرص خورشيد، ماه و رو به باد نشستن.
*  *  *
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فصل سوم
احكام وضو

چند چيز وضو را باطل مي كند:
۱ و ۲ـ  بيرون آمدن ادرار و مدفوع، گرچه از محل طبيعي خارج نشوند، 

ولي عرفًا بيرون آمدن بول و غائط به شمار آيند ـ بنابر احتياط واجب ـ .
۳ ـ بيرون آمدن باد معده.

(مسألة ۸۰) بادي كه از محّل ادرار زنان خارج شود، وضو را باطل نمي كند.
ــيلنگ و امثال آن مدفوعش دفع  (مســألة ۸۱) مريضي كه از طريق ش
ــود، اگر باد معده اش از آن خارج شود، بنابر احتياط واجب وضويش  مي ش

باطل مي شود.
۴ ـ خوابي كه بر هوش و حواس غلبه كند.

ــي و هر چيزي كه عقل انسان را زايل كند ـ  ــتي، بيهوش ۵ ـ جنون، مس
بنابر احتياط واجب ـ .

(مسألة ۸۲) بيرون آمدن آبهاي پاك وضو را باطل نمي كند.
(مسألة ۸۳) آبهاي پاك عبارتند از:

۱ ـ مذي: آبي كه هنگام مالعبت با همسر خارج مي شود.
۲ ـ ودي: آبي كه بعد از ادرار بيرون مي آيد.

۳ ـ وذي: آبي كه پس از خروج مني بيرون مي آيد.
ــري كه غير از  ــرك، آب اماله و هر چيز ديگ ــون، چ (مســألة ۸۴) خ

مدفوع، از مخرج بيرون آيد، وضو را باطل نمي كند.
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 (مسألة ۸۵) اگر انسان شك كند آيا چيزي كه وضو را باطل مي كند، 
از او سر زده يا نه؟ بنا را بر اين مي گذارد كه سر نزده است.

(مســألة ۸۶) اگر انسان مي داند چيزي از يكي از دو مجراي او بيرون 
آمده، ولي نمي داند آيا چيزي بوده كه وضو را باطل كند يا نه؟ بنا را بر اين 
مي گذارد كه باطل كنندة وضو از او بيرون نيامده است، مگر اين كه رطوبتي 

از او بيرون آيد و استبرا نكرده باشد.
ــت از: شستن صورت و دستها و مسح  (مســألة ۸۷) وضو عبارت اس

سر و پاها.
(مســألة ۸۸) اندازه صورت از نظر طول، از رستنگاه موي سر تا آخر 
ــت كه بين انگشت شست و وسط  ــت و از نظر پهنا به مقداري اس چانه اس

جاي بگيرد.
(مسألة ۸۹) بنابر احتياط واجب در وضو الزم است كمي بيشتر از مقدار 
ــدن مقدار واجب اطمينان حاصل شود. ــده شسته شود، تا به شسته ش ياد ش

(مســألة ۹۰) شستن صورت و دستها بايد از باال به پايين باشد و جز 
آن كفايت نمي كند.

(مسألة ۹۱) شستن دستها بايد از آرنج آغاز و به سر انگشتها ختم شود. 
و بايد آرنج نيز كه محّل اجتماع دو استخوان ساعد و بازوست، شسته شود.

(مسألة ۹۲) اگر دست كسي بريده شده، ولي قسمتي از اعضاي وضو 
باقي مانده، بايد آن قسمت باقيمانده شسته شود.

(مسألة ۹۳) كسي كه دستش از باالي آرنج قطع شده، اگر چه باقيمانده 
ــويد. ولي اگر از  ــت ولي بنابر احتياط واجب آن را بش از اعضاي وضو نيس

شانه قطع شده، شستن آن ساقط است.
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 (مسألة ۹۴) اگر چيزي مانند چسب يا چرك در يكي از اعضاي وضو 
ــد، واجب است آن را برطرف  ــد و مانع رسيدن آب به پوست بدن باش باش

نمايد.
(مسألة ۹۵) اگر موي صورت، ابروها و مژگان پوست را كامًال پوشانده 

باشد، شستن موها كافي است و الزم نيست آب را به زير مو برساند.
(مســألة ۹۶) هنگام شستن اعضاي وضو دست كشيدن بر آن واجب 

نيست، بلكه اگر آب به آن برسد و آن را فرا بگيرد كافي است.
(مسألة ۹۷) اگر انسان يكي از اعضاي وضو را، به نّيت وضو زير شير 

آب بگيرد و آب از باال به پايين سرازير شود كافي است.
(مسألة ۹۸) در وضو ريختن آب فراوان الزم نيست، حّتي اگر در حّد 

روغن ماليدن، اعضاي وضو را َتر كند كافي است.
(مسألة ۹۹) محّل مسح سر، قسمت جلو سر مي باشد و اندازة آن از 
نظر طول از وسط سر تا رستنگاه مو، و از نظر عرض به پهناي پيشاني است.

ــر، اگر فقط با يك انگشت به مقدار كمي  (مســألة ۱۰۰) در مسح س
ــت كه با سه انگشت به مقدار طول  ــح كند كافي است، اگر چه بهتر اس مس

يك انگشت مسح كند.
ــر بنابر احتياط واجب حتمًا بايد با كف دست  (مسألة ۱۰۱) مسح س
راست انجام بگيرد، و اگر ممكن نباشد با پشت آن، اگر نتواند با باطن بازو، و 
اگر نتواند با پشت آن، اگر آنهم ممكن نشد با دست چپ به ترتيب ياد شده.

ــت، بدين ترتيب كه از سر  (مســألة ۱۰۲) محل مسح پا روي پاهاس
انگشتان شروع كرده، در برجستگي پا ختم كند و يا بر عكس.

(مسألة ۱۰۳) مستحب است مسح پاها را از سر انگشتان شروع كرده، 
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در مفصل ختم كند.
ــح پا از نظر عرضي كافي  ــت در مس  (مســألة ۱۰۴) پهناي يك انگش

است، اگر چه مستحب است كه با همه كف دست انجام بگيرد.
(مســألة ۱۰۵) احتياط واجب آن است كه اّول پاي راست را با دست 

راست، سپس پاي چپ را با دست چپ مسح كند.
(مســألة ۱۰۶) مسح سر و پاها بايد با رطوبت باقيماندة وضو باشد و 

نمي توان از آب تازه استفاده كرد.
(مســألة ۱۰۷) محل مسح نبايد به مقداري َتر باشد كه هنگام مسح با 

آب وضو مخلوط شود.
(مسألة ۱۰۸) شستن دستها به نحو ارتماسي و يا با ريختن آب بر آنها 
ــت را زير  ــت همانند آنكه دس و جريان دادن آب بدون كمك گرفتن از دس
ــتي را كه با آن مسح ميكند شستن آن با  ــير بگيرد الزم است كه كف دس ش
ــت ديگر بر آن باشد و يا با يكبارچه تر از قماش و  ــيدن دس آب قليل وبكش
ــح ميكند تا اينكه بعد از اكمال شستن دست آب جريان بر  يا همانند آن مس

آن نكند ومسح با آب جديد نباشد.
ــت در اثر گرمي هوا، حرارت بدن و  (مســألة ۱۰۹) اگر رطوبت دس
ــود، مي تواند از رطوبت محاسن، ابروها و مژگان خود  ــك ش امثال آن خش
ــح را با رطوبت برگرفته از آنها انجام دهد. ومانعي ندارد  ــتفاده كند و مس اس
ــت، همانند  كه آبرا ريش بگيرد حّتي مي تواند از جاهائيكه از حد خارج اس

كنار گونه ها و زير چانه آب بگيرد.
(مســألة ۱۱۰) اگر محّل مسح به وسيله عرقچين، جوراب، حنا و ِگل 

پوشيده باشد، نمي توان از روي آنها مسح كرد.
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 (مسألة ۱۱۱) در مسح سر واجب نيست كه بر پوست سر باشد، بلكه 
اگر بر موي جلِو سر نيز مسح كند كافي است.

(مســألة ۱۱۲) مسح كردن از روي كفش و جوراب در مقام ضرورت 
مثل سرماي شديد و تقّيه از مخالفان جايز است.

(مســألة ۱۱۳) در تقّيه ترس بر جان خويش، ترس بر جان ديگران، 
حسن معاشرت و جلب محّبت مخالفان براي مصون ماندن از شّر آنها ـ ولو 

در دراز مّدت ـ كافي است.
(مسألة ۱۱۴) در جايي كه مخالفان، انسان را مي شناسند و از مذهب 
ــاس نمي شود، تقّيه جايز نيست، بلكه حرام  او آگاهند و نيازي به تقّيه احس
است، زيرا در اين موارد نوعي چاپلوسي و اهانت به مذهب حّقه مي باشد.

(مســألة ۱۱۵) آب وضو بايد پاك باشد و اعضاي وضو نيز بايد پاك 
باشد، تا آب وضو نجس نشود.

ــد و انسان هنگام  (مســألة ۱۱۶) اگر يكي از اعضاي وضو نجس باش
ــير آب بگيرد، آن  وضو و به نّيت وضو آن را در آب كر فرو ببرد، يا زير ش

عضو پاك مي شود و وضو نيز تحّقق مي يابد.
(مســألة ۱۱۷) در وضو نّيت شرط است و آن امر قلبي است و نيازي 
ــي كه مي خواهد  ــه تلّفظ ندارد، و قصد اجمالي كفايت مي كند، پس كس ب
ــي كه وضو مي گيرد و نماز مي خواند، نگاه كند  نماز ياد بگيرد، اگر به كس

و همانند او رفتار كند و قصد پيروي از او بكند، كافي است.
(مسألة ۱۱۸) شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها بايد به نيت 
ــدن و  ــد و براي تقّرب به خداوند متعال، پس اگر براي خنك ش وضو باش

پاكيزگي وضو بگيرد، وضويش باطل است.
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 (مسألة ۱۱۹) الزمه قصد تقّرب اين است كه وضو را عمدًا به صورت 
حرام انجام ندهد. مثًال:

ــو نگيرد، زيرا در احكام ظروف خواهيم  ــرف طال يا نقره وض ۱ـ  در ظ
گفت به كار بردن اين ظرفها حرام است.

۲ ـ با آب غصبي، با ظرف غصبي و در مكان غصبي وضو نگيرد. حّتي 
نبايد آب وضويش به مكان غصبي سرازير شود.

۳ ـ با لباس غصبيـ  در صورتي كه وضو گرفتن تصّرف در آن به شمار 
آيد ـ وضو نگيرد.

ــا آبي كه اگر آن را براي وضو مصرف كند، ضرر و زياني به جان  ۴ ـ ب
ــان ديگر و حّتي حيواني كه حفظ آن الزم است، وارد مي شود،  خود يا انس

وضو نگيرد.
ــن آب و حرمت  ــو از نياز خود به اي ــر هنگام وض (مســألة ۱۲۰) اگ
ــت وضو بگيرد،  ــورزد و با قصد قرب ــردن آن در وضو غفلت ب ــرف ك مص

وضويش صحيح است.
(مســألة ۱۲۱) اگر آب مسجدي براي نمازگزاران در آن مسجد وقف 
ــجد نماز بخواند، وضو  ــي كه نمي خواهد در آن مس ــده باشد، براي كس ش
گرفتن از آن حرام است. و اگر از كيفّيت وقف آن خبر ندارد بايد احتياط كند.

(مسألة ۱۲۲) در وضو و هر عبادت ديگر بايد اخالص در نّيت داشته 
باشد، و اگر قصد ريا كند عملش باطل مي شود.

ــت و موجب بطالن عمل  (مســألة ۱۲۳) منظور از ريائي كه حرام اس
مي شود، آن است كه كاري را براي خود نمائي انجام دهد و انگيزه اش اين 

باشد كه مردم او را متدّين بدانند.
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 (مســألة ۱۲۴) اگر كاري را براي خدا انجام دهد، ولي اين معني نيز 
ــاند. اما بايد تالش كند كه به  به ذهنش خطور كند، به عملش ضرر نمي  رس

وسوسه هاي شيطاني اعتنا نكند.
(مســألة ۱۲۵) در وضو بايد انسان شخصًا اعضاي وضو را بشويد و 

مسح كند و اگر ديگري او را وضو دهد، وضويش باطل مي شود.
ــت، كمك كردن  ــي كه شخصًا قادر به وضو نيس (مســألة ۱۲۶) كس

ديگري مانعي ندارد، ولي بايد خودش نّيت كند، نه وضو دهنده.
ــي كه به كمك ديگري نياز دارد، بايد خودش نيز  (مســألة ۱۲۷) كس
ــًال از وضو دهنده تقاضا كند او را وضو دهد و  ــي در اين راه بردارد، مث گام

خود را در اختيار او قرار دهد، تا بتواند قصد قربت كند.
ــاز به ـ بايد كمك كند تا  (مســألة ۱۲۸) وضو دهنده ـ در صورت ني
ــح كند، ولي اگر ممكن  ــر و پاهايش مس ــت خود به س وضو گيرنده با دس
ــتهاي خودش را خشك مي كند، و از دستهاي وضو گيرنده آب  نباشد، دس
اخذ مي كند و با رطوبت آن به سر و پاهاي شخص ناتوان مسح مي كند و 
ــتش بر سر و پاهاي شخص ناتوان  ــد، با رطوبت دس اگر آن هم ممكن نباش

مسح مي كند و بنابر احتياط واجب تيّممي را نيز به آن ضميمه كند.
(مســألة ۱۲۹) در وضو مواالت شرط است، يعني بايد اعمال وضو 
ــت سر هم انجام دهد و به قدري فاصله نيندازد كه هنگام شستن يك  را پش

عضو، رطوبت عضو قبلي به كّلي خشك شده باشد.
(مسألة ۱۳۰) اگر در اثر كمي آب يا حرارت هوا رطوبت عضو قبلي 

خشك شود ولي عرفًا فاصله اي نيفتاده باشد، وضويش صحيح است.
(مســألة ۱۳۱) راه رفتن و صحبت كردن در اثناي وضو، به شرط اين 
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ــك نشود و عرفًا فاصله اي نيفتاده باشد، ضرري به وضو  كه عضو قبلي خش
نمي رساند.

ــت، يعني بايد اّول  (مســألة ۱۳۲) در وضو رعايت ترتيب شرط اس
صورت، سپس دست راست، آنگاه دست چپ را بشويد، بعد از آن به سر، 

آنگاه به پاها مسح نمايد.
ــي مواالت از بين نرفته،  (مســألة ۱۳۳) اگر ترتيب به هم خورده، ول
ــت چپ را  ــتباهًا دس مي تواند آن را جبران كند، مثًال: اگر بعد از صورت اش
ــويد، ولي هنوز صورت خشك نشده، مي تواند دست راست را بشويد،  بش

سپس دست چپ را دوباره بشويد.
(مسألة ۱۳۴) اگر در فرض باال صورت خشك شده باشد، بايد وضو 

را از سر بگيرد.
(مسألة ۱۳۵) در وضو شستن هر يك از اعضاي وضو، بار اّول واجب 

بار دّوم جايز و بار سوم حرام و بدعت است.
(مسألة ۱۳۶) اگر كسي در وضو دست چپش را سه بار بشويد، عالوه 
ــح كرده  ــت، زيرا در واقع با آب تازه مس بر حرمت، وضويش نيز باطل اس

است، چون بار سوم بدعت است و از اجزاء وضو به شمار نمي آيد.
(مسألة ۱۳۷) براي شستن هر عضوي اگر چندين بار آب بريزد مانعي 

ندارد و محدودّيتي نيست.
ــتحب است و پيش از وضو تأكيد  (مســألة ۱۳۸) مسواك هميشه مس

فراوان شده است.
(مسألة ۱۳۹) براي مسواك بهتر از هر چيزي چوب اراك و الياف آن 
ــپس چوب زيتون، و پس از آن هر چوب ديگر و حداقّل آن، اين  ــت، س اس
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است كه با انگشتان خود، دندانهايش را مسواك نمايد.
 (مسألة ۱۴۰) موقع وضو گرفتن آدابي هست كه رعايت آنها مستحب 

است، كه از آن جمله است:
۱ ـ نام خدا را بر زبان جاري كردن.

۲ ـ دعاهاي رسيده از معصومينD را خواندن.
۳ ـ پيش از وضو سه بار مضمضه كردن.

۴ ـ سپس سه بار استنشاق نمودن.
(مسألة ۱۴۱) هنگام وضو گرفتن چند چيز مكروه است كه از آن جمله است:

۱ ـ كمكگرفتن از ديگري براي ريختن آب.
۲ ـ وضو گرفتن با آبي كه توّسط آفتاب گرم شده.

۳ ـ وضو گرفتن با آب قليل، از ظرفي كه با دست از آن آب برمي دارد، 
براي كسي كه به وسيلة خواب، ادرار، غائط و يا جنابت، طهارت خود را از 
دست داده است، و براي رفع كراهت در اّولي يكبار، در دّومي و سومي دو 

بار و در چهارمي سه بار دستهايش را مي شويد.
(مسألة ۱۴۲) كسي كه مي داند وضو نداشت، ولي شك دارد بعد وضو 

گرفته يا نه؟ بنا را بر وضو نداشتن مي گذارد.
(مسألة ۱۴۳) كسي كه مي داند وضو داشت، اگر شك كند آيا وضويش 
ــده يا نه؟ بنا را بر طهارت مي گذارد و به ظن خود اعتنا نمي كند،  باطل ش
ــرعي پيدا شود، مثًال دو نفر شاهد عادل گواهي دهند  مگر اين كه حّجت ش

وضو گرفته، يا وضويش را باطل كرده است.
(مسألة ۱۴۴) اگر در اثناي نماز شك كند وضو دارد يا نه؟ نماز را مي 

شكند، وضو مي گيرد، سپس نماز را از سر مي گيرد.
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 (مســألة ۱۴۵) اگر بعد از نماز شك كند وضو داشته يا نه؟ نمازي كه 
خوانده صحيح است، ولي براي نماز بعدي بايد وضو بگيرد.

(مسألة ۱۴۶) اگر در اثناي وضو در يكي از اجزاي آن شك كند، بايد 
ــك نمايد، بنا را بر  آن را انجام دهد، ولي اگر بعد از وضو در صّحت آن ش

صّحت آن مي گذارد.
 (مســألة ۱۴۷) براي نماز، قضاي اجزاي فراموش شده و بنابر احتياط 
واجب براي سجده سهو، بايد وضو داشته باشد، ولي براي نماز مّيت با وضو 

بودن واجب نيست، بلكه مستحب است.
(مسألة ۱۴۸) براي طواف واجب و نماز طواف، كه جزء اعمال حج و 
عمره مي باشد، با وضو بودن واجب است، ولي براي طواف مستحّبي شرط 

نيست، فقط براي نماز آن با طهارت بودن واجب است.
 (مسألة ۱۴۹) دست زدن به خّط قرآن، بلكه بنابر احتياط واجب مطلق 
كلمات قرآني اگر چه مثًال در روزنامه و مجّله باشد، و لفظ جالله و اسماي ُحسناي 
حق تعالي، جايز نيست، ولي اگر در روي سكه و اسكناسها باشد مانعي ندارد.

ــي براي كاري وضو گرفت، مي تواند هر كار  (مســألة ۱۵۰) اگر كس
ــت، با آن وضو انجام دهد. پس اگر  ــرطش وضو داشتن اس ديگري را كه ش
مثًال براي دست زدن به قرآن وضو گرفته، مي تواند با آن نماز هم بخواند.

 (مســألة ۱۵۱) مستحب است انسان همواره با وضو باشد و در موارد 
ــي كه وضو دارد و وضويش  ــده است. حّتي كس زيادي بر اين امر تأكيد ش

باطل نشده، مستحب است دوباره وضو بگيرد.
*  *  *
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احكام جبيره
منظور از جبيره: چوب، پارچه و امثال آن است، كه براي بستن شكستگي 
ــاندن زخم به كار مي رود و روي پوست را مي پوشاند و مانع شستن  وپوش

و مسح كردن پوست بدن مي شود.
(مسألة ۱۵۲) كسي كه روي بخشي از اعضاي وضويش جبيره هست، 
ــي مي تواند موقع وضو آن را باز كند و به صورت معمولي وضو بگيرد،  ول

بايد آن را انجام دهد.
ــت، ولي رسانيدن آب  (مســألة ۱۵۳) اگر باز كردن جبيره ممكن نيس
به زير جبيره ممكن است و ضرري ندارد، بايد آن را انجام دهد. مثًال عضو 
جبيره شده را در آب فرو برد و آب به زير جبيره برسد، اگر چه ترتيب الزم 

در حال اختيار انجام نشود.
ــت، اگر چه  ــح نيز همين روش جايز اس (مســألة ۱۵۴) در مورد مس

شرايط الزم مسح در حال اختيار تحقق نمي يابد.
(مسألة ۱۵۵) اگر باز كردن جبيره ممكن نباشد و رسانيدن آب به زير 
ــت مي كشد و آن از شستن و مسح  ــر نشود، بر روي جبيره دس آن نيز ميّس

كردن پوست كفايت مي كند و نوبت به تيّمم نمي رسد.
(مســألة ۱۵۶) در وضوي جبيره بايد روي همه جبيره دست بكشد و 
ــيد. البته دّقت زياد الزم نيست، تا  ــود همة جبيره را دست كش عرفًا گفته ش

مثًال به زير نخها و فرو رفتگيهاي جبيره آب برسد.
(مسألة ۱۵۷) شستن اطراف زخمي كه روي آن باز است، كافي است 

و الزم نيست چيزي روي آن بگذارد و آن را مسح كند.
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 (مســألة ۱۵۸) اگر در اعضاي مسح، زخم رو باز باشد و مسح كردن 
ــد، بايد آن را مسح كند، و اگر ممكن نباشد، بايد چيزي روي  آن ممكن باش

آن بگذارد و از روي آن مسح كند ـ بنابر احتياط واجب ـ .
ــالم را  (مســألة ۱۵۹) اگر جبيره بيش از حّد متعارف، روي عضو س
ــد، بايد براي وضو گرفتن اين قسمت اضافي برداشته شود. و  پوشانيده باش

حكم زخم رو باز در اينجا مي آيد.
(مســألة ۱۶۰) اگر موقعيت زخم طوري باشد كه الزامًا جبيره قسمتي 
ــاند و اين مقدار متعارف باشد، باز كردن جبيره الزم  ــالم را بپوش از عضو س

نيست و كشيدن دست از روي آن كافي است.
(مسألة ۱۶۱) اگر براي درمان عضو آسيب ديده ناگزير باشد كه بيش 
از حّد متعارف روي عضو سالم را بپوشاند و برداشتن آن ممكن نباشد، مثل 

موارد گچ گرفتگي ها، كشيدن دست َتر روي آن كافي است.
(مسألة ۱۶۲) اگر به جبيره بزرگ نيازي نباشد، صرفًا براي پيدا نشدن 
جبيرة كوچك از جبيره بزرگ استفاده شود و برداشتن آن ممكن نباشد، بنابر 

احتياط واجب هم روي جبيرة را مسح كند، و هم تيّمم به جا آورد.
(مسألة ۱۶۳) اگر جبيره نجس باشد، در صورت امكان بايد آن را آب 
ــردارد و حكم زخم رو باز را انجام دهد.  ــد، يا عوض كند و يا آن را ب بكش
ــود، وضوي ناقص بگيرد، يعني روي جبيرة نجس  اگر هيچكدام ممكن نش

دست بكشد و بنابر احتياط واجب تيّمم نيز بكند.
(مســألة ۱۶۴) در فرض باال اگر بتواند چيز پاكي روي جبيرة نجس 
ــت روي  ــمار آيد، آن را انجام مي دهد و دس بگذارد و از اجزاي جبيره به ش
ــد، بين وضوي ناقص  ــد، ولي اگر از نظر عرف، زائد به نظر برس آن مي كش
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و تيّمم جمع كند.
ــده، فرقي بين جبيرة كوچك و جبيرة   (مســألة ۱۶۵) در احكام ياد ش

بزرگي كه همة عضو را بپوشاند نيست.
(مسألة ۱۶۶) در مورد زخم خيلي بزرگ كه روي آن باز باشد، احتياط 

واجب آن است كه اطراف زخم را بشويد و تيّمم نيز بنمايد.
(مسألة ۱۶۷) اگر روي زخمي باز است و چسب، روغن و يا پمادي 
بر آن نهاده اند، اگر بتواند روي آن دست بكشد، بايد انجام دهد و اگر ممكن 
ــد، اطراف آن را بشويد و بنابر احتياط واجب تيّمم هم بنمايد، ولي اگر  نباش

بر روي آن جبيره باشد، بايد بر روي آن دست بكشد.
(مسألة ۱۶۸) اگر چسبي تصادفًا به يكي از اعضاي وضو چسبيده و كندن 
آن ممكن نيست، بنابر احتياط واجب هم روي آن دست بكشد و هم تيّمم بكند.

ــد، بايد  ــه ترس از ضرر برطرف ش ــه محض اين ك (مســألة ۱۶۹) ب
ــي به شخص  جبيره را بردارد، پس اگر به جهت تنگي وقت، يا عدم دسترس
ــص ( در جايي كه نياز به متخّصص دارد ) نتواند آن را بردارد، بنابر  متخّص

احتياط واجب هم بر آن دست بكشد و هم تيّمم بنمايد.
(مسألة ۱۷۰) اگر انسان براي ترس از ضرر به حكم جبيره عمل كند، 
بعد معلوم شود رساندن آب به عضو آسيب ديده ضرري نداشت، نمازهايي 
كه خوانده احتياج به اعاده ندارد، ولي براي نمازهاي بعدي بايد وضو بگيرد.
(مسألة ۱۷۱) در احكام جبيره بين وضو، غسل و تيّمم فرقي نيست. 
(مسألة ۱۷۲) كسي كه وظيفه اش غسل يا وضوي جبيره اي است، نمي 
ــه مالحظة اين كه تا آخر وقت  ــعت وقت نماز بخواند، مگر ب تواند در وس

عذرش باقي خواهد ماند.



............................................................................ توضيح املسائل  ٣٨

 (مسألة ۱۷۳) كسي كه با وضوي جبيره اي نماز خوانده، اگر در اثناي 
وقت عذرش برطرف شد، كشف مي كند از اين كه وضويش صحيح نبوده، 

و اعمالي كه با آن وضو انجام داده باطل بوده است.
ــاز خوانده و تا آخر  ــي كه با طهارت جبيره اي نم  (مســألة ۱۷۴) كس
وقت عذرش باقي بوده، طهارت و نمازش صحيح است و اگر بعد از وقت 
عذرش برطرف شود، طهارت او به قّوت خود باقي است و نيازي به تجديد 

وضو يا غسل ندارد، اگر چه بهتر است، به ويژه در وضو و تيّمم.
 (مسألة ۱۷۵) در هر موردي كه انسان نمي داند كه وظيفه اش جبيره يا 
تيّمم است؟ بايد هر دو را جمع كند، يعني هم وضو يا غسل جبيره اي انجام 

دهد و هم تيّمم كند، تا با پرسش يا بررسي وظيفه اش مشّخص شود.
*  *  *

احكام مسلوس ومبطون
ــدن ادرار خود جلوگيري كند و قطره  ــي كه نمي تواند از بيرون آم كس

قطره ادرارش مي ريزد « مسلوس يا َسَلِس البول » ناميده مي شود.
كسي كه نمي تواند غائط خود را كنترل كند « مبطون » ناميده مي شود.

 (مســألة ۱۷۶) كساني كه به يكي از اين دو بيماري مبتال هستند، و يا 
حدث ديگري از آنها به طور مستمّر صادر مي شود، اگر از وضع خود آگاهند 
و مي دانند كه تا آخر وقت فرصتي پيش مي آيد كه بتوانند وضو گرفته و نماز 
ــو بگيرند و نماز بخوانند. ــند تا در آن فرصت وض بخوانند، بايد منتظر باش

 (مســألة ۱۷۷) اگر فرصتي كه پيش مي آيد، به مقدار كمترين فرصت 
الزم براي نماز اختياري است، باز هم بايد منتظر همان فرصت باشند.
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 (مسألة ۱۷۸) اگر فرصت پيش آمده كمتر از آن است و مي تواند نماز 
ــورهـ  به صورت وظيفه شخص شتابزدهـ  بخواند،  ــتحّبات و س را بدون مس

باز هم بايد منتظر همان فرصت باشد.
(مســألة ۱۷۹) اگر فرصت پيش آمده در حّد نماز اضطراري باشد و 
فقط بتواند با اشاره يا تيّمم نماز بخواند، احتياط واجب اين است كه بين اين 

كار و وظيفه اي كه در مسائل بعدي بيان خواهد شد، جمع كند.
(مسألة ۱۸۰) احكام ياد شده، در مورد كسي كه نمي تواند باد معده اش 

را كنترل كند نيز جاري است.
ــي كه ادرارش قطره قطره مي ريزد و فرصتي براي  (مســألة ۱۸۱) كس
نمازش نمي تواند پيش بيني كند، براي نماز ظهر و عصر يك وضو مي گيرد، با 
يك اذان و دو اقامه، آنها را ادا مي كند. همچنين نماز مغرب و عشا را. ولي اگر 
در ميان آنها فاصله بيندازد، براي هر يكي يك وضو بگيرد براي ديگر نمازهاي 
واجبي يا مستحّبي كه وقت آنها تنگ باشد، بايد براي هر نماز يك وضو بگيرد.

(مسألة ۱۸۲) كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن غائط جلوگيري كند، 
ــت به  ــر مي زند، الزم اس اگر در اثناي نماز، فقط يكي دو بار حدث از او س
صورتي كه مواالت نمازش به هم نخورد، وضو بگيرد و نمازش را ادامه دهد.

ــو گرفتن از  ــد موقع تطهير و وض ــخصي باي (مســألة ۱۸۳) چنين ش
ــي كه نماز را باطل مي كند ـ مثل حرف زدن ـ خودداري كند، ولي  چيزهائ
جا به جا شدن و از قبله منحرف شدن، براي لباس كندن و وضو گرفتن، به 
ــيدن از چاه ـ  نمازش صدمه نمي زند، ولي مقّدمات بعيدة آن ـ مثل آب كش

بنابر احتياط واجب صدمه مي زند.
(مســألة ۱۸۴) كسي كه نمي تواند غائط خود را كنترل كند و فرصتي 
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ــاز را با طهارت بخواند، بايد  ــمتي از نم پيش نمي آيد كه وضو بگيرد و قس
براي هر نمازي يك وضو بگيرد.

ــده،  ــاز احتياط و قضاي اجزاي فراموش ش (مســألة ۱۸۵) حكم نم
ــي كه وظيفه اش يك وضو براي يك نماز  ــت. پس كس همانند خود نماز اس
بود، با همان وضو نماز احتياط و اجزاي فراموش شده را نيز به جا مي آورد 
ــر  ــر وظيفه اش تجديد وضو در اثناي نماز بود، اگر اينجا هم حدثي س و اگ

بزند بايد وضو را تجديد كرده، نمازش را ادامه دهد.
(مســألة ۱۸۶) كساني كه به يكي از اين دو بيماري مبتال هستند، بايد 
در حّد توان از سرايت كردن نجاست به بدن و لباس خود جلوگيري كنند.

(مسألة ۱۸۷) كسي كه مبتال به سلس البول يا غائط است، الزم است با 
آويختن كيسه و قرار دادن پنبه و امثال آن، از سرايت آن جلوگيري كند و زنان 
مستحاضه نيز با بستن پارچه اي به خود، از سرايت كردن آن جلوگيري كنند و 
بنابر احتياط واجب بايد براي هر نمازي خود را تطهير كنند، ولي هنگامي كه 
دو نماز را با يك وضو جمع مي كنند، يك بار تطهير براي دو نماز كافي است.

ــي كه به طور  ــام بيماريهاي مداوم، مثل كس (مســألة ۱۸۸) ديگر اقس
ــر فرصتي پيش نمي آيد كه نماز خود  ــتمر خواب بر او غلبه مي كند، اگ مس
ــه صورت كامل بخواند بايد آن را به صورت اضطراري با وضو يا تيّمم  را ب

بخواند، اگر آن هم ممكن نباشد براي هر نمازي يك وضو مي گيرد.
(مسألة ۱۸۹) در فرض باال اگر فرصتي پيش آمد و سهل انگاري كرد 
ــازش را به جاي نياورد، بايد بنابر احتياط واجب براي هر نمازي وضو  و نم

گرفته، آن را ادا كند و بعدها نيز آن را قضا نمايد.
*  *  *
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فصل چهارم
احكام غسل جنابت

جنابت به دو شكل روي مي دهد:
۱ ـ بيرون آمدن مني از مرد، در خواب يا بيداري.

۲ ـ آميزش اگر چه مني هم بيرون نيايد.
(مسألة ۱۹۰) اگر ذّرات مني در مجرا باقي مانده باشد و پس از غسل 

از او بيرون آيد، باز هم حكم جنابت بر او عارض مي شود.
(مســألة ۱۹۱) اگر در خواب يا بيداري از زنان مني بيرون بيايد، بنابر 
ــپس غسل كند و براي  ــش را تطهير كند، س احتياط واجب بايد بدن و لباس

نماز وضو هم بگيرد.
(مســألة ۱۹۲) آبي كه به هنگام مالعبه از انسان خارج مي شود، پاك 

است و حكم مني را ندارد.
(مســألة ۱۹۳) رطوبتي كه از انسان بيرون مي آيد، اگر معلوم باشد كه 
مني هست، حكم جنابت بر او جاري مي شود و هيچ نشانه اي الزم نيست.

(مسألة ۱۹۴) بيرون آمدن مني از انسان سالم هميشه همراه با جهش، 
ــتي بدن و از روي شهوت مي باشد، ولي در شخص مريض اگر همراه  سس

با شهوت باشد كافي است و در حكم جنب مي باشد.
(مسألة ۱۹۵) اگر در خواب با جهش و از روي شهوت بيرون آيد در 
ــك كند و اندك بودن آن نشانه  ــت، ولي اگر در جهش آن ش حكم جنب اس

نداشتن جهش باشد، غسل كردن بر او واجب نمي شود.
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 (مسألة ۱۹۶) مني از زنها منحصرًا در اوج شهوت بيرون مي آيد، پس 
آنچه پيش از رسيدن به اوج از آنها خارج شود مني نيست.

(مسألة ۱۹۷) به هنگام آميزش با همسر، اگر به مقدار ختنه گاه داخل 
شود، حكم جنابت بر هر دو جاري مي شود.

(مســألة ۱۹۸) اگر به همين مقدار در ُدبر مرد يا زن داخل شود، بنابر 
احتياط واجب براي هر يك از آنها حكم جنابت جاري مي شود.

(مسألة ۱۹۹) حكم جنابت منحصرًا با غسل بر طرف مي شود.
ــروط به طهارت  ــاز، روزه و طواف واجب كه مش (مســألة ۲۰۰) نم

هستند، از انسان جنب صحيح نمي باشد.
(مسألة ۲۰۱) همة چيزهايي كه براي شخص بي وضو حرام است، بر 

انسان جنب نيز حرام است.
ــخص جنب حق ورود يا عبور از مسجد الحرام و  (مســألة ۲۰۲) ش
ــت، ولي از ديگر مساجد مي  ــجد الّنبي Jرا ندارد و براي او حرام اس مس
تواند عبور كند، يا چيزي از آنها بردارد و يا در آنها بگذارد، ولي نمي تواند 

در آنها توّقف كند.
ــول اكرم J و ائّمه اطهارD بنابر احتياط  (مسألة ۲۰۳) حرم رس
واجب در حكم مساجد است و اگر كسي ناگزير از ورود شود، بايد به عبور 
اكتفا كند و درنگ نكند، ولي در رواقهاي اطراف، كه جدا از ساختمان اصلي 

حرم مي باشند، مي تواند توّقف كند.
(مسألة ۲۰۴) بر شخص جنب خواندن چهار آيه اي كه سجدة واجب 
دارند، حرام است و آنها عبارتند از: آية ۱۵ از سورة سجده، آية ۳۷ از سورة 

فّصلت و آخرين آيه از سورة نجم و علق.
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 (مســألة ۲۰۵) خواندن ديگر آيه هاي اين سوره ها جايز، ولي مكروه 
است.

ــت،  ــخص جنب مطلقًا مكروه اس (مســألة ۲۰۶) تالوت قرآن بر ش
مخصوصًا اگر بيش از ۷ آيه باشد و بيش از ۷۰ آيه كراهت بيشتري دارد.

(مسألة ۲۰۷) در غسل بايد نّيت كند آب را به پوست بدن برساند، آب 
ــخصًا اعمال غسل را انجام دهد. به تفصيلي كه در  ــد و بايد ش بايد پاك باش
]۱۲۵ بيان شد. مورد وضو [ در ضمن مسائل شماره: ۹۶، ۱۱۵، ۱۱۷، ،۱۲۲

(مســألة ۲۰۸) در غسل شستن موها الزم نيست، ولي حتمًا بايد آب 
به پوست زير آن برسد.

(مسألة ۲۰۹) در غسل الزم است سر تا سر بدن را آب فرا گيرد ولو 
ــد، بنابر مشهور الزم  ــد و همانند روغن مالي باش اينكه كمي به آن آب برس

است غسل را به يكي از دو صورت زير انجام داد:
۱ ـ ترتيبي

۲ ـ ارتماسي
ــر و گردن، سپس  ــل ترتيبي نخست تمامي س (مســألة ۲۱۰) در غس

سمت راست بدن، آنگاه سمت چپ بدن شسته مي شود.
(مسألة ۲۱۱) در غسل ارتماسي بايد تمام بدن يك دفعه زير آب قرار 
بگيرد، به طوري كه در يك لحظه، آب همة بدن را فرا گيرد. و اين نحو اگر 
چه بهتر است ولي ظاهر اينست كه يكي از دو صورت متعّين نيست نهايت 
امر اينست كه شستن بدن را نبايد جلوتر از سر انجام داد و به غير از اين دو 
ــل را انجام داد همانند شستن تمامي بدن در زير باران  صورت مي توان غس
و دوش و غير آن، همانند ريختن كمي آب به سر و بدن سپس دست را به 
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سر و بدن بكشد تا رطوبت به تمامي سر و بدن برسد با تاكيد بر اينكه آب 
ــت از سر و بدن را بر طرف  ــد، وهمانند اينكه طرف راس به تمامي بدن برس

چپ آنها مقّدم دارد و غير از اينصورت ها.
 (مسألة ۲۱۲) در غسل مواالت شرط نيست، بلكه جايز است كه ميان 

اجزاي آن فاصله بيفتد، اگر چه اعضاي قبلي خشك شود.
 (مســألة ۲۱۳) مستحب است انسان پيش از غسل جنابت دستها را از 

آرنج سه بار بشويد، سپس سه مرتبه مضمضه، آنگاه سه بار استنشاق كند.
ــل را با يك صاع ( سه كيلو و نيم   (مســألة ۲۱۴) مستحب است غس

تقريبًا ) انجام دهد.
 (مسألة ۲۱۵) اگر در اثناي غسل جنابت يا اغسال ديگر، يكي از مبطالت 
وضو رخ دهد، مي تواند همان غسل را تمام كند، اگر چه احتياط استحبابي 
ــر بگيرد. ولي در هر صورت بايد براي نماز وضو بگيرد. ــت كه از س آن اس

ــل هاي واجب و مستحب كه   (مســألة ۲۱۶) غسل جنابت و همة غس
مشروعّيت آن ثابت باشد، از وضو كفايت مي كند.(۱) 

ــت پيش از هر غسليـ  غير از غسل جنابتـ    (مســألة ۲۱۷) بهتر اس
وضو هم بگيرد.

 (مســألة ۲۱۸) كسي كه مي خواهد چندين غسل واجب، مستحب، يا 
واجب و مستحب انجام دهد، مي تواند به نّيت همة آنها يك غسل انجام دهد.

 (مســألة ۲۱۹) اگر در ميان غسلها، غسل جنابت، يا هر غسل ديگري 
باشد كه مشروعّيت آن ثابت شده باشد، از وضو كفايت مي كند.

(۱) تعدادي از غسلهايي كه مشروعّيت آنها نزد ما ثابت است در فصل دهم، زير عنوان «غسل-
هاي مستحب» بيان خواهد شد.
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 (مســألة ۲۲۰) اگر كسي شك كند آيا جنب شده يا نه؟ به شك خود 
اعتنا نمي كند و بنا را بر عدم جنابت مي گذارد.

ــي كه مي داند جنب شده، ولي شك مي كند غسل  (مسألة ۲۲۱) كس
ــه همواره بعد از  ــد، اگر چه عادتش اين بوده ك ــل كن ــرده يا نه؟ بايد غس ك
جنابت بالفاصله غسل مي كرد. مگر اين كه شك او به وسوسه برگردد، در 

اين صورت به شك خود اعتنا نكند و بنا را بر طهارت بگذارد.
ــك كند جايي از بدن را  ــي در اثناي غسل ش (مســألة ۲۲۲) اگر كس
ــته يا نه؟ واجب است آن را بشويد. ولي اگر بعد از غسل شك كند، به  شس

شك خود اعتنا نكند و بنا را بر صّحت غسل بگذارد.
ــيلة خروج مني جنب  (مســألة ۲۲۳) مستحب است كسي كه به وس
ــل ادرار كند، و در اين صورت اگر رطوبتي از او خارج  ــده، پيش از غس ش
شود كه شك كند آيا مني است يا نه؟ بنا را بر اين مي گذارد كه مني نيست 

و اگر غسل كرده غسلش صحيح است.
ــي كه با  ــل جنابت، براي كس (مســألة ۲۲۴) ادرار كردن پيش از غس
ــده، مستحب است، اّما شرط صّحت غسل نيست، ولي  خروج مني جنب ش
اگر ادرار نكرد و بعد از غسل رطوبتي ديد، و احتمال داد كه مني باشد، بايد 
بنا بگذارد بر اين كه آن رطوبت مني است، بايد لباس و بدنش را تطهير كند 

و غسلش را اعاده نمايد.
*  *  *
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فصل پنجم
احكام حيض

ــا خروج خوني كه زنها با طبيعت حال خود، از رحم بيرون مي ريزند،  ب
حكم حيض جاري مي شود.

ــدن خون در رحم و ريزش آن در داخل  (مســألة ۲۲۵) جا به جا ش
ــتمرار حكم حيض كافي است، ولي اين مقدار براي حكم به  رحم، براي اس

حدوث حيض كفايت نمي كند.
(مسألة ۲۲۶) هر خوني كه دختر پيش از كامل شدن ُنه سال قمري و 

يا بعد از سّن يائسگي ببيند حيض نيست.
(مسألة ۲۲۷) سّن يائسگي در زنان قرشي ( سّيده ) شصت سال و در 

غير قرشي پنجاه سال قمري است.
(مسألة ۲۲۸) كمترين مّدت حيضـ  در صورت عدم يقين به حيض بودنـ  
سه روز و بيشترين مّدت آن ده روز مي باشد. و حكم زن حامله بعد بيان مي شود.

(مسألة ۲۲۹) كمترين مدت پاكي بين دو حيض ده روز است.
۲۴ ساعت مي باشد، نه سپيدي روز. (مسألة ۲۳۰) منظور از روز

(مســألة ۲۳۱) در سه روزي كه حّداقل اّيام حيض است، به صورت 
پي در پي خون ديدن شرط نيست، بلكه اگر در ضمن ده روز سه روز كامل 

ـ ولو به صورت پراكنده ـ خون ببيند كافي است.
(مسألة ۲۳۲) در جايي كه امكان حيض است، واجب است به محض 
ــه روز ادامه پيدا  ــون حكم حيض را بر آن جاري كند، پس اگر س ــدن خ دي
كرد، و يا قطع شد و دوباره ادامه يافت و در ضمن ده روز جمعًا به سه روز 

رسيد، معلوم مي شود همة آنها حيض بوده است.
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ــه روز قطع شد و در   (مســألة ۲۳۳) اگر در فرض باال در كمتر از س
ــتحاضه بوده است. و بايد  ــيد، معلوم مي شود اس ــه روز نرس مجموع به س

نمازهائي را كه ترك كرده بود، قضا نمايد.
(مسألة ۲۳۴) كسي كه در ضمن ده روز، سه روز يا بيشتر خون به صورت 
ــون نديده، حكم پاك بودن را دارد، پس بايد  ــده ديده، روزهايي كه خ پراكن
غسل كرده نمازش را بخواند. و اگر چنين نكرده، بايد قضاي آنها را بجا آورد.

ــي بيند، اگر فقط  ــه به صورت پراكنده خون م (مســألة ۲۳۵) زني ك
ــود، چنانكه در ميان زنها متعارف است،  مّدتهاي كوتاهي خونش قطع مي ش

در اين صورت در همان حال نيز حكم حيض بر آن جاري مي شود.
(مسألة ۲۳۶) هر خوني كه زن ببيند به سه شرط، در حكم حيض است:

۱ ـ كمتر از سه روز نباشد.
۲ ـ بيشتر از ده روز نباشد.

۳ ـ ميان اين خون و خوني كه قبًال ديده بود، ده روز فاصله باشد.
(مســألة ۲۳۷) هر خوني كه داراي سه شرط فوق باشد، خون حيض 
ــته باشد، پس به مجّرد ديدن  ــت، اگر چه ويژگيهاي خون حيض را نداش اس
خون با شرايط فوق، آن را حيض حساب مي كند، پس اگر تا سه روز ادامه 
ــت، ولي اگر در كمتر از سه روز  ــود حيض بوده اس پيدا كند، مطمئن مي ش
ــود حيض نبوده و در اين صورت نمازهائي را كه  ــود، معلوم مي ش قطع ش

نخوانده قضا مي كند.
(مسألة ۲۳۸) زني كه خون حيض مي بيند، اگر از نظر وقت، عدد، يا 
هر دو، دو بار پشت سر هم، يكنواخت خون ببيند، صاحب عادت مي شود.

(مسألة ۲۳۹) زنان صاحب عادت بر سه قسمند:
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۱ـ  اگر زني در دو وعده از نظر زمان و تعداد روزها يكسان خون ببيند، 
ــر هم، از اّول ماه تا هفتم آن خون ببيند، اين زن داراي  ــت س مثًال دو ماه پش

عادت وقتّيه و عددّيه است.
۲ ـ اگر زني دو ماه پشت سر هم، مثًال از روز اّول ماه خون ببيند، ولي 
از نظر تعداد تفاوت داشته باشد، مثًال يكماه پنج روز و ماه ديگر هفت روز 

باشد، اين زن داراي عادت وقتّيه است.
۳ـ  اگر تعداد روز يكسان باشد، ولي از نظر زماني متفاوت باشد، مثًال در 
يكماه، از روز پنجم تا دهم به مّدت پنج روز، و در ماه ديگر، از روز پانزدهم 
ــتم به مّدت پنج روز خون ببيند، اين زن داراي عادت عددّيه است. تا بيس

(مسألة ۲۴۰) زني كه داراي يكي از عادتهاي ياد شده گرديد، اگر در 
ماههاي بعدي بر خالف آنها خون ببيند، حكم عادت پيشين تغيير پيدا نمي 
ــر هم، از نظر وقت، عدد يا هر دو يكسان  ــت س كند، مگر اين كه دو ماه پش

خون ببيند. در اين صورت عادت جديد مالك و معيار خواهد بود.
(مسألة ۲۴۱) زن حامله، حّتي پس از ظاهر شدن نشانه هاي حاملگي 

مي تواند حيض ببيند.
(مســألة ۲۴۲) زن حامله اي كه داراي عادت وقتّيه است، اگر در اّيام 
عادت، يا يكي دو روز زودتر و يا تا بيست روز بعد از عادتش، خون سرخ 

رنگ ببيند، حكم حيض بر او جاري مي شود.
(مســألة ۲۴۳) در فرض باال، اگر پس از گذشتن بيست روز از تاريخ 
اّولين روز عادتش خون ببيند، حكم حيض بر آن جاري نمي شود، اگر چه 

به رنگ سرخ هم باشد.
(مسألة ۲۴۴) در فرض مزبور ( مسأله ۲۴۲ ) اگر خون زرد رنگ ببيند، 
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ــتحاضه جمع كند. بنابر احتياط واجب بايد بين وظيفة زن حائض و زن مس
ــد، اگر خون   (مســألة ۲۴۵) زن حامله اي كه داراي عادت وقتّيه نباش
ــرخ رنگ ببيند حكم حيض بر آن جاري مي شود، و اگر زرد ببيند حكم  س

حيض بر آن جاري نمي شود.
(مســألة ۲۴۶) ظاهر آن است كه در زن حامله شرط نيست كه مّدت 
ــه روز برسد، بلكه ممكن است يك يا دو روز باشد، ولي به  حيض او به س

كمتر از آن حكم حيض جاري نمي شود.
(مسألة ۲۴۷) خون زرد متمايل به سرخي، كه يكي دو روز پيش از خون 
محكوم به حيض، ديده شود در حكم حيض است، اگر چه در اّيام عادت نباشد.

(مسألة ۲۴۸) خون زرد رنگي كه يكي دو روز پس از خوِن محكوم به حيض 
ديده شود، اگر مّتصل به آن باشد و از ده روز تجاوز نكند در حكم حيض است.

(مسألة ۲۴۹) در فرض ياد شده اگر منفصل باشد، بنابر احتياط واجب 
بين وظيفة حائض و مستحاضه را جمع كند.

(مسألة ۲۵۰) اگر فاصلة زماني بين بيرون آمدن مايع زرد رنگ و خون 
ــود يا بعد از آن، حيض  ــد، چه پيش از خون حيض ديده ش حيض زياد باش

نيست و حكم استحاضه را دارد.
ــت، اگر در اّيام عادت  (مســألة ۲۵۱) زني كه داراي عادت وقتّيه اس
خود و يا يكي دو روز پيش از آن، مايع زرد رنگي ببيند، حكم حيض دارد، 
ــرط آنكه به تنهائي يا به همراه آن  ــد. به ش ــد يا نباش چه مّتصل به خون باش
ــه روز برسد، وگرنه در حكم استحاضه است. زن صاحب عادت  خون به س
ــد و يا نباشد وزردي خون از عادت و نوبه مقدار كمي عقب تر بوده باشد  باش

و يا از عادت دو روز جلوتر باشد.
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ــرون اثري از آن  ــود و در بي  (مســألة ۲۵۲) اگر خون حيض قطع ش
نباشد، ولي احتمال بدهد كه در درون ادامه داشته باشد، واجب است با قرار 
ــته شود، بر حيض  ــي كند، اگر پنبه آغش دادن پنبه اي در رحم، خود را وارس

خود باقي مي ماند، در غير اين صورت پاك شده است.
(مسألة ۲۵۳) در فرض باال، اگر شبانه خون قطع شود و احتمال بدهد 
حيض او در داخل ادامه داشته باشد، واجب نيست حتمًا شبانه وارسي كند، 
بلكه مي تواند بنا را بر حائض بودن بگذارد و در روز به وارسي خود بپردازد.

(مســألة ۲۵۴) زني كه داراي عادت عددّيه نيست، اگر خون ببيند، تا 
هنگامي كه خون ادامه دارد، حائض مي باشد. اگر قبل از ده روز قطع شود، 
همه آنها حيض است و بعد از قطع شدن پاك مي باشد. ولي اگر بيش از ده 

روز ادامه پيدا كند، پس از ده روز به احكام استحاضه عمل مي كند.
(مسألة ۲۵۵) زني كه داراي عادت عددّيه است، اگر خونش مطابق عادت 
هميشگي قطع شود، پس از وارسي بنا را بر طهارت مي گذارد، ولي اگر پس از سپري 
شدن اّيام عادت باز هم ادامه پيدا كند، مي تواند به يكي از دو راه زير رفتار كند:

ــس از آن به احكام  ــد و پ ــود را حيض قرار ده ــادت خ ــّدت ع ۱ ـ م
مستحاضه عمل كند.

۲ ـ براي روشن شدن وضع خود، يكي دو روز ديگر را نيز ـ در داخل 
ــد. اگر پس از مّدت  ــه عنوان « اســتظهار » اّيام حيض قرار ده ده روز ـ ب
ــود، همه اش حيض خواهد بود. و اگر ادامه پيدا كند،  ــده قطع ش انتخاب ش
ــتحاضه عمل مي كند، ولي نمازهايي را كه در  در روزهاي آتيه به احكام مس

روزهاي استظهار ( انتخاب شده ) نخوانده، قضا ندارد.
(مسألة ۲۵۶) زني كه داراي عادت وقتّيه و عددّيه است، اگر يكماه يا 
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ــتر خون ببيند، بر طبق عادت خود، اّيام عادتش را حيض قرار مي دهد،  بيش
ــرط اين كه از آخرين روزي كه حيض قرار داده تا اّولين روز عادتش  به ش
ــته باشد، در غير اين صورت، آن ماه حيض نمي گيرد و منتظر  ده روز گذش

اّيام عادت خود در ماه بعدي مي شود.
(مســألة ۲۵۷) زني كه داراي عادت وقتّيه و عددّيه نيست، اگر يكماه 
ــتر خون ببيند، بايد خوني را كه ويژگيهاي حيض را داراست، حيض  يا بيش

قرار دهد، مشروط بر اينكه شرايط سه گانة آن را نيز داشته باشد.
(مسألة ۲۵۸) شرايط سه گانة حيض به شرح زير است:

۱ـ  كمتر از سه روز نباشد، اگر چه به صورت متفّرقه در ضمن ده روز باشد.
۲ ـ بيشتر از ده روز نباشد.

۳ ـ خوني كه نشانه هاي حيض را ندارد و در ميان دو حيض ديده مي 
شود، كمتر از ده روز نباشد.

ــانه هاي حيض را دارد ولي يكي از سه  (مســألة ۲۵۹) خوني كه نش
شرط باال را ندارد، حيض نيست و حكم حيض بر آن جاري نمي شود.

ــالك و معيار براي  ــي كه خون متفاوت مي بيند، م (مســألة ۲۶۰) زن
تشخيص خون حيض آن است كه: خون حيض، سرخ مايل به سياهي بوده 

و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مي آيد.
ــا را ندارد، با اين معيار  (مســألة ۲۶۱) خوني كه يكي از اين ويژگيه
تشخيص داده نمي شود و با اين مالك حكم به حيض بودن آن داده نمي شود.

(مسألة ۲۶۲) زني كه عادت وقتّيه و عددّيه ندارد و يا فراموش كرده، 
اگر يكماه يا بيشتر خون ببيند و متفاوت نباشد، اّولين روز آن را حيض قرار 
دهد و از نظر تعداد روزها به عادت خويشان و بستگان خود مراجعه كند و 
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يك روز بر آنها بيفزايد.
 (مسألة ۲۶۳) در فرض باال، اگر عادت بستگانش را نمي داند و يا مختلف 
مي باشند، از سه روز تا ده روز، عددي را به دلخواه انتخاب كند و آن را اّيام 
عادت خود قرار دهد، و احتياط استحبابي آن است كه عدد هفت را انتخاب كند.

ــتگان: مادر، مادر بزرگها، خواهران، عّمه  (مســألة ۲۶۴) منظور از بس
ها و خاله هاي نزديك و دختران آنها مي باشند، اگر چه از دنيا رفته باشند.

ــود و پيش از  (مســألة ۲۶۵) اگر زني خونش قبل از ده روز قطع ش
آنكه از آغاز خون ديدنش ده روز بگذرد، بار ديگر خون ببيند، هر دو خون 
او حيض است و روزهاي عادت او به شمار مي آيد، اگر چه صاحب عادت 

عددّيه باشد ، بنابر احتياط واجب.
(مسألة ۲۶۶) در فرض مزبور اگر پيش از پايان ده روز خون قطع شود، 
همه اش حيض است، و اگر قطع نشود، پس از ده روز به احكام استحاضه عمل كند.

(مســألة ۲۶۷) كمترين فاصله ميان دو حيض، ده روز است. اگر زني 
در اين فاصله خون ببيند، حكم استحاضه بر او جاري مي شود.

(مسألة ۲۶۸) زني كه داراي عادت وقتّيه و عددّيه است، اگر مدت طوالني 
خون استحاضه ببيند، اّيام عادت خود را حيض، بقّيه را استحاضه قرار مي دهد.

(مســألة ۲۶۹) زني كه عادت وقتّيه و عددّيه ندارد، اگر مدت طوالني 
مستحاضه باشد، بر اساس ويژگيهاي خون حيض، اّيام عادت خود را تعيين 
ــت يكماه به عادت  ــد، پس از گذش ــخيص آن ممكن نباش مي كند، اگر تش
ــتگان خود مراجعه مي كند. اگر مختلف باشند، سه تا ده روز، به دلخواه  بس

عددي را برمي گزيند و اّيام حيض خود قرار مي دهد.
(مسألة ۲۷۰) بيشتر، بلكه همة احكام جنب بر زن حائض جاري مي 
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شود، و لذا بنابر احتياط واجب نمي تواند طواف مستحّبي انجام دهد.
 (مســألة ۲۷۱) رابطه زناشوئي با زن حائض حرام است، حّتي از ُدُبر، 
بنابر احتياط واجب وليكن كفاره ندارد، ولي ديگر كامجوئي ها مانعي ندارد.

 (مســألة ۲۷۲) بر زن حائض حرام است كه خود را در اختيار همسر 
قرار دهد و به او تمكين نمايد.

ــدن و پاك كردن محّل، رابطة زناشوئي   (مســألة ۲۷۳) پس از پاك ش
جايز است، اگر چه پيش از غسل كراهت دارد.

 (مسألة ۲۷۴) نمازهاي واجبي كه از زن در اّيام عادت ترك مي شود، قضا 
ندارد. ولي روزة ماه رمضان كه در اّيام عادت ترك مي شود، بايد آنها را قضا كند.

 (مسألة ۲۷۵) اگر وقت نماز وارد شده، ولي آن را انجام نداده حائض 
ــدن وقت فضيلت نماز  ــود، بايد آن را قضا كند، اگر چه پيش از تمام ش ش

حائض شود، بنابر احتياط واجب.
 (مسألة ۲۷۶) اگر پس از سپري شدن وقت فضيلت نماز ظهر پاك شود، 
قضاي آن واجب نيست، اگر چه بهتر است. ولي ديگر نمازها به آن قياس نمي 
شود، پس هر نمازي كه وقتش باقي باشد و زن حائض پاك شود، بنابر احتياط 
واجب بايد آن را در وقت بخواند، و اگر نتوانست بعد بايد قضاي آن را بخواند.

 (مسألة ۲۷۷) زن حائض پس از پاك شدن بايد غسل كند تا حكم حيض 
از او برداشته شود و چيزهايي كه بر او جايز نبود، يا از او صحيح نبود، جايز 
و صحيح بشود، به جز رابطة زناشوئي كه پيش از غسل هم جايز مي باشد.

 (مسألة ۲۷۸) كيفيت و احكام غسل حيض همانند غسل جنابت است، 
جز اين كه پيش از هر غسلي وضو گرفتن مستحب است به جز جنابت.

 (مسألة ۲۷۹) طالق دادن زن در حال حيض جايز نيست.
*  *  *
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فصل ششم
احكام استحاضه

ــد و حكم حيض و نفاس بر آن جاري  ــر خوني كه از رحم بيرون آي ه
نباشد، استحاضه است.

(مسألة ۲۸۰) بيرون آمدن خون استحاضه وضو را باطل مي كند.
(مسألة ۲۸۱) هر چيزي كه طهارت در آن شرط باشد بر زن مستحاضه 

جايز نيست، مگر اين كه به وظايف خود عمل كند.
(مسألة ۲۸۲) استحاضه بر سه قسم است:

۱ ـ قليله
۲ ـ متوّسطه
۳ ـ كثيره

ــود قرار مي دهد، اگر  (مســألة ۲۸۳) پنبه اي كه زن در داخل رحم خ
قسمتي از آن به خون آلوده شود، آن را استحاضة قليله مي گويند.

ــود ولي چيزي از آن  ــته ش (مســألة ۲۸۴) اگر تمام پنبه به خون آغش
سرازير نشود، آن را استحاضة متوّسطه گويند.

(مسألة ۲۸۵) در استحاضة متوّسطه اگر دستمالي كه زنها معموًال روي 
پنبه مي گذارند، در اثر مجاورت آلوده شود مانعي ندارد.

(مســألة ۲۸۶) اگر همه پنبه به خون آغشته شود و در اثر فشار خون، 
از پنبه سرازير شود، آن را استحاضة كثيره گويند.

ــود، بنابر  ــرازير ش ــتن پنبه، خون س (مســألة ۲۸۷) اگر در اثر نگذاش
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احتياط واجب حكم كثيره بر او جاري مي شود.
 (مسألة ۲۸۸) در استحاضة قليله بايد براي هر نماز ـ چه واجب و 

چه مستحب ـ يك وضو بگيرد و سپس بالفاصله به نماز برخيزد.
(مســألة ۲۸۹) براي نماز احتياط، اجزاي فراموش شدة نماز و سجدة 
ــتند و عرفًا جزء نماز به شمار مي آيند، وضوي  ــهو، كه مّتصل به نماز هس س

جداگانه الزم نيست.
(مسألة ۲۹۰) اگر بين نماز و سجدة سهو فاصله بيندازد، بنابر احتياط 

واجب الزم است براي آن وضوي جداگانه بگيرد.
ــه براي هر نماز  ــتحاضة قليله عوض كردن پنب (مســألة ۲۹۱) در اس

واجب نيست، اگر چه احتياط استحبابي در آن است.
ــطه واجب است در هر شبانه روز  (مســألة ۲۹۲) در استحاضة متوّس
يك غسل انجام دهد. اگر اّول صبح باشد بايد پيش از نماز صبح انجام دهد، 

و اگر وسط روز متوّسطه شود، بايد براي نمازهاي بعدي غسل كند.
(مسألة ۲۹۳) براي هر نمازي كه بالفاصله بعد از غسل خوانده شود، 

وضو الزم نيست. ولي براي نمازهاي بعدي بايد وضو بگيرد.
(مسألة ۲۹۴) اگر براي نمازي غسل كرد ولي بين غسل و نماز فاصله 

انداخت، بايد وضو هم بگيرد.
(مسألة ۲۹۵) اگر براي نماز ظهر و عصر، يا مغرب و عشا غسل كند و 
هر دو نماز را پشت سرهم بخواند، وضو گرفتن براي دّومي هم الزم نيست.

(مسألة ۲۹۶) براي نماز احتياط، اجزاي فراموش شده و سجدة سهو، 
وضوي جداگانه الزم نيست.

(مســألة ۲۹۷) عوض كردن پنبه براي هر نماز واجب نيست، اگر چه 
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بهتر است و در استحاضة متوّسطه بيش از استحاضة قليله اهمّيت دارد.
ــل   (مســألة ۲۹۸) براي نمازهاي ديگر ( غير يومّيه )، اگر بعد از غس

روزانه، براي هر نماز يك وضو بگيرد كافي است.
(مسألة ۲۹۹) در نمازهاي واجبي چون نماز آيات كه وقت آنها تنگ 
است و امكان تأخير نيست، اگر بعد از غسل روزانه، براي هر نماز يك وضو 

بگيرد كافي است.
ــعت وقت  (مســألة ۳۰۰) نمازهاي واجبي كه مي توان آنها را در وس
خواند، مانند نماز قضا، بنابر احتياط واجب بايد منتظر بماند تا از استحاضه 

پاك شود، سپس آنها را انجام دهد.
 (مســألة ۳۰۱) در استحاضة كثيره بايد براي نماز صبح يك غسل، 
براي نماز ظهر و عصر يك غسل و براي نماز مغرب و عشا يك غسل انجام 

دهد، و بالفاصله بعد از غسل به نماز بپردازد.
(مسألة ۳۰۲) اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد بايد غسل را اعاده كند.

(مسألة ۳۰۳) اگر بين نماز ظهر و عصر، همچنين مغرب و عشا فاصله 
بيندازد، بايد براي نماز عصر و يا عشا نيز غسل ديگري انجام دهد.

(مسألة ۳۰۴) بعد از غسل استحاضه نيازي به وضو گرفتن نيست، و اگر 
وضو گرفتن مواالت عرفي را بين غسل و نماز برهم بزند جايز نمي باشد. ولي 
اگر پيش از غسل وضو بگيرد خوب است، چنانكه در مسأله ۲۱۷ و ۲۷۸ بيان شد.

(مســألة ۳۰۵) بعد از غسل استحاضة كثيره واجب است با قرار دادن 
ــتن دو طرف آن، از  ــم و عبور دادن پارچه اي از ميان پاها و بس ــه در رح پنب

بيرون آمدن خون جلوگيري كند.
(مسألة ۳۰۶) در ميان دو نماز عوض كردن پنبه و پارچه الزم نيست 
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ــتري  ــوردي كه مواالت الزم را برهم زند و يا موجب خونريزي بيش و در م
شود، بايد از آن خودداري كند.

(مسألة ۳۰۷) نمازهاي يومّيه، نافله هاي روزانه و هر نماز ديگري كه 
ــت سر هم با يك غسل انجام  ــد، مي تواند دو نماز را پش وقت آن تنگ باش
دهد، ولي بنابر احتياط واجب اين موضوع فقط در نمازهايي انجام شود كه 

وقت آنها تنگ باشد.
(مسألة ۳۰۸) احكام اقسام سه گانة استحاضه منحصرًا در صورتي است 
كه خون ببيند. اّما اگر مايع زرد رنگي باشد كه عرفًا به آن خون نمي گويند، هر 
قدر زياد هم باشد، تنها وظيفه اش آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد.

(مسألة ۳۰۹) اگر زن مستحاضه مي داند و يا اطمينان دارد كه براي او 
ــود و او مي تواند در آن فرصت  فرصتي پيش مي آيد كه خونش قطع مي ش
ــت منتظر شود تا در آن فرصت پيش  وضو بگيرد و نماز بخواند، واجب اس
ــر احتياط واجب در  ــارت و وضو بخواند، بلكه بناب ــده نمازش را با طه آم

صورت ظن نيز چنين است.
(مسألة ۳۱۰) اگر زني چنين اميدي نداشت و يا نتوانست آن را پيش 
بيني كند، و لذا اعمال زن مستحاضه را انجام داد و نمازش را ادا كرد، و پس 

از آن چنين فرصتي پيش آمد، لزومي ندارد نمازش را اعاده كند.
ــود مي تواند  ــس از انجام وظيفة خ ــتحاضه پ (مســألة ۳۱۱) زن مس
ــل كند و  ــل بوده، بايد غس خانة خدا را طواف كند. پس اگر وظيفه اش غس
بدون وضو مشغول طواف شود، و اگر وظيفه اش وضو بوده، وضو بگيرد و 

مشغول طواف شود.
ــل جداگانه اي الزم  ــاز طواف وضو و يا غس (مســألة ۳۱۲) براي نم
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نيست، بلكه همان غسل و يا وضوئي كه براي طواف انجام داده، براي نماز 
طواف نيز كفايت مي كند.

(مسألة ۳۱۳) براي صّحت روزه زن مستحاضه، عمل به وظائف روزانه 
شرط نيست، حّتي اگر در اين وظائف كوتاهي كند، باز هم روزه اش صحيح است.

ــتحاضه تالوت قرآن، حّتي آيه هايي كه  (مســألة ۳۱۴) براي زن مس
سجدة واجب دارند، مانعي ندارد.

(مسألة ۳۱۵) زن مستحاضه مي تواند وارد مسجد شود، ولي بنابر احتياط 
واجب نبايد وارد كعبة معّظمه شود، اگر چه به وظائف خود عمل كرده باشد.

(مســألة ۳۱۶) زن مستحاضه نبايد دست به خط قرآن بزند، ولي اگر 
ناچار بشود، مثل اين كه جلوگيري از هتك قرآن بر آن متوّقف باشد، بايد به 
وظيفة خود عمل كرده باشد و اگر نتواند بنابر احتياط واجب بايد تيّمم كند.

ــتحاضه از نظر احكام و كيفّيت همانند غسل  (مســألة ۳۱۷) غسل اس
حيض و جنابت مي باشد.

*  *  *
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فصل هفتم
احكام نفاس

ــي كه به هنگام زايمان، همزمان با توّلد بّچه و يا ـ تا ده روز ـ بعد  خون
از زايمان، از رحم زن بيرون مي آيد، نفاس ناميده مي شود.

(مسألة ۳۱۸) خوني كه پيش از زايمان بيرون بيايد، اگر چه در رابطه 
با زايمان هم باشد، نفاس نيست، بلكه حكم استحاضه بر آن جاري مي شود.

(مسألة ۳۱۹) خوني كه هنگام سقط بّچة ناقصـ  مثل َعَلقه ( خون بسته 
) و ُمضغه ( يك تّكه گوشت )ـ  كه به آن نوزاد گفته نمي شود، بيرون بيايد، 
نفاس نيست، بلكه بنابر احتياط واجب حكم استحاضه بر آن جاري مي شود.

ــده، ممكن  (مســألة ۳۲۰) براي كمترين مّدت نفاس حّدي تعيين نش
ــت هنگام زايمان، هيچ خوني  ــد، بلكه ممكن اس ــت فقط يك لحظه باش اس

بيرون نيايد و زن نفاس نشود.
ــت، اگر خون نفاسش  (مســألة ۳۲۱) زني كه داراي عادت عددّيه اس
ــه يابد، به مقدار عادت خود نفاس مي گيرد و بنابر احتياط واجب الزم  ادام
ــت يكي دو روز هم براي روشن شدن وضع خود، به عنوان « استظهار »  اس

نفاس قرار دهد، تا ده روز به پايان برسد. 
(مســألة ۳۲۲) زني كه داراي عادت عددّيه نيست، اگر نفاسش ادامه 
ــتحاضه عمل مي  يابد، تا روز دهم نفاس مي گيرد و بعد از آن به وظيفة مس
ــد، ولي بنابر احتياط واجب تا روز هجدهم، از آنچه در حال نفاس حرام  كن

است اجتناب كند، سپس غسل نفاس نمايد.
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 (مســألة ۳۲۳) خوني كه هنگام خروج اّولين جزء بّچه بيرون مي آيد 
ــاب مي  ــاس دارد، ولي مّدت نفاس از لحظات پاياني زايمان حس ــم نف حك
ــه بيرون بياورند، مدت نفاس از خروج  ــود، پس اگر بّچه اي را قطعه قطع ش

آخرين جزء آن حساب مي شود.
 (مســألة ۳۲۴) اگر بعد از زايمان جريان خون ادامه پيدا كند و به يك 
ماه و بيشتر برسد، ظاهر اين است كه بعد از ايام عادت و سپري شدن ده روز، 
در حكم مستحاضه است و اين حكم تا موقع قطع شدن خون ادامه دارد و تا 
خون تازه اي با ويژگيهاي حيض نبيند حكم استحاضه بر او جاري مي شود.

 (مســألة ۳۲۵) اگر بعد از زايمان جريان خون به قدري ادامه پيدا كند 
ــود، به حكم زناني كه  ــه از مقدار متعارف مربوط به اّيام زايمان خارج ش ك
خون طوالني مي بينند عمل كند. حكم اين زنها در بخش حيض گفته شد.

 (مســألة ۳۲۶) اگر بعد از زايمان جريان خون ادامه يابد و به تدريج 
ــود، سپس طوري افزايش پيدا كند كه عرفًا خون جديد به شمار آيد،  كم ش

او نيز به حكم زناني كه خون طوالني مي بينند رفتار كند.
 (مسألة ۳۲۷) پس از قطع شدن خون نفاس واجب است با فرو بردن 
پنبه اي، درون رحم خود را وارسي و پاكيزه نمايد. حكم اين مسأله در مسألة 

شماره ۲۵۲ بيان گرديد.
 (مسألة ۳۲۸) نماز، روزه و هر عبادت ديگري كه طهارت در آن شرط 

است، بر زن در حال نفاس حرام است.
 (مســألة ۳۲۹) روزه هايي را كه در اّيام نفاس ترك كرده، بايد قضاي 

آنها را به جا آورد ولي نمازهايش قضا ندارد.
 (مسألة ۳۳۰) اگر وقت نماز وارد شده ولي هنوز آن را نخوانده نفاس 
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شود، بايد قضاي آن را بخواند.
 (مســألة ۳۳۱) اگر در اثناي وقت نماز از نفاس پاك شود، بايد غسل 

كرده، آن را بخواند، اگر نتوانست بايد قضاي آن را به جا آورد.

(مسألة ۳۳۲) طالق دادن زن در حال نفاس جايز نيست.

(مسألة ۳۳۳) رابطة زناشوئي در حال نفاس جايز نيست.
(مسألة ۳۳۴) زن در حال نفاس نمي تواند وارد مسجد شود.

غسل نفاس در كيفّيت و احكام همانند غسل حيض است.
ــكام حائض بر و  ــر احتياط واجب همة اح ــر احكام حائض و بناب اكث

جاري مي شود.
*  *  *



............................................................................ توضيح املسائل  ۶٢

فصل هشتم
احكام احتضار حال جان دادن است

ــائل مربوط به مرگ را در يك مقّدمه و  ــائل كفن و دفن و ديگر مس مس
چهار مبحث بيان مي كنيم:

مقّدمه
هنگامي كه انسان بيم مرگ دارد و يا نشانه هاي آن را در خود احساس 
ــبت به پرداخت حقوق  ــتابي هر چه تمام تر نس ــت با ش مي كند، واجب اس
مالي و ديگر حقوقي كه از طرف پروردگار متعال به ذمه دارد، اقدام نمايد.

پس آنچه از نماز، روزه، خمس، زكات و بدهي هاي مردمـ  كه وقت آن 
رسيده ـ و مي تواند قضا و پرداخت نمايد، نسبت به قضا كردن و پرداخت 
نمودن آن اقدام نمايد. و آنچه را نقدًا نمي تواند انجام دهد، به شخص مورد 
اعتمادي وصّيت كند كه پس از مرگ او آنها را به بهترين وجهي انجام دهند.

ــبت به چيزهايي كه بر ذّمة اوست، يا امانت  ــت نس همچنين واجب اس
هايي كه در دست اوست، اعتراف نمايد و بر آن شاهد بگيرد، تا مطئمن شود 

به خوبي حفظ مي شود و به صاحبانش مسترد مي گردد.
همچنين بر او واجب است نسبت به توبه، طلب آمرزش، پرداخت كّفاراتي 
كه بر گردن دارد، سريعًا اقدام كند، تا از پيامدهاي گناهان خود را رها سازد.

 (مسألة ۳۳۵) مستحب است كسي را كه در حال احتضار (جان دادن) 
ــد، به سوي قبله بخوابانند، به طوري كه اگر بنشيند، صورت و كف  مي باش

پاهايش به طرف قبله باشد.
 (مســألة ۳۳۶) واجب است مردة مسلمان را پس از مرگ، طوري كه 
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بيان شد رو به قبله قرار دهند.
 (مسألة ۳۳۷) مستحب است انسان هنگام جان دادن و در همة اوقات، 
به وحدانّيت خداوند، رسالت پيامبر اكرم J، واليت ائّمة اطهارD و به 
همه عقايد حّقه، شهادت بدهد و همواره آن را به خاطر بسپارد، تا در دلش 

جاي بگيرد و گرفتار وسوسه هاي شيطان نشود.
ــهادت دادن بر عقايد حّقه و  (مســألة ۳۳۸) مستحب است هنگام ش

توصيه به آنها، كساني را كه در آنجا حضور دارند شاهد بگيرد.
(مسألة ۳۳۹) مستحب است به كسي كه در حال احتضار است عقايد 

حّقه را تلقين كنند تا آنها را بر زبان جاري سازد.
(مسألة ۳۴۰) مستحب است آخرين كلمه اي كه بر زبان انسان جاري 
مي شود، كلمة طّيبه « ال اله اّال اهللا » باشد، كه بر اساس روايات معتبر چنين 

شخصي اهل بهشت است.
(مسألة ۳۴۱) مستحب است پس از مرگ به بستن چشمها، چانه و دهان 
ميت اقدام شود، دستها و پاهايش را دراز كنند و پارچه اي به رويش بيندازند.

(مسألة ۳۴۲) اقدام به غسل و كفن و دفن و ديگر امور مربوط به مردة 
مؤمن بر همگان « واجب كفائي » است، پس اگر عّده اي به اين كار اقدام نمايند 
از ديگران ساقط مي شود و اگر كسي انجام ندهد همگان گنهكار مي شوند.

(مسألة ۳۴۳) اقدام به اين امور حتمًا بايد با اجازة ولي مّيت باشد، كه 
همان وارث اوست، و در ميان وارثان هر طبقه اي كه در ارث مقّدم است، از 

نظر اجازه نيز مقّدم مي باشد.
(مسألة ۳۴۴) مرد نسبت به همسر از همه شايسته تر است.

(مسألة ۳۴۵) اگر مراجعه كردن به وارث طبقة قبلي ممكن نباشد، به 



............................................................................ توضيح املسائل  ۶۴

طبقة بعدي مراجعه مي شود و از او اجازه تحصيل مي گردد.
 (مســألة ۳۴۶) اگر ميت ولي نداشته باشد و يا دسترسي به او ممكن 
ــبت به كفن و دفن او اقدام كند و احتياج به  ــد، هر كسي مي تواند نس نباش

اجازة حاكم شرع نيست، مگر هنگام بروز اختالف.
(مسألة ۳۴۷) اگر مّيت وصّيت كرده باشد كه جز ولي، شخص ديگري 
ــب بايد هم اجازة او  ــود، بنابر احتياط واج ــّدي امور كفن و دفن او ش متص

تحصيل شود، هم اجازة ولي مّيت.
ــل و كفن و دفن خود وصّيت  (مســألة ۳۴۸) اگر مّيت در مورد غس
ــد كه مثًال با آب خاّصي او را غسل دهند، يا با كفن مخصوصي او  كرده باش
را كفن نمايند، بنابر احتياط واجب بايد به وصّيت او عمل شود، مگر اين كه 
ــتلزم هزينه باشد، در اين صورت احكام خاّصي دارد  عمل به وصّيت او مس

كه در باب وصّيت بيان خواهد شد.
(مسألة ۳۴۹) هزينة غسل و كفن و دفن زن بر شوهر اوست.

(مسألة ۳۵۰) هزينة غسل و كفن و دفن غير همسر، از مال خود مّيت 
پرداخت مي شود و مقّدم بر بدهي ها و ديگر موارد وصّيت مي باشد.

(مســألة ۳۵۱) اگر مّيت هيچ مالي نداشته باشد، يا ورثه و يا شوهر از 
ــد، آن مقدار از امور  پرداختن آن امتناع كردند و اجبار كردن آنها ممكن نش
كفن و غيره كه احتياج به هزينه دارد ساقط مي شود، مگر دفن، كه بايد مردم 

هزينة آن را تأمين كنند تا نسبت به مرده مؤمن بي حرمتي نشود.
(مسألة ۳۵۲) آنچه بايد از تركة مّيت پرداخت شود و يا مرد در مورد 
همسرش هزينه كند، به مقدار واجب غسل و كفن و دفن و حنوط مي باشد، 
ــت. و اگر  ــتحّبي، عرفي و يا عادات قبيله اي واجب نيس اّما هزينه هاي مس
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كسي بخواهد آنها را پرداخت كند به عهده خود او مي باشد.
 (مسألة ۳۵۳) اگر مّيت در مورد هزينه هاي اضافي وصّيت كرده باشد، 

از ثلث او پرداخت مي شود.
ــي براي خودش كفني تهّيه كرده باشد، بايد با  (مســألة ۳۵۴) اگر كس
همان كفن او را كفن كنند، اگر چه بسيار قيمتي باشد، حّتي اگر قيمت آن از 

ثلث تركه يا همه تركه بيشتر باشد.
*  *  *
مبحث اّول

احكام غسل مّيت
(مسألة ۳۵۵) احكام و كيفّيت غسل مّيت همانند غسل جنابت است، 
ــد بنابر احتياط  ــيده باش ــتي به بدن مّيت رس جز اين كه اگر از بيرون نجاس

واجب بايد قبل از غسل آن را تطهير نمايند.
(مسألة ۳۵۶) اگر سر مّيت از پيكرش جدا شده باشد، بايد نخست آن 

را غسل دهند، سپس پيكر آن را.
(مســألة ۳۵۷) در غسل جنابت اگر آب بسيار كمي روي بدن ريخته 
ــل مّيت بايد آب  ــت، ولي در غس ــت بدن را َتر كند كافي اس ــود و پوس ش
فراواني ريخته شود، تا اطمينان حاصل شود كه شستشوي عرفي حاصل شد.

(مسألة ۳۵۸) در غسل مّيت بايد مّيت را سه بار غسل دهند:
بار اّول : با آب ِسدر.

بار دّوم : با آب كافور.
بار سوم : با آب خالص.

(مســألة ۳۵۹) كسي كه مّيت را غسل مي دهد بايد قصد قربت داشته 
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باشد و او را براي انجام فرمان خدا غسل دهد، نه براي اجرت.
 (مسألة ۳۶۰) اگر مّيتي را براي اجرت و يا به خاطر قيمت تعيين شده 

غسل دهد، كافي نيست.
ــده براي اين كار  ــل دهن (مســألة ۳۶۱) بنابر احتياط واجب بايد غس

اجرت نگيرد، اگر چه انگيزة او براي اين كار دريافت اجرت نباشد.
(مسألة ۳۶۲) اگر بخواهند به غسل دهنده چيزي بدهند بايد به عنوان 

هديه باشد و بر اساس شرط و قرارداد قبلي نباشد.
(مسألة ۳۶۳) اگر براي غسل مّيت ِسدر، كافور يا هيچكدام پيدا نشود، 
بايد به جاي آن با آب خالص غسل بدهند و چنين نّيت كنند: غسل مي دهم 

با آب خالص، به جاي سدر يا كافور، قربًة ايل اهللا بنابر احتياط واجب.
ــدر با آب  ــدر، بايد به مقداري ِس ــل با آب ِس (مســألة ۳۶۴) در غس
مخلوط شود كه تنظيف بدن با آب ِسدر تحقق پيدا كند. ظاهر اين است كه 

اين معني هنگامي محّقق مي شود كه آب از اطالق خارج گردد.
(مســألة ۳۶۵) در غسل با آب كافور نيز بايد به مقداري كافور با آب 

مخلوط گردد، كه عرفًا خوشبو كردن بدن با كافور صدق كند.
ــه بار غسل دادن كفايت  ــد و براي س (مســألة ۳۶۶) اگر آب كم باش

نكند، بايد غسل با آب خالص را برگزيند.
ــل كفايت كند، يكي از  (مســألة ۳۶۷) اگر آب موجود براي دو غس
ــدر يا كافور ) را انتخاب مي كند، سپس با آب خالص غسل  ــل ( ِس دو غس

مي دهد، و يك تيّمم نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ به آن ضميمه مي كند.
(مســألة ۳۶۸) اگر به جهت نبودن آب، يا ترس از متالشي شدن بدن 
مّيتـ  در مثل سوختگيـ  غسل دادن آن ميّسر نباشد، بايد مّيت را تيّمم دهد. و 
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در اين فرض يك تيّمم كافي است، اگر چه سه تيّمم احتياط استحبابي است.
 (مسألة ۳۶۹) در مورد سوختگي و امثال آن، اگر بتواند با ريختن آب 
ــل بدهد و ترس از متالشي شدن نباشد،  ــت زدن ـ مّيت را غس ـ بدون دس

بايد غسل بدهد و تيّمم مشروع نمي باشد.
(مســألة ۳۷۰) در تيّمم دادن بر مّيت، در صورت امكان بايد دستهاي 
ــت دستها بكشد، اگر  ــاني و پش ــپس آنها را بر پيش مّيت را بر زمين بزند، س
ــتهاي خودش را بر زمين مي زند و آنها را بر  ــد تيّمم دهنده دس ممكن نباش

پيشاني و پشت دستهاي مّيت مي كشد.
(مسألة ۳۷۱) اگر پس از غسل دادن قسمتي از بدن مّيت نجس شود، 
ــد يا از بيرون به آن  ــود، چه نجاست از خودش باش ــلش باطل نمي ش غس

برسد. فقط الزم است محّل نجس را آب بكشند.
(مسألة ۳۷۲) بايد غسل دهنده با مّيت هم جنس باشند، يعني مرد را مرد، 
و زن را زن غسل دهد. به جز در مواردي كه در ضمن مسائل بعدي بيان مي شود.

(مسألة ۳۷۳) دختر بچة زير سه سال را مرد، و پسر بچة زير سه سال 
را زن مي تواند غسل دهد.

(مسألة ۳۷۴) در مقام ضرورت و پيدا نشدن هم جنس، زن و مرد مي 
توانند همديگر را غسل دهند.

ــرش را غسل دهد، اگر چه  (مســألة ۳۷۵) مرد مطلقًا مي تواند همس
ــد، ولي نبايد به عورت او  ــد و ضرورتي در بين نباش هم جنس موجود باش
نگاه كند، اّما زن بنابر احتياط واجب نمي تواند شوهرش را غسل دهد، مگر 

هنگامي كه هم جنس پيدا نشود.
(مسألة ۳۷۶) مولي مي تواند كنيزش را غسل دهد.
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ــل دهنده نمي تواند به  ــده، غس  (مســألة ۳۷۷) در تمام موارد ياد ش
عورت مّيت نگاه كند، اگر چه همسر خودش باشد.

ــر  ــود و مّيت همس  (مســألة ۳۷۸) اگر هم جنس براي مّيت پيدا نش
نداشته باشد، بايد محارم ديگري چون برادر و خواهر، كه به وسيلة نسبي يا 
سببي و يا رضاعي ( شير خوردن ) با مّيت محرم هستند او را غسل دهند و 
ــت كه از روي لباس باشد و در هر حال نگاه كردن  ــتحب آن اس احتياط مس

به عورت مّيت حرام مي باشد.
 (مسألة ۳۷۹) اگر مّيتي را از روي عمد يا اشتباه بدون غسل دفن كنند، 
واجب است قبر را نبش كرده او را بيرون آورده غسل دهند. و اگر غسل او 
در اثر تغيير در بدن ممكن نباشد بايد او را تيّمم دهند. ولي اگر نبش كردن 
موجب هتك حرمت و يا صدمه زدن به مّيت باشد نبش قبر حرام مي شود.

ــون گرفتن ناخن،  ــردن چيزي از بدن مّيت، چ  (مســألة ۳۸۰) جدا ك
كوتاه كردن مو، تراشيدن مو، ختنه كردن و امثال آن حرام است.

ــر ناخنهاي مّيت را پاك  ــر احتياط واجب نبايد زي  (مســألة ۳۸۱) بناب
ــمت از  ــيدن آب به آن قس ــد، مگر اين كه چركهاي زير ناخن مانع رس كنن

پوست باشد، كه در مورد زنده ها، رسيدن آب به آن قسمت شرط است.
ــت در صورتي كه  ــانه زدن موهاي مّي ــاز كردن و ش  (مســألة ۳۸۲) ب
احتمال بدهد چيزي از آن خواهد ريخت، بنابر احتياط واجب حرام است.
 (مسألة ۳۸۳) اگر چيزي از بدن مّيت جدا شود، بايد همراه او دفن شود.

ــل، به صورتي كه  ــتحب است مّيت را بعد از غس  (مســألة ۳۸۴) مس
موقع نماز خواندن بر او ( سر به طرف مغرب و پاها به طرف مشرق ) قرار 

مي دهند، رو به قبله نمايند.
*  *  *
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مبحث دّوم
احكام كفن و حنوط

بايد مردة مسلمان را با سه قطعه پارچه كه بدن او را بپوشاند، كفن كرد.
كفن بايد شامل سه قطعه به شرح زير باشد:

ــاند و بهتر آن است  ــرـ  را بپوش ۱ـ  لنگ، كه بايد همة بدنـ  به جز س
كه همه بدن را بپوشاند.

ــر شانه ها تا سر  ــت بنابر احتياط واجب از س ۲ ـ پيراهن، كه الزم اس
زانوها را بپوشاند.

۳ ـ سر تا سري، كه بايد همه بدن ـ حّتي سر ـ را بپوشاند. و احتياط 
استحبابي آن است كه برد يماني باشد.

(مسألة ۳۸۵) اگر سه قطعه كفن يافت نشود، به مقدار ممكن اكتفا مي 
ــود، با مقّدم داشتن چيزي كه بدن را بيشتر بپوشاند. اگر مطلقًا پيدا نشود  ش

به چيزي كه عورت را بپوشاند اكتفا مي شود.
ــت كه اولين پوشش كفن لنگي است كه  (مســألة ۳۸۶) مشهور اينس
ــاند، بدون اينكه احتياج به پيراهني كه در گذشته  ميان ناف وزانو را مي پوش
ــته باشد و عمل به آن ـ در  ــت داش گفتيم كه آن لباس دوم از لباس كفن اس
ــروعّيت آن ثابت نشده است تا چه  ــهرت يافته است، اّما مش اين زمان ـ ش
ــود. پس الزم است مؤمنين به اين امر آگاهي  ــد به اينكه به آن كفايت ش رس
يابند، بلي بلحاظ اينكه بيشتر مؤمنين ُبرد يماني را بخاطر استحابش به كفن 
اضافه مي نمايند مشكل حل مي شود وشمار مطلوب كفن حاصل مي گردد. 
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 (مسألة ۳۸۷) كفن كردن با پارچة ابريشمي جايز نيست.
 (مسألة ۳۸۸) كفن بايد بنابر احتياط واجب از نوع پارچه ( بافته شده) 
ــد، و لذا پوست و امثال آن كفايت نمي كند، مگر در صورتي كه جز آن  باش

چيزي يافت نشود.
(مسألة ۳۸۹) بايد كفن پاك باشد و اگر بعد از كفن كردن نجس شود، 
بايد تطهير شود و يا قسمت نجس بريده گردد، به شرط اين كه با بريدن آن، 

كفن از مقدار واجب خارج نشود، بنابر احتياط واجب.
(مسألة ۳۹۰) اگر به جز پارچة نجس چيزي براي كفن نباشد و تطهير 

آن ممكن نباشد، با همان پارچة نجس كفن مي كنند.
ــت و اگر غير از  (مســألة ۳۹۱) با پارچة غصبي كفن كردن جايز نيس

پارچة غصبي چيزي پيدا نشود، كفن ساقط مي شود.
ــتحب است عالوه بر قطعات واجب كفن با پارچة  (مسألة ۳۹۲) مس

ديگري ساقها، رانها و عورت مّيت پوشانده شود.
(مســألة ۳۹۳) مستحب است چيزي چون عمامه بر سر مردان ببندند 

و چيزي به جاي مقنعه بر كفن زنها افزوده شود.
(مســألة ۳۹۴) مستحب است روي عورتين مّيت، مقداري پنبه از زير 

كفن گذاشته شود.
(مسألة ۳۹۵) مستحب است كفن مّيت از پنبة سفيد و از پاكترين اموال او 
تهّيه شود، و از پارچه اي باشد كه در آن احرام بسته، يا با آن نماز خوانده است.

(مسألة ۳۹۶) مستحب است به گوشه كفن، با تربت امام حسين A نوشته 
شود: « فالني شهادت مي دهد به ال اله اّال اهللا، محّمد رسول  اهللا و علي ولي  اهللا » و 
اگر شهادت به واليت ساير ائّمه و ديگر عقايد حّقه نيز اضافه شود، مانعي ندارد.
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 (مســألة ۳۹۷) مستحب است انسان كفنش را شخصًا در حال حيات 
خود تهّيه كند و گاهي آن را باز كند و به آن نظاره كند.

(مســألة ۳۹۸) مستحب است يك چوب َتر از درخت خرما، به طول 
يك وجب و بهتر است به طول يك ذراع ( در حدود نيم متر ) باشد، در قبر 

همراه مّيت، از زير كفن سرتاسري گذاشته شود.
(مسألة ۳۹۹) و افضل از آن « جريدتين » است يعني: دو چوب َتر، 
ــد، اگر نشد از درخت ِسدر، و اگر نشد از درخت بيد،  از درخت خرما باش

اگر نشد از درخت انار، و اگر نشد از هر درختي كه ممكن باشد.
(مســألة ۴۰۰) شايسته است به موضوع جريدتين اهتمام خاّصي داده 
ــك نشده  ــت كه تا آن چوبها خش ــود، زيرا در احاديث صحيحه آمده اس ش
ــاء اهللا بعدًا نيز  ــذاب را از آن مّيت بر مي دارد و انش ــاب و ع ــد حس خداون
ــود. اين روايات از طريق خاّصه و عاّمه وارد  ــابي و عقابي بر او نمي ش حس
ــيعيان به رعايت اين سّنت رسول اكرم J توفيق  ــده، ولي عمًال تنها ش ش

دارند و از ويژگيهاي آنان به شمار مي آيد.
ــي فرمايد: تا هنگامي كه آن  ــام باقر A در مورد حكمت جريده م ام
ــاب و  ــذاب را از مّيت برمي دارد، و چون حس ــت، خداوند ع چوب َتر اس
كتاب در نخستين ساعت دفن مّيت مي باشد، تا هنگامي كه مردم از سر قبر 
ــته است، و لذا اميد است كه  برگردند، و جريدتين نيز براي همين مقّرر گش

بعدًا نيز حساب و كتابي براي او نباشد.
ــت مّيت را بعد از غسل دادن، پيش از آنكه  (مســألة ۴۰۱) واجب اس
كفنش را تكميل كنند، « حنوط » نمايند. يعني :« كافور » را به هفت عضو 
سجده ( پيشاني، كف دستها، سرزانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها ) بمالند، 
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به طوري كه اثر آن در عضوها باقي بماند.
ــِر بيني، مفاصل، گودي زير گلو،   (مســألة ۴۰۲) مستحب است به س
سينه، كف پاها، پشت دستها، سر، ريش، گردن، شانه ها، دهان، عورت، كف 

دستها، برجستگي روي پاه، زير بغل ها و بيخ رانها نيز كافور بمالند.
ــت مقداري تربت امام حسينA نيز با  (مســألة ۴۰۳) مستحب اس

كافور مخلوط كنند.
*  *  *

مبحث سّوم
نماز مّيت

نماز خواندن بر جنازة مسلمان بالغ واجب است.
(مسألة ۴۰۴) بر كودكي كه نماز خواندن را مي فهميد و درك مي كرد، 
مستحب است نماز مّيت خوانده شود، در غير اين صورت مشروعّيت ندارد.

(مســألة ۴۰۵) نماز خواندن بر مردة هر مسلماني واجب است، مگر 
اين كه منكر واليت ائّمهD باشد، كه نماز بر جنازة او مطلوب نيست، مگر 

براي تقّيه، ايجاد تفاهم و يا جلب محّبت مخالفان.
(مسألة ۴۰۶) در نماز مّيت پنج تكبير واجب است، كه بايد پس از چهار تكبير 
دعاهاي الزم گفته شود و تكبير پنجم پايان بخش نماز است و نيازي به سالم ندارد.

ــد، در نماز مّيت  (مســألة ۴۰۷) در صورتي كه مّيت بالغ و مؤمن باش
ــد، اگر پدر و مادرش مؤمن باشند  ــود، و اگر كودك باش بايد براي او دعا ش
ــت كه  ــود و در برخي روايتها آمده اس براي آنها و ديگر مؤمنان دعا مي ش

چنين گفته شود :« اَلّلُهمَّ اْجَعْلُه الَِ َبَوْيِه َو َلنا َفَرطًا َو َسَلفًا ».
(مسألة ۴۰۸) اگر مّيت مستضعف باشد و در مورد اهل بيتD متوّقف 
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باشد، ولي منكر آنها نباشد، به جاي او به مؤمنان دعا مي شود. البته مي توان به 
خود او نيز به عنوان طلب شفاعتـ  نه به عنوان برادري و هم كيشيـ  دعا نمود.

(مسألة ۴۰۹) در مورد مّيت مجهول الحالـ  كه نمي دانيم اهل ايمان و 
معتقد به واليت بوده يا نه ـ به عموم مؤمنان دعا مي شود، تا اگر اهل ايمان 
باشد او را نيز سودمند باشد. و مي توان چنين گفت :« َالّلُهمَّ اِْن كاَن ُيِحبُّ 

اْلَخْيَر َو َاْهَلُه، َفاْغِفْر َلُه، َواْرَحْمُه َو َتجاَوْز َعْنُه ».
(مسألة ۴۱۰) در نماز مّيت عالوه بر دعا بر مّيت، بنابر احتياط واجب بايد بر 
رسول اكرمJ و اهل بيت عصمت و طهارتD، صلوات و درود گفته شود، 
ولي ديگر اذكار چون شهادتين و دعا بر مؤمنان واجب نيست، اگر چه بهتر است.

(مسألة ۴۱۱) احتياط استحبابي آن است كه نماز مّيت را به شكل زير 
انجام دهند:

۱ ) َاُهللا َاْكَبُر، َاْشَهُد َاْن ال اِلَه اِّال اُهللا َو َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل اهللاِ.
در اينجا بهتر است اعتراف به ساير عقايد حّقه نيز افزوده شود.

. ۲ ) َاُهللا َاْكَبُر، َالّلُهمَّ َصلِّ َعلي ُمَحمَّدٍٍٍ َو آِل ُمَحمَّدٍٍ
ــت كه به حضرت ولي عصر ارواحنا فداه بالخصوص  در اينجا بهتر اس
دعا شود و ديگر پيامبران، فرشتگان و ديگر اولياي الهي كه شايسته درود و 

صلوات هستند نيز اضافه شوند.
۳ ) َاُهللا َاْكَبُر، اَلّلُهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤمِنيَن َواْلُمْؤمِناِت.

۴ ) َاُهللا َاْكَبُر، اَلّلُهمَّ اْغِفْر لِهَذا اْلَميِِّت.
و اگر مّيت زن باشد به جاي « لِهذا » مي گويد :« لِهِذهِ ».

[ پايان ]. ۵ ) َاُهللا َاْكَبُر.
(مسألة ۴۱۲) در دعاهاي نماز مّيت عبارت خاّصي شرط نيست، بلكه 
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ــت، ولي بنابر احتياط واجب  ــود كافي اس با هر تعبيري مضامين باال گفته ش
بايد مقدار واجب آن به عربي گفته شود.

(مسألة ۴۱۳) در نماز مّيت شرايطي هست كه بايد رعايت شود:
۱ ـ نّيت، چنانكه در وضو گفته شد.

۲ ـ اجازة ولي، چنانكه در مقّدمة اين فصل گفته شد.
۳ ـ حضور مّيت، نماز بر مّيت غايب ـ كه در ميان ديگران رايج است 

ـ در نزد ما مشروعّيت ندارد.
ــزار در كنار مّيت و در محاذات  ۴ـ  محــاذات مّيت، يعني بايد نمازگ

قسمتي از بدن او بايستد.
(مســألة ۴۱۴) اگر نماز مّيت به جماعت برگزار شود، نماز كساني كه 

در دو طرف صفها قرار دارند، اشكالي ندارد.
۵ ـ مّيت در كنار نمازگزار باشد.

(مسألة ۴۱۵) مّيت نبايد در جاي بسيار بلند، بسيار پست و يا در محّل دور 
از نمازگزار باشد، و نبايد ديوار، پارچه و يا چيز ديگري در ميان آنها حائل باشد.

ــمار  (مســألة ۴۱۶) پارچه اي كه روي تابوت مي اندازند، حائل به ش
ــت اين است كه عرفًا  نمي آيد و فاصلة اندك نيز مانعي ندارد، آنچه مهم اس

بگويند نمازگزار در كنار مّيت ايستاده است.
۶ ـ ايستاده بخواند.

(مسألة ۴۱۷) اگر كسي پيدا نشود كه بتواند ايستاده نماز بخواند، مي 
ــد بنابر احتياط  ــته نماز خواند، و اگر از آن هم ناتوان باش توان بر مّيت نشس
ــت به  واجب بايد در حالي كه به پهلو خوابيده آنرا انجام دهد و اگر نتوانس

قفا مي خوابد ( به ترتيبي كه در نمازهاي يومّيه بيان شد ).
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۷ ـ مّيت به پشت خوابيده باشد.
ــند، يعني نمازگزار رو به قبله  ۸ ـ مّيت و نمازگزار رو به قبله باش
باشد و جنازه را طوري در مقابل او قرار بدهند كه سِر مّيت به طرف راست، 

و پاهايش به طرف چپ نمازگزار باشد.
۹ـ  مواالت، يعني بنابر احتياط واجب در ميان تكبيرها و دعاها طوري 

فاصله نشود كه عرفًا مشغول به نماز صدق نكند.
۱۰ ـ بعد از كفن و قبل از دفن باشد، يعني پس از غسل ( يا تيّمم 

)، حنوط و كفن، و پيش از دفن، نماز خوانده شود.
(مسألة ۴۱۸) در نماز مّيت الزم نيست نمازگزار با وضو ( يا غسل و 

تيّمم ) باشد و بدن و لباسش پاك باشد.
(مسألة ۴۱۹) در نماز مّيت، بنابر احتياط واجب بايد عورت نمازگزار 
پوشيده باشد و از حرف زدن و خنديدن و انحراف از قبله و ديگر كارهايي 

كه صورت نماز را به هم مي زند، پرهيز كند.
(مسألة ۴۲۰) مستحب است نماز مّيت به جماعت خوانده شود و هر 
ــد، سود بيشتري به مّيت مي رسد و در امام  ــمار نمازگزاران بيشتر باش چه ش

جماعت عدالت شرط نيست.
(مسألة ۴۲۱) اگر چند جنازه باشد، مي توان آنها را كنار يكديگر قرار 
داد و براي همه آنها يك نماز خواند و در دعا بر آنها صيغة تثنيه و جمع را 
ــت مرد را  ــند، بهتر اس رعايت نمود. و اگر برخي مرد و برخي ديگر زن باش

نزديك نمازگزار قرار دهند.
(مسألة ۴۲۲) در نماز مّيتي كه بر تعدادي زن و مرد خوانده مي شود، 
مي توان به اعتبار لفظ « مّيت » بر همة آنها ضمير مذّكر آورد و يا به اعتبار 
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لفظ « جنازه » يا « نفس » بر همة آنها ضمير مؤنث آورد.
 (مسألة ۴۲۳) مستحب است كه نمازگزار با وضو باشد و هنگام تكبير 
ــتهايش را باال ببرد و در دعا بر مّيت تالش كند و ديگر چيزهايي را كه  دس

در ديگر نمازها الزم است رعايت كند.
*  *  *

مبحث چهارم
دفن مّيت

واجب است مّيت را طوري در زمين دفن كنند كه درندگان و امثال آنها 
نتوانند پيكرش را بيرون بياورند و از رسيدن بوي بدنش به بيرون جلوگيري شود.

(مســألة ۴۲۴) اگر مّيت را در تابوت محكم و يا بنايي مستحكم قرار 
دهند بدون اينكه در دل زمين قرار بگيرد، كفايت نمي كند.

(مســألة ۴۲۵) بايد مّيت را در قبر طوري بر پهلوي راست بخوابانند 
كه سينه و صورت او رو به قبله باشد.

ــد، به طرفي كه  ــت آوردن قبله ممكن نباش (مســألة ۴۲۶) اگر به دس
گمان مي كنند كه قبله باشد دفن مي كنند، و اگر به هيچ وجه نتوانند سمت 
قبله را به دست آورند، حكم وجوب رو به قبله قرار دادن ساقط مي شود.

(مسألة ۴۲۷) دفن كردن بدن مؤمن در جايي كه بي احترامي به او مي 
باشد، مانند مزبله و چاه فاضالب، حرام است.

(مســألة ۴۲۸) دفن مرده در محل وقفي كه براي جهت خاّصي وقف 
شده و عنوان وقف شامل دفن اموات نمي باشد، جايز نيست.

(مسألة ۴۲۹) دفن مرده در سرزمين ديگري، كه مالك خصوصي دارد، 
يا حق كسي به آن تعّلق يافته، بدون اذن مالك يا صاحب حق جايز نيست.
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 (مســألة ۴۳۰) دفن مرده در قبر مرده اي ديگر حرام است، اگر چه به 
صورت اّتفاقي باز شده باشد، مگر در سه مورد:

۱ـ  محّل قبر به مّيت اولي اختصاص نيافته باشد، بلكه روال بر اين باشد 
كه هر وقت ايجاب كند مّيت ديگري نيز در آنجا دفن شود.

۲ ـ مّيت قبلي را در آورده به محّل ديگري انتقال داده باشند.
ــده باشد و ديگر آنجا  ــده، به خاك تبديل ش ــيده ش ۳ـ  مردة قبلي پوس

محّل دفن آن شخص محسوب نشود.
(مســألة ۴۳۱) در برخي از روايات از جا به جا كردن مّيت از شهري 
كه در آن وفات كرده نهي شده است. اين روايتها اگر چه ضعيف مي باشند 
ــت، اّما واجب نمي باشد، و به طوري كه سيرة  ــته اس ولي رعايت آنها شايس

مسلمانان از صدر اسالم بر آن جاري شده، انتقال دادن آنها اشكالي ندارد.
(مسألة ۴۳۲) خوب است اموات را به اماكن متبّركه، چون مّكه معّظمه 
و مشاهد مشّرفه منتقل كنند، كه در حديث آمده است: هر كس در حرم مّكه 
ــود از فزع اكبر روز قيامت در امان است و هر كس در نجف اشرف  دفن ش

يا ديگر مشاهد مشّرفه دفن شود، سؤال نكير و منكر از او ساقط مي شود.
(مســألة ۴۳۳) نبش قبر مّيت به گونه اي كه پيكرش آشكار گردد، اگر 
موجب هتك حرمت او باشد، مثل اين كه بوي آن پخش شود و يا دگرگوني 

چهره اش ظاهر شود، حرام است.
(مسألة ۴۳۴) نبش قبر در صورتي كه موجب هتك حرمت نباشد نيز 

بنابر احتياط واجب جايز نيست، مگر در چند مورد:
۱ ) اگر مّيتي بدون غسل يا كفن و يا به صورت غير شرعي دفن شده، و 
هنوز فاصله اي نشده كه در بدن تغييري حاصل شود و در اثر نبش قبر هتك 
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حرمت شود، نبش كردن آن جايز است. اّما اگر هتك حرمت شود آنوقت نبش 
ــود و غسل دادن و كفن كردن ساقط مي گردد همانطوريكه  قبر حرام مي ش
ــك شده باشد بطوريكه  ــته باشد و ميت خش زمان طوالني از دفن آن گذش
ــل دادن و كفن كردن واجب نيست. ــود نبش قبر براي غس هتك حرمت نش

ــّرفه و يا به آرامگاه  ــاهد مش ۲ ) نبش قبر براي انتقال دادن جنازه به مش
ــت و در آنجا يادش جاويد مي ماند و  خانوادگي كه موجب عّزت مّيت اس
همواره بر سر مزارش قرآن مي خوانند و طلب آمرزش مي كنند، جايز است. 
۳ ) نبش قبر براي جلوگيري از كار حرام جايز است، مثل اين كه جنازه اي 
را در ملك ديگري بدون اجازة مالك دفن كرده باشند، يا با كفن غصبي كفن 
كرده باشند و يا چيزي را كه مال ديگري است به همراه جنازه دفن كرده باشند.

ــود كه نبش قبر  ــده بايد توّجه ش (مســألة ۴۳۵) در همة موارد ياد ش
ــوم اگر  ــود. بنابر احتياط واجب در مورد س ــب بي حرمتي به مّيت نش موج
صاحب حق براي دريافت حق خود شتاب كند و اصرار نمايد، براي اهمّيت 

حقوق مردم، اداي حق را بر حرمت مّيت ترجيح مي دهيم.
(مسألة ۴۳۶) در دو مورد اّول بايد از ولي مّيت براي نبش قبر اذن گرفته 
شود و در مورد سوم نيز بنابر احتياط واجب، و اگر به ولي دسترسي نباشد از 
كسي كه بعد از ولي به مّيت نزديكتر است، بايد اجازه بگيرند بنابر احتياط واجب.

ــيع دفن كنند و  ــت مّيت را در جاي وس (مســألة ۴۳۷) مستحب اس
ارتفاع قبر به مقداري باشد كه نشستن در آن ممكن باشد.

ــتحب است صورت مّيت را باز كرده، گونة راست  (مسألة ۴۳۸) مس
ــينA همراه او در قبر  ــن بگذارند و مقداري تربت امام حس ــر زمي او را ب
بگذارند و احتياط مستحب آن است كه به مقدار يك خشت از آن در مقابل 
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صورتش گذاشته شود.
ــت كه پس از نهادن مّيت در قبر و پيش از   (مســألة ۴۳۹) شايسته اس
ــهادتين، عقايد حّقه و اقرار به امامت فرد فرد ائّمهD را  پوشانيدن قبر، ش

به او تلقين كنند.
(مسألة ۴۴۰) پس از دفن نيز به هنگام رفتن تشييع كنندگان، شايسته 
ــار ديگر با صداي بلند  ــوي نزديكترين مردمان به مّيت، يكب ــت كه از س اس

عقايد حّقه به او تلقين شود.
در اينجا مستحّبات ديگري نيز هست كه در كتابهاي مفّصل آمده است.

*  *  *
بخش تكميلي

(مســألة ۴۴۱) همه احكام مّيت، از غسل، كفن، حنوط، نماز و دفن، 
در سه مورد بر قسمتي از پيكر او نيز بايد اجرا شود:

۱ ـ اسكلت استخواني بدن
ــكلت  ــده قرار گرفتن، اگر اس ــون طعمة حيوانات دّرن ــواردي چ در م
ــتخوانهاي بدون گوشت بايد همة احكام  ــتخواني بدن سالم باشد، بر اس اس
مّيت اجرا شود، حّتي اگر يكي دو قطعه از استخوانها نيز از بين رفته باشد.

۲ ـ پيكر انساني
ــاني كامل باشد، همة احكام مرده بر آن اجرا مي شود، اگر  اگر پيكر انس
چه برخي از عضوهاي جانبي آن مثل سر، دستها و پاها از بين رفته باشند.

۳ ـ نصف كامل بدن
بر نيمي از بدن يك انسان، كه قلب در آن است، همة احكام مّيت جاري 
ــده باشد، به شرط اين كه اعضاي  ــود، خواه به طول يا به پهنا قطع ش مي ش
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نصف بدن را داشته باشد. يعني در برش عرضي شامل: سر و دو دست و در 
برش طولي شامل: نيمي از سر، يك دست و يك پا باشد.

 (مسألة ۴۴۲) در مورد نصف بدن كه شامل قلب باشد ولي همة اعضاي 
ياد شده را نداشته باشد، احتياط واجب است كه همة احكام مّيت اجرا شود.

 (مسألة ۴۴۳) اگر عضوي از بدن مّيت جدا شده كه استخوان در آن هست، 
بنابر احتياط واجب بايد آن را غسل داده، در پارچه اي بپيچند سپس آن را دفن كنند.

ــتي از بدن مّيت جدا شده و استخوان   (مســألة ۴۴۴) اگر قطعة گوش
ــل ندارد، ولي بايد آن را دفن كنند و احتياط  ــت، احتياج به غس در آن نيس

مستحب آنست كه آن را در پارچه اي بپيچند و سپس دفن كنند.
 (مسألة ۴۴۵) اگر قطعه اي از بدن انسان زنده جدا شود، احكام مّيت بر آن 
جاري نمي شود، اگر چه استخوان هم داشته باشد، ولي بهتر است كه آن را دفن كنند.

 (مسألة ۴۴۶) بر بچة سقط شده نماز مّيت مشروعّيت ندارد. پس اگر 
ــده و اعضايش رشد كرده باشد، آن را غسل داده، حنوط و  خلقتش كامل ش

كفن نموده دفن مي كنند.
ــده اي كه چهار ماه در شكم مادر بوده،  ــقط ش  (مســألة ۴۴۷) بچة س
ــده، بنابر احتياط واجب او را غسل داده، در پارچه اي  ولي خلقتش كامل نش

پيچيده، دفن كنند.
 (مسألة ۴۴۸) بچة سقط شده اي كه چهار ماهه نشده و خلقتش كامل 
نگشته، احتياج به غسل و كفن ندارد، بلكه او را در پارچه اي پيچيده دفن مي كنند.

 *  *  *
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فصل نهم
غسل مّس مّيت

ــي به جسد مرده اي كه سرد شده ولي هنوز او را غسل نداده اند  اگر كس
ــل مّس مّيت بر او واجب مي شود، اّما اگر بدن گرم باشد،  ــت بزند، غس دس

غسل بر او واجب نمي شود.
 (مسألة ۴۴۹) اگر كسي بدن بچة سقط شده اي را كه روح در آن دميده 
شده، پس از سرد شدن و پيش از غسل مّس كند، بنابر احتياط واجب غسل 

مّس مّيت بر او واجب مي شود.
 (مسألة ۴۵۰) بدن مرده پيش از غسل مّيت نجس است، و لذا اگر كسي با 
رطوبت آن را مّس كند، عضوي كه با رطوبت به بدن مّيت رسيده نجس مي شود.

ــه گانه مّيت به اتمام رسيد  ــل هاي س  (مســألة ۴۵۱) هنگامي كه غس
بدنش پاك مي شود.

 (مسألة ۴۵۲) اگر كسي موي مّيت را مّس كند، غسل بر او واجب نمي 
شود، ولي اگر دندان، ناخن و يا عضو ديگري از مّيت را مّس كند كه در آن 

روح نيست، بنابر احتياط واجب غسل بر او واجب مي شود.
 (مسألة ۴۵۳) اگر كسي عضو جدا شده از مّيت يا از بدن شخص زنده را كه 
در آن استخوان هست مّس كند، غسل بر او واجب مي شود. ولي اگر گوشت بدون 
استخوان و يا استخوان بدون گوشت را مّس كند، غسل بر او واجب نمي شود.

ــيدن دندان مقدار كمي از گوشت به آن   (مســألة ۴۵۴) اگر موقع كش
چسبيده باشد، با مّس كردن آن غسل واجب نمي شود.
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 (مسألة ۴۵۵) كسي كه غسل مّس مّيت بر عهده دارد نمي تواند كاري 
انجام دهد كه شرط آن طهارت است، مانند نماز و دست زدن به خط قرآن، 
ولي چيزهايي كه بر جنب و زن حائض حرام است ـ مانند ورود به مسجد 

و خواندن سوره هايي كه آيه سجده دارد ـ بر او حرام نيست.
 (مســألة ۴۵۶) غسل مّس مّيت در همة احكام و شرايط همانند غسل 

جنابت است و به طوري كه گفته شد از وضو نيز كفايت مي كند.
*  *  *
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فصل دهم
غسل هاي مستحب

غسل هاي مستحّبي بسيار فراوان است از آن جمله است:
ــتحّبات مؤّكده است و وقت آن از طلوع  ۱ـ  غســل جمعه، كه از مس
ــد. و اگر تا آن موقع انجام نداد، مي  ــرعي روز جمعه مي باش فجر تا ظهر ش

تواند تا غروب آن روز و يا در روز شنبه آن را قضا نمايد.
۲ ـ غســل روزهاي عيد فطر و قربان، و وقت آنها از طلوع فجر تا 

غروب آفتاب آن دو روز مي باشد.
ــتم و نهم ذحيّجة  ۳ ـ غســل روزهاي ترويه و عرفه، يعني روز هش

احلرام، و وقت آن از طلوع فجر تا غروب آفتاب آن دو روز مي باشد.
۴ ـ غسل شب اّول ماه مبارك رمضان و شب ۱۷ و شبهاي قدر، 
ــب بيست و سوم، سپس شب  ــبهاي ۱۹، ۲۱، ۲۳، كه برترين آنها ش يعني ش

بيست و يكم مي باشد.
۵ـ  غسل ورود به شهرهاي مّكه و مدينه، براي انجام حّج، عمره و زيارت.
.J ۶ـ  غسل ورود به حرم مّكه، كعبة معّظمه، حرم مدينه و مسجد الّنبي

۷ ـ غسل احرام و براي وقوف در عرفات ( اندكي بعد از ظهر )، و 
براي قرباني كردن، سر تراشيدن و طواف خانة خدا به هنگام بازگشت از مني.

۸ ـ غسل مّس مّيتي كه غسل داده شده.
۹ـ  غسل قضاي نماز آيات، در مورد كسي كه به هنگام خسوف كامل 
( ماه گرفتگي ) كوتاهي نموده و اينك مي خواهد قضاي آن را به جا بياورد.
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۱۰ ـ غسل توبه، در مورد كسي كه به ساز و آواز گوش داده است.
ــده نزد ما ثابت است و  ــروعّيت غسل هاي ياد ش  (مســألة ۴۵۷) مش

كسي كه يكي از آنها را انجام دهد از وضو نيز كفايت مي كند.
 (مسألة ۴۵۸) غسل هاي فراواني در كتب فقهي، ادعيه و زيارات نقل 
ــروعّيت آنها ثابت نشده، خوب است آنها را به رجاِء مطلوبّيت  شده كه مش

انجام داد، ولي آنها از وضو كفايت نمي كند.
ــروعّيت تيّمم به جاي غسل هاي مستحّبي، جز در   (مسألة ۴۵۹) مش
موارد خاّصي ثابت نشده است و لذا جز براي رجاِء مطلوبيت نمي توان آنها 

را انجام داد و از وضو نيز كفايت نمي كند.
 *  *  *
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فصل يازدهم
احكام تيّمم

در اينجا چند مبحث است:
مبحث اّول
موارد تيّمم

در چند مورد به جاي وضو و غسل بايد تيّمم كرد:
ــل  اّول: هنگامي كه آب به مقداري كه براي اعمال واجب وضو يا غس
كفايت كند، پيدا نشود، خواه آب را به زور از او گرفته باشند، يا خود تقصير 
ــته و آن را بيرون ريخته، در اينجا اگر چه  ــد، مثل اين كه آب داش كرده باش

مرتكب حرام شده، ولي وظيفه اش تيّمم است.
 (مسألة ۴۶۰) انسان بايد در طلب آب تالش كند، تا يقين و يا اطمينان 

پيدا كند كه آب وجود ندارد.
 (مسألة ۴۶۱) در دشت و صحرا و سرزمينهاي هموار، بايد در هر يك از 
چهار سمتي كه احتمال آب باشد، به مقدار پرتاب دو تير از آب جستجو كند و در 
سرزمينهاي سخت و ناهموار به مقدار پرتاب يك تير معمولي بايد جستجو كند.

دّوم: ترس تشنگي براي خود يا همراهانش، اگر چه مركب و يا حيواني 
باشد كه وظيفه اش اهتمام ورزيدن به شئون آن مي باشد. و يا خوف تلف بر 
جانداري باشد كه حفظ جان او برايش واجب باشد. در اين موارد بايد آب 

را نگهدارد و به جاي وضو يا غسل تيّمم نمايد.
ــتعمال آب، مگر اين كه از موارد جبيره  ــوم: ترس ضرر جاني از اس س
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ــد و به وسيلة جبيره از ضرر در امان بماند، در اين صورت بايد وضو يا  باش
غسل جبيره اي انجام دهد. چنانكه در بخش وضو گفته شد.

 (مسألة ۴۶۲) كسي كه مي ترسد اگر وضو بگيرد يا غسل كند، مريض 
ــّدت پيدا كند و يا ديرتر بهبودي حاصل كند و از موارد  ــود يا مرضش ش ش

جبيره نباشد، بايد تيّمم كند.
ــي كه آب برايش ضرر دارد و ضرر آن به قدري   (مســألة ۴۶۳) كس
ــت كه ارتكاب آن حرام مي باشد، اگر با علم به ضرر و توّجه به حرمت  اس
ــلش باطل است، در غير اين صورت  ــل كند، وضو و غس وضو بگيرد يا غس

صحيح مي باشد.
ــد، مانند  ــرف كردن آب در جاي ديگر برايش الزامي باش چهارم: مص
تطهير مسجد يا تطهير بدن و لباس براي نماز، كه اگر در اين موارد از روي 

غفلت با آب وضو بگيرد يا غسل كند، وضو و غسلش صحيح است.
پنجم: از استعمال آب عذر شرعي داشته باشد، مثل اين كه آب در محّل 
ــد و صاحب ملك يا صاحب ظرف راضي به  غصبي يا در ظرف غصبي باش

تصّرف در آن نباشد.
ــد كه به جهت ترس از دزد يا   (مســألة ۴۶۴) اگر آب در محّلي باش

درنده نتواند به آب دسترسي پيدا كند، در اينجا نيز تيّمم مي كند.
 (مســألة ۴۶۵) عّده اي از فقها فرموده اند، هنگام تنگي وقت نيز وظيفة 
غسل يا وضو به تيّمم تبديل مي شود، ولي اين مورد از نظر ما ثابت نيست، 

بلكه بايد وضو يا غسل كند و نمازش را قضا نمايد.
 (مسألة ۴۶۶) در تنگي وقت احتياط مستحب اين است كه تيّمم كرده 

نماز را با تيّمم بخواند، سپس وضو گرفته يا غسل نموده نماز را قضا كند.
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 (مســألة ۴۶۷) اگر احتمال بدهد كه مي تواند وضو گرفته همة نماز 
ــر احتياط واجب مقداري از نمازـ  ولو يك ركعت آنـ  را با وضو  ــا بناب و ي

بخواند، بايد چنين كند و نمي تواند به تيّمم بسنده كند.
 (مســألة ۴۶۸) اگر كسي دسترسي به آب ندارد و براي تالش كردن، 
ــد، وقت نداشته باشد، در  ــي كه آب را به او ببخش خريدن، يا تقاضا از كس
اينجا اگر تيّمم كند و نماز را با تيّمم بخواند، ظاهرًا نمازش صحيح است و 

نيازي به قضا ندارد.
ــتحب است با وضو باشد، پس اگر   (مســألة ۴۶۹) موقع خوابيدن مس
ــود و يادش بيايد كه وضو ندارد، در روايت آمده كه مي  وارد رختخواب ش
ــد بر لباس و يا رختخوابش تيّمم كند، پس اگر به رجاء مطلوبيت چنين  توان
كند مانعي ندارد، اگر چه احتياط مستحب اين است كه برخيزد و وضو بگيرد.

*  *  *
 

مبحث دّوم
چيزهايي كه تيّمم بر آنها صحيح است

ــنگها و تخته  ــود، اگر چه مانند س ــر هر چيزي كه زمين ناميده مي ش ب
ــد، تيّمم جايز است، اگر چه در صورت امكان  ــنگها، سفت و سخت باش س

تيّمم بر خاك احتياط مستحب است.
 (مسألة ۴۷۰) چيزي كه انسان بر آن تيّمم مي كند بايد پاك باشد.

 (مسألة ۴۷۱) چيزي كه در اصل از زمين به دست آمده، ولي اكنون بر 
آن زمين گفته نمي شود، مانند: گياه، نمك و شيشه، تيّمم بر آنها جايز نيست.

 (مسألة ۴۷۲) بر سنگهاي معدني، چون: ياقوت، فيروزه، زمّرد، و امثال 
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آنها، اگر چه به صورت پودر هم درآمده باشد، تيّمم جايز نيست.
 (مســألة ۴۷۳) بر گچ، آهك، سيمان و ديگر مواّد زميني، پس از پخته 
شدن، تيّمم جايز است، اگر چه احتياط مستحب است كه بر پخته نشدة آنها 

تيّمم كند.
 (مسألة ۴۷۴) تيّمم بر چيزي كه مال ديگري است، بدون اجازه مالك 

جايز نيست.
 (مســألة ۴۷۵) كسي كه مي داند تصّرف در ملك ديگران حرام است، 

اگر با توّجه به اين مسأله، بر ملك ديگري تيّمم كند، تيّممش باطل است.
 (مسألة ۴۷۶) كسي كه مانند زنداني به اقامت اجباري در ملك ديگري 
ــرط اين كه بيش از اقامت  ــد، مي تواند در آنجا تيّمم كند، به ش ناگزير باش

اجباري ضرري به مال ديگران نزند.
 (مسألة ۴۷۷) تيّمم كردن بر روي ديوار مردم از طرف خيابان، همچنين 
ــدون اجازه مالك مانعي  ــاز و بدون حصار، كه عبور از آنها ب ــاي ب در زمينه

ندارد، جايز است.
ــي به خاك و امثال آن ندارد، اگر مي   (مســألة ۴۷۸) كسي كه دسترس
تواند گرد و غبار فرش و لباس را گرد آورد، به طوري كه به آن خاك گفته 
شود، بايد آن را انجام دهد و بر آن تيّمم كند، اگر ممكن نباشد بر غبار فرش، 

لباس، يال اسب و امثال آنها تيّمم نمايد.
 (مسألة ۴۷۹) تيّمم بر غبار آرد، خاك اّره ( چوب بري ) و زمين ناپاك 

جايز نيست.
 (مسألة ۴۸۰) كسي كه به ِگل دسترسي دارد و مي تواند آن را خشك 

نمايد، بايد آن را انجام دهد، و آن مقّدم بر گرد و غبار است.
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 (مســألة ۴۸۱) كسي كه دسترسي به گرد و غبار ندارد و ناگزير است 
ــتها بر ِگل آن را  بر ِگل تيّمم نمايد، بنابر احتياط واجب بايد پس از زدن دس

از دستها زايل كند، سپس به صورت و دستها بكشد.
ــتعمال آب ندارد و چيزي كه  ــي كه قدرت بر اس  (مســألة ۴۸۲) كس
ــد در اختيار ندارد ـ حّتي ِگل ـ چنين شخصي « فاقد  تيّمم بر آن جايز باش
الّطهورين » ناميده مي شود، و اداي نماز در وقت آن از او ساقط مي شود.

 (مسألة ۴۸۳) شخص فاقد الّطهورين، اگر در اثناي وقت دسترسي به 
آب يا چيزي كه تيّمم بر آن صحيح است داشته، در اثر غفلت يا كوتاهي وضو 
يا تيّمم نكرده و بعدًا از آن ناتوان شده، بايد بعدًا نمازش را با طهارت قضا كند.

 (مسألة ۴۸۴) كسي كه قبل از فرا رسيدن وقت آب داشته، آن را بيرون 
ريخته بعد فاقد الّطهورين شده، بنابر احتياط واجب بايد نمازش را بعد قضا كند.

ــخص فاقد الّطهورين اگر خودش كوتاهي نداشته   (مســألة ۴۸۵) ش
ــد و اختياري از خود نداشته باشد،  ــد، بلكه زنداني و يا مثل زنداني باش باش

نمازهايي كه از او فوت مي شود قضا ندارد.
ــخص فاقد الّطهورين در هر صورت احتياط   (مســألة ۴۸۶) براي ش
ــت كه نمازش را بدون وضو و تيّمم به جا آورد و بعدًا با  ــتحب اين اس مس

طهارت آن را قضا نمايد.
 (مســألة ۴۸۷) تيّمم بر خاك معابر عمومي كه زير پاي رهگذرها لگد 

مال مي شود، مكروه است.
ــت كه تيّمم بر خاك زمينهاي   (مســألة ۴۸۸) احتياط مستحب آن اس

مرتفع انجام شود كه از آلودگي و مالقات نجاست دور مي باشد.
 *  *  *



............................................................................ توضيح املسائل  ٩٠

مبحث سّوم
كيفيت و شرايط تيّمم

اجزاي تيّمم عبارتند از :
۱ ـ زدن دو دست با هم بر زمين.

ــتها را بر زمين بگذارد كافي نيست، بلكه   (مســألة ۴۸۹) اگر كف دس
بايد آنها را بر زمين بزند.

۲ ـ كشيدن همة كف دستها بر پيشاني.
ــاني عبارت است از استخوان پهن و صافي كه در   (مسألة ۴۹۰) پيش

قسمت باالي صورت قرار دارد.
 (مسألة ۴۹۱) حّد پيشاني از باال عبارت است از رستنگاه مو، از پايين 
ــمت برجستة پيشاني. و بهتر آن  ــتخوانهاي ابروها، و از دو طرف دو قس اس

است كه جبينها ( دو طرف پيشاني ) نيز همراه پيشاني مسح شود.
ــتها را از باال به طرف  ــح پيشاني حتمًا بايد دس  (مســألة ۴۹۲) در مس

پايين بكشد، اگر به پهنا، يا از پايين به طرف باال بكشد، كفايت نمي كند.
۳ ـ كشيدن كف دست چپ بر پشت دست راست، سپس كشيدن كف 

دست راست بر پشت دست چپ.
 (مسألة ۴۹۳) مسح پشت دستها بايد از مچ دستها آغاز شود و به نوك 

انگشتان خاتمه پيدا كند.
 (مســألة ۴۹۴) در تيّمم همين مقدار كافي است كه يكبار دستها را بر 
زمين بزند و به طوري كه گفته شد، آنها را بر پيشاني و پشت دستها بكشد، 
ولي احتياط مستحب آن است كه پس از مسح پشت دستها، يكبار ديگر آنها 

را بر زمين بزند و بر پشت دستها بكشد.
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 (مسألة ۴۹۵) كسي كه قسمتي از دستش قطع شده، باقيماندة آن را با 
دست سالمش بر زمين مي زند و با آن تيّمم مي كند.

ــده، در صورت امكان  ــي كه يك دستش قطع ش  (مســألة ۴۹۶) كس
باقيماندة آن را با دست سالمش بر زمين مي زند و با دست سالمش پيشاني را 
مسح مي كند، و با باقيماندة دستش بر پشت دست سالمش مسح مي نمايد.

 (مســألة ۴۹۷) كسي كه به جهت فلج و يا قطع دست نمي تواند يك 
دستش را بر زمين بزند، دست سالمش را بر زمين مي زند و پيشاني اش را با 

آن مسح مي كند، سپس پشت دستش را بر زمين مي كشد.
 (مســألة ۴۹۸) در فرض ياد شده، بنابر احتياط واجب، الزم است در 
صورت امكان از فرد ديگري بخواهد كه او دستش را بر زمين بزند، آنگاه با 

كف دستش بر پشت دست تيّمم كننده بكشد.
 (مسألة ۴۹۹) كسي كه هر دو دستش قطع شده، يا از زدن هر دو دست 
ناتوان است، اگر بتواند بقّية دستهايش را بر زمين بزند، آنها را بر زمين مي زند 
و با آنها پيشاني اش را مسح مي كند. و اگر فقط باقيماندة يك دستش را مي 
تواند بر زمين بزند، آن را بر زمين مي زند و با آن پيشاني اش را مسح مي كند.

ــي كه به هيچوجه نمي تواند با دستها يا باقيماندة   (مســألة ۵۰۰) كس
ــح كند، پيشاني اش را مستقيمًا بر زمين مي كشد و  ــتها پيشاني اش را مس دس
در صورت امكان بنابر احتياط واجب از شخص ديگري هم كمك مي گيرد، 

چنانكه در باال گفته شد.
 (مسألة ۵۰۱) بايد كف دستها به زمين بخورد و چيزي چون دستكش 

يا چسب مانع رسيدن كف دست بر زمين نباشد.
 (مسألة ۵۰۲) بايد در پيشاني و پشت دستها چيزي نباشد كه از مسح 



............................................................................ توضيح املسائل  ٩٢

كردن دستها بر آن جلوگيري كند و اگر باشد بايد آن را برطرف نمايد.
ــاني يا پشت دستها حائلي باشد و برطرف   (مســألة ۵۰۳) اگر در پيش

كردن آن ممكن نباشد، بر روي آن مسح مي كند.
ــد و برطرف كردن آن  ــتها مانعي باش  (مســألة ۵۰۴) اگر در كف دس
ممكن نباشد، دستها را بر زمين مي زند و با قسمت بدون مانع آن بر پيشاني 

و پشت دستها مسح مي كند.
 (مســألة ۵۰۵) اگر حايلي كه در كف دست است، همة كف دست را 
پوشانيده باشد، بنابر احتياط واجب الزم است دست را با آن حايل بر زمين 
ــد و عالوه بر آن، به وظيفة كسي كه  ــت دستها بكش ــاني و پش بزند، بر پيش

دستش قطع شده نيز عمل كند.
*  *  *

 
شرايط تيّمم

۱ ـ نّيت، چنانكه در وضو گفته شد.
 (مسألة ۵۰۶) در تيّمم بايد هنگام زدن دستها بر زمين نّيت كند.

ــخّص كند آيا بدل از وضو  ــت مش  (مســألة ۵۰۷) در تيّمم الزم نيس
است، يا بدل از غسل.

۲ ـ شخصًا تيّمم نمايد.
ــي كه نمي تواند شخصًا تيّمم كند، بايد از ديگري   (مســألة ۵۰۸) كس

كمك بگيرد، چنانكه در مورد وضو بيان گرديد.
 (مســألة ۵۰۹) كسي كه از ديگري كمك مي گيرد، در صورت امكان 
ــتهاي خودش را بر زمين بزند و سپس آنها را به پيشاني  بايد با كمك او دس
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و پشت دستها بكشد. اگر ممكن نباشد، در اين صورت آن شخص دستهاي 
خودش را بر زمين مي زند و به پيشاني و پشت دست تيّمم كننده مي كشد.

۳ ـ ترتيب در ميان اجزاي تيّمم، چنانكه در وضو گفته شد.
۴ ـ مواالت، يعني پشت سر هم انجام دادن، اگر چه بدل از غسل باشد.

 (مسألة ۵۱۰) در تيّمم بايد هر جزئي از اجزاي آن پشت سر هم انجام 
ــغول تيّمم است و نگويند آن را رها  ــود، و عرفًا بگويند، اين شخص مش ش

كرده سپس به آن مشغول شده است.
۵ ـ پاك بودن اعضاي تيّمم.

 (مسألة ۵۱۱) اگر دست تيّمم كننده نجس باشد و هنگام زدن دستهايش 
بر زمين در اثر رطوبت موجب نجاست زمين گردد، تيّمم او باطل است.

ــك هم باشد و موجب   (مســألة ۵۱۲) بنابر احتياط واجب، اگر خش
ــت نجس تيّمم كند، مگر اين  ــت زمين نگردد باز هم نمي تواند با دس نجاس
ــك بودن  ــرط خش ــد. در اين صورت به ش كه از پاك كردن آن معذور باش

مانعي ندارد.
 (مســألة ۵۱۳) اگر بعد از فراغت از تيّمم در صّحت آن شك كند، به 
شك خود اعتنا نكند و بنا را بر صّحت آن بگذارد. همچنين اگر پس از انجام 
ــت يا نه؟ بنا را  ــك كند آيا جزء قبلي را انجام داده اس يكي از اجزاي آن، ش
بر صّحت مي گذارد و به شك خود اعتنا نمي كند، اگر چه تدارك كردن آن 

احتياط مستحب است.
 (مسألة ۵۱۴) پس از زدن دستها بر زمين، اگر چيزي از خاك بر كف دستها 
بچسبد مستحب است اّول آنها را تكان دهد، سپس بر پيشاني و پشت دستها بكشد.

 *  *  *
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مبحث چهارم
احكام تيّمم

ــيدن وقت نماز،   (مســألة ۵۱۵) بنابر احتياط واجب، پيش از فرا رس
نمي تواند تيّمم كند، مگر آنكه بداند يا بترسد كه پس از رسيدن وقت، تيّمم 

كردن ممكن نباشد.
 (مســألة ۵۱۶) در وسعت وقت نمي توان نماز را با تيّمم خواند، مگر 
ــه مالحظة اين كه عذرش تا آخر وقت باقي خواهد ماند. پس اگر عذرش  ب
ــد نمازش صحيح است، ولي اگر عذرش برطرف شود، بايد وضو  باقي باش

يا غسل كرده، نمازش را اعاده كند.
 (مسألة ۵۱۷) اّما در مورد كسي كه عذرش نبودن آب است، پس اگر 
ــود، مي تواند در  ــد كه تا آخر وقت آب پيدا مي ش ــته باش علم يا ظن نداش
ــر در اثناي وقت آب پيدا  ــت نمازش را با تيّمم بخواند، پس اگ ــعت وق وس
ــد،  ــت، مگر اينكه در ركعت اّول و پيش از ركوع باش ــود، اعاده الزم نيس ش
در اين صورت بايد آن را قطع كرده، وضو بگيرد و نمازش را از سر گيرد.

 (مسألة ۵۱۸) كسي كه از استعمال آب معذور است، به جاي هر غسل 
ــل انجام دهد، ولي بنابر احتياط واجب به  واجبي مي تواند تيّمم بدل از غس

جاي غسل هاي مستحّبي نمي تواند تيّمم كند.
 (مسألة ۵۱۹) كسي كه از وضو گرفتن معذور است، براي هر موردي 
كه وضو مشروعّيت دارد، مي تواند تيّمم بدل از وضو انجام دهد. حّتي براي 
ــجد ماندن، كه شرعًا رجحان دارد، ولي نمي توان  با طهارت بودن و در مس
براي دست زدن به خط قرآن تيّمم كرد، مگر اين كه به آن مضطّر شود و يا 

به دليلي رجحان پيدا كند.
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ــرده، مي تواند  ــي كه براي هدف خاّصي تيّمم ك  (مســألة ۵۲۰) كس
اهداف ديگري را هم انجام دهد. مثًال اگر براي نمازي تيّمم كرده، مي تواند 
با آن تيّمم نمازهاي ديگري هم بخواند و يا وارد مسجد شود، اگر چه سابقة 

جنابت داشته باشد.
 (مســألة ۵۲۱) كسي كه براي نمازي تيّمم كرده، اگر وقت نماز بعدي 
وارد شود، مي تواند با همان تيّمم آن را بخواند، اگر چه فاصله زياد شده باشد.
 (مسألة ۵۲۲) تيّمم بدل از وضو فقط در دو صورت باطل مي شود:

۱ ـ پيدا شدن آب ( براي كسي كه به جهت نبودن آب تيّمم كرده بود ).
ــر زدن حدث، يعني يكي از چيزهايي كه وضو را باطل مي كند  ۲ ـ س

از او سر بزند.
 (مسألة ۵۲۳) كسي كه به جاي غسل تيّمم كرده، تا وقتي عذرش باقي 
ــت، تيّممش باطل نمي شود، مگر اين كه يكي از موجبات غسل فراهم  هس
ــل جنابت تيّمم كرده بود، باز هم جنابت  ــود، مثًال: كسي كه به جاي غس ش

ديگري بر او عارض شود.
ــل تيّمم كرده، اگر حدث اصغر   (مســألة ۵۲۴) كسي كه به جاي غس
ــر بزند، تيّممش به قّوت خود باقي است، فقط بايد براي نماز وضو  از او س

بگيرد، و اگر از آن هم معذور باشد، تيّمم بدل از وضو انجام دهد.
ــتحب آن است كه هم وضو   (مســألة ۵۲۵) در فرض باال احتياط مس
بگيرد و هم تيّمم بدل از غسل كند، و اگر قدرت بر وضو ندارد، يك تيّمم به 
نّيت ما في الّذمه انجام دهد و معّين نكند كه به جاي غسل يا وضو مي باشد.

 *  *  *
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فصل دوازدهم
پيرامون طهارت از نجاسات

كه شامل دو مبحث مي باشد:
مبحث اّول
نجاسات

نجاسات ده چيز مي باشند:
اّول و دّوم: بول و غائط

 (مسألة ۵۲۶) هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد ـ كه اگر 
رگ گردنش را ببرند خون از آن مي جهدـ  ادرار و مدفوعش نجس مي باشد.

 (مسألة ۵۲۷) بول و غائط حيوان حالل گوشتي كه به خوردن مدفوع 
انسان عادت كند و بزغاله اي كه شير خوك بخورد، نيز نجس مي باشد.

 (مســألة ۵۲۸) بول و غائط پرندگان پاك است، اگر چه حرام گوشت 
باشند، مانند باز شكاري.

سوم: مني
 (مسألة ۵۲۹) مني هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد، نجس است.

 چهارم: خون
 (مسألة ۵۳۰) خون هر حيواني كه خون جهنده دارد ـ كه اگر رگ آن 

را ببرند، خون از آن جستن مي كند ـ نجس است.
ــرع ذبح شده و به مقدار  ــتور ش  (مســألة ۵۳۱) حيواني كه مطابق دس
متعارف خون از رگهاي گردنش رفته، خوني كه در بدنش مي ماند پاك است.
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ــود پاك است، اگر   (مســألة ۵۳۲) خوني كه در تخم مرغ ديده مي ش
چه خوردن آن بنابر احتياط واجب حرام است.

 (مسألة ۵۳۳) خون، مني، بول و غائط پس از خروج از بدن، نجس و 
پيش از آن پاك مي باشند و اگر چيزي مانند چاقو و آمپول در داخل بدن با 

آنها مالقات كند، نجس نمي شود.
پنجم: مردار

 (مسألة ۵۳۴) مردار حيواني كه خون جهنده دارد نجس است.
 (مسألة ۵۳۵) اگر قسمتي از بدن حيوان زنده را قطع كنند،نجس است، 

ولي پوست و زيگيل كه خود به خود از بدن جدا مي شود نجس نيست.
 (مسألة ۵۳۶) چيزهايي از مردار چون پشم، مو، كرك، استخوان، شاخ 

و ناخن كه روح ندارند، پاك مي باشند.
ــكم مرغ مرده بيرون مي آيد، اگر   (مســألة ۵۳۷) تخم مرغي كه از ش

پوست آن سفت شده باشد پاك است.
 (مسألة ۵۳۸) پنير مايه اي كه از شيردان بّره و بزغاله به دست مي آيد پاك است.

ــيردان بايد پرهيز كرد،   (مســألة ۵۳۹) بنابر احتياط واجب از خود ش
فقط آن پنير مايه اي كه در درون آن به صورت جامد هست، پاك مي باشد.

 (مسألة ۵۴۰) منظور از مردار هر حيواني است كه به دستور شرع ذبح 
نشده باشد.

ــك كند آيا اين حيوان به  ــان ش  (مســألة ۵۴۱) در هر موردي كه انس
ــد، و در اين صورت  ــه عدم مي كن ــده يا نه؟ حكم ب ــرع ذبح ش ــتور ش دس
گوشت، پوست، چرم، پيه، و روغن آن نيز نجس مي باشد، مگر اين كه دليل 

شرعي بر تذكية آن باشد.
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 (مسألة ۵۴۲) گوشت، پوست، پيه، چرم و روغني كه در بازار مسلمانان 
ــور اسالمي تهّيه مي شود و يا در دست  ــود، يا در كش خريد و فروش مي ش
ــت و صاحب آن با آن معاملة حيوان تذكيه شده مي كند، پاك  ــلمان اس مس
ــلمان خريده اند و در مورد تذكية  ــت. مگر اين كه بدانيم آن را از غير مس اس

آن تحقيق نكرده اند.
ششم و هفتم: سگ و خوك

ــگ و خوك، حّتي مو و ناخن و ديگر   (مســألة ۵۴۳) همه اعضاي س
اجزاي بي روح آنها نجس مي باشد.

هشتم: كافر
ــي ( زرتشتي ) ظاهرًا پاك   (مســألة ۵۴۴) يهودي، مسيحي و مجوس

هستند، و مي توان با آنها معاشرت نمود، اگر چه كراهت دارد.
ــت كه با مالقات  ــل كتاب در صورتي اس  (مســألة ۵۴۵) طهارت اه

نجاست، مانند مردار و شراب خود را آلوده نكرده باشند.
 (مسألة ۵۴۶) در صورتي كه نمي دانيم، آيا با نجاست مالقات كرده اند 
ــرت نمود، ولي در  ــتند و مي توان با آنها معاش يا نه، محكوم به طهارت هس

اين صورت كراهت شديدتر مي باشد.
 (مسألة ۵۴۷) كسي كه به اسالم اقرار مي كند، ولي يكي از ضرورّيات 
ــر را حرام كرده و  ــرب خم ــن را انكار مي كند، مثًال مي داند خداوند ش دي

پيامبرJ آن را ابالغ نموده، اگر آن را انكار كند، كافر مي شود.
ــي كه يكي از ضرورّيات دين را نمي داند خداوند   (مســألة ۵۴۸) كس
حرام كرده، و نمي داند پيامبر اكرمJ آن را ابالغ نموده است، اگر از روي 

جهالت و ناداني آن را انكار نمايد كافر نمي شود.
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نهم: شراب
 (مسألة ۵۴۹) شراب، آبجو و هر چيزي كه انسان را مست كند و روان 

باشد نجس است.
ــت كننده اي كه جامد  ــيش و هر چيز مس  (مســألة ۵۵۰) بنگ و حش

باشد، پاك است، اگر چه چيزي در آن بريزند كه روان گردد.
ــروط بر اين است كه مست كننده   (مســألة ۵۵۱) نجاست الكلها مش
باشند، پس اگر كسي مي داند كه مست كننده است برايش نجس است و اگر 
ــت، ولي به همة مؤمنين توصيه مي كنيم كه  ــي نمي داند براي او پاك اس كس

در اين مورد احتياط كنند، زيرا:
 اوًال: اگر روزي معلوم شود كه همة اينها مست كننده و نجس بوده اند، 

به مشكل مي افتند.
ــق خود و يا به  ــاس تحقي ــًا: نظر به اينكه عّده اي از مؤمنين بر اس ثاني
ــتناد فتواي مرجع تقليدش آنها را نجس مي دانند، هنگامي كه ديگران از  اس

آنها استفاده كنند، موجب ناراحّتي و اذّيت آن عّده از مؤمنان خواهد بود.
ــوند و حاوي الكل مي  ــي كه از خارج آورده مي ش ــا و ادكلنهاي عطره
ــلمانها بي توّجه به اين مسائل، براي خشنودي خدا و به  ــند، برخي از مس باش
ــبو مي  ــرفه و اماكن متبّركه را با آنها خوش ــاهد مش اميد پاداش اخروي، مش
ــد، در حالي كه عّدة ديگري از مؤمنان از آنها پرهيز مي كنند و به هنگام  كنن

تشّرف به حرم ائّمهD دچار مشكالت مي شوند.
ــت كه  ــخصي آنها نيس ــن عمومي، به ويژه اماكن متبّركه، ملك ش اماك
بتوانند هر تصّرفي در آن انجام دهند، بلكه وقف عام است و همة مسلمانان 
ــام دهند كه عّده اي از  ــد از آنها بهره بجويند، و لذا اگر كاري انج ــق دارن ح
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مؤمنان خود را ناگزير از پرهيز ببينند، موجب محرومّيت آنان خواهند شد و 
شايد در مواردي حرام باشد.

ــائل دقت كنند و هر كاري را از  ــته است همه مؤمنين در اين مس شايس
روي انديشه و بصيرت انجام دهند، تا موجبات آزار ديگران را فراهم نكنند.

ــه جوش آيد ظاهر اين   (مســألة ۵۵۲) آب انگور اگر خود به خود ب
است كه مست كننده مي شود و لذا حرام و نجس مي باشد.

 (مسألة ۵۵۳) اگر آب انگور به وسيله آتش به جوش آيد، حرام ولي 
ــوم آن بخار شود و يك سوم آن  ــد كه دو س ــت و اگر آنقدر بجوش پاك اس

بماند، خوردن آن نيز حالل مي شود.
 (مسألة ۵۵۴) آب كشمش نيز بنابر احتياط واجب در حكم آب انگور مي باشد.

دهم: عرق شتر نجاستخوار
 (مسألة ۵۵۵) بنابر احتياط واجب عرق شتر و هر حيوان نجاست وار 

نجس است.
 (مســألة ۵۵۶) عرق جنب و عرق حائض پاك است و اگر عرق آنها 

به لباسشان برسد، مي توانند با آن لباس نماز بخوانند.
 (مسألة ۵۵۷) عرق جنب از حرام اگر چه پاك است، ولي بنابر احتياط 

واجب تا آن را نشسته اند نمي توانند با آن نماز بخوانند.
*  *  *



١٠١ .......................................................................... أحكام طهارت 

احكام نجاسات
ــت مالقات كند و يكي از آنها   (مســألة ۵۵۸) اگر چيز پاكي با نجاس
رطوبتي داشته باشد كه به ديگري سرايت مي كند، در اين صورت آن شيء 

پاك نجس مي شود، چه رطوبت آبي باشد، يا رطوبت روغني.
 (مســألة ۵۵۹) رطوبت مختصري كه جز با گذشت زمان سرايت نمي 
ــاختماني كه در كنار گذرگاه آب است، موجب انتقال  كند، مانند رطوبت س

نجاست نمي شود.
ــد، همه اش نجس مي   (مســألة ۵۶۰) چيز رواني كه به نجاست برس
شود، مگر اين كه به جهت سرما و امثال آن به صورت جامد در آمده باشد، 

كه در اين صورت فقط جايي كه به نجاست رسيده نجس مي شود.
ــفت بودن آن است بطوريكه مانند   (مســألة ۵۶۱) ميزان در انجماد س
موش در آن ته نشين نشود، مانند روغن در زمستان، و غير اين كفايت نمي 

كند گرچه تا حدي غلظت داشته باشد.
 (مسألة ۵۶۲) شيرة غليظ و ماست چكيده در حكم منجمد مي باشند، 
ــد، بنابر احتياط  ــيالن دارند، اگر چه به كندي باش ولي چيزهاي روان كه س

واجب در حكم جامد نمي باشند.
ــيء متنّجس كه با مالقاِت نجس، نجس شده است،   (مسألة ۵۶۳) ش
ــد نجس  ــد و هر چيزي كه با رطوبت به آن برس همانند خود نجس مي باش

مي شود، اگر چه با چند واسطه به آن رسيده باشد.
 (مسألة ۵۶۴) به طوري در مسأله ۵۳۳ گفتيم، عين نجاست هنگامي كه 
از بدن به بيرون نيامده، پاك است و اگر چيزي مانند سوزن و چاقو در داخل 
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ــد ـ پاك است. ــته باش بدن با آن مالقات كند ـ اگر ذّرات آن را همراه نداش
 (مسألة ۵۶۵) اگر كسي با آب نجسي مضمضه كند، آب كشيدن داخل 

دهان الزم نيست.
 (مسألة ۵۶۶) دندان مصنوعي و روكش فلزي دندانها در حكم داخل 
ــند و آب كشيدن آنها الزم نيست. واحتياط وجوبي اينست كه  دهان مي باش
ــد نجس مي شود، مثل اينكه انسان دو  اگر چيز پاك از توابع باطن بدن نباش
ــد و در دهان با  ــت خو را داخل دهان نمايد كه يكي از آنها نجس باش انگش

رطوبت مالقات نمايند وسپس خارج نمايد.
ــك كند، حكم به طهارت  ــت چيزي ش  (مســألة ۵۶۷) اگر در نجاس
ــفند است يا موي سگ؟ يا  ــم گوس آن مي كند، پس اگر نمي داند چيزي پش
نمي داند با نجس مالقات كرده يا نه؟ و يا مي داند با نجس مالقات كرده، ولي 
نمي داند رطوبت سرايت كننده داشته يا نه؟ در همه اين صورتها پاك است.

 (مسألة ۵۶۸) در نماز بايد بدن و لباس نمازگزار پاك باشد، حّتي لباسهائي  
كه فعًال در حال نماز ساتر نيست ويا از جهت نازكي صالحيت ستر ندارد.

 (مسألة ۵۶۹) در نماز احتياط و هنگام انجام اجزاي فراموش شدة نماز، 
بايد بدن و لباس نمازگزار پاك باشد و نيز در سجدة سهو بنابر احتياط واجب.
 (مسألة ۵۷۰) در نماز مّيت پاك بودن بدن و لباس نمازگزار شرط نيست.

ــت پاك باشد، به شرط اينكه   (مســألة ۵۷۱) مكان نمازگزار الزم نيس
ــرايت كننده نداشته باشد كه بدن يا لباسش را  ــك باشد و يا رطوبت س خش

نجس كند، ولي محل سجدة او بايد پاك باشد.
 (مسألة ۵۷۲) اگر لباس يا بدن نمازگزار نجس باشد و او مّطلع نباشد، 
ــا آن نماز بخواند و بعد از نماز  ــا نداند كه نمي توان با آن نماز خواند و ب ي
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ــت، مگر در خون  ــت و اعادة آن الزم نيس ــود، نمازش صحيح اس مّطلع ش
حيض، كه بنابر احتياط واجب بايد نمازش را اعاده كند.

ــت لباس يا بدنش نجس مي باشد،   (مســألة ۵۷۳) كسي كه مي دانس
اگر فراموش كند و با آن نماز بخواند، بايد نمازش را اعاده كند و اگر وقت 

گذشته بايد آن را قضا نمايد.
ــت كه مثًال بند ساعتش از اجزاي   (مســألة ۵۷۴) اگر كسي نمي دانس
ــت و با آن نماز خوانده، نمازش صحيح است، ولي اگر مي دانست  مردار اس

و فراموش كرده بود، بايد آن را اعاده كند بنابر احتياط واجب.
 (مسألة ۵۷۵) اگر نمازگزار در وسط نماز متوّجه شود بدن يا لباسش 
ــت.  ــت و بداند مقداري از نماز را با آن خوانده نمازش باطل اس نجس اس
ــاز را انجام دهد مانند  ــد و بتواند بدون اينكه يك از منافيات نم ــر ندان و اگ
ــف شود، آن را بشويد و يا از خود دور كند،  انحراف از قبله يا عورتش كش

بايد انجام دهد وگرنه بايد نماز را از سر بگيرد.
 (مسألة ۵۷۶) اگر كسي مي دانست لباس، يا بدن او نجس بوده، خودش 
ــد كه آثار  ــت و با آن نماز خواند، بعد از نماز متوّجه ش يا ديگري آن را شس
نجاست در لباس يا بدنش هنوز باقي است، نمازش صحيح است و احتياج 
ــته و انجام  ــه اعاده ندارد، مگر در موردي كه احتياج به دّقت و تالش داش ب
نداده است مانند مني در اين صورت بنابر احتياط واجب نماز را اعاده كند.

ــار دارد و به  ــي كه منحصرًا لباس نجس در اختي  (مســألة ۵۷۷) كس
ــا آن نماز بخواند،  ــد و ب ــت آن را بپوش ــرما و امثال آن ناگزير اس جهت س
نمازش صحيح است، ولي در صورت امكان بنابر احتياط واجب يكبار با آن 
نماز بخواند و يكبار ديگر آن را در آورده مطابق وظيفة برهنگان رفتار نمايد.
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 (مسألة ۵۷۸) اگر كسي متوّجه شود نمازگزاري با بدن، يا لباس نجس 
نماز مي خواند، الزم نيست او را متوّجه نمايد.

 (مسألة ۵۷۹) در چند مورد نماز خواندن با بدن و لباس نجس مانعي ندارد:
ــند، تا هنگامي كه آن  ۱ ـ خون زخمها و دملهايي كه در ظاهر بدن باش

زخم يا دمل بهبودي نيافته، در نماز مورد عفو هستند.
ــون از زخم، يا دمل  ــرك و خونابه اي كه همراه خ  (مســألة ۵۸۰) چ
ــي كه روي زخم مي گذارند و در اثر  ــرون مي آيد، همچنين دارو و مرهم بي
ــده، مورد  ــوند، تا هنگامي كه زخم خوب نش مالقات با خون نجس مي ش

عفو مي باشند.
ــند، مثًال در   (مســألة ۵۸۱) خون زخمها و دملهايي كه در ظاهر نباش
ــند، اگر به ظاهر لباس يا ظاهر بدن سرازير شوند در  داخل دهان و بيني باش

نماز مورد عفو نمي باشند.
 (مسألة ۵۸۲) خون بواسير در نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ مورد عفو 

نيست، اگر چه دانه هايش در ظاهر باشند.
۲ـ  خون كمتر از يك درهم در لباس مورد عفو است، ولي بنابر احتياط 
ــت و منظور از يك درهم، به مقدار يك دائره  واجب در بدن مورد عفو نيس

به قطر دو سانتيمتر و سه ميلي متر مي باشد.
 (مسألة ۵۸۳) برخي از اقسام خونها به هيچوجه مورد عفو نيستند، اگر 

چه كمتر از يك درهم باشند، از آن جمله است:
۱ ) خون حيض و نفاس نيز بنابر احتياط واجب.

۲ ) خون آميخته با آب، يا چرك
۳ ) خون حيوان نجس العين، بنابر احتياط واجب.
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۴ ) خون ميته، بنابر احتياط واجب.
۵ ) خون حيوان حرام گوشت.

ــاند، مانند جوراب،  ۳ـ  لباس كوچكي كه به تنهايي عورت مرد را نپوش
عرقچين و دستمال كوچك، در نماز مورد عفو مي باشند.

 (مســألة ۵۸۴) اجزاي مردار، نجس العين و حيوان حرام گوشت هر 
قدر كوچك هم باشند، در نماز مورد عفو نيستند.

 (مسألة ۵۸۵) نمازگزار ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد چيزي از اجزاي 
مردار، نجس العين و حيوان حرام گوشت را همانند كيف همراه داشته باشد.

ــر عهده دارد در نماز مورد  ــتاري بّچه اش را ب ۴ ـ لباس مادري كه پرس
عفو است، مشروط بر اين كه:

۱ ) فقط يك لباس داشته باشد و يا به جهت سرما و امثال آن به پوشيدن 
همة آنها ناگزير باشد.

۲ ) تهية لباس پاك براي او دشوار باشد، بنابر احتياط واجب.
۳ ) در هر روز يك بار آن را بشويد.

۴ ) لباس او فقط با ادرار بّچه آلوده باشد و نجاست ديگري به آن نرسيده باشد.
۵ ) مادر بّچه باشد نه دايه و پرستار كودك ديگران.

ــيدن خوراك نجس و خوراك متنّجس   (مســألة ۵۸۶) خوردن و نوش
حرام است.

ــت، اگر چه موجب بي   (مســألة ۵۸۷) نجس كردن مسجد حرام اس
حرمتي به آن نباشد.

 (مسألة ۵۸۸) اگر تعمير مسجد بدون نجس كردن آن ممكن نباشد، با 
اجازة متوّلي خاّص، يا عام جايز مي شود.
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ــد بر همه مكّلفين واجب   (مســألة ۵۸۹) اگر مسجد نجس شده باش
است نسبت به تطهير آن اقدام فوري نمايند.

 (مسألة ۵۹۰) اگر نجاست به اعماق مسجد نفوذ كرده باشد، بر طرف 
كردن آن از درون آن واجب نيست، اگر چه بدون تخريب هم امكانپذير باشد.

 (مسألة ۵۹۱) نجس كردن فرش و ظروف و اثاث مسجد حرام است 
و اگر نجس شوند بايد نسبت به تطهير آنها اقدام شود، مگر چيزهايي كه به 

همين منظور تهّيه مي شود، مانند قفسه و جاكفشي.
 (مسألة ۵۹۲) نجس كردن اماكن متبّركه و مشاهد مشّرفه حرام است و در 
صورتي كه بقاي نجاست موجب بي حرمتي باشد بايد نسبت به تطهير آن اقدام گردد.

ــزي كه به جهت  ــرآن كريم، و هر چي ــس كردن ق  (مســألة ۵۹۳) نج
ــه، تربت امام  ــت پيدا كند ( مانند پرده كعب ــي قداس ــاب به چيز مقّدس انتس

حسين A ) حرام است و تطهير آنها واجب مي باشد.
 *  *  *
مبحث دّوم
مطّهرات

ــت را پاك مي كند و احكام آنها نسبت به موارد آنها  دوازده چيز نجاس
متفاوت است:
اّول: آب

 (مسألة ۵۹۴) آب مطلق و پاك به هر متنّجسي برسد و بر آن غلبه كند 
به سه شرط آن را پاك مي كند:

ــو و چربي آن بماند  ــرود. ولي اگر رنگ، ب ــت از بين ب ۱ ـ عين نجاس
ضرري به پاك شدن آن نمي رساند.
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 (مســألة ۵۹۵) اگر عين نجاست پس از شستن در آن باقي بماند پاك 
نمي شود، اگر چه در آب ُكّر، جاري، يا باران شسته باشند.

 (مســألة ۵۹۶) صابون، اشنان و ديگر ذّرات شوينده كه هنگام شستن 
ــيء شسته شده دور  ــوند، بايد از ش ــت نجس مي ش در اثر مالقات با نجاس

شوند و يا با غلبة آب بر آنها تطهير شوند.
۲ـ  در شستشو با آب قليل، بايد غساله به طور متعارف از آن جدا شود. و اگر 
آب در آن نفوذ كرده، بايد به وسيلة فشار دادن و يا تكان دادن غسالة آن را جدا كنند.

ــود، و اگر شيء نجس به داخل  ۳ ـ آب بر روي چيز متنّجس ريخته ش
آب قليل انداخته شود، نه تنها پاك نمي شود، بلكه آب را نجس مي كند.

ــيء  ــاري و باران، اگر يكبار آب بر ش ــّر، ج  (مســألة ۵۹۷) در آب ُك
متنّجس برسد و بر آن احاطه كند، آن را پاك مي كند.

 (مســألة ۵۹۸) در آب قليل نيز يكبار شستن كفايت مي كند، مگر در 
مواردي كه از آن جمله است:

۱ ) در بول، بايد دو مرتبه آب بر آن ريخته شود و غساله اش جدا گردد، 
يا دوبار شسته شود و غساله اش منفصل شود.

ــتن، يا يكبار آب ريختن  ــتن ادرار يكبار شس  (مســألة ۵۹۹) در شس
ــود و بيش از مقداِر  كفايت نمي كند، اگر چه به مّدت طوالني آب ريخته ش

دو بار به صورت مّتصل آب ريخته شود، بلكه بايد وسط آن قطع شود.
 (مسألة ۶۰۰) اگر لباسي با ادرار پسر بچة شيرخواري كه خوراك ديگر 
ــود، با ريختن يكبار آب بر روي آن پاك مي شود، اگر  نمي خورد، نجس ش
چه احتياط واجب در آنست كه فشار هم داده شود تا غساله اش جدا گردد.

۲ ) در مورد ظروف متنّجس كه بايد سه بار شسته شوند، يا سه بار آب 
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در آنها بريزند و خالي كنند.
ــا بنابر احتياط  ــيلة آب خوردن خوك از آن، و ي ــه به وس ــي ك ۳ ) ظرف
واجب مردن موش صحرائي در آن نجس شود، بايد هفت مرتبه شسته شود.

۴ ) ظرفي كه سگ از آن آب بخورد، بايد اّول خاك مالي شود، يعني با 
ــويند سپس دو بار  ــده آن را بش آبي كه مقداري خاك پاكيزه در آن ريخته ش

با آب خالي شسته شود.
ــيده يا آب دهانش در آن  ــگ آن را ليس  (مســألة ۶۰۱) ظرفي كه س

ريخته، بنابر احتياط واجب بايد پس از خاك مالي سه بار شسته شود.
 (مسألة ۶۰۲) ظرفي كه سگ از آن آب خورده، اگر در آب كّر و جاري 
شسته شود، باز هم بايد خاك مالي شود، جز اين كه يكبار شستن كفايت مي كند.

 (مسألة ۶۰۳) در همة اين موارد بايد در شستن نخستين و يا پيش از آن 
عين نجاست از بين رفته باشد وگرنه آن شستن، شستن اّولي محسوب نمي شود.

 (مســألة ۶۰۴) سه بار شستن در مورد ظرفهايي است كه آب در آنها 
جمع مي شود، پس اگر در ظرفي آب جمع نشود، يكبار شستن كافي است، 
مانند ظرفهايي كه خيلي گود نباشند، يا همانند ظرف شويي ها در ته آن آبرو 

باشد و يا بخواهيم پشت ظرف را بشوييم.
 (مســألة ۶۰۵) اگر در لباس متنّجس ذّرات صابون، گل و اشنان مانده 
ــد، چنانچه مانند پودر اشنان سفت باشد كه با شسته شدن ظاهِر آن پاك  باش
مي شود، با پاك شدن لباس، آنها نيز پاك شده اند، وگرنه آنها نجس خواهند 

بود و آن قسمت از لباس نيز نجس خواهد شد.
دوم: زمين

 (مســألة ۶۰۶) زمين با شرايط زير و راه رفتن بر آن، كف پا، دمپايي، 
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كفش و چكمه را پاك مي كند:
 ۱ ) بنابر احتياط واجب زمين بايد پاك باشد.

۲ ) زمين خشك باشد.
۳ ) با راه رفتن روي زمين عين نجاست از بين برود.

۴ ) نجاست كف پا يا زير كفش از زمين به آن رسيده باشد.
ــود و خون از آن   (مســألة ۶۰۷) اگر در اثر راه رفتن كف پا زخمي ش
جاري شود، چنين نجاستي را زمين پاك نمي كند، بلكه منحصرًا نجاستي را 

پاك مي كند كه در اثر راه رفتن از زمين به آن رسيده باشد.
 (مســألة ۶۰۸) اگر انسان يكجا بايستد و كف پا يا زير كفش خود را 

به زمين بمالد پاك نمي شود، بلكه بايد روي زمين راه برود.
سّوم: آفتاب

 (مسألة ۶۰۹) زمين، ساختمان و اشياء غير منقول چون: درب، پنجره، 
درخت، گياه و ميوه ( اگر چه وقت چيدنش رسيده باشد ) به وسيلة آفتاب 

پاك مي شوند.
ــياء غير منقول با آفتاب شرايطي  ــدن اش  (مســألة ۶۱۰) براي پاك ش

هست كه از آن جمله است:
ــد، سپس به وسيلة تابش خورشيد خشك شود.  ۱ ) محل نجس تر باش
و اگر به وسيلة باد و غيره خشك شود، سپس آن را خيس كنند و به وسيلة 

آفتاب خشك شود پاك مي گردد.
۲ ) عين نجاست در صورتي كه جرم داشته باشد، به وسيلة آفتاب و يا 
به هر وسيلة ديگر از بين رفته باشد. ولي در مثل ادرار كه جرم ندارد خشك 
شدن آن كافي است. مگر اين كه روي هم انباشته شود و جرم پيدا كند، كه 
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در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد با ريختن آب آن را رقيق نمايند.
چهارم: استحاله

 (مسألة ۶۱۱) اگر جسم نجس به جسم ديگري تبديل شود كه عرفًا با 
جسم قبلي متباين باشد پاك مي شود، مثل اين كه آب بخار شود، چوب خاكستر 
شود، يا غذاي نجسي را حيوان حالل گوشتي بخورد و تبديل به سرگين گردد.

ــود، يا سنگ  ــفال ش  (مســألة ۶۱۲) اگر ِگل نجس تبديل به آجر و س
نجس تبديل به گچ و آهك شود پاك نمي شود.

 (مسألة ۶۱۳) اگر چوب نجس را بسوزانند و تبديل به زغال شود بنابر 
احتياط واجب پاك نمي شود.

پنجم: انقالب
 (مســألة ۶۱۴) اگر شراب سركه شود و يا تبديل به چيز ديگري شود 
ــت نكند و به آن شراب نگويند، پاك مي شود، چه خودش دگرگون  كه مس
شود و يا چيزي چون نمك و امثال آن در آن بگذارند تا آنرا دگرگون سازد، 

اگر چه در آن حل نشود.
ــد كه ديگر به آن  ــراب مخلوط كنن  (مســألة ۶۱۵) اگر چيزي را با ش
ــدن ماّدة خمري مست نكند، پاك نمي شود.  ــراب نگويند و در اثر كم ش ش
ــتهلك شود، كه ديگر  مگر اين كه آنرا در آب كّر بريزند و به كّلي در آن مس

نجاستي در كار نخواهد بود.
 (مســألة ۶۱۶) پاك شدن شراب در اثر سركه شدن مشروط بر آنست 
ــت خارجي به آن نرسيده باشد. پس اگر شراب را در ظرف نجس  كه نجاس

( به غير شراب ) بريزند، با سركه شدن پاك نمي شود.
ــراب نجس شود، سپس تبديل به   (مســألة ۶۱۷) اگر سركه به غير ش
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شراب گردد، آنگاه مبّدل به سركه شود، پاك نمي شود.
ششم: انتقال

ــه، كنه و كك   (مســألة ۶۱۸) اگر خون حيوان نجس العين به بدن پش
منتقل شود پاك مي گردد.

هفتم: اسالم
 (مســألة ۶۱۹) بدن كافرـ  غير اهل كتابـ  عرق، آب دهان و بيني او 

با مسلمان شدن پاك مي شود.
ــي كه قبًال مسلمان بود و بعدًا مرتد   (مســألة ۶۲۰) مرتد فطري ( كس

شد ) نيز با گفتن شهادتين از روي اعتقاد پاك مي شود.
 (مسألة ۶۲۱) كودك ممّيز كه شهادتين بگويد و ابراز اسالم كند، از او 

پذيرفته مي شود، اگر چه پدر و مادرش مسلمان نباشد.
هشتم: تبعّيت

 (مســألة ۶۲۲) بچه غير ممّيز كه اظهار اسالم يا كفر نكرده، به وسيلة 
ــلمان شدن پدر، جد، مادر و يا هر كسي كه اين كودك در تحت كفالت  مس

او مي باشد، پاك مي شود.
 (مسألة ۶۲۳) هنگامي كه شراب سركه مي شود، ظرف آن، نمك و يا 
ــركه شود، به  هر چيز ديگري كه به طور معمول در آن مي گذارند تا زود س

تبعّيت پاك مي شوند.
 (مسألة ۶۲۴) تشتي كه لباس متنّجس را در آن مي شويند، هنگامي كه 
ــو تمام شد و لباس پاك شد و غسالة آن بيرون ريخته شد، آن تشت  شستش

نيز به تبعيت پاك مي شود.
 (مسألة ۶۲۵) كسي كه ميت را غسل مي دهد، با تمام شدن غسل مّيت 
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دست غسل دهنده، وسائلي كه در غسل او به كار مي رود، تخته يا سنگي كه 
ميت را روي آن غسل مي دهند، همه اش به تبعيت پاك مي شوند.

 (مسألة ۶۲۶) اگر مّيت را با لباسش غسل بدهند، با پايان يافتن غسل 
مّيت آن لباس نيز پاك مي شود، و ماندن لباس بر فراز مّيت موجب نجاست 

او نمي شود، اگر چه پاك شدن لباس مشروط به فشار دادن مي باشد.
نهم: بر طرف شدن عين نجاست

 (مسألة ۶۲۷) اگر داخل دهان، داخل بيني و داخل چشم نجس شود، با 
برطرف شدن عين نجاست، پاك مي شوند و نيازي به شستن داخل آنها نيست.

 (مسألة ۶۲۸) برطرف شدن عين نجاست از داخل و يا ظاهر بدن حيوان 
موجب پاك شدن آن مي شود، اگر بگوييم كه با مالقات نجاست نجس مي شود.

دهم: استبراء
ــو گرفته، ادرار و  ــت خواري خ  (مســألة ۶۲۹) حيواني كه به نجاس
مدفوعش نجس مي باشد، هنگامي كه او را استبراء كنند ـ يعني مدتي او را 
ــرگين و همچنين عرق اوـ   ــات جلوگيري كنند ـ ادرار، س از خوردن نجاس

بنابر نجاستش ـ پاك مي گردد.
ــكام « خوردنيها و  ــر حيواني در بخش اح ــتبراء ه مّدت الزم براي اس

آشاميدنيها » بيان خواهد شد.
 (مسألة ۶۳۰) بره و بزغاله اي كه از خوك شير خورده باشد، او نيز به 

وسيلة استبراء پاك و حالل مي شود.
يازدهم: غسل مّيت

 (مسألة ۶۳۱) هنگامي كه غسل ميت تكميل شد، بدن او پاك مي شود 
و اين منحصرًا با غسل كامل (غسل هاي سه گانه ) انجام مي گردد.پس بدن 
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مّيتي كه از باب ضرورت غسل ناقص يا تيمم داده اند پاك نمي شود.
دوازدهم: سنگ استنجاء

ــنگ و يا هر چيز ديگري كه براي پاك كردن محل   (مســألة ۶۳۲) س
ــأله ۶۹ تا ۷۱ گفته شد، جايگاه  ــرايطي كه در مس مدفوع به كار مي رود، با ش

مدفوع را پاك مي كند.
*  *  *

 (مســألة ۶۳۳) اگر انسان آگاهي دارد كه چيزي نجس بود و نمي داند 
ــت آن مي گذارد، مگر اين كه  ــيده اند يا نه؟ بنا را بر نجاس آيا آن را آب كش
ــاهد عادل گواهي دهند كه آن چيز تطهير شده است و يا كسي كه  دو نفر ش

آن چيز در اختيار اوست ( ُذواليد ) بگويد كه آن چيز پاك گرديده است.
 (مسألة ۶۳۴) اگر مي دانيم كه چيز متنّجسي را به قصد تطهير شسته اند 
ولي نمي دانيم آيا اين تطهير به صورت صحيح انجام يافته است يا نه؟ بنا را 

بر صّحت آن مي گذاريم.
 (مســألة ۶۳۵) اگر بدانيم بدن، لباس يا ابزار و ادوات مسلماني نجس 
ــلمان از ديد ما غايب شود، به سه شرط بنا را بر  ــده، سپس مّدتي آن مس ش

طهارت آن خواهيم گذاشت:
۱ـ  اين احتمال برود كه در اين فاصله آن را شسته باشند ولو بدون قصد تطهير.

۲ ـ آن فرد مسلمان از نجس شدن آن مّطلع باشد.
ــت نجس شده را  ــيء نجس معاملة پاك نمايد، مثًال آن دس ۳ ـ با آن ش
ــي كه  به آبي بزند كه آن را مي خورد يا از آن وضو مي گيرد و يا با آن لباس

نجس شده بود، نماز بخواند.
*  *  *
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بخش پايانی
احكام ظرفها

ــراب قابل تطهير هستند، اگر چه از جنسي   (مسألة ۶۳۶) ظرفهاي ش
همانند سفال باشند كه رطوبت به درون آنها نفوذ مي كند.

 (مســألة ۶۳۷) استعمال ظرفهاي طال و نقره براي خوردن و آشاميدن 
وامثال آن حرام است، اگر چه عيار آنها خالص نباشد، ولي از نظر عرف طال 

و نقره به شمار بيايند.
 (مسألة ۶۳۸) نگهداري ظرفهاي طال و نقره براي تزيين و يا به عنوان 

اندوخته مانعي ندارد.
 (مسألة ۶۳۹) به كار بردن ظرفي كه در آن قطعه اي طال يا نقره به كار 
ــده، مانعي ندارد، اما بنابر احتياط واجب از جايي كه طال و نقره در  برده ش

آنجا به كار رفته نياشامد.
ــت كه به طور معمول براي   (مســألة ۶۴۰) منظور از ظرف چيزي اس
ــاميدن، و يا مثل آفتابه و لگن براي وضو گرفتن و امثال آن به  خوردن و آش
كار مي رود، اّما قاشق و چنگال و امثال آنها اگر چه ابزار غذاخوري هستند، 
ولي ظرف محسوب نمي شوند و لذا اگر از طال و نقره باشند مانعي ندارد.

ــوم شده در خانه ها از آنها به عنوان   (مســألة ۶۴۱) ظرفهايي كه مرس
دكور استفاده مي شود، اگر از طال و نقره باشند، مانعي ندارد.

 (مسألة ۶۴۲) قوطي سيگار، جعبة عطر، ظرفهاي قرآن، دعا و حرز و 
غيره اگر از طال و نقره باشد، مانعي ندارد.

 (مســألة ۶۴۳) آنچه به عنوان دكور و غيره به شكل شيشة نوشابه ها 
از طال و نقره درست مي كنند مانعي ندارد.

*  *  *



احكام نماز
ــت كه شالودة دين مقّدس اسالم براساس آن  نماز يكي از پايه هايي اس

استوار گشته است.
پس از ايمان، نماز بهترين و برترين پايه اسالم، استوارترين ستون دين 

و روشن ترين مظهر آئين اسالم است.
ــوايان  ــرمJ و پيش ــول اك ــي كه از رس ــات فراوان ــاس رواي ــر اس ب

معصومD رسيده است:
ــرمJ و ديگر پيامبران عظيم  ــول اك ۱ ) « نماز » آخرين وصّيت رس

الّشأنD مي باشد.
۲ ) اّولين چيزي كه روز قيامت از انسان بازخواست مي شود « نماز » است.
۳ ) هر كس عمدًا نمازش را ترك كند پيوند اسالم از او گسسته مي شود.

۴ ) « نماز » مرز بين اسالم و كفر است.
ــتوارترين رشتة اّتصال بين خالق و مخلوق و عميق ترين وسيله  ۵ ) اس

ياد كرد آفريدگار جهان « نماز » است.
 شايسته است انسان همواره به آن اهتمام بورزد، رابطه اش را از آن قطع 
نكند، با خضوع و خشوع آن را انجام دهد، با آرامش و تدّبر آن را بجا آورد، 
ــزاي آن را به طور كامل و انجام دهد صحيح، كه  ــجود و ديگر اج ركوع، س
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فرموده اند:
۶ ) اگر نماز پذيرفته شود، ديگر عبادتها نيز پذيرفته مي شود، ولي اگر 

نماز مورد پذيرش قرار نگيرد، ديگر عبادتها نيز مردود مي شود.
امام صادقA در واپسين لحظات حيات خود فرمودند:

۷ ) شفاعت ما به كسي كه نمازش را سبك بشمارد نمي رسد.
ــت و اهمّيت  ــث فراواني در فضيل ــت كه احادي ــا فرصت نيس در اينج
ــرم و حديث ديگري از امام  ــذا به حديثي از پيامبر اك ــود و ل نماز آورده ش

صادقA بسنده مي كنيم:
۸ ) امام باقرA از رسول اكرمJ روايت مي كند كه فرمود: « اگر بر 
ــد و او هر روز پنج بار در آن شستشو كند،  ــما نهري باش در خانه يكي از ش

آيا چيزي از پليدي در تن او باقي مي ماند؟ ».
راوي مي گويد: گفتم: « نه »، فرمود:

ــت، هر نمازي كه خوانده مي شود كّفارة  « نماز نيز همان نهر جاري اس
گناهان بين دو نماز است ».

امام صادقA نيز در اين رابطه فرمود:
ــت حج بهتر است و يك حج از بيست خانه اي  ۹ ) نماز واجب از بيس

كه پر از طال باشد و همه اش در راه خدا انفاق گردد بهتر و برتر است.
دل انسان شديدًا آزرده مي شود از آنچه امروز از وضع بسياري از مردم 
مشاهده مي شود كه چگونه در مورد اين فريضة بزرگ الهي سستي و سهل 

انگاري مي كنند، كه بايد گفت:
( اِنّا هللاِِّ َو اِنّا اِلَْيِه راِجُعوَن )

ــرادران ايماني را از  ــد و ب ــاره كافي باش ــم كه همين مقدار اش اميدواري
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ــهل انگاري باز دارد و آنها را به اهتمام ورزيدن در مورد اين  ــتي و س سس
.O ْكرى َتْنَفُع اْملُْؤِمنَني فريضه بزرگ وا دارد، كه : P َفاِنَّ الذِّ

از خداوند مّنان مدد مي جوييم كه او تنها يار و ياور و مددكار ماست.
مدخل

ــت حضرت ولي عصر ارواحنا  ــي كه در زمان ما ( در عهد غيب نمازهاي
فداه ) باألصاله واجب هستند، چهار تا مي باشند:

۱ ) نمازهاي يومّيه
۲ ) نماز آيات
۳ ) نماز مّيت

۴ ) نماز طواف
در اين تقسيم نماز جمعه نيز جزء نمازهاي يومّيه به شمار مي آيد.

ــتند، مگر اين كه انسان به وسيلة نذر، عهد،  ــتحّبي هس ديگر نمازها مس
قسم و يا اجير شدن، نماز ديگري را بر خود واجب كند.

ــم، نماز مّيت نيز در  ــك حج بيان كردي ــكام نماز طواف را در مناس  اح
ــتحّبي در اينجا،  ضمن احكام مّيت بيان گرديد، نمازهاي يومّيه، آيات و مس

در ضمن چند فصل بيان مي گردد:
*  *  *
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فصل اّول
نمازهاي يومّيه و اوقات آنها

ــد: صبح، ظهر، عصر، مغرب و  ــبانه روز پنج نماز واجب مي باش در ش
عشاء.

 (مســألة ۶۴۴) نماز « ُوْسطي » كه در قرآن كريم به ويژه مورد تأكيد 
قرار گرفته، همان نماز ظهر مي باشد.

 (مسألة ۶۴۵) در عصر غيبت حضرت بقّيةاهللا ارواحنافداه انسان مخّير 
ــرايط خاّص  ــت كه در روزهاي جمعه، نماز ظهر و يا نماز جمعه را با ش اس

خود بخواند.
ــه ركعت، ديگر   (مســألة ۶۴۶) نماز صبح دو ركعت، نماز مغرب س
ــند كه در سفر و به هنگام ترس  نمازهاي واجب يومّيه چهار ركعت مي باش

از خطر به صورت قصر ( دو ركعتي ) خوانده مي شوند.
ــيار فراوان است كه به برخي از   (مســألة ۶۴۷) نمازهاي مستحّبي بس
ــاره اي كوتاه به نافله هاي روزانه  ــاره خواهيم نمود، در اينجا فقط اش آنها اش

داريم كه در رابطه با نمازهاي يومّيه مي باشند.
 (مسألة ۶۴۸) نافله هاي روزانه عبارتند از:

۱ ) نافلة ظهر، هشت ركعت پيش از نماز ظهر
۲ ) نافلة عصر، هشت ركعت پيش از نماز عصر
۳ ) نافلة مغرب، چهار ركعت بعد از نماز مغرب

ــاء، كه « ُوَتيره »  ــته، بعد از نماز عش ــاء، دو ركعت نشس  ۴ ) نافلة عش



أحكام نماز .............................................................................. ١١٩

ناميده مي شود و يك ركعت به شمار مي آيد اگر چه بجا آوردن آن در حال 
ايستاده افضل است.

۵ ) نماز شب، هشت ركعت
۶ ) نماز َشفع، دو ركعت
۷ ) نماز وتر، يك ركعت

۸ ) نافلة صبح، دو ركعت پيش از نماز صبح
 (مسألة ۶۴۹) روزهاي جمعه چهار ركعت به نافله هاي روزانه افزوده 
مي شود و پيش از زوال ( اذان ظهر ) خوانده مي شود و بهتر است كه شش 

ركعت خوانده شود و اگر كسي فقط برخي از آنها را بخواند مانعي ندارد.
 (مسألة ۶۵۰) به جز نماز « وتر » كه يك ركعت است، همه نمازهاي 
نافله دو ركعتي مي باشند و بايد در هر دو ركعت تشهد و سالم داده شود.

 (مسألة ۶۵۱) ديگر نمازهاي مستحّبي نيز دو ركعتي مي باشند، به جز 
موارد نادري ( چون نماز اعرابي ) كه بيان مي شود.

 (مســألة ۶۵۲) نافله هاي يومّيه و ديگر نمازهاي مستحّبي را مي توان 
در حال اختيار نشسته، و در حال حركت ( پياده و سواره ) به جا آورد.

ــتادن دارد نمي تواند نمازهاي   (مســألة ۶۵۳) كسي كه قدرت بر ايس
واجب را در حال نشسته بخواند.

ــي كه مي تواند در جاي ساكن و در حال آرامش   (مســألة ۶۵۴) كس
بدن نماز بخواند، نمي تواند نمازهاي واجب را در حال حركت و يا سواره 
ــي كه سوار كشتي يا هواپيما مي باشد وامكان نماز درجاي  بخواند، ولي كس
ــد، مي تواند در حال حركت نمازهايش را به جا  ــاكن برايش ميسر نباش س

آورد.
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 (مسألة ۶۵۵) كسي كه نمازهاي مستحّبي را در حال حركت ( پياده يا 
سواره ) مي خواند، الزم است ركوع و سجده را به اشاره انجام دهد و بنابر 

احتياط واجب براي سجده، بيش از ركوع اشاره كند.
اوقات نمازهاي يومّيه

 (مسألة ۶۵۶) وقت نمازهاي ظهر و عصر، از اّول ظهر است تا مغرب، 
ــت تا نيمة شب، و وقت  ــا، از اّول مغرب اس و وقت نمازهاي مغرب و عش

نماز صبح از طلوع فجر صادق است تا طلوع خورشيد.
 (مسألة ۶۵۷) منظور از نيمة شب ما بين مغرب و اذان صبح ( سپيده دم ) مي باشد.

 (مسألة ۶۵۸) نماز مغرب و عشا را نبايد از نيمه شب به تأخير بيندازد 
ولي اگر كسي آنها را تا نيمه شب نخوانده باشد، بايد پيش از اذان صبح آنها 
را بخواند، ولي بايد نّيت ادا و قضا نكند، بلكه به عنوان مافي الّذّمه ( به قصد 

آنچه در عهدة او هست از قضا يا ادا ) نّيت مي كند.
 (مســألة ۶۵۹) مغرب عبارت از غروب آفتاب است و براي شروع به 
نماز مغرب بايد يقين به مغرب داشته باشد. و براي يقين به آن، از بين رفتن 
ــمت مشرق كفايت مي كند و مي توان آن را با دگرگوني سرخي  سرخي س

و از بين رفتن زردي طرف مشرق شناخت.
 (مسألة ۶۶۰) كسي كه يقين به مغرب پيدا كرده مي تواند نماز مغرب 
را شروع كند، اگر چه افضل آن است كه كمي صبر كند تا مقارن از بين رفتن 

سرخي آفتاب آغاز كند.
ــده پشت   (مســألة ۶۶۱) نماز ظهر و عصر را مي توان در وقت ياد ش
سر هم خواند، و نماز مغرب و عشا را مي توان در وقت ياد شده پشت سر 
ــول اكرمJ كه در روايات فراوان از طريق  هم خواند، براي پيروي از رس
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ــت، كه آن حضرت بدون هيچ جهت ديگري از  ــيعيان و ديگران آمده اس ش
باران و غيره آنها را جمع كرده است(۱).

 (مسألة ۶۶۲) بايد نماز ظهر مقّدم بر نماز عصر شود و اگر كسي نماز 
عصر را عمدًا بر ظهر مقّدم كند، نمازش باطل است.

 (مسألة ۶۶۳) كسي كه از روي فراموشي نماز عصر را شروع كند و در 
اثناي نمازش به يادش آيد كه ظهر را نخوانده، بايد نّيتش را به ظهر برگرداند 

و آن را به عنوان نماز ظهر به پايان برساند، سپس نماز عصر را بخواند.
ــاز عصر يادش بيايد كه نماز   (مســألة ۶۶۴) اگر پس از فراغت از نم
ــاب كند و يك  ظهر را نخوانده، بنابر احتياط واجب بايد آنرا نماز ظهر حس
نماز چهار ركعتي به نّيت مافي الّذّمه ( يعني آنچه در واقع بر عهدة او هست 

از ظهر يا عصر) بخواند.
 (مسألة ۶۶۵) بايد نماز مغرب را پيش از نماز عشا خواند، و اگر كسي 

عمدًا نماز عشا را جلو بيندازد نمازش باطل است.
ــي وارد نماز عشا شده، اگر   (مســألة ۶۶۶) كسي كه از روي فراموش
ــد، نّيتش را به نماز مغرب  ــتن به ركعت چهارم به يادش آي پيش از برخاس
برمي گرداند و آن را سه ركعتي تمام مي كند، سپس نماز عشا را مي خواند. 

و اگر در ركعت چهارم به يادش آيد نمازش باطل است.
ــا يادش بيايد كه نماز   (مســألة ۶۶۷) اگر پس از فراغت از نماز عش

مغرب را نخوانده، نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بخواند.
ــر نمازهاي ظهر و عصر و   (مســألة ۶۶۸) آنچه در مورد تقّدم و تأّخ
(۱) براي دسترسي به منابع آن از صحاح سّت و ديگر كتب عاّمه به كتاب : «مسائل فقهّيه» از 
آية اهللا شرف الّدين u از انتشارات دفتر آيةاهللا حكيم دام ظله «دمشق، سورّيه» ص ۷ ـ ۲۲ 

مراجعه فرماييد. «مترجم». 
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همچنين مغرب و عشا گفتيم، در مورد قضاي آنها نيز جاري است، پس اگر 
كسي نماز ظهر و عصر يك روز و يا نماز مغرب و عشاي يك روز را قضا 
ــا مقّدم بدارد و  ــي كند، بايد نماز ظهر را بر عصر و نماز مغرب را بر عش م
اگر بر عكس كند، مشموِل احكام ياد شده در مسائل ۶۶۲ ـ ۶۶۷ مي باشد.

 (مســألة ۶۶۹) يكي از مستحّبات بسيار مؤكده آن است كه نماز را با 
ــديده  ــتر در اّول وقت بخوانيم و يكي از مكروهات ش اهتمامي هر چه بيش
ــد، چنانكه در احاديث فراواني بر آن  تأخير انداختن آن از اّول وقت مي باش

تأكيد شده، از جمله امام باقرA مي فرمايد:
ــن  ــمانها برود، با چهره اي روش ــوي آس « نمازي كه در اّول وقت به س
ــتي،  ــوي نمازگزار برمي گردد و مي گويد: تو مرا پاس داش ــاك به س و تابن
ــد ترا پاس بدارد. و اگر در وقت خود و بدون رعايت حدود آن باال  خداون
رود، با چهره اي تيره و تار به سوي صاحبش برمي گردد و مي گويد: تو مرا 

تباه كردي، خداوند ترا تباه سازد ».
اميد است كه مؤمنان نسبت به وقت نماز هّمت بگمارند و به آن ملتزم 

شوند، تا به آن خو كنند و اداي نماز در اّول وقت براي آنها آسان گردد.
ــت تا هنگامي كه   (مســألة ۶۷۰) وقت نافلة نماز ظهر از اّول ظهر اس
ــاخص تقريبًا به دو هفتم آن برسد، و وقت نافلة عصر از اّول وقت  ساية ش

آن است تا هنگامي كه سايه شاخص به چهار هفتم آن برسد.
ــت تا نيمة   (مســألة ۶۷۱) وقت نافلة نماز مغرب پس از انجام آن اس

شب و هم چنين است وقت نافله عشا بنابر احتياط واجب.
ــب، از نيمه شب آغاز مي شود و تا اذان   (مســألة ۶۷۲) وقت نماز ش

صبح ادامه دارد.
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 (مسألة ۶۷۳) وقت نافلة نماز صبح، يك ششم آخر از شب مي باشد 
و مي توان آن را به همراه نماز شب خواند.

 (مســألة ۶۷۴) كسي كه نافلة نماز صبح را به قدري تأخير بيندازد كه 
ــت كه اّول نماز صبح را بخواند  ــرق ظاهر شود، بهتر اس ــرخي طرف مش س

سپس نافلة آن را به جا آورد.
ــي كه نماز واجب را پيش از دخول وقت بخواند،   (مســألة ۶۷۵) كس
نمازش باطل است، مگر در يك صورت، و آن اين كه به اعتقاد دخول وقت 

آن را آغاز كند و پيش از آنكه از نماز فارغ شود وقت داخل گردد.
 (مسألة ۶۷۶) فرا رسيدن وقت نماز از سه راه ثابت مي شود:

۱ ) انسان شخصًا به آن واقف شود.
ــدس و گمانـ  به آن  ــادل از روي اّطالعـ  نه ح ــاهد ع ــر ش ۲ ) دو نف

گواهي دهند.
۳ ) بر اساس اذان شخص مؤّذن آگاه و مورد وثوق.

 (مســألة ۶۷۷) كسي كه نماز واجب بر عهده دارد اعم از اين كه اداء 
باشد يا قضا مي تواند نماز مستحّبي بخواند.

ــدن وقت نماز، كسي كه نماز واجب   (مســألة ۶۷۸) پس از داخل ش
ــتحّبي شود، مگر اين كه وقت  ــغول نماز مس خود را نخوانده، مي تواند مش

نماز واجب تنگ باشد، كه در اين صورت بايد به آن مبادرت كند.
*  *  *
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فصل دّوم
احكام قبله

قبله همان كعبة معّظمه و محاذات آن است، از اعماق زمين تا اوج آسمان.
 (مسألة ۶۷۹) نمازهاي واجب و توابع آن چون نماز احتياط و قضاي 
سجده و تشهد فراموش شده را، در صورت امكان بايد رو به قبله انجام داد.
 (مسألة ۶۸۰) سجدة سهو نيز بنابر احتياط واجب رو به قبله انجام شود.

 (مسألة ۶۸۱) كسي كه نمازهاي مستحّبي را در حال آرامش و ايستاده 
ــد بايد آنها را رو به قبله انجام دهد، ولي اگر در حال حركت و يا  ــي خوان م

سواره بخواند، الزم نيست رو به قبله باشد.
ــمت قبله از روي آگاهي و يا گواهي دو نفر شاهد   (مســألة ۶۸۲) س
عادل، كه از روي حّس گواهي دهند ثابت مي شود. و اگر علم ندارد و شاهد 
ــلمانان نماز مي خوانند و  ــمتي كه مس ــود، مي تواند به س عادل پيدا نمي ش
ذبيحة خود را ذبح مي كنند و محراب مساجدشان را بنا مي كنند، عمل نمايد.

 (مســألة ۶۸۳) كسي كه سمت قبله را به صورت يقيني پيدا نكند بايد 
تالش كند تا به يك طرف ظّن پيدا كند، اگر آن هم ممكن نباشد، يك نماز 
به طرفي كه احتمال قبله مي دهد كفايت مي كند، اگر چه افضل آن است كه 

چهار نماز به چهار سمت بخواند.
 (مسألة ۶۸۴) كسي كه به طرفي كه آن را قبله مي دانست و يا دو شاهد 
ــاز بخواند و بعد از نماز  ــت نم ــادل گواهي داده بود كه آن طرف قبله اس ع
كشف خالف شود، پس اگر قبله پيش روي او باشد و قبله ميان سمت چب 



أحكام نماز .............................................................................. ١٢۵

و راستش باشد، نمازش صحيح است و احتياج به اعاده ندارد.
 (مسألة ۶۸۵) در فرض ياد شده، اگر از روي احتمال به آن سمت نماز 

خوانده بود، باز هم بنابر احتياط واجب همين حكم را دارد.
 (مسألة ۶۸۶) اگر در فرض باال خيلي از قبله منحرف شده، و قبله در 
ــر او قرار گرفته، اگر پيش از تمام شدن وقت متوّجه شود،  ــمت پشت س س
ــده، نمازش صحيح است و  ــپري ش بايد آن را اعاده كند و اگر وقت نماز س

قضا ندارد، اگر چه پشت به قبله هم باشد.
ــي كه با آگاهي و يا گواهي شاهدان به سوي قبله   (مســألة ۶۸۷) كس
ــتاده مشغول نماز است، اگر در وسط نماز كشف خالف شود، اگر قبله  ايس
پيش رويش در ميان سمت راست و چب بود باشد به سوي قبله برمي گردد 
ــاند، و اگر بيشتر باشد، نمازش باطل است، بايد  ونمازش را به اتمام مي رس

آن را از سر بگيرد.
 *  *  *
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فصل سًوم
لباس نمازگزار

ــاند و بر زن  ــت در حال نماز عورتين خود را بپوش ــر مرد واجب اس ب
واجب است به جز صورت، دستها و پاها، همه بدنش را بپوشاند.

ــده، اگر در نماز سر   (مســألة ۶۸۸) دختري كه هنوز عادت ماهانه نش
ــد مانعي ندارد، اگر چه به سّن تكليف رسيده باشد و هم  و گردنش باز باش

چنين است كنيزي كه آزاد نباشد.
ــاتر بدن نمازگزار از نوع   (مســألة ۶۸۹) بنابر احتياط واجب، بايد س
ــان چون چادر و  ــلوار، و در مورد زن ــد، مانند لنگ، پيراهن و ش لباس باش
مقنعه، نه از اقسام برگ درختان، دستها، گل و لجن، از چيزهايي كه پوست 

بدن را مي پوشاند و جلو ديد را مي گيرد.
 (مســألة ۶۹۰) كسي كه از روي ناداني و يا فراموشي در پوشش بدن 
ــر در آن لحظه خود را  ــود، پس اگ ــي كند و در اثناي نماز متوّجه ش كوتاه
پوشيده بيابد، نمازش صحيح است. ولي اگر در لحظة توّجه پوشيده نباشد، 

بنابر احتياط واجب بايد نمازش را از سر بگيرد.
 (مسألة ۶۹۱) اگر كسي بعد از فراغت از نماز متوّجه شود در پوشش 

بدن كوتاهي شده، نمازش صحيح است و اعاده ندارد.
 (مسألة ۶۹۲) لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اّول: پاك باشد، به شرحي كه در مبحث نجاسات بيان شد.
 دّوم: مباح باشد.

 (مســألة ۶۹۳) اگر لباس نمازگزار غصبي باشد و افعال نمازگزار مثل 
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ــتن، برخاستن و خم شدن، تصّرف در آن محسوب شود، به اين معني  نشس
كه با حركت او آن نيز حركت كند، نمازش باطل است.

 (مسألة ۶۹۴) اين حكم در مورد فرش و سّجاده كه زير پاي اوست و 
پول و اشياء ديگري كه در جيب اوست نيز جاري مي باشد.

ــائل مربوط به لباس نمازگزار هنگام  ــياري از مس  (مســألة ۶۹۵) بس
ــت  ــد و آنجا گفتيم كه اين حكم در صورتي اس گفتگو از نّيت وضو بيان ش

كه نمازگزار متوّجه غصبي بودن لباس خود باشد.
سّوم: ميته نباشد.

 (مسألة ۶۹۶) بنابر احتياط واجب، لباس نمازگزار بايد از امثال پوست 
مار كه پاك است هم نباشد.

ــرط ميته نبودن اختصاص به لباس نمازگزار ندارد،   (مســألة ۶۹۷) ش
بلكه بنابر احتياط واجب شامل هر چيزي است كه همراه نمازگزار باشد.

چهارم: از اجزاي حيوان حرام گوشت نباشد.
 (مســألة ۶۹۸) بنابر احتياط واجب، بايد اجزاي حيوان حرام گوشتي 

كه خون جهنده ندارد، نيز جزء لباس و يا همراه نمازگزار نباشد.
پنجم: طال نباشد، در مورد مردان.

 (مسألة ۶۹۹) پوشيدن لباس طال باف و يا مثل انگشتر طال براي مردان 
ــت، اگر چه در حال نماز هم نباشد و اگر با آن نماز بخوانند  مطلقًا حرام اس

نمازشان باطل مي شود.
ــا طال گرچه در  ــت زينت كردن ب  (مســألة ۷۰۰) براي مرد حرام اس
ــيدن هم صدق نكند. و احتياط واجب آن است  ــد و پوش غير حال نماز باش
ــت در جائي كه زينت به آن صدق نكند، مانند  ــيدن طال جايز نيس كه پوش
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پوشيدن آن در موضع مستور.
 (مسألة ۷۰۱) بنابر احتياط واجب، مردان در غير پوشيدني نيز نبايد با 

طال زينت كنند، مانند نشان و مدال طال.
ششم: حرير خالص نباشد، براي مردان.

 (مســألة ۷۰۲) پوشيدن حرير خالص براي مردان مطلقًا حرام است و 
اگر با آن نماز بخوانند باطل است.

 (مسألة ۷۰۳) پوشيدن حرير خالص و لباس طال باف و هرگونه زينت 
كردن با طال، براي زنها، در حال نماز و غير نماز مانعي ندارد.

ــي يكي از  ــزار از روي ناداني و يا فراموش  (مســألة ۷۰۴) اگر نمازگ
شرايط ياد شده را مراعات نكند، نمازش صحيح است، مگر در مورد شرط 
ــت  ــوم ( پاك بودن و ميته نبودن ) كه در اين دو مورد تفصيلي هس اول و س

كه در مبحث نجاسات بيان گرديد.
ــانيدن بدن خود لباس نداشته   (مســألة ۷۰۵) اگر نمازگزار براي پوش

باشد به ترتيب زير عورتين خود را مي پوشاند:
۱ ـ به وسيلة برگ درخت، كاغذ و امثال آن.

۲ ـ به وسيلة ِگل و لجن ( ِگل اندود كردن و لجن ماليدن به قسمتهايي 
از بدن كه بايد پوشيده شود ).

۳ ـ با رفتن در چالة تنگي كه بتواند در آن ركوع و سجودش را به طور 
كامل انجام دهد.

۴ ـ با رفتن در ساختمان تنگ، تنور و امثال آنها.
 (مسألة ۷۰۶) در دو مورد اخير ـ بنابر احتياط واجب ـ عورتين خود 

را با دستهايش بپوشاند.
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گفته  (مســألة ۷۰۷) چهار مورد پوشش اضطراري كه در مسألة ۷۰۵
شد، ترتيبي هستند، يعني هنگامي كه يكي از آنها ميّسر باشد به بعدي نوبت 

نمي رسد، حّتي در دو مورد اخير بنابر احتياط واجب.
(مسألة ۷۰۸) كسي كه هيچگونه پوششي ندارد، حّتي به چهار پوشش 
ــته نماز  ــي او را مي بيند بايد نشس ــي ندارد، اگر كس اضطراري هم دسترس
ــتاده نماز مي خواند و  ــاره كند وگرنه ايس ــجده اش بخواند و به ركوع و س
عورتين خود را با دستهايش مي پوشاند، براي تشهد و سالم مي نشيند ولي 

براي ركوع و سجده اشاره مي كند.
 (مســألة ۷۰۹) اگر ناگزير شود لباسي را كه شرايط لباس نمازگزار را 
دارا نيست، به جهت سرما يا ضرورت ديگري بپوشد، نمازش صحيح است.
 (مسألة ۷۱۰) اگر نمازگزار پوششي جز لباس غصبي، طال باف يا ابريشم 
خالص نداشته باشد، و به جهت سرما يا ضرورت ديگري ناگزير از پوشيدن 
آنها نباشد، بايد به وظيفة برهنگانـ  كه در مسألة ۷۰۸ بيان گرديدـ  عمل نمايد.
ــا از اجزاي حيوان  ــر نمازگزار جز لباس نجس و ي  (مســألة ۷۱۱) اگ
ــت در اختيار ندارد، بنابر احتياط واجب بايد دوبار نماز بخواند،  حرام گوش

يكبار برهنه و يكبار با همان لباس فاقد شرايط.
 (مسألة ۷۱۲) مستحب است لباس نمازگزار سفيد باشد، پاكيزه ترين 
لباس هايش باشد، بوي خوش استعمال كند و انگشتري عقيق در دست كند.
 (مســألة ۷۱۳) نماز خواندن در لباس مشكي، چرك، تنگ و لباس يا 

انگشتري كه صورت جاندار بر آن نقش شده مكروه است.
 (مســألة ۷۱۴) اگر پاپوش، تن پوش، عمامه و عباي نمازگزار مشكي 

باشد، مانعي ندارد.
 *  *  *
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فصل چهارم
مكان نمازگزار

 (مســألة ۷۱۵) نماز خواندن در مكان غصبي يا در فضاي غصبي، كه 
ــتن و برخاستن و خم شدن و ديگر حركتهاي واجب نماز، تصّرف در  نشس
ــته  ــمار آيد، اگر توّجه به غصبي بودن و حرمت تصّرف در آن داش آن به ش

باشد، حرام و باطل است.
 (مســألة ۷۱۶) اگر نمازگزار در مكان غصبي زنداني باشد، مي تواند 
ــت ركوع و  ــد (يعني الزم نيس ــول در آنجا بخوان ــه طور معم ــازش را ب نم
ــك غصبي تصّرف نموده  ــاره انجام دهد، تا كمتر در مل ــجودش را با اش س
باشد) ولي نبايد بيش از مقداري كه اقامت اجباري در آنجا ايجاب مي كند، 

تصّرف زيانبار در آن ملك بنمايد.
 (مسألة ۷۱۷) كسي كه در مساجد، مشاهد مشّرفه و اماكن عمومي به 
محّلي سبقت مي كند و آنجا را در اختيار مي گيرد، تا از آنجا اعراض نكرده 

از ديگران شايسته تر است و ايجاد مزاحمت براي او حرام است.
ــي را كه در اماكن عمومي جاي گرفته به زور   (مســألة ۷۱۸) اگر كس
ــده، ولي نمازش در آنجا  از جاي خود دور كنند، دوركننده مرتكب حرام ش
ــغال طوالني آن محل  ــود، مگر اين كه نماز خواندن موجب اش باطل نمي ش
به شمار آيد، به طوري كه اگر نماز نمي خواند به اين مقدار اشغال محل را 
ــد  ــغال متوّجه باش طول نمي داد، در اين صورت اگر به حرمت اين ادامة اش

نمازش باطل است.
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ــي كه در اماكن عمومي جاي مي گيرد، منحصرًا   (مســألة ۷۱۹) كس
ــغول  ــيند و مش ــي در آنجا حّق اولويت پيدا مي كند كه در آنجا بنش هنگام
ــود كه آنجا براي آن مهّيا شده است، با گذاشتن تسبيح و سّجاده و  چيزي ش

امثال آنها اولوّيت پيدا نمي كند.
 (مســألة ۷۲۰) كسي كه در محّلي مشغول نماز و غيره شد و اولوّيت 
پيدا كرد، اگر به قصد اعراض آنجا را ترك كند حّقش ساقط مي شود، ولي 
اگر به قصد بازگشت از آنجا برخيزد حّقش ساقط نمي شود و جايز نيست 
ــانه اي نگذاشته  ــي براي او ايجاد مزاحمت كند، حّتي در صورتي كه نش كس

باشد، بنابر احتياط واجب.
ــاي گرفته به قصد  ــي كه در آن ج ــي از محّل  (مســألة ۷۲۱) اگر كس
ــت او به طول انجامد و عرفًا معّطل گذاشتن آن  ــت برخيزد و بازگش بازگش

محّل حساب شود، حق اولوّيتش ساقط مي شود.
 (مسألة ۷۲۲) اگر زن و مرد در يك رديف و يا زن جلوتر از مرد براي 

نماز بايستند، مانعي ندارد، جز اين كه به شّدت مكروه است.
براي رفع كراهت شايسته است:

ــجده بروند، سِر زن از  ــتد، به مقداري كه اگر به س ۱ ) مرد جلوتر بايس
زانوهاي مرد جلوتر نباشد.

۲ ) ديوار و يا پرده اي ـ ولو كوتاه ـ در ميان آنها حائل گردد.
۳ ) ده ذراع ( در حدود پنج متر ) در بين آنها فاصله باشد.

ــك ذراع و حّداقل يك وجب در ميان  ــد، يك گام، الاقّل ي ۴ ) اگر نش
آنها فاصله باشد.

ــرم يكي از ــيJ يا ح ــجد الّنب ــه در مس ــي ك  (مســألة ۷۲۳) كس
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ــريف بايستد  ــت كه جلوتر از قبر ش  امامانD نماز مي خواند، جايز نيس
ــِر او قرار بگيرد. بلكه بايد پشت سِر قبر  ــريف پشت س به طوري كه قبر ش

شريف و يا دو طرف آن ( طرف باالي سر و پايين پا ) نماز بخواند.
 (مسألة ۷۲۴) كسي كه در حرم يكي از معصومين در طرف باالي سر 
و يا پايين پا نماز مي خواند، اگر محاذي قبر شريف و يا اندكي جلوتر از آن 
بايستد، ولي عرفًا گفته نشود كه قبر شريف پشت سِر او قرار دارد مانعي ندارد.

 (مسألة ۷۲۵) سجده گاه، يعني محّلي كه در سجده پيشاني بر آن نهاده 
ــته از پاك بودن، بايد از اجزاي زمين و يا روييده از زمين  ــود، گذش مي ش

باشد، به شرط اين كه معدني، خوردني و پوشيدني نباشند.
ــر امام ــزي تربت قب ــر از هر چي ــجده بهت ــراي س  (مســألة ۷۲۶) ب

 حسينA مي باشد.
امام صادقA مقداري تربت براي سجده تهيه كرده بود و ميفرمود: « سجده 
بر تربت امام حسينA حجابهاي هفتگانه را مي شكافد ». و مي فرمود: « سجده 
بر تربت قبر امام حسين A تا اعماق زمين هاي هفتگانه روشن مي كند ».

ــنگهاي معدني چون ياقوت و فيروزه و  ــجده بر س  (مســألة ۷۲۷) س
ــت. در بحث تيّمم  معادني كه عنوان زمين بر آنها صدق نمي كند، جايز نيس
به تفصيل ( از مسألة ۴۷۱ تا ۴۸۸ ) در اين رابطه سخن گفتيم. هر چيزي كه 

تيمم بر آن جايز باشد، سجده نيز بر آن جايز است.
 (مســألة ۷۲۸) منظور از خوردني و پوشيدني كه سجده بر آنها جايز 
ــدن ـ و قابلّيت  ــت كه قابلّيت خوردن ـ ولو بعد از پخته ش ــت، آن اس نيس

پوشيدن ـ ولو بعد از بافتن ـ را داشته باشند.
 (مســألة ۷۲۹) ميزان در خوردني و پوشيدني آن است كه خوراك و 
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ــد، پس اگر چيزي فقط در موارد استثنائي مانند  ــاك متعارف مردم باش پوش
روزهاي قحطي مورد استفاده قرار بگيرد اثر ندارد و سجده بر آن جايز است.

 (مســألة ۷۳۰) بر پوست بادام و گردو پس از در آوردن مغز آنها مي 
ــز آنها ـ بنابر احتياط واجب ـ  ــجده كرد، ولي پيش از در آوردن مغ توان س

نمي توان سجده نمود.
 (مسألة ۷۳۱) سجده كردن بر كاغذي كه از امثال چوب و ني ساخته 
مي شود جايز است، ولي بر كاغذي كه از حرير، پنبه و كتان ساخته مي شود 

نمي توان سجده نمود.
 (مسألة ۷۳۲) كاغذي كه نمي دانيم آيا از چيزي ساخته شده كه سجده 
ــاخته شده كه سجده بر آن جايز نيست،  ــت و يا از چيزي س بر آن جايز اس

نمي توان بر آن سجده نمود.
 (مســألة ۷۳۳) چيزي كه در حال اختيار نمي توان بر آن سجده كرد، 

در مقام تقّيه مي توان بر آن سجده نمود.
 (مسألة ۷۳۴) اگر كسي به چيزي كه در حال اختيار مي توان بر آن سجده 
ــي نداشته باشد، و يا به جهت عذري غير از تقّيه نتواند بر آن  نمود، دسترس
سجده كند، مي تواند بر لباسش سجده كند، و بنابر احتياط واجب لباس كتاني 
و پنبه اي را مقّدم بدارد، اگر آن هم ممكن نباشد بر پشت دستش سجده كند.

 (مسألة ۷۳۵) كسي كه بر چيزي كه سجده بر آن در حال اختيار جايز 
است دسترسي ندارد، اگر با تأخير انداختن نماز يا تغيير دادن مكان بتواند بر 

آن دسترسي پيدا كند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد آن را انجام دهد.
 (مسألة ۷۳۶) اگر نمازگزار حّتي به لباس هم دسترسي پيدا نكند و بر 
پشت دستش نتواند سجده كند، بر هر چيزي مي تواند سجده كند، و در اين 
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صورت ـ بنابر احتياط واجب ـ سبزيجات را مقّدم بدارد.
ــجده بر آن جايز نيست، از   (مســألة ۷۳۷) اگر كسي بر چيزي كه س
روي اشتباه، ناداني و يا ندانستن مسأله سجده كند و پس از فراغت از سجده 

متوّجه شود، نمازش صحيح است.
ــجده  ــاني روي مهر يا هر چيزي كه بر آن س  (مســألة ۷۳۸) بايد پيش
كرده، استقرار پيدا كند و صرف تماس پيدا كردن پيشاني با آن، جز در مقام 

ضرورت كافي نيست.
ــجده بر خاك نرم و گِل سستي كه پيشاني روي آن   (مســألة ۷۳۹) س

استقرار پيدا نمي كند، در حال اختيار جايز نيست.
 (مسألة ۷۴۰) اگر مهر را روي تشك ابري، يا تختخواب فنري و امثال 
ــاني بر روي آنها استقرار نمي يابد، نماز باطل مي شود،  آنها بگذارند كه پيش

مگر اين كه پس از نهادن پيشاني و فشار دادن آن استقرار حاصل شود.
 (مســألة ۷۴۱) مكان نمازگزار بايد طوري باشد كه نمازگزار روي آن 
استقرار پيدا كند و آرامش الزم در نماز حاصل شود، و لذا نماز خواندن در 
ــتي، اتومبيل، قطار و هواپيما در حال اختيار صحيح نيست، مگر  كجاوه، كش
اين كه آرامش عرفي حاصل شود و بتواند نماز را با تمام شرايطش از ركوع، 

سجده، استقبال قبله و غير آنها انجام دهد.
 (مســألة ۷۴۲) به هنگام ضرورت و تنگي وقت مي تواند در كجاوه، 
كشتي، قطار، هواپيما و غيره نماز بخواند، و در اين صورت هر وقت وسيلة 

نقليه اش تغيير جهت بدهد، الزم است كه او به سمت قبله منحرف شود.
 (مســألة ۷۴۳) كسي كه به ناچار در وسائط نقليه نماز مي خواند، اگر 
ــاقط مي شود و بهتر اين  ــرط از او س ــوي قبله روي كند، اين ش نتواند به س
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است كه تا مي تواند سمت قبله را منظور كند.
ــي كه به ناچار در حال حركت ( پياده يا سواره )   (مســألة ۷۴۴) كس

نماز مي خواند، حكم وجوب استقبال قبله از او ساقط مي شود.
 (مسألة ۷۴۵) نماز مستحّبي را در حال اختيار مي توان در حال حركت 
( پياده يا سواره ) انجام داد و در اين صورت رو به قبله بودن شرط نيست.

ــت نماز در مساجد خوانده شود، بلكه در   (مسألة ۷۴۶) مستحب اس
ــجد  ــه نمازي كه به صورت فرادي در مس ــت ك برخي از روايات آمده اس
خوانده شود، از نمازي كه در غير مسجد با جماعت خوانده شود برتر است.

 (مسألة ۷۴۷) در ميان مساجد مسجدالحرام از همه مساجد ديگر برتر 
ــجد الّنبي J، آنگاه مسجد كوفه و مسجد اقصي، سپس  ــت، سپس مس اس
ــجد اعظم، مسجد قبيله و مسجد بازار به ترتيب هر كدام  مسجد جامع، مس

برتر از ديگري مي باشد.
 (مسألة ۷۴۸) ثواب نماز در مساجد به ترتيب زير مي باشد:

۱ ) در مسجد الحرام هزار هزار برابر ( يك مليون برابر ) مساجد ديگر.
۲ ) در مسجد الّنبي J ده هزار برابر مساجد ديگر.

۳ ) در مسجد اعظم كوفه و مسجد اقصي هزار برابر مساجد ديگر.
۴ ) در مسجد جامع ( بزرگترين مسجد هر شهري ) يكصد برابر.

۵ ) در مسجد قبيله ( مسجد محّله ) برابر بيست و پنج نماز.
۶ ) در مسجد بازار برابر دوازده نماز.

ــت و   (مســألة ۷۴۹) نماز زن در منزل خود از هر جاي ديگر برتر اس
بهترين نقطة منزل براي زن، اطاق كوچكي است كه در اندرون خانه باشد.

 (مسألة ۷۵۰) نماز خواندن در حرم ائمهD فضيلت بسيار دارد و در حديثي 
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آمده است كه نماز در حرم اميرمؤمنان A برابر دويست هزار نماز مي باشد.
ــاجد مكروه است و در روايت آمده   (مســألة ۷۵۱) تعطيل كردن مس

است سه چيز به درگاه خداوند متعال شكايت مي كنند:
۱ ) مسجد مخروبه اي كه كسي در آن نماز نخواند.

۲ ) دانشمندي كه در ميان افراد نادان قرار بگيرد.
ــته و مورد  ــه اي آويخته و گرد و غبار بر آن نشس ۳ ) قرآني كه در گوش

تالوت قرار نگيرد.
ــجد بخواند،  ــس از اذان پيش از آنكه نمازي در مس  (مســألة ۷۵۲) پ
ــت و در روايت از نشانه هاي منافق ذكر  ــجد مكروه اس بيرون رفتن از مس

شده، مگر اين كه قصد بازگشت داشته باشد.
 (مسألة ۷۵۳) براي همساية مسجد مكروه است كه بدون عذر در غير 
مسجد نماز بخواند، و در حديث آمده است كه: « براي همساية مسجد جز 

در مسجد نمازي ( پذيرفته ) نيست ».
 (مسألة ۷۵۴) در چند جا نماز خواندن مكروه است، كه از آن جمله است:

۱ ) حمام.
۲ ) مكان آلوده و كثيف.

۳ ) در خانه اي كه مشروب در آن باشد.
۴ ) در گذرگاه، اگر مزاحم رهگذرها نباشد، وگرنه حرام است.

۵ ) مقابل آتش و چراغ روشن.
۶ ) در مقابل عكس يا مجّسمة جاندار.

۷ ) رو به روي قرآن يا كتاب گشاده و...
*  *  *
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فصل پنجم
اذان و اقامه

ــه در نمازهاي يومّيه، به ويژه در نمازهاي اداء، براي همگان  اذان و اقام
ــتحب  ــراي مردان، مخصوصًا در نمازهاي صبح و مغرب مس بالخصوص ب

است و براي اقامه بيشتر از اذان تأكيد شده است.
 (مســألة ۷۵۵) در نمازهاي مستحّبي و در نمازهاي واجب غير يومّيه 

ـ مثل نماز آيات ـ اذان و اقامه مشروعّيت ندارد.
ــي كه دو نماز يا بيش از دو نماز را يكجا بخواند،   (مســألة ۷۵۶) كس
يك اذان براي همة آنها كافي است، پس اگر ظهر و عصر،مغرب و عشاء يا 
ــوم  چند نماز يومّيه، از اداء و قضا را يكجا بخواند، براي نمازهاي دّوم و س

اذان الزم نيست.
 (مسألة ۷۵۷) در چند مورد براي نماز دوم اذان گفتن مشروع نيست:

۱ ) براي نماز عصر، در عرفات، در روز عرفه، كه ظهر و عصر را يكجا 
مي خوانند.

۲ ) براي نماز عشاء در مزدلفه ( مشعر ) در شب عيد قربان، كه مغرب 
و عشاء را جمع مي كنند.

ــخص سلس البول، كه مي خواهد با يك وضو دو  ۳ ) براي نماز دوم ش
ــاز را يكجا بخواند، و اگر براي نماز دوم اذان بگويد، بايد براي نماز دوم  نم

وضوي ديگري بگيرد.
۴ ) مستحاضة كثيره كه با يك غسل دو نماز مي خواند، اگر براي نماز 
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دوم اذان بگويد، بنابر احتياط واجب بايد غسلش را نيز تجديد كند.
 (مسألة ۷۵۸) اذان و اقامه در چند مورد ساقط مي شوند:

ــود،در  ــي كه وارد نماز جماعت مي ش ۱ ) در نماز جماعت، براي كس
صورتي كه براي آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند.

۲ ) در مورد كسي كه وارد محّلي شده كه آنجا نماز جماعت بر پا شده 
ــت، در صورتي كه نماز به صورت  ــوز صفهاي نماز به هم نخورده اس و هن
ــده و اذان و اقامه گفته باشند. ولي اين مسأله بنابر احتياط  صحيح برگزار ش

واجب در موردي است كه هر دو نماز، نماِز اداء و نماز يك وقت باشد.
ــنود، الزم نيست كه  ــي كه اذان و اقامة ديگري را براي نماز بش ۳ ) كس
ــد و يا بخواهد فرادي  دوباره براي خودش اذان و اقامه بگويد، چه امام باش
ــرط رعايت  ــنود، بقّيه اش را به ش ــمتي از آنها را بش نماز بخواند. و اگر قس
ــنيدن اذان و  ترتيب، تكميل مي كند. ولي ورود مأموم به اكتفاء او بمجرد ش
اقامة ديگران، به جماعتي كه در آن اذان گفته نشده و يا مجزي نشده، مشكل 

است.
ــا كفايت مي كند، ولي بنابر   (مســألة ۷۵۹) اذان و اقامة زن براي زنه

احتياط واجب براي مردان كفايت نمي كند.
 (مسألة ۷۶۰) فصلهاي اذان ۱۸ بخش مي باشد:

چهار مرتبه: اهللا َاْكَبُر، يعني: خدا بزرگتر از آن است كه وصف شود.
 دو مرتبه: َاْشَهُد َاْن ال اِلَه اِالَّ اُهللا، يعني: گواهي مي دهم كه خداوندي 

شايستة پرستش نيست، مگر اهللا ( خداوند يكتاي بي همتا ).
ــوُل اهللاِ، يعني: گواهي مي دهم كه  ــَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُس دو مرتبه : َاْش

حضرت محّمدJ پيامبر و فرستادة خداوند است.
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الةِ، يعني: بشتاب براي نماز. دو مرتبه: َحي َعَلي الصَّ
دو مرتبه :َحي َعَلي اْلَفالِح، يعني: بشتاب براي رستگاري.

دو مرتبه :َحي َعلي َخْيِر اْلَعَمِل، يعني: بشتاب براي بهترين كارها.
دو مرتبه :اهللا َاْكَبُر، يعني: خدا بزرگتر از آن است كه وصف شود.

دو مرتبه: ال اِلَه اِالَّ اُهللا، يعني: معبودي شايستة پرستش نيست، جز اهللا 
( خداوند يكتا و بي همتا ).

 (مسألة ۷۶۱) فصلهاي اقامه ۱۷ بخش است:
اهللا َاْكَبُر دو مرتبه، َاْشَهُد َاْن ال اِلَه اِالَّ اُهللا دو مرتبه، َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا 
ــه، َحي َعَلي اْلَفالِح دو  الةِ دو مرتب ــوُل اهللاِ دو مرتبه، َحي َعَلي الصَّ َرُس
ــد قامت الّصالة دو مرتبه، اهللا  ــه، َحي َعلي َخْيِر اْلَعَمِل دو مرتبه، ق مرتب

َاْكَبُر دو مرتبه، ال اِلَه اِالَّ اُهللا يك مرتبه.
 (مســألة ۷۶۲) در برخي از روايات آمده است ؛ شهادت به واليت و 
ــد و  إمارت حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب A جزء اذان مي باش
ــده كه ابوذرE در اذان به واليت آن  از برخي از كتب خّطي عاّمه نقل ش
حضرت شهادت مي داد، به محضر رسول اكرم J شكايت كردند، پس آن 

حضرت تقرير فرمود.(۱)
ــهادت به واليت امير مؤمنان A جزء اذان نيست،   (مسألة ۷۶۳) ش
ولي خوب است آن را به نيت رجاء ( به اميد اين كه از اجزاي مستحّبي اذان 
باشد ) بيآورد، و يا به اين اميد كه خود ذاتًا مستحّبي باشد، توضيح اين كه:

ــي در كتاب « احتجــاج » از امام صادقA روايت  ۱ ) عّالمة طبرس

(۱) شيخ عبداهللا مراغي، دانشمند معروف عامه، آن را در كتاب « الّسالفة في امرالخالفة » از دو 
صحابي بزرگ سلمان و ابوذر نقل كرده است  [جزيرة خضرا، ص ۲۰۵] . «مترجم».
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كرده كه فرمود:
ــوُل اهللاِ، فليقل :َعِلي  ٌد َرُس ــَه اِالَّ اُهللا، ُمَحمَّ ــال احدكم :ال اِل ــاذا ق « ف

:« A َاميُراْلمُـْؤمِنيَن
ــما بگويد: ال اله اال اهللا، محّمد رسول اهللا،  يعني: « هنگامي كه يكي از ش

پس بايد بگويد: علي اميرالمؤمنين ».(۱) 
ــت كه  ــهادت به يك حقيقتي اس ــهادت به واليت اميرمؤمنان، ش ۲ ) ش
خداوند آن را يكي از واجبات پنجگانه اي قرار داده كه دين مقدس اسالم را 

بر پايه هاي آن بنا نهاده است.
ــهادت به واليت اميرمؤمنان همان شهادتي است كه خداوند مّنان  ۳ ) ش
ــهادت به وحدانّيت  ــهادت اّولي ( ش به هنگام آفرينش جهان، به دنبال دو ش
ــأن آن و استوار ساختن  ــالت پيامبر اكرم J ) براي باال بردن ش خدا و رس

مضمون آن، به همراه آنها آورده است:
ــام صادقA روايت كرده  ــند خود از حضرت ام  مرحوم كليني به س
كه فرمود: « ما نخستين كساني هستيم كه خداوند اسامي ما را گوشزد كرده 
ــمانها و زمين را آفريد، فرمان داد منادي ندا  ــت. هنگامي كه خداوند آس اس

سر دهد:
اشهد ان ال اله اّال اهللا ( سه مرتبه )

اشهد اّن محّمدًا رسول اهللا ( سه مرتبه )
اشهد اّن علّيًا اميرالمؤمنين حّقًا ( سه مرتبه )

ــهادت به واليت اميرمؤمنان A براي تأكيد و تثبيت  ــي ش ۴ ) اگر كس
مضمون آن در اذان و اقامه بياوردـ  نه به قصد جزئّيتـ  مانعي ندارد، چنانكه 

(۱) احتجاج طبرسي، ج ۱ ص ۱۵۸.
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در عصر رسالت و در محضر رسول اكرم Jهنگامي كه « عيهله » مشهور 
ــتند، در اذان آن روز مؤّذن گفت: به « اســود عنسي » لعنة اهللا عليه را كش

« اشهد اّن حمّمدًا رسول اهللا و اّن عيهلة كّذاب ».
ــالم و نابودي دشمن اسالم، درخشش  اين فراز براي اعالم پيروزي اس

نور اسالم و خموشي آتش فتنة مّدعيان دروغپرداز بود.
در آن روز كه اين فراز در ضمن اذان گفته شد، هيچكس اعتراض نكرد 

و نگفت كه اين فراز جزء اذان نبود، چرا در آن داخل كرديد؟
ــته  ــا عّلت اين كه اين فراخواني ادامه نيافت، براي اين بود كه با كش اّم
ــاد خاموش گرديد، ديگر نيازي نبود كه اين بانگ  ــدن « عيهله » آتش فس ش

همواره در ضمن گلبانگ اذان گفته شود.
ــالم گردد، زيرا  ــوالي مّتقيان بايد همواره اع ــهادت به واليت م ولي ش
گروهي از مسلمانان آن را به دست فراموشي سپرده اند و همواره تالش مي 
كنند كه آن را كم فروغ سازند و از ريشه و بن انكار نمايند، تا به اين وسيله 
نور خدا را خاموش كنند، در حالي كه خداوند از آن امتناع ورزيده، نور خود 

را به كمال رسانيده و كلمه اش را اعتالء خواهد بخشيد.
۵ ) سيرة مستمّرة پيروان اهل بيت در طول قرون و اعصار بر اعالم شهادت بر 
واليت اميرمؤمنان A جاري شده و به صورت يكي از شعارهاي جاودانة آنها 
در آمده، راز و رمز ايمان گرديده است، بدون اين كه آن را جزء اذان يا اقامه بدانند.

ــعار، همانند پاي بندي آنها  ــتان اهل بيت به اين ش ۶ ) پاي بندي دوس
ــامي آنان بسيار  به ذكر صلوات بر محّمد و آل محّمد D به دنبال ذكر اس

خوب است و ُرجحان شرعي دارد، بدون اين كه جزء اذان يا اقامه باشد.
 (مسألة ۷۶۴) در سفر و هنگامي كه نمازگزار عجله دارد اگر هر يك 
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از فرازهاي اذان و اقامه را يك بار بگويد كافي است.
ــهادتين يا   (مســألة ۷۶۵) زن مي تواند در اذان فقط يكبار تكبير و ش
فقط شهادتين را بگويد و در اقامه يك بار بگويد: اهللا اكبر، اشهد ان ال اله اّال 

اهللا و اّن محّمدًا عبده و رسوله.
 (مسألة ۷۶۶) در اذان و اقامه شرايطي وجود دارد كه عبارتند از:

۱ ـ نّيت، آنگونه كه در وضو گفته شد.
۲ ـ عقل

 ۳ـ  ايمان، ولي بلوغ شرط نيست، بنابر اين اذان بّچة ممّيز صحيح است.
۴ ـ ترتيب بين اذان و اقامه و در ميان فرازهاي هر يك از آنها.

۵ـ  بنابر احتياط واجب مواالت بين اذان و اقامه، بين اقامه و نماز و بين 
ــت. پس اگر فاصلة زيادي بين آنها بيندازد  فرازهاي هر يك از آنها الزم اس

كه شكل آنها را دگرگون سازد. اذان واقامه باطل مي شود.
 (مســألة ۷۶۷) بين اذان و اقامه در نماز صبح فاصله انداختن مكروه 
است، ولي در ديگر نمازهاي يومّيه مستحب است كه با يك نماز دو ركعتي، 

يا با يك سجده يا با نشستن و يا با سخني گفتن بين آنها فاصله بيندازد.
۶ـ  فرا رسيدن وقت نمازي كه براي آن اذان مي گويد، حّتي بنابر احتياط 
ــور انفرادي بخواند. ــه بخواهد نماز صبح را به ط ــي ك واجب در مورد كس

۷ ـ هنگام گفتن اقامه با وضو، رو به قبله و در حال ايستاده باشد.
 (مسألة ۷۶۸) كسي كه اذان و اقامه و يا يكي از آنها را فراموش كرده 
مشغول نماز شود، مستحب است نماز را قطع كرده آنها را تدارك نمايد، خصوصًا 
اگر پيش از ركوع يادش بيايد و به ويژه اگر پيش از آغاز به قرائت متذّكر شود.

*  *  *
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فصل ششم
نّيت

يادآوري چند نكته:
خداوند مّنان در قرآن مي فرمايد : P َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤمُِنوَن * الَّذيَن ُهْم 
يف َصالِهتِْم خاِشُعوَنO: « براستي مؤمنان رستگار شدند، آنانكه در نمازشان 

خاشع هستند ».(۱) 
در احاديث فراوان از رسول اكرم Jو ائّمة هديD آمده است كه:

ــته  ــاني جز به مقداري كه در آن توّجه و اقبال داش ۱ ) از نماز هيچ انس
باشد، در نامه اعمالش ثبت نمي شود.

۲ ) هرگز در حال كسالت و خواب آلوده به نماز نايستيد.
۳ ) هرگز در حال نماز به خود نينديشيد.

۴ ) در حال نماز همه حواّس شما متوّجه پروردگار باشد.
۵ ) هرگز در حال نماز به مسائل دنيوي نينديشيد.

۶ ) نماز حضور در پيشگاه پروردگار است.
۷ ) نمازگزار در محضر پروردگار ايستاده است.

ــت نمازگزار همانند بنده اي خوار، نگران و ترسان، با  ــته اس  ۸ ) شايس
ديدگاني اشكبار و دلي اميدوار در برابر خداوند بايستد.

۹ ) هر نمازي را چون نماز واپسين كه ديگر اميد توفيق به نماز ديگري 
ندارد، بخواند.

ــتاد همانند ساقة  ۱۰ ) امام زين العابدين A هنگامي كه به نماز مي ايس
(۱) سوره مباركه مؤمنون، آيه هاي ۱ و ۲.
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درختي بود كه از خود حركتي نداشت جز به مقداري كه باد از آن به حركت 
در آورد.

۱۱ ) امام باقر و امام صادقA چون به نماز مي ايستادند رنگ مباركشان 
دگرگون مي شد، گاهي زرد و گاهي سرخ مي شدند، گويي با كسي كه مي 

بينندش سخن مي گويند.
ــتگو باشد و براستي  ــت نمازگزار در گفتار خود راس ــته اس ۱۲ ) شايس
ــاني اش را  ــته هاي نفس بگويد :P اِّياَك َنْعُبُد َو اِّياَك َنْسـَتعُني O ديگر خواس

نپرستد و از غير موالي خود ياري نجويد.
ــته است بنده اي كه مي خواهد به نماز يا هر عبادت ديگري  ۱۳ ) شايس
ــوده، از تقصيرهايي كه تاكنون مرتكب  ــتغفار نم بپردازد از گناهان خود اس

شده نادم باشد.
۱۴ ) تالش كند كه خود را در زمرة پارسايان قرار دهد كه خداوند هيچ 

عملي را جز از پارسايان نمي پذيرد.
.O ِقَني Pإِنََّام َيَتَقبَُّل اّهللاُ ِمَن اْملُتَّ

ما نيز از غير او دست شسته، به او دل بسته و به سوي او برگشته ايم، كه 
ــت و او بهترين مددكار  ــت، كه هيچ يار و ياوري جز او نيس او ما را بس اس

است.
 (مسألة ۷۶۹) نماز از عباداتي است كه احتياج به نّيت دارد و بايد همه 

افعال آن با اين نّيت كه از اجزاي نماز است، ُقْربًة اَِلي اهللاِ انجام داده شود.
ــده دارد بايد تعيين كند  ــي كه چندين نماز بر عه  (مســألة ۷۷۰) كس
ــك از آنها را مي خواند و اگر نّيت كند يكي از دو نماز ادا، يا يكي از  كدامي
دو نماز قضا، و يا يكي از دو نماز ادا و قضا را كه به عهده دارد مي خواند، 
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كفايت نمي كند.
 (مسألة ۷۷۱) در نّيت تعيين اجمالي كفايت مي كند، پس اگر نّيت كند 

نخستين نماز از دو نمازي را كه بر عهده دارد، انجام مي دهد، كافي است.
ــي نمي داند آيا  ــاز بر عهده دارد، ول ــر فقط يك نم  (مســألة ۷۷۲) اگ
ــت ( ما في الّذّمه )  ــت و يا قضا؟ اگر نّيت كند آنچه را كه بر عهدة اوس اداس

كفايت مي كند.
ــه نمي داند بر او  ــي خواهد نمازي را بخواند ك  (مســألة ۷۷۳) اگر م

واجب است يا مستحّب، نّيت اجمالي كافي است و نيازي به تعيين ندارد.
ــده، ديگر نمي تواند نّيتش را  ــي كه وارد نماز ش  (مســألة ۷۷۴) كس
برگرداند و آن نماز را به عنوان نماز ديگري به پايان برساند، مگر در مواردي 

كه از آن جمله است:
ــي كه به نماز عصر پرداخته، سپس به يادش آمده كه نماز ظهر  ۱ ـ كس
ــده و در اثناي آن به يادش آمده كه نماز  ــا ش را نخوانده، و يا وارد نماز عش

مغرب را نخوانده است، در اينجا بايد نّيتش را به نماز قبلي برگرداند.
ــادش آمده كه نماز  ــاز پرداخته، در اثناي نماز به ي ــي كه به نم ۲ ـ كس
ــاز قضا برگرداند، به  ــردن دارد. او نيز مي تواند نّيتش را به نم ــي به گ قضائ
شرط اينكه اوًال وقت نماز ادا تنگ نباشد، ثانيًا از محل عدول نگذشته باشد، 

در غير اين صورت بايد آن نماز را مطابق نّيت اّولي خود به پايان برساند.
*  *  *
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فصل هفتم
تكبيرة االحرام

ــيلة تكبرية االحرام مي باشد و آن ركن است، پس  ورود به نماز به وس
اگر كسي عمدًا يا سهوًا آنرا نگفته باشد نمازش باطل است.

ــي عمدًا دوبار تكبرية االحرام بگويد نمازش   (مســألة ۷۷۵) اگر كس
باطل مي شود و بايد بار سوم نيز بگويد، و اگر چهار بار بگويد باطل است 
و بايد تكبير پنجم را نيز بگويد و هكذا با هر تكبير زوج باطل مي شود و با 

تكبير فرد صحيح مي گردد.
ــد و قصد مي كند با  ــي كه چندين تكبير مي گوي  (مســألة ۷۷۶) كس
مجموع آنها وارد نماز شود مانعي ندارد، ولي اگر بخواهد با فرد فرد آن وارد 

نماز شود بايد حتمًا تعداد آنها فرد باشد، نه زوج.
 (مسألة ۷۷۷) كسي كه تكبرية االحرام گفته، اگر فراموش كند و يكبار 
ديگر تكبير بگويد، نمازش صحيح است، اگر چه بهتر است صورت نماز را 

به هم بزند و از سر بگيرد.
 (مسألة ٧٧٨) تكبرية االحرام عبارت است از گفتِن « َاُهللا َاْكَبر » و بايد 
ــورت صحيح تلفظ كند، در غير اين صورت كفايت  ــه عربي و به ص آن را ب

نمي كند، مگر اين كه از گفتن آن به عربي صحيح عاجز باشد.
 (مسألة ۷۷۹) بنابر احتياط واجب نبايد تكبرية االحرام به جملة قبل از 
آن ( مثًال اقامه يا دعاي افتتاح ) و يا بعد از آن ( مثًال استعاذه ) وصل شود.

 (مســألة ۷۸۰) در تكبرية االحرام صداي تكبير بايد آشكار باشد ولو 
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به اندازة كمي بطوريكه اگر مانعي در ميان نبود خودش آنرامي شنيد و كمتر 
از آن كفايت نمي كند تا چه رسد به اينكه فقط زبان ولبها را حركت دهد و 

هيچ صدائي ظاهر نشود.
 (مسألة ۷۸۱) نبايد تكبرية االحرام و ديگر اذكار نماز را به قدري بلند 

بگويد كه به حّد فرياد كشيدن باشد.
 (مسألة ۷۸۲) اگر كسي در حال نماز براي توّجه دادن كسي جمله اي 
از قرائت و يا ذكر را بسيار بلند بگويد، به شرط اين كه آن را به عنوان جزئي 
از نماز نگفته باشد مانعي ندارد، چنانكه در نماز جماعت براي ياد آوري به 

امام جماعت روي مي دهد.
 (مسألة ۷۸۳) كسي كه نماز خواندن در حال راه رفتن برايش مشروع 

نيست، نمي تواند تكبرية االحرام را در حال حركت بگويد.
ــرام را در حال حركت  ــهوًا تكبرية االح ــي كه س  (مســألة ۷۸۴) كس
ــد و آن را در حال  ــد نمازش را به هم بزن ــر احتياط واجب باي ــد، بناب بگوي

سكون و طمأنينه ( آرامش كامل بدن ) بگويد.
ــي عمدًا تكبرية االحرام را در حالي گفت كه   (مســألة ۷۸۵) اگر كس
بدنش در حال طمأنينه و آرامش نبود، بنابر احتياط واجب بايد صورت نماز 

را به هم بزند، سپس آنرا در حال آرامش كامل بگويد.
 (مسألة ۷۸۶) كسي كه به سبب مرض و يا لرزش مكان، نمي تواند آن را در 
حال طمأنينه بگويد، در صورتي كه دسترسي به مكان آرام ندارد، مانعي ندارد.

 (مسألة ۷۸۷) اگر كسي پيش از آنكه وارد قرائت يا ذكرهاي مستحّبي 
ــود شك كند آيا تكبرية االحرام را گفته يا نه؟ بايد آن را بگويد، ولي اگر  ش
ــروع به قرائت يا اذكاري كه بعد از تكبرية االحرام گفته مي شود،  پس از ش
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شك كند، بنا مي گذارد بر اين كه آن را گفته است.
 (مسألة ۷۸۸) براي آغاز كردن به نماز يك تكبير كافي است، ولي بهتر 
است كه سه تكبير بگويد، و بهتر از آن پنج و بهتر از آن هفت تكبير است.

ــي كه هنگام ورود به نماز چند تكبير مي گويد با   (مســألة ۷۸۹) كس
ــا فضيلت آن را به كمال  ــود و بقّية تكبيره ــتين تكبير وارد نماز مي ش نخس

مي رساند.
ــت هنگام تكبير گفتن دستها را باال ببرد،   (مســألة ۷۹۰) مستحب اس
ــتها يا چهار انگشت آن ( منهاي  ــد و همة انگش ــتها رو به قبله باش كف دس

انگشت شست ) بسته باشد.
 (مسألة ۷۹۱) مستحب است در حال تكبير دستها را تا نزديك صورت 
يا كمي بيشتر از آن، تا برسد به محاذات گوشها، باال ببرد، ولي باالتر از آنها نبرد.

 *  *  *
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فصل هشتم
قيام

ــت. منظور  در نمازهاي واجب در صورت توان و اختيار قيام واجب اس
از قيام آن است كه روي دو پا بايستد و همة كف پاهايش روي زمين باشد.

 (مسألة ۷۹۲) قيام در حال راه رفتن كفايت نمي كند.
 (مسألة ۷۹۳) اگر با يك پا بايستد، بنابر احتياط واجب كافي نيست.

 (مسألة ۷۹۴) در چهار مورد ايستادن واجب است:
۱ ـ در حال تكبرية االحرام.

۲ ـ در حال حمد و سوره و تسبيحات اربعه.
۳ ـ پيش از ركوع، كه آن را قيام مّتصل به ركوع گويند.

۴ ـ بعد از ركوع.
ــت كه از حال  ــام مّتصل به ركوع آن اس ــور از قي  (مســألة ۷۹۵) منظ

ايستاده به ركوع برود.
 (مسألة ۷۹۶) اگر كسي ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره 
بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع 
ــود و به حّد ركوع  ــتد به حال خميده بلند ش ــرود و اگر بدون اينكه بايس ب

برسد، چون قيام مّتصل به ركوع را بجا نياورده، نمازش باطل مي شود.
 (مســألة ۷۹۷) قيام در حال تكبرية االحرام ركن است، پس اگر عمدًا 

يا سهوًا ترك شود، نمازش باطل است.
 (مســألة ۷۹۸) اگر قيام در حال قرائت و يا قيام مّتصل به ركوع عمدًا 
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ــود باز هم بنابر احتياط  ــهوًا ترك ش ــت و اگر س ــود، نماز باطل اس ترك ش
واجب باطل مي شود.

ــود نماز باطل مي   (مســألة ۷۹۹) قيام بعد از ركوع اگر عمدًا ترك ش
شود و اگر سهوًا ترك شود مانعي ندارد.

 (مســألة ۸۰۰) در حال قيام در صورت امكان بايد صاف بايستد، پس 
اگر به پشت يا چپ و راست خم شود، نمازش باطل مي شود.

ــتد، اگر پاها را خيلي   (مســألة ۸۰۱) كسي كه مي تواند درست بايس
ــاد بگذارد و يا پاها را به شكل قوسي جمع كند و زانوها را جلو بدهد،  گش

نمازش باطل مي شود.
ــا و غيره جايز، ولي  ــال قيام تكيه كردن بر عص  (مســألة ۸۰۲) در ح

مكروه است.
 (مسألة ۸۰۳) اگر نمازگزار سرش را پايين بيندازد و يا گردنش را كج 

كند مانعي ندارد، اگر چه افضل آن است كه صاف نگهدارد.
 (مسألة ۸۰۴) كسي كه نمي تواند صاف بايستد، به هر صورت بتواند 
ــتادن و يا بدون آرامش و طمأنينه باشد،  ــتد، اگر چه با منحني ايس بايد بايس

ولي اگر به هيچوجه نتواند، نشسته مي خواند.
 (مســألة ۸۰۵) كسي كه نشسته نماز مي خواند بايد در صورت امكان 

صاف بنشيند، كمرش را صاف نگهدارد و به طرفي كج نشود.
 (مسألة ۸۰۶) كسي كه نمي تواند بنشيند بايد در حال خوابيده نماز بخواند.

 (مسألة ۸۰۷) كسي كه خوابيده نماز مي خواند، در صورت امكان به 
پهلوي راست بخوابد، سينه و شكمش به طرف قبله باشد. اگر نتواند بايد به 
ــينه و شكمش به طرف قبله باشد، و اگر نتواند بايد  پهلوي چپ بخوابد، س
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به پشت بخوابد و كف پاهايش به طرف قبله باشد.
 (مسألة ۸۰۸) كسي كه خوابيده نماز مي خواند، ركوع و سجده را به 
اشاره انجام مي دهد و براي سجده بيش از ركوع خم شود. و اگر نتواند خم 
ــود، بنابر احتياط واجب چشمهايش را به نّيت ركوع و سجده مي بندد و  ش

اگر از آن هم عاجز باشد، در دلش نّيت ركوع و سجده مي كند.
ــاره انجام مي دهد، بنابر  ــي كه سجده اش را به اش  (مســألة ۸۰۹) كس
احتياط واجب بايد پيشاني اش را بر چيزي بگذارد كه سجده بر آن جايز است.

ــتاده بخواند،  ــي كه نمي تواند همه نمازش را ايس  (مســألة ۸۱۰) كس
ــي مقداري از آن را مي تواند، بايد در هر ركعت به مقداري كه مي تواند  ول
ايستاده بخواند، هنگامي كه ناتوان شد بنشيند، باز هر وقت توانست برخيزد، 

تا بدينگونه نمازش به پايان برسد.
*  *  *
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فصل نهم
قرائت

قرائت، نخستين جزء از اجزاي هر ركعت مي باشد.
 (مسألة ۸۱۱) در ركعت اّول و دّوم همة نمازهاي واجب و مستحب، 

خواندن سورة حمد واجب است.
ِحيِمO در سورة حمد  ْمحِن الرَّ  (مســألة ۸۱۲) آيه شريفه Pبِْسِم اهللاِ الرَّ

و همة سوره هاي قرآن به جز سورة برائت ( توبه ) جزء سوره مي باشد.
 (مســألة ۸۱۳) در نمازهاي واجب بايد بعد از سورة حمد يك سورة 

كامل ديگري خوانده شود.
 (مسألة ۸۱۴) در نمازهاي واجب به جهت تنگي وقت، بيماري، ترس 
و عجلة زياد سوره ساقط مي شود، ولي بنابر احتياط واجب مشروط به اين 

است كه خواندن آن مشقت داشته باشد.
ــي از كم اعتنائي به نماز باشد سوره   (مســألة ۸۱۵) اگر عجله اش ناش

ساقط نمي شود.
ــوره اي را   (مســألة ۸۱۶) در نماز واجب نمي تواند يكي از چهار س
ــجده كند و در اين  ــجدة واجب دارند بخواند، زيرا بايد بال فاصله س كه س

صورت نمازش باطل مي شود.
 (مســألة ۸۱۷) خواندن اين سوره ها در نمازهاي نافله مانعي ندارد و 
ــد، سجده اش را انجام مي دهد، سپس نماز را  ــجده برس هنگامي كه به آية س

ادامه مي دهد.
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 (مسألة ۸۱۸) نمازگزار، اگر در اثناي نماز واجب به آية سجده گوش 
ــاره به سجده كند و نمازش صحيح است. و اگر  ــرش اش فرا دهد، بايد با س
ــرش به  ــنود باز هم بنابر احتياط واجب با س ــدون اين كه گوش دهد، بش ب

سجده اشاره كند.
 (مسألة ۸۱۹) كسي كه در اثناي نماز واجب، به آية سجده گوش داد و با 
سرش به سجده اشاره نمود، ديگر الزم نيست بعد از فراغت از نماز سجده كند.

ــجدة واجب دارند، چهار   (مســألة ۸۲۰) سوره هاي « عزايم » كه س
سوره مي باشند و آيه هاي سجده به شرح زير مي باشند:

۱ ) آية ۱۵ از سورة « الم سجده » [ سي و دّومين سورة قرآن ].
۲ ) آية ۳۷ از سورة « حم سجده » [ چهل و يكمين سورة قرآن ].

۳ ) آخرين آية سورة « نجم » [ پنجاه و سومين سورة قرآن ].
۴ ) آخرين آية سورة « علق » [ نود و ششمين سورة قرآن ].

ــجده را بخواند و يا به آن گوش دهد،   (مســألة ۸۲۱) كسي كه آية س
بايد بالفاصله به سجده برود، مگر اين كه در حال نماز باشد، در اين صورت 

با سرش اشاره مي كند.
ــجدة به گوشش بخورد، بنابر   (مســألة ۸۲۲) اگر كسي تصادفًا آيه س

احتياط واجب او نيز بايد بالفاصله سجده كند.
 (مسألة ۸۲۳) در سجدة واجب قرآن، بايد شرايط زير رعايت شود:

۱ ـ نّيت
 ۲ ـ هفت عضو سجده بر روي زمين قرار بگيرد.

ــاني بيش از چهار انگشت از جاي زانوها و انگشتان پاها  ۳ ـ محل پيش
بلندتر نباشد.
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ــزي كه از زمين  ــاني را بر زمين و يا چي ــاط واجب پيش ــر احتي ۴ـ  بناب
روييده بگذارد.

ــجده را بخواند يا بشنود،   (مســألة ۸۲۴) كسي كه سواره است آية س
ــت و به جز نّيت، ديگر شرايط ياد  ــر به سجده اشاره كند كافي اس اگر با س

شده الزم نيست.
 (مسألة ۸۲۵) در سجدة واجب قرآن، رو به قبله بودن، با وضو بودن، 

پاك بودن بدن و لباس و ديگر شرايط نماز الزم نيست.
 (مسألة ۸۲۶) سجدة واجب قرآن، تكبير آغازين، تشّهد و سالم ندارد، 

فقط مستحب است پس از سر برداشتن از سجده تكبير بگويد.
 (مسألة ۸۲۷) در سجدة واجب قرآن ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد ذكر 

بگويد و هر ذكري از ذكرهاي سجده نماز كفايت مي كند.
 (مسألة ۸۲۸) پس از فراغت از حمد، بايد تعيين كند چه سوره اي مي 
ــوره بخواند و  ِحيِمO را به نّيت آن س ْمحِن الرَّ خواند، آنگاه آيةPبِْسـِم اهللاِ الرَّ
اگر بدون تعيين سوره « بسم اهللا » را بگويد، بايد آن را به نّيت سوره اي كه 

خواهد خواند اعاده نمايد.
 (مسألة ۸۲۹) كسي كه « بسم اهللا » را به نّيت سورة معّيني گفت، اگر 
ــورة ديگري را بخواند، بايد آن را به نّيت اين سوره تكرار نمايد،  بخواهد س

مشروط بر اين كه عدول از آن سوره جايز باشد.
 (مســألة ۸۳۰) در تعيين سوره قصد اجمالي ناشي از عادت هميشگي 
ــت، پس اگر همواره بعد از حمد سورة اخالص مي خواند، اگر بر  كافي اس
اثر عادت « بسم اهللا » بر زبانش جاري شود، براي آن سوره كفايت مي كند.

ــورة حمد، سورة معيني را  ــدن س  (مســألة ۸۳۱) اگر پيش از تمام ش
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ــدن حمد، غفلت كند  تصميم بگيرد كه در آن ركعت بخواند، هنگام تمام ش
و سوره اي را كه هميشه مي خواند، از روي عادت بخواند كفايت مي كند.

 (مسألة ۸۳۲) در نماز سوره هاي :« والّضحي » و « االنشراح » يك 
سوره، و سوره هاي « فيل » و « اليالف » يك سوره محسوب مي شوند، 
ــي در نماز واجب بعد از حمد سورة « والّضحي » را بخواند،  پس اگر كس
ــورة « انشــراح » را نيز ضميمه كند، و اگر سورة « فيل » را بخواند  بايد س

بايد سوره « اليالف » را نيز ضميمه نمايد.
ــورة فوق بنابر   (مســألة ۸۳۳) در نماز واجب به جز در مورد چهار س
ــت، ولي در نمازهاي  ــوره جايز نيس احتياط واجب، خواندن بيش از يك س

مستحّبي مانعي ندارد.
ا  َ ــوره َجحد P ُقْل َيا َأهيُّ  (مســألة ۸۳۴) كسي كه سورة توحيد و يا س
ــورة ديگري را  ــروع كرده، نمي تواند آن را رها كرده س اْلَكافُِروَن O را ش
بخواند، پس اگر « بسم اهللا » را به نّيت يكي از اين دو سوره گفته باشد نمي 

تواند به سورة ديگري و يا به يكي از آن دو سوره عدول كند.
ــي كه در روز جمعه بخواهد سورة « جمعه » يا   (مســألة ۸۳۵) كس
ــورة « توحيد » را بخواند، مي تواند  ــتباهًا س « منافقين » را بخواند، اگر اش
آن را رها كرده، يكي از آن دو سوره را بخواند، ولي بنابر احتياط واجب اگر 

سورة « َجحد » را شروع كرده باشد، از آن عدول نكند.
ــوره هاي   (مســألة ۸۳۶) به جز « توحيد » و « َجحد »، در ديگر س
قرآن تا به نصف نرسيده مي تواند آن را رها كرده، سورة ديگري را بخواند، 
ــوم آن را خوانده باشد، عدول جايز نيست و احتياط واجب آن  و اگر دو س

است كه پس از رسيدن به نيمة آن نيز عدول نكند.
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 (مســألة ۸۳۷) نمازگزار در ركعت سوم از نماز مغرب و در ركعتهاي 
سوم و چهارم نمازهاي چهار ركعتي، در ميان « حمد » و « تسبيحات اربعه 

» مخّير است.
 (مســألة ۸۳۸) در نماز جماعت براي مأموم بهتر، بلكه اولي آن است 
كه « تسبيحات اربعه » را انتخاب كند، ولي در مورد امام و كسي كه ُفرادي 

نماز مي خواند، افضل بودن آن محّل اشكال است.
ــوم و چهارم از نمازهاي سه ركعتي و   (مســألة ۸۳۹) در ركعتهاي س
ــبحان اهللا والحمــد هللا وال اله اّال اهللا واهللا اكبر »  چهار ركعتي يكبار « س
كافي است ولي سه بار گفتن افضل است و بهتر آن است كه استغفار را نيز 

به آن اضافه كند.
ــت حمد و سورة ركعت اّول و   (مســألة ۸۴۰) براي مردها واجب اس

دّوم نمازهاي زير را بلند بخوانند:
۱ ) نماز صبح.

۲ ) نماز مغرب.
 ۳ ) نماز عشاء.
۴ ) نماز جمعه.

 (مسألة ۸۴۱) مردان و زنان بايد حمد و سورة نمازهاي ظهر و عصر را 
آهسته بخوانند، به جز نماز ظهر روز جمعه كه مستحب است بلند خوانده شود.
 (مســألة ۸۴۲) در نمازهايي كه بايد آهسته خوانده شود « بسم اهللا » 

مستثني مي باشد و مستحب است آن را بلند بخوانند.
ــت كه  ــي كه در نماز جماعت وظيفه اش اين اس  (مســألة ۸۴۳) كس

خودش حمد و سوره بخواند، بايد بسم اهللا آن را نيز آهسته بگويد.
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 (مســألة ۸۴۴) در ركعت سوم نماز مغرب و ركعتهاي سوم و چهارم 
ــبيحات اربعه را آهسته بخوانند،  ديگر نمازها، مردان و زنان بايد حمد و تس

به جز « بسم اهللا » كه مستثني مي باشد.
ــبيحات، در ديگر ذكرهاي   (مســألة ۸۴۵) به جز حمد و سوره و تس
ــهد، سالم، ذكر ركوع و  ــتحّبي نماز، چون تكبرية االحرام، تش واجب يا مس

سجده و قنوت، نمازگزار مخّير است كه آنها را بلند يا آهسته بگويد.
 (مســألة ۸۴۶) منظور از بلند خواندن آنست كه عرفًا بگويند صدايش 
ــر احتياط واجب بايد جوهر صدا  ــكار نموده و بناب را بلند كرده و آن را آش

نيز ظاهر شود.
 (مسألة ۸۴۷) منظور از آهسته خواندن آنست كه عرفًا بگويند صدايش 

را مخفي كرده و بنابر احتياط واجب بايد جوهر صدا ظاهر نشود.
 (مسألة ۸۴۸) اگر در جايي كه بايد آهسته بخواند عمدًا بلند بخواند يا 
برعكس، نمازش باطل مي شود. ولي اگر از روي فراموشي يا ندانستن مسأله و 
يا به جهت ندانستن ميزان بلند و آهسته خواندن باشد، نمازش صحيح است.

ــود آيا وظيفه اش بلند  ــي كه در حال نماز مرّدد ش  (مســألة ۸۴۹) كس
ــته خواند و بعدًا  ــته خواندن؟ پس آن را بلند يا آهس ــت يا آهس خواندن اس
معلوم شد كه وظيفه اش غير آن بوده، بنابر احتياط واجب بايد آن را اعاده كند.

ــوره و ديگر ذكرهاي واجب   (مســألة ۸۵۰) نمازگزار بايد حمد و س
نماز را به عربي صحيح بخواند و تلّفظ غلط آن كفايت نمي كند.

 (مسألة ۸۵۱) نمازگزار بايد تلّفظ صحيح حمد و سوره و ديگر اذكار 
واجب قرآن را در صورت امكان ياد بگيرد.

ــد، اگر به غلط  ــتحّبي كه جزء نماز نمي باش  (مســألة ۸۵۲) اذكار مس



.......................................................................... توضيح املسائل  ١۵٨

تلّفظ شود و يا به غير عربي باشد، مانعي ندارد.
 (مســألة ۸۵۳) همزه وصل اگر به كلمة پيش از خود مّتصل شود بايد 
ــود، مانند همزة :« َاهللا »، « اَلرَّْحمن » و « اِْهدنا »، در صورتي كه  حذف ش
در كلمة پيش از آن توّقف نشود بايد حذف شود و در غير اين صورت بايد 

ثابت بماند و تلّفظ شود.
 (مسألة ۸۵۴) همزة قطع، مانند همزة « اِّياَك »، « اَْنَعْمَت » و «َاْشَهُد» 

بايد تلّفظ شود و حذف نشود.
 (مسألة ۸۵۵) وقف به حركت و وصل به سكون جايز است، ولي بهتر 

آن است كه از هر دو اجتناب شود.
 (مسألة ۸۵۶) در كلماتي مانند:
۱ ) جاَء ( الف ماقبل مفتوح ).

۲ ) ُسوء ( واو ساكن ماقبل مضموم ).
۳ ) جيَء ( ياء ساكن ما قبل مكسور ).

۴ ) ضالّيَن ( الف و تشديد = ساكن الزم ).
كه حرف مّد و سبب مّد در يك كلمه آمده اند، مّد بهتر است. روي اين 

بيان در حمد و سوره و ديگر اذكار نماز « مّد واجب » نداريم.
ــاكن بنابر احتياط واجب، هنگامي كه پيش از   (مســألة ۸۵۷) نون س
حروف « يرملون » ( ي، ر، م، ل، و، ن ) قرار بگيرد، بايد در حرف يرملون 
ــود :« َيُكلَُّه » و «َاْشَهُد َاْن ال»  ــود، مثًال :« َيُكْن َلُه » خوانده مي ش ادغام ش

خوانده مي شود :« َاْشَهُد َاّال ».
ــي كه نبايد نماز را در حال حركت بخواند، حمد   (مســألة ۸۵۸) كس
ــد، و اگر چيزي از آنها را  ــز نمي تواند در حال حركت بخوان ــوره را ني و س
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اشتباهًا در حال حركت بخواند، اگر فرصت باقي باشد، بنابر احتياط واجب 
بايد آن را دوباره بخواند وگرنه ادامه مي دهد.

 (مسألة ۸۵۹) در حال قرائت بايد بدن كامًال در حال آرامش و طمأنينه 
ــهوًا آرامش  ــل « تكبرية االحرام » گفتيم، ولي اگر س ــد، چنانكه در فص باش
بدنش به هم بخورد، نمازش باطل نمي شود. اگر چه بهتر است در صورتي 

كه فرصت باقي باشد، آن را در حال آرامش بدن تكرار كند.
 (مسألة ۸۶۰) اگر در حال قرائت، در اثر باد شديد و غيره بدون اختيار 

بدنش حركت كند، حكم حركت سهوي را دارد.
ــوره يا ديگر اذكار   (مســألة ۸۶۱) اگر نمازگزار جمله اي از حمد، س
واجب نماز را از روي فراموشي و يا جهل با اعتقاد به درستي آن، به صورت 
ــد،  ــته باش ــود كه وقت جبران آن گذش غلط تلفظ كند و هنگامي متوّجه ش

نمازش صحيح است.
 (مســألة ۸۶۲) كسي كه حمد، سوره يا تسبيحات اربعه، يا قسمتي از 
ــيدن به حد  ــود، اگر پس از رس آنها را فراموش كند و به طرف ركوع خم ش
ــت، ولي اگر پيش از رسيدن به حّد  ــود، نمازش صحيح اس ركوع متوّجه ش

ركوع متوّجه شود، بايد برگردد و آن را تدارك كند.
 (مسألة ۸۶۳) اگر كسي حمد و سوره را به خيال اين كه بر او واجب 
ــت، نخواند، مثل اين كه وارد نماز جماعت شده و خيال مي كرد كه دو  نيس
ــت، اگر بعدًا معلوم شود كه دو ركعت آخر نماز بوده و  ركعت اّول نماز اس
مي بايست حمد و سوره بخواند، حكم مسأله باال براي او جاري مي شود.

ــك كند حمد  ــر پيش از قنوت يا رفتن به ركوع ش  (مســألة ۸۶۴) اگ
ــت يا نه؟ بايد آن را بخواند، اگر بعد از  ــوره يا تسبيحات را خوانده اس و س
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ــروع به قنوت يا خم شدن به ركوع شك كند، نمازش صحيح است و به  ش
شك خود اعتنا نمي كند، ولي اگر بعد از تكبير و پيش از شروع به قنوت يا 

ركوع شك كند، بنابر احتياط واجب آن را بخواند.
 (مســألة ۸۶۵) مستحب است نمازگزار در ركعت اّول پيش از شروع 
جيِم » و بعد از حمد بگويد :  ـْيطاِن الرَّ ــه حمد بگويد :« َاُعوُذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ ب

.Oْمُدهللاِ ِ َربِّ اْلعاَملَني ـَ Pَاْحل
 (مسألة ۸۶۶) مستحب است در ركعت اّول سوره توحيد و در ركعت 

دّوم سوره قدر را بخواند. بر عكس آن نيز در روايت آمده است.
ــت كه در هيچيك از نمازهاي پنجگانة يك   (مســألة ۸۶۷) مكروه اس
ــورة توحيد را نخواند، و يا در دو ركعت يك سوره بخواند، مگر در  روز س

مورد سورة توحيد، كه اگر در همة نمازها آن را تكرار كند مكروه نيست.
*  *  *

قنوت
ــتحب قنوت مستحب   (مســألة ۸۶۸) در همة نمازهاي واجب و مس
ــت و مي توان به نّيت « رجاء  ــكال اس ــفع » كه مورد اش ــت، به جز « ش اس

مطلوبّيت » در آن قنوت را به جا آورد.
 (مســألة ۸۶۹) در نماز « وتر » پيش از ركوع و در ركعت دّوم ديگر 

نمازها بعد از قرائت و پيش از ركوع قنوت مستحب است.
ــه و نماز عيدين احكام ويژه اي   (مســألة ۸۷۰) نماز آيات، نماز جمع

دارد كه در جاي خود بيان خواهد شد.
ــتحب است پيش از قنوت دستها را باال برده تكبير   (مسألة ۸۷۱) مس
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ــتها را مقابل صورت طوري بگيرد كه كف دستها به طرف  بگويد، آنگاه دس
آسمان و پشت دستها به طرف زمين باشد.

 (مسألة ۸۷۲) در قنوت ذكر خاّصي شرط نيست، بلكه هر ذكر و دعائي 
كه برايش آسان باشد كفايت مي كند، اگر چه با تلّفظ غلط و يا غير عربي باشد.

 (مسألة ۸۷۳) يكي از بهترين ذكرهاي قنوت كلمات فرج است:
ال اِلَه اِالَّ اُهللا اْلحَـليُم اْلَكريُم ال اِلَه اِالَّ اهللا اْلَعِلي اْلَعظيُم ُسْبحاَن اهللاِ 
ْبِع َو ما فيِهنَّ َو ما بَْيَنُهنَّ َو  ْبِع َو َربِّ اْالَ َرضيَن السَّ ماواِت السَّ َربِّ السَّ

َربِّ اْلَعْرِش اْلَعظيِم َواْلحَـْمُد هللاِ ِ َربِّ اْلعاَلميَن.
ــه ركوع برود،  ــوت را فراموش كند و ب ــي قن  (مســألة ۸۷۴) اگر كس
ــدن از ركوع آن را قضا كند، مگر در نماز  ــتحب است كه پس از بلند ش مس

وتر، كه قنوت وتر پس از ركوع قضا نمي شود.
 (مسألة ۸۷۵) نمازگزاري كه قنوت را فراموش كرده، اگر پس از رفتن 
به سجده متوّجه شود، مستحب است بعد از نماز و در حال نشسته آن را قضا 
كند. و اگر از جاي برخاسته، در حال ايستاده رو به قبله آن را قضا مي كند.

 *  *  *
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فصل دهم
ركوع

ــوره  ــتحب، در هر ركعت بعد از حمد و س در هر نمازي، واجب يا مس
ــبيحات اربعه، يك مرتبه « ركوع » واجب است، به جز نماز آيات، كه  وتس

در هر ركعت آن پنج ركوع واجب است.
ــت و لذا اگر عمدًا يا سهوًا، كم يا زياد   (مســألة ۸۷۶) ركوع ركن اس
بشود، نماز باطل مي شود، به جز نماز جماعت كه اگر براي متابعت از امام 

جماعت زياد شود، نماز را باطل نمي كند.
 (مسألة ۸۷۷) در نماز مستحّبي اگر ركوع سهوًا زياد گردد، نماز باطل 

نمي شود، چنانكه تفصيل آن در مبحث خلل نماز خواهد آمد.
 (مسألة ۸۷۸) در ركوع چند چيز واجب است كه عبارتند از:

اّول: خم شدن به طرف جلو به نّيت ركوع، از حال ايستاده، به مقداري 
كه نوك انگشتان به زانوها برسد.

 (مسألة ۸۷۹) در ركوع بايد ساقهاي پا صاف باشد و زانوها به طرف 
جلو برآمدگي پيدا نكند.

 (مسألة ۸۸۰) اگر كسي مثًال براي كشتن جانوري خم شود، اين خم شدن 
از ركوع كفايت نمي كند، بلكه بايد صاف بايستد، آنگاه به نّيت ركوع خم شود.
ــْبحاَن َربِّي  ــت از يكبار :« ُس ــن ذكر ركوع و آن عبارت اس دّوم: گفت

اْلَعظيِم َوبَِحْمِدهِ » يا سه بار :« ُسْبحاَن اهللاِ ».
 (مسألة ۸۸۱) در ركوع هر ذكر ديگري چون « ال اِلَه اِالَّ اهللا »، « الحمدهللا»، 
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ــبحان اهللا باشد، كفايت مي كند. ــه س « اهللا اكبر » و غير آنها، كه به مقدار س
 (مسألة ۸۸۲) اگر كسي در ركوع « سبحان رّبي األعلي و بحمده» 
ــي كند، مگر اين كه ذكرهاي ديگري به آن اضافه كند كه  بگويد، كفايت نم

مجموعًا به مقدار سه سبحان اهللا بشود.
 (مسألة ۸۸۳) بنابر احتياط واجب بايد مقدار واجب از ذكر ركوع، در 
حال آرامش بدن گفته شود. ولي اگر سهوًا يا به صورت غير اختياري آرامش 

بدن به هم بخورد، نيازي به تكرار نيست.
 (مسألة ۸۸۴) مريضي كه سه بار سبحان اهللا گفتن براي او مشّقت دارد، 
يكبار « ُسْبحاَن اهللاِ » براي او كفايت مي كند. همچنين در تنگي وقت، يا هر 
ضرورت ديگري چون ترس و غيره، به شرط اينكه همة وقت را فرا بگيرد، 

بنابر احتياط واجب.
 (مسألة ۸۸۵) اگر نمازگزار ذكر ركوع را فراموش كند و سر از ركوع 

بردارد و از حّد ركوع خارج شود، نمازش صحيح است.
ــوم: پس از تمام شدن ذكر ركوع، بايد راست بايستد و پس از آنكه  س

بدنش آرام بگيرد به سجده برود.
 (مسألة ۸۸۶) اگر نمازگزار پيش از آنكه قامتش راست شود و بدنش 

آرام بگيرد سهوًا به طرف سجده خم شود، نمازش باطل نمي شود.
 (مسألة ۸۸۷) اگر نمازگزار نمي تواند به حال ايستاده ركوع كند حّتي 
با تكيه به عصا و غيره، به صورت نشسته ركوع مي كند و به همان مقدار كه 

در حال ايستاده خم مي شد، در حال نشسته خم مي شود.
ــته نيز به مقدار واجب   (مســألة ۸۸۸) اگر كسي نتواند در حال نشس
ــتاده به مقداري  ــود، بنابر احتياط واجب بايد در حال ايس براي ركوع خم ش
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ــود،  ــود، و اگر به مقدار كم نيز نتواند خم ش كه مي تواند براي ركوع خم ش
ــتاده بخواند و براي ركوع اشاره كند و اگر قادر به اشاره  بايد نمازش را ايس

هم نباشد چشمهايش را به نّيت ركوع مي بندد.
 (مســألة ۸۸۹) اگر نمازگزار ركوع را فراموش كند و به سوي سجده 
ــود، اگر پيش از آنكه پيشاني اش بر زمين برسد به يادش بيايد، برمي  خم ش
ــتاده به ركوع مي رود. بنابر  ــت مي كند و از حال ايس خيزد و قامتش را راس

احتياط واجب بايد پيش از ركوع بدنش آرام بگيرد.
 (مسألة ۸۹۰) اگر كسي ركوع را فراموش كند و بعد از نهادن پيشاني بر 
زمين متوّجه شود، چنانچه در سجدة اول باشد بايد بلند شود و بعد ركوع و دو 
سجده را انجام دهد مانند كسي است كه يك سجده سهوًا زياد كرده است واگر 
در سجده دوم متوجه شود بنابر احتياط واجب نمازش باطل است. پس يكي از 
مبطالت نماز را انجام بدهد، مثًال از قبله برگردد، سپس نمازش را از سر بگيرد.

ــته نماز مي خواند، بايد به مقداري كه   (مســألة ۸۹۱) كسي كه نشس
ــخص ايستاده براي ركوع خم مي شود، او نيز نشسته به همان مقدار خم  ش
ــود،  ــود، اگر نتواند بنابر احتياط واجب به هر مقداري كه مي تواند خم ش ش
اگر به مقدار كم نيز نمي تواند بايد با اشاره ركوع كند، اگر از آن هم ناتوان 

باشد بايد با بستن ديدگانش نّيت ركوع نمايد.
ــجده خم شود،   (مســألة ۸۹۲) اگر نمازگزار پيش از آنكه به طرف س

شك كند آيا ركوع كرده يا نه؟ بايد آن را به جا آورد.
ــجده، پيش از آنكه  ــدن به سوي س  (مســألة ۸۹۳) اگر پس از خم ش
ــد، يا بعد از آن، شك كند آيا ركوع كرده يا نه؟ بنا  ــاني اش به زمين برس پيش

مي گذارد بر اينكه ركوع كرده و نمازش را ادامه مي دهد.
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ــت تكبير  ــتحب اس  (مســألة ۸۹۴) پيش از ركوع و بعد از ركوع، مس
بگويد و هنگام گفتن تكبير، دستها را باال ببرد.

 (مسألة ۸۹۵) مستحب است در حال ركوع كف دستها را روي زانوها 
ــت براند، پشتش را صاف نگهدارد و گردنش  بگذارد و آنها را به طرف پش

را مساوي با پشت نگهدارد و بين دو قدمش نگاه كند.
 (مسألة ۸۹۶) در حال ركوع مكروه است سرش را پايين بيندازد و يا 

به طرف باال برفرازد.
*  *  *

 



.......................................................................... توضيح املسائل  ١۶۶

فصل يازدهم
سجده

ــاني بر زمين براي خضوع در برابر  ــت از نهادن پيش ــجده عبارت اس س
پروردگار.

ــتحب، در هر ركعت، بعد از   (مســألة ۸۹۷) در هر نماز واجب و مس
ــي عمدًا يا  ــتند، پس اگر كس ــجده الزم. و آنها با هم ركن هس ركوع، دو س
ــهوًا در يك ركعت اصًال سجده نكند و يا چهار مرتبه سجده كند نمازش  س

باطل مي شود.
ــهوًا كم يا زياد شود، نماز  ــجده در نماز س  (مســألة ۸۹۸) اگر يك س

باطل نمي شود.
 (مسألة ۸۹۹) در سجده بايد پيشاني را بر زمين و يا چيزي كه از زمين 
روييده بگذاريم و آن تفصيلي دارد كه در فصل مكان نمازگزار ( مسأله ۷۲۷ 

تا ۷۴۰ ) گفته شد.
ــاني بر زمين، چند چيز در سجده   (مســألة ۹۰۰) عالوه بر نهادن پيش

واجب است:
ــجده بر زمين و آنها عبارتند از: پيشاني،  ــتن هفت عضو س اّول: گذاش

دستها، زانوها و دو انگشت شست پاها.
ــجده بايد كف دستها روي   (مســألة ۹۰۱) بنابر احتياط واجب در س

زمين گذاشته شود، نه پشت آنها.
 (مسألة ۹۰۲) معيار در كم و زياد شدن سجده، نهادن پيشاني بر زمين 
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است، نه ديگر عضوها.
ــْبحاَن َربِّي  ــت از يكبار :« ُس ــجده و آن عبارت اس دّوم: گفتن ذكر س
ــه تفصيلي كه در مورد  ــه بار « ســبحان اهللا » ب اَألْعلي َوبَِحْمِدهِ » و يا س

ركوع بيان شد.
 (مسألة ۹۰۳) اگر نمازگزار در سجده ذكر ركوع ( سبحان رّبي العظيم 
ــه ذكر ديگري را به آن  ــد، كفايت نمي كند، مگر اين ك ــده ) را بگوي و بحم

ضميمه كند تا به مقدار سه سبحان اهللا بشود.
ــود كه هفت عضو  ــجده در حالي گفته ش  (مســألة ۹۰۴) بايد ذكر س

سجده بر روي زمين باشد و هر عضوي در محّل خود آرام گرفته باشد.
 (مسألة ۹۰۵) اگر در حال گفتن ذكر واجب سجده يكي از عضوهاي 
ــا حركت دهد نمازش باطل مي  ــه را عمدًا از روي زمين بردارد و ي هفتگان

شود، ولي اگر از روي سهو يا ناداني باشد، نمازش باطل نمي شود.
 (مســألة ۹۰۶) بنابر احتياط واجب بايد در حال ذكر سجده بدن آرام 
ــد، پس اگر سهوًا يكي از عضوها را بردارد يا حركت دهد مانعي ندارد،  باش
ــجده متوّجه شود، بنابر احتياط واجب  ــتن پيشاني از س و اگر پيش از برداش

آن را در حال آرامش بدن تكرار مي كند. چنانكه در فصل ركوع بيان شد.
ــوم: برداشتن سر از سجده در ميان دو سجده، همچنين بنابر احتياط  س
واجب بعد از سجدة دّوم نيز، به طوري كه صاف بنشيند و بدن آرامش بگيرد.

ــا نهاده، بيش از  ــاني را بر آنج ــجدة او كه پيش چهارم: اين كه محل س
چهار انگشت بسته، از جاي ديگر اعضاي سجده بلندتر يا پست تر نباشد.

 (مســألة ۹۰۷) بنابر احتياط واجب بايد جاي پيشاني از جاي انگشتان 
پا بيش از چهار انگشت بسته پايين تر نباشد، اگر چه با جاي ديگر عضوهاي 
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سجده مساوي باشد.
 (مسألة ۹۰۸) اگر پيشاني بي اختيار از جاي سجده بلند شود، در اينجا 

دو صورت است:
ــاني را بر زمين نهاده و  ــع هنگامي روي دهد كه پيش ــر اين وض ۱ ) اگ
ــتقرار يافته است، پس آن يك سجده به شمار مي آيد، اگر چه ذكر  در آن اس
ــد، و لذا در صورت امكان بايد نگذارد كه پيشاني دوباره برگردد،  نگفته باش
ــيند و آن را يك سجده حساب مي كند و اگر پيشاني بي اختيار  بلكه مي نش

برگردد، آن را سجدة دّوم حساب نمي كند.
ــتقرار رخ دهد، چنانكه هنگام عجله پيش  ۲ ) اگر اين وضع پيش از اس
ــي گردد، در اينجا نيز اگر بي اختيار به  ــاني بر ُمهر خورده برم مي آيد كه پيش
ــجده حساب مي كند و ذكر سجده  روي ُمهر برگردد، مجموع آنها را يك س
ــجده باشد  ــمت نيز جزء س راـ  بنابر احتياط واجبـ  به اميد اين كه اين قس
ــاني بر روي مهر خودداري كند،  ــتن پيش مي گويد. ولي اگر بتواند از برگش

بنابر احتياط واجب نماز را به هم زده از سر مي گيرد.
 (مســألة ۹۰۹) اگر نمازگزار از سجدة كامل عاجز باشد، بنابر احتياط 
واجب بايد به مقدار ممكن خم شود و پيشاني را بر چيزي كه سجده بر آن 

جايز است بگذارد و ديگر عضوهاي سجده را بر زمين بگذارد.
ــارة  ــود با اش  (مســألة ۹۱۰) اگر نمازگزار به هيچوجه نتواند خم ش
سجده مي كند، اگر نتواند با اشاره چشم، اگر از آن هم ناتوان باشد از قلبش 

خطور مي دهد كه سجده مي كند.
 (مسألة ۹۱۱) كسي كه بر پيشاني اش زخم و جراحّتي دارد، اگر ممكن 
ــد با اطراف پيشاني سجده كند، ولو به اين صورت كه زمين را گود كند  باش
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ــمت سالم بر مهر يا چيز ديگري  تا زخم و جراحت در آن قرار بگيرد و قس
كه سجده بر آن جايز است قرار بگيرد.

 (مســألة ۹۱۲) كسي كه به هيچوجه نمي تواند پيشاني اش را بر زمين 
بگذارد بايد چانه اش را بر چيزي كه سجده بر آن جايز است بگذارد، و اگر 
ــد بيني اش را بر آن بگذارد، اگر آن هم ممكن نباشد هر  اين نيز ممكن نباش
جايي از صورتش كه ممكن باشد بر ُمهر يا هر چيز ديگري كه سجده بر آن 

جايز است بگذارد.
 (مســألة ۹۱۳) اگر كسي يك يا هر دو سجده را فراموش كند و پيش 
از ركوع ركعت بعد متوّجه شود برمي گردد و آن را انجام مي دهد و نمازش 

را ادامه مي دهد.
ــجده را فراموش كرده و پس از خم  ــي كه يك س  (مســألة ۹۱۴) كس
شدن به ركوع ركعت بعد يادش آمده، نمازش صحيح است و بعد از نماز به 
سجده مي رود و سجده اي به نّيت قضاي سجدة فراموش شده انجام مي دهد.

 (مسألة ۹۱۵) اگر كسي در نماز واجب هر دو سجده را از يك ركعت 
ــود نمازش  ــدن به ركوع ركعت بعد متوّجه ش فراموش كند و پس از خم ش
ــود، ولي در نماز مستحّبي برمي گردد و آنها را به جا مي آورد و  باطل مي ش

نمازش را ادامه مي دهد.
ــجده را فراموش كند و بعد از   (مســألة ۹۱۶) اگر نمازگزار هر دو س
ــود، چه در نماز واجب باشد و يا  ــود، نمازش باطل مي ش ــالم متوّجه ش س

مستحّبي.
ــجده را فراموش كند و بعد از سالم   (مســألة ۹۱۷) اگر كسي يك س
ــت، يك سجده به نّيت قضاي سجدة  ــود، نمازش صحيح اس نماز متوّجه ش
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فراموش شده به جا مي آورد.
ــجده را فراموش كند و  ــا دو س ــر نمازگزار يك ي  (مســألة ۹۱۸) اگ
ــّهد يا بعد از تشّهد متوّجه شود، بايد  ــغول تشّهد شود، اگر در اثناي تش مش
برگردد و سجدة فراموش شده را تدارك كند، سپس تشّهد را دوباره بخواند.

 (مســألة ۹۱۹) اگر نمازگزار در حال برخاستن شك كند كه سجده را 
ــتادن شك  انجام داده يا نه؟ برمي گردد و انجام مي دهد، ولي اگر بعد از ايس

كند، به شك خود اعتنا نمي كند و نمازش را ادامه مي دهد.
 (مســألة ۹۲۰) اگر نمازگزار پيش از شروع به تشّهد شك كند كه آيا 
ــروع به  ــجده را انجام داده يا نه؟ بايد آن را انجام دهد، ولي اگر پس از ش س
ــم اهللا و باهللا ) شك كند، بنا را بر اين مي گذارد كه  ــّهد ( ولو به گفتن بس تش

انجام داده است و نمازش را ادامه مي دهد.
 (مسألة ۹۲۱) مستحب است بعد از سجده، هنگامي كه قامتش راست 

شد تكبير بگويد و به هنگام تكبير گفتن دستها را باال ببرد.
ــتحب است در سجده همة پيشاني را بر مهر يا هر   (مسألة ۹۲۲) مس
چيزي كه سجده بر آن جايز است بگذارد، و بيني اش را روي خاك بگذارد 

و پيش از سجده و بعد از آن تكبير بگويد.
ــجده گاه را با دهانش فوت كند و در   (مســألة ۹۲۳) مكروه است س

ميان دو سجده دستهايش را از زمين برندارد.
*  *  *

 



أحكام نماز .............................................................................. ١٧١

فصل دوازدهم
تشّهد و سالم

در نمازهاي دو ركعتي بعد از سر برداشتن از دّومين سجدة ركعت دّوم 
يكبار تشّهد گفتن واجب است. ولي در نمازهاي سه ركعتي و چهار ركعتي 

يكبار ديگر پس از سجده دّوم ركعت آخر بايد تشّهد بگويد.
ــت، ولي ركن نيست و لذا  ــّهد در نماز واجب اس  (مســألة ۹۲۴) تش
ــود، ولي اگر سهوًا كم يا زياد شود  ــود نماز باطل ش اگر عمدًا كم يا زياد ش
نماز باطل نمي شود. فقط در صورتي كه سهوًا كم شود به تفصيلي كه بيان 

خواهد شد بايد آن را بعد از نماز قضا كند.
ــهادتين و صلوات بر  ــهد ظاهر اين است كه ش  (مســألة ۹۲۵) در تش
پيامبر و اهل بيت آن حضرت به هر تعبيري باشد كفايت مي كند، ولي بهتر 

آن است كه بگويد:
ــريَك َلُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا  ــَهُد َاْن ال اِلَه اِالَّ اُهللا َوْحَدُه ال َش « َاْش

ٍد ». ٍد َو آِل ُمَحمَّ َعْبُدُه َو َرُسوُلُه، اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلي ُمَحمَّ
 (مسألة ۹۲۶) ظاهر اين است كه صلوات جزء تشّهد نيست، ولي بنابر 

احتياط واجب بايد گفته شود.
 (مســألة ۹۲۷) اگر تشّهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد 
ــدن به  ــيند و آن را تدارك نمايد، و اگر بعد از خم ش ــود بايد بنش متوّجه ش
ــجدة سهو به جا  ركوع يادش بيايد نماز را ادامه مي دهد و بعد از نماز دو س

مي آورد.
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ــالم بدهد و از نماز  ــّهد را فراموش كند و س  (مســألة ۹۲۸) اگر تش
ــود، آنگاه يادش بيايد كه تشّهد نگفته، آن را قضا مي كند و اگر در  خارج ش
ــّهد را مي گويد و سالم را دوباره  ــالم يادش بيايد برمي گردد و تش اثناي س

مي گويد.
ــهد را گفته يا  ــالم گفتن شك كند تش  (مســألة ۹۲۹) اگر در حال س
ــّهد را گفته است.  نه؟ نمازش را ادامه مي دهد و بنا مي گذارد بر اين كه تش
ــك در تشّهد پس از برخاستن به ركعت بعد، ولي اگر در  ــت ش همچنين اس

حال برخاستن شك كند بايد آن را انجام دهد.
ــت پيش از شروع به تشّهد يكي از جمله   (مســألة ۹۳۰) مستحب اس

هاي زير را بگويد:
۱ ) َاْلحَـْمُد هللاِِ .

۲ ) بِْسِم اهللاِ َو بِاهللاِ َواْلحَـْمُدهللاِ ِ َو َخْيُر اْالَ ْسماِء هللاِ ِ.
۳ ) بِْسِم اهللاِ َو بِالِه َواْلحَـْمُدهللاِ ِ َو اْالَ ْسماُء اْلحُـْسني ُكلُّها هللاِ ِ.

ــتحب است در حال تشّهد دستهايش را با انگشتان   (مسألة ۹۳۱) مس
بسته روي رانهايش بگذارد و نگاهش به طرف سينه اش باشد.

ــّهد سالم   (مســألة ۹۳۲) در آخرين ركعت هر نمازي بايد بعد از تش
بگويد و آن را مي توان با يكي از دو عبارت زير بيان كرد:

الُم َعَلْينا َو َعلي ِعباِداهللاِ الّصالِحيَن. ۱ ـ َالسَّ
الُم َعَلْيُكْم. ۲ ـ َالسَّ

الُم  ــالُم َعَلْيُكْم َو َرْحَمُة اهللاِ » و برتر از آن :« اَلسَّ  و بهتر از آن « َالسَّ
َعَلْيُكْم َو َرْحَمُة اهللاِ َوَبَركاُتُه » مي باشد.

الُم َعَلْينا » از نماز خارج شود،   (مسألة ۹۳۳) اگر نمازگزار با عبارت « َالسَّ
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الُم  الُم َعَلْيُكْم ... » را بر آن اضافه كند، ولي اگر با « اَلسَّ مستحب است كه « اَلسَّ
الُم َعَلْينا ... » مستحب نيست. َعَلْيُكْم ... » از نماز خارج شود، ديگر گفتن « اَلسَّ
ــتحب است بگويد: «  ــالمهاي واجب، مس  (مســألة ۹۳۴) پيش از س
ــالُم َعَلْيَك َايَُّها النَِّبي َو َرْحَمُة اهللاِ َو َبَركاُتُه » ، ولي نمي توان با آن  اَلسَّ

از نماز خارج شد.
 (مسألة ۹۳۵) سالم آخرين جزء نماز است و با گفتن سالم از نماز خارج 
مي شود و بعد از آن انجام دادن چيزهايي كه نماز را باطل مي كند مانعي ندارد.

 (مسألة ۹۳۶) نشستن در حال تشّهد و سالم واجب است و بايد بدن 
كامًال آرام باشد، چنانكه در مورد قرائت گفته شد.

 (مســألة ۹۳۷) كسي كه از نشستن ناتوان باشد، بايد در حال تشّهد و 
سالم بايستد، اگر نتواند به پهلوي راست بخوابد، اگر نتواند به پهلوي چپ، 

اگر از آن هم عاجز باشد به پشت مي خوابد.
الُم َعَلْيُكْم » گفتن براي امام، مأموم و منفرد   (مسألة ۹۳۸) يكبار « َالسَّ

كفايت مي كند.
 (مسألة ۹۳۹) نمازگزار مستحب است كه به هنگام سالم دادن با گوشة 
چشم و يا صورت به طرف راست اشاره كند و براي مأموم مستحب است اگر 
در طرف چپش كسي باشد، سالم ديگري گفته به سمت چپ نيز اشاره نمايد.

ــر سالم را فراموش كرده مشغول تعقيبات نماز شود،   (مسألة ۹۴۰) اگ
بايد برگردد و سالم را تدارك نمايد.

ــالم را فراموش كرده چيزهايي كه نماز را باطل   (مسألة ۹۴۱) اگر س
مي كند انجام داده است، در اينجا دو صورت است:

۱ـ  اگر كاري كه انجام داده، فقط در صورت عمد نماز را باطل مي كند، 
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مانند حرف زدن، سالم را مي دهد و نمازش صحيح است.
۲ ـ اگر كاري كه انجام داده، مطلقًا نماز را باطل مي كند، مانند برگشتن 

از قبله و باطل كردن وضو، نماز باطل مي شود.
ــك كند سالم   (مســألة ۹۴۲) اگر نمازگزار پس از فراغت از نماز ش
گفته يا نه؟ بنا را بر صّحت نماز مي گذارد و به شك خود اعتنا نمي كند. و 
ميزان در فراغت از نماز اين است كه خود را فارغ از آن بيابد، و مشغول كار 

ديگري چون تعقيبات، نماز ديگر و يا كار ديگري شده باشد.
ــداد ركعات نماز كامل   (مســألة ۹۴۳) اگر نمازگزار پيش از آنكه تع
ــود، اشتباهًا سالم بدهد، اگر هنگامي متوّجه شود كه مرتكب كاري نشده  ش
باشد كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند، نمازش را كامل مي كند 

و نماز صحيح است، در غير اين صورت نمازش باطل مي شود.
*  *  *
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فصل سيزدهم
ترتيب

بايد افعال نماز را به ترتيب انجام دهد، به اين معني كه با تكبرية االحرام 
نماز را شروع كند، در هر ركعتي حمد و سوره را پيش از ركوع انجام دهد، ركوع 
را پيش از سجده، سجده را پيش از تشّهد، و تشّهد را پيش از سالم انجام دهد.

 (مســألة ۹۴۴) اگر كسي عمدًا ترتيب را به هم بزند نمازش باطل مي 
شود، ولي اگر از روي سهو يا جهل ترتيب را به هم بزند چهار صورت دارد:

ــر مقّدم بدارد، مثل اين كه پيش از ركوع  ــر ركني را بر ركن ديگ ۱ ) اگ
هر دو سجده را انجام دهد و يا هر دو سجده را ترك كند و به ركوع ركعت 

بعدي برود، نمازش باطل است.
۲ ) اگر غير ركن را بر ركن مقّدم بدارد، مثًال ركوع نكرده يك سجده انجام 
دهد، برمي گردد ركوع را انجام مي دهد، سپس آن سجده را دوباره انجام مي دهد.

ــّهد را در ميان  ــر غير ركن مقّدم بدارد، مثًال تش ــر غير ركن را ب ۳ ) اگ
ــجده دّوم را انجام  ــجده انجام دهد، در اين صورت نيز برمي گردد س دو س

مي دهد، سپس تشّهد را اعاده مي كند.
ــّهد مقّدم  ــر ركن را بر غير ركن مقّدم بدارد، مثًال ركوع را بر تش ۴ ) اگ
ــده،  ــدارد، در اين صورت نمازش را ادامه مي دهد، پس اگر آنچه ترك ش ب
تشّهد يا يك سجدة باشد، آن را بعد از نماز قضا مي كند. تفصيل اين مسأله 

در مسأله ۱۱۶۵ ـ ۱۱۷۰ بيان شده است.
*  *  *
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فصل چهاردهم
مواالت

ــوره، تسبيحات اربعه، تشّهد، سالم و ديگر ذكرهاي واجب  در حمد، س
نماز بايد حروف يك كلمه پشت سر هم و بدون فاصله ادا شود، به طوري 
كه عرفًا به آن يك كلمه گفته شود و بنابر احتياط واجب بايد ميان حرف جّر 
ــف و معطوف، ميان حرف ندا و منادي، ميان  ــرور آن، ميان حرف عط و مج

مضاف و مضاف اليه و ميان الف و الم و مدخول آن فاصله نيفتد.
ــاز ـ بنابر احتياط واجب ـ   (مســألة ۹۴۵) مواالت در ميان اجزاي نم
معتبر است و بايد در ميان آنها به مقداري فاصله نباشد كه از نظر اهل شرع 

صورت نماز از بين برود، ولي اگر سهوًا فاصله بيفتد مانعي ندارد.
 (مســألة ۹۴۶) طول دادن ركوع، سجده، خواندن سوره هاي طوالني، 
ــواالت نماز ضرري  ــد، به م ــر چه به نّيت جزئيت نباش ــه، اگ اذكار و ادعي

نمي رساند.
*  *  *

بخش الحاقي
پيرامون تعقيبات نماز

ــدن از نماز مشغول ذكر، دعا و  ــته است نمازگزار بعد از فارغ ش شايس
تالوت قرآن شود، اين عمل را « تعقيبات » مي نامند.

از جمله تعقيبات نماز است:
۱ ) سه بار تكبير گفتن بعد از سالم، و باال بردن دستها در آن حال.
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۲ ) پناه بردن به خدا از آتش جهنم.
۳ ) درخواست بهشت كردن.

۴ ) تقاضاي تزويج حورالعين نمودن.
ــر ۳۴ مرتبه، الحمدهللا ۳۳ بار،  ــبيح حضرت زهرا B ( اهللا اكب ۵ ) تس

سبحان اهللا ۳۳ بار ).
۶ ) ختم كردن تسبيح حضرت زهرا B با « ال اله اّال اهللا ».

ــبيح تربت بگويد،  ــبيح حضرت زهرا B را با تس ــتحب است تس مس
ــاك قبر امام  ــبيح تربت ( از خ ــي تس ــت: اگر كس ــه در حديث آمده اس ك
حسين A ) را در دستش بگرداند، تسبيح مي گويد و ثوابش براي صاحب 

تسبيح نوشته مي شود، اگر چه از آن غافل باشد.
ــت  ــتحب اس ــتحب، مس  (مســألة ۹۴۷) بعد از هر نماز واجب و مس
ــكر كند. و در حديث صحيح از امام صادقA روايت  ــجده ش نمازگزار س

شده، فرمود:
 « سجدة شكر بر هر مسلماني واجب است، نماز به وسيلة آن كامل مي 

شود، خداوند خشنود مي گردد و فرشتگان مباهات مي كنند ».
ــتحب است دو سجده به عنوان سجده شكر انجام دهد و در ميان  و مس
ــورت را روي خاك بگذارد،  ــاني، يا دو طرف ص ــجده دو طرف پيش دو س

نخست طرف راست، سپس طرف چپ را.
ــكر اوراد و اذكار فراواني روايت شده، و اگر سه بار  ــجده ش و براي س

بگويد :« شكرًا هللا » كفايت مي كند.
و مستحب است پس از برداشتن سر از سجدة شكر، سجده گاهش را با 
دستش مسح كند و آنرا بر صورت، سينه و ديگر قسمتهاي جلو بدنش بكشد.
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ــجده كردن براي غير خداوند حرام است، اگر چه   (مســألة ۹۴۸) س
براي پيامبران، امامان، معصومين و ديگر اولياي خداوند باشد.

سجده فرشتگان براي خدا بود، نه حضرت آدم و سجده برادران حضرت 
يوسف نيز براي خدا بود، نه حضرت يوسف. و سجده شكر كردن در مشاهد 
مشّرفه براي خداوند متعال مانعي ندارد، و اين سجده به عنوان شكرگزاري 
ــت كه توفيق تشّرف به مشاهد مشّرفه، سعادت حضور در  خداوند مّنان اس
ــن متبّركه و لياقت دعا و نيايش در آن حرمهاي مطّهر را عنايت فرموده  اماك
ــه عناياتش را دائمي و روز افزون بفرمايد. ــت. از خداوند مي خواهيم ك اس

*  *  *
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فصل پانزدهم
مبطالت نماز

چيزهايي كه نماز را باطل مي كنند عبارتند از:
اّول: از دست دادن برخي از شرايط نماز، مانند پوشش تن و پاكي بدن، 

كه به تفصيل در اين رابطه سخن گفته ايم.
ــل را باطل مي كند، چه عمدي  دّوم: روي دادن چيزي كه وضو يا غس
باشد، يا سهوي و يا از روي ناچاري. به جز استحاضه و كسي كه نمي تواند 
از بيرون آمدن بول و غائط جلوگيري كند، كه احكام آنها به تفصيل بيان شد.

 (مسألة ۹۴۹) اگر در آخرين جزء سالم واجب، وضو يا غسلش باطل 
شود، بنابر احتياط واجب مطلقًا نمازش باطل مي شود.

ــوم: انحراف از قبله با تمام بدن، اگر چه زياد هم نباشد، چه عمدي  س
ــد كه اين  ــهوي و چه از روي ناچاري، مگر اين كه ناچار باش ــد، چه س باش

گونه نماز بخواند، مانند كسي كه در كشتي نماز مي خواند.
 (مسألة ۹۵۰) كسي كه سينه و شكم و قسمتهاي جلو بدنش به طرف 
ــد مكروه است،  ــت، اگر صورتش را از قبله برگرداند، اگر زياد نباش قبله اس
ولي اگر زياد باشد و عمدي باشد، نمازش باطل مي شود، اما اگر سهوي يا 

در نماز مستحّبي باشد، باطل نمي شود.
چهارم: انجام دادن كاري كه صورت نماز را به هم مي زند.

 (مســألة ۹۵۱) اگر نمازگزار كاري انجام دهد كه اهل شرع بر حسب 
ــت آورده اند تصّور كنند كه او ديگر مشغول  ــريعت به دس آنچه از احكام ش
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نماز نيست، بنابر احتياط واجب نمازش باطل مي شود، مانند:
۱ ) سكوت طوالني، بدون اشتغال به ذكر.

ــوم خاّصي را مي  ــود و مفه ــي كه از دهانش خارج مي ش ۲ ) صداهاي
سازند، اگر چه سخن گفتن آن صدق نكند.

۳ ) كف زدن و رقصيدن و ديگر كارهاي لهو.
۴ ) اشاره هايي كه به مفهوم فحش و ناسزا باشد.

۵ ) كارهاي دستي، چون دوزندگي و بافندگي به مقدار چشمگير.
۶ ) خوردن و آشاميدن به مقدار قابل توّجه .

 (مسألة ۹۵۲) اگر در ميان نماز غذائي را كه در دهان و در الي دندانها مانده 
فرو ببرد و يا اگر قند و امثال آن در دهانش باشد و به تدريج آب شود، مانعي ندارد.

ــغول دعاي نماز وتر است و قصد روزه   (مســألة ۹۵۳) كسي كه مش
دارد، اگر تشنه باشد و وقت تنگ شده باشد، مي تواند به سوي آب برود، آب 
بياشامد و برگردد و دعاهاي نمازش را ادامه دهد و نمازش باطل نمي شود.

ــط نماز براي هشدار دادن كسي   (مســألة ۹۵۴) اگر نمازگزار در وس
ــت به رانش بزند، يا با عصا و امثال  ــتهايش را به يكديگر بزند، يا با دس دس
ــوي كسي،  ــنگ ريزه به س آن به ديوار بزند مانعي ندارد. چنانكه انداختن س
ــت براي توّجه كسي، پرتاب كردن سنگ براي دفع سگ و  حركت دادن دس

امثال آن و كشتن مار و عقرب و امثال آنها در حال نماز مانعي ندارد.
 (مسألة ۹۵۵) اگر نمازگزار در حال نماز خم شود كه چيزي را از زمين 
بردارد و يا چيزي را به كسي بدهد مانعي ندارد. همچنين اگر زن در اثناي نماز 
بنشيند كه بچه اش را بردارد، شير دهد، ساكت كند و امثال آنها از چيزهايي 
كه از نظر اهل شرع منافات با نماز خواندن ندارد، ضرري به نماز نمي رساند.
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ــاري  ناچ روي  از  ــه  چ ــر  اگ ــدي،  عم زدن  ــرف  ح پنجــم: 
ــدن  ــام ش ــال تم ــه خي ــه ب ــر چ ــهوي، اگ ــرف زدن س ــي ح ــد، ول باش
ــود. ش ــي  نم ــل  باط ــازش  نم و  ــدارد  ن ــي  مانع ــد،  باش ــازش  نم

ــدن حروف از دهان  ــور از حرف زدن، خارج ش  (مســألة ۹۵۶) منظ
ــد، اگر چه  ــردم، در مقام بيان مطلب مي باش ــه صورت معمول در ميان م ب
منظوري نداشته باشد، و آن را به صورت مهمل بر زبان جاري كرده باشد.

ــك حرفي بر زبان جاري كند كه   (مســألة ۹۵۷) اگر نمازگزار كلمة ي
معني داشته باشد، نمازش باطل مي شود و اگر كلمة يك حرفي بدون معني 

نيز بر زبانش جاري كند، بنابر احتياط واجب نمازش باطل مي شود.
 (مسألة ۹۵۸) در چند مورد سخن گفتن نماز را باطل نمي كند.
۱ ) تالوت قرآن ( غير از چهار آيه اي كه سجدة واجب دارند ).

۲ ) ذكر خدا و رسول خدا Jبه قصد ستايش و پيامبر خدا.
 (مسألة ۹۵۹) اگر نمازگزار بگويد: « خداوند به فالني پسري عطا كرد » يا 
بگويد: « پيامبر اكرم Jبا كافران پيكار كرد » بنابر احتياط واجب ذكر به شمار 
نمي آيد و نمازش باطل مي شود، پس ذكر بايد به قصد تعظيم و ستايش باشد.

۳ ) دعا و نيايش، مشروط بر اين كه به صورت مناجات و خطاب به خداوند 
ــي را بيامرز ». ولي اگر بگويد: « خداوند  ــد، مثًال بگويد: « خداوندا فالن باش
بيامرزد فالني را » يا خطاب به كسي بگويد: « خدا ترا بيامرزد » جايز نيست.

۴ ) پاسخ سالم، نه تنها جايز بلكه واجب است.
ــالم در اثناي نماز بايد به همان تعبيري باشد   (مســألة ۹۶۰) پاسخ س
ــالم كننده بر زبان آورده است، پس اگر « سالم » گفته، بايد در پاسخ  كه س
بگويد :« سالم »، اگر « سالم عليكم » گفته، پاسخ نيز « سالم عليكم » مي 
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باشد، و اگر « الّسالم عليكم » گفته، باز هم بايد « الّسالم عليكم » بگويد.
 (مسألة ۹۶۱) اگر سالم كننده غير از سالم تحّيات ديگري نيز ضميمه 
ــالم اكتفا كند، پس اگر سالم كننده بگويد :«  ــخ س كند، نمازگزار بايد به پاس
ــالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »، نمازگزار ـ بنابر احتياط واجب ـ  الّس

بايد فقط بگويد :« الّسالم عليكم ».
ــد :« صّبحكم اهللا  ــي مثًال به نمازگزار بگوي  (مســألة ۹۶۲) اگر كس
ــخش را بدهد  ــخ بگويد و اگر پاس بالخير » نمازگزار نمي تواند به او پاس

نمازش باطل مي شود.
ــالم در نماز و غير آنـ  بنابر احتياط واجبـ    (مســألة ۹۶۳) پاسخ س
بايد به صورتي باشد كه سالم دهنده آن را بشنود و پاسخ دادن با اشارة سر 

و دست كفايت نمي كند و زياد بلند كردن صدا در نماز مكروه است.
 (مسألة ۹۶۴) در موردي كه شنوانيدن جواب سالم ممكن نباشد، الزم 
نيست كه بيش از حّد متعارف داد بزند، بلكه پاسخ آهسته كفايت مي كند، ولي بنابر 
احتياط واجب بايد با اشارة سر و دست به او بفهماند كه سالمش را پاسخ گفت.

 (مسألة ۹۶۵) جواب سالم واجب كفائي است، پس اگر كسي خطاب 
ــخ  ــالم كند، اگر يكي از آنها ـ ولو بّچة ممّيزي ـ به او پاس به يك جمعي س

بدهد كفايت مي كند، اگر چه مستحب است كه ديگران نيز پاسخ دهند.
 (مسألة ۹۶۶) اگر شخصي وارد مجلسي شده سالم بدهد، اگر نمازگزار 
بداند يا احتمال بدهد كه سالم دهنده او را قصد نكرده، او نمي تواند پاسخ 
سالم را بدهد، و اگر بداند كه او را نيز قصد كرده، اگر شخص ديگري پاسخ 
ــخ بدهد، ولي اگر ديگري پاسخ داد، بنابر  ــت كه پاس ندهد، بر او واجب اس

احتياط واجب او نبايد پاسخ بدهد.
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ــخره، يا به زحمت  ــوخي، مس ــي به عنوان ش  (مســألة ۹۶۷) اگر كس
انداختن سالم بدهد، پاسخ سالمش واجب نيست.

ــي مستحب است، ولي بهتر   (مســألة ۹۶۸) سالم كردن براي هر كس
ــتر، ايستاده بر  ــت كه كوچكتر به بزرگتر، جماعت كمتر به جماعت بيش اس

نشسته، سواره بر پياده و پياده بر نشسته سالم كند.
 (مسألة ۹۶۹) بنابر احتياط واجب نبايد مسلمان در سالم كردن بر كافر 
ــي بگيرد، مگر اين كه به داليل شرايط خاص زندگي سالم نكردن جفا  پيش
ــمار آيد. و اگر كافر سالم كند. نبايد به او جواب كامل داده شود، بلكه  به ش

در پاسخ به جملة « سالم » يا « عليكم » بسنده مي كند.
ششم: خنده كردن عمدي كه صدادار باشد، اگر چه به صورت بي اختيار 

و بدون قهقهه باشد بنابر احتياط واجب.
ــد،   (مســألة ۹۷۰) اگر نمازگزار لبخند بزند و لبخندش بي صدا باش
نمازش باطل نمي شود، همچنين خنده اي كه از روي سهو يا جهل به مسأله 

باشد به نمازش ضرري نمي رساند.
ــت  هفتم: گرية عمدي با صدا براي امور دنيوي، مانند ياد مرده، از دس

دادن مال و ترس از ستمگر، بنابر احتياط واجب اگر چه بي اختيار باشد.
 (مسألة ۹۷۱) اگر نمازگزار در اثناي نماز براي ترس از خدا، در مقام 
مناجات با خدا و يا براي تقاضاي حاجت ديني، يا دنيوي گريه كند، مانعي ندارد.

ــتD و گريه براي مصائبي كه به   (مســألة ۹۷۲) گريه براي اهل بي
اهل بيت و شيعيان آنها وارد شده، اگر به شئون اخروي برگردد مانعي ندارد.

 (مسألة ۹۷۳) گريه براي حق و حقيقت و براي اظهار تأّثر از جناياتي 
ــق و عالقه به آنان به جهت رابطه اي  ــده و براي عش كه بر اهل بيت واقع ش
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كه با پروردگار دارند، مانعي ندارد.
 (مســألة ۹۷۴) اما گريه اي كه براي امور دنيوي باشد و صرفًا از روي 
ــات باشد، بنابر احتياط واجب نماز را باطل مي كند، مگر  عواطف و احساس

اين كه سهوًا و يا از روي جهل به مسألة باشد.
ــتم: تكفير، و آن گذاردن دستها روي يكديگر به عنوان خضوع و   هش
خشوع بيشتر در برابر پروردگار است، كه اگر در اين كار ترويج باطل باشد 
و يا به عنوان يكي از شرايط نماز انجام پذيرد بدعت و حرام است و با توّجه 
به حرمت آن، نماز هم باطل مي شود، در غير اين صورت ظاهرًا مكروه است.

ــهوًا تكفير كند نمازش باطل نمي شود، و   (مسألة ۹۷۵) اگر كسي س
به خاطر تقّيه هم مانعي ندارد، حّتي در مواردي ممكن است واجب باشد.

ــوره مباركة حمد است كه حرام است و  نهم: گفتن « آمين » بعد از س
ــهوًا يا براي تقّيه باشد  ــود، ولي اگر س بنابر احتياط واجب نماز باطل مي ش

مانعي ندارد و شايد در مواردي هم واجب باشد.
 (مســألة ۹۷۶) اگر نمازگزار شك كند آيا يكي از مبطالت نماز انجام 

پذيرفته است يا نه؟ بنا مي گذارد بر اين كه انجام نيافته است.
 (مسألة ۹۷۷) اگر نمازگزار پس از فراغت از نماز شك كند آيا نمازش 

را صحيح انجام داده است يا نه؟ بنا را بر صّحت آن مي گذارد.
 (مسألة ۹۷۸) قطع كردن نماز مستحّبي جايز است و قطع كردن نماز 
ــت، مانند:  واجب براي كاري كه ارزش ديني يا دنيوي فراوان دارد جايز اس
ــتحبات فوري، حفظ مال و حيوان و رسيدن  اداي َدين، انجام واجبات يا مس

به بدهكار، در غير اين صورت ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست.
*  *  *
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 بحث پايانی
در هر حال درود و صلوات فرستادن بر رسول اكرمJ مستحب است، 
به ويژه در حال ركوع، سجود، سر بريدن حيوان، عطسه كردن و ياد خدا نمودن.

 (مسألة ۹۷۹) براي كسي كه نام نامي رسول گرامي را بر زبان جاري كند 
و يا نام آن حضرت در حضورش برده شود، مستحب مؤّكد است كه درود و 
ــتد، اگر چه در حال نماز باشد، و ترك آن بدون عذر كراهت  صلوات بفرس
ــد. ــت حرام باش ــديده دارد، و اگر از روي بي رغبتي ترك كند ممكن اس ش

 (مسألة ۹۸۰) وظيفة درود و صلوات بر پيامبر اكرمJ جز با ضميمه 
كردن « َو آلِِه » ادا نمي گردد، چنانكه روايات فراواني از طريق شيعه و سّني 
ــيعيان و شيفتگان خاندان  ــده، و به همين دليل براي ش در اين رابطه وارد ش
ــت، كه خداوند بر عّزت و منزلتشان  ــعار درآمده اس ــالت به صورت ش رس

بيفزايد.
*  *  *
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فصل شانزدهم
نماز جمعه

ــمردن نمازهاي واجب ياد آور شديم، در زمان  چنانكه قبًال هنگام بر ش
ــت در روز جمعه  ــت حضرت ولي عصر ارواحنا فداه، مكّلف مخّير اس غيب

نماز جمعه و يا نماز ظهر را بخواند.
 (مسألة ۹۸۱) نماز جمعه دو ركعت است و در هر ركعت يك حمد و يك 
سوره مانند ديگر نمازهاي دو ركعتي خوانده مي شود، اّما چند ويژگي دارد:

۱ ) در نماز جمعه دو خطبه به جاي دو ركعت خوانده مي شود.
ــود و به صورت فرادي  ۲ ) نماز جمعه حتمًا بايد با جماعت خوانده ش

مشروع نيست.
۳ ) حمد و سورة نماز جمعه بايد بلند خوانده شود.

۴ ) در نماز جمعه دو قنوت مستحب است، يكي در ركعت اّول بعد از 
حمد و سوره و پيش از ركوع، ديگري در ركعت دّوم پس از برخاستن از ركوع.
ــت در ركعت اّول بعد از حمد سورة «  ــتحب اس ۵ ) در نماز جمعه مس

جمعه » و در ركعت دّوم سوره « منافقون » خوانده شود.
ــا را بخواند و اگر  ــخصًا خطبه ه ــد امام جمعه ش  (مســألة ۹۸۲) باي

ديگري خطبه بخواند كفايت نمي كند.
 (مســألة ۹۸۳) بايد خطيب جمعه خطبه را در حال ايستاده بخواند و 

ميان دو خطبه با نشست كوتاهي فاصله بيندازد.
ــتايش پروردگار را انجام   (مســألة ۹۸۴) بايد در خطبه اّول حمد و س
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ــفارش كند و سوره اي از قرآن را تالوت نمايد  داده، به تقوا و پرهيزكاري س
ــتايش پروردگار بر پيامبر و اهل بيت آن حضرت  و در خطبة دّوم پس از س

درود بفرستد.
 (مسألة ۹۸۵) بنابر احتياط واجب، بايد در خطبه دّوم بعد از نام نامي 
رسول گرامي، اسامي ائّمه : را به ترتيب بر زبان جاري كرده، بر آنان درود و 

صلوات بفرستد، آنگاه بر مؤمنين و مؤمنات طلب آمرزش نمايد.
ــتايش پروردگار و  ــته است در خطبه اّول به س  (مســألة ۹۸۶) شايس
بيان عظمت حضرت احديت بپردازد، و در خطبة دّوم به هشدار دادن مردم 
ــردازد و از آنچه در اقطار  ــت بپ ــان آنچه مصلحت دين و دنياي آنهاس و بي
ــه مردم را در برابر حوادث  ــخن بگويد و وظيف و اكناف جهان مي گذرد س

جهاني گوشزد نمايد.
 (مســألة ۹۸۷) بنابر احتياط واجب، بايد خطيب جمعه در حال ايراد 
خطبه با طهارت باشد و شرايط پاكي از حدث و خبث الزم را دارا باشد، مقدار 
واجب از دو خطبه را به عربي بخواند و به مقدار متعارف صدايش را بلند كند.

 (مســألة ۹۸۸) در نماز جمعه شايسته است شركت كنندگان به خطبه 
ــگام خطبه خواندن  ــد و صحبت كردن نمازگزاران به هن ــا گوش فرا دهن ه

خطيب جمعه حرام است.
 (مســألة ۹۸۹) براي صّحت و مشروعّيت نماز جمعه شرايطي هست 

كه از آن جمله است:
ــيدن وقت، ولي جايز است خطبه ها را پيش از وقت شروع  ۱ ) فرا رس
كند و در اّول وقت از آنها فارغ شده وارد نماز شود در غير اين صورت بايد 
ــد و اگر از اّول وقت تأخير  ــروع به خواندن خطبه ها بنماي در اّول وقت ش
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بيندازد، بنابر احتياط واجب از نماز ظهر كفايت نمي كند.
ــد اگر چه براي زن و  ــدن پنج مرد كه يكي از آنها امام باش ــرد آم ۲ ) گ
ــروعّيت نماز  ــت، ولي براي مش ــركت در نماز جمعه جايز اس كودك نيز ش

جمعه ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد حداقل پنج نفر مرد اجتماع نمايند.
۳ ) در كمتر از يك فرسنگـ  كه تقريبًا شش كيلومتر مي شودـ  دو نماز 
جمعه برگزار نمي شود. و اگر خوانده شود، هر كدام كه جلوتر برگزار شده 
ــرايط صحت نماز جمعه را دارا بوده، صحيح و دّومي باطل مي شود و  و ش

اگر همزمان آغاز شوند هر دو باطل مي باشند.
 (مسألة ۹۹۰) كسي كه به خطبه هاي نماز جمعه نرسيده، اگر به خود 

نماز برسد و آن را با امام بخواند كفايت مي كند.
ــد و اقتدا   (مســألة ۹۹۱) اگر نمازگزار به ركعت دّوم نماز جمعه برس
ــد و همراه امام به ركوع برود، نماز جمعه را درك كرده و ركعت دّوم را  كن

خودش تكميل مي كند، ولي بايد حمد و سورة آن را بلند بخواند.
 (مسألة ۹۹۲) اگر كسي پس از ركوع ركعت دّوم به جايگاه نماز جمعه 
برسد، او ديگر به نماز جمعه نرسيده و بايد نماز ظهر را چهار ركعتي بخواند.

ــر ما واجب تعييني  ــي كه نماز جمعه در عص  (مســألة ۹۹۳) از آنجاي
نيست، بلكه واجب تخييري است، شركت كردن در آن هنگام شنيدن اذان آن 
واجب نيست و در نتيجه اشتغال به داد و ستد در آن زمان حرام نمي باشد.

 (مســألة ۹۹۴) مستحب است در زمستان و تابستان امام جمعه عمامه 
ــر دوش بيندازد و به چيزي  ــر بگذارد و عبائي از ُبرد يمني يا عدني ب ــر س ب

چون عصا و كمان تكيه نمايد.
*  *  *
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فصل هفدهم
نماز آيات

ــت، مگر زني كه در حال حيض يا  ــاز آيات بر هر مكّلفي واجب اس نم
نفاس باشد، كه بر آنها نه ادا و نه قضاي آن واجب نيست.

 (مسألة ۹۹۵) نماز آيات به واسطة چهار چيز واجب مي شود:
۱ ـ كسوف ( خورشيد گرفتگي )

۲ ـ خسوف ( ماه گرفتگي )
۳ ـ زلزله ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر چه باعث ترس و وحشت نشود.

ــياه و هر بالي آسماني كه موجب  ــرخ و س ۴ـ  رعد و برق و بادهاي س
ترس و وحشت اكثريت مردم بشود.

ــن و فرو رفتگي (  ــاي زميني چون رانش زمي  (مســألة ۹۹۶) در باله
ــف ) اگر موجب ترس و وحشت اكثر مردم شود، بنابر احتياط واجب  خس

نماز آيات واجب مي شود.
ــب  ــت كه بر حس ــت اين اس  (مســألة ۹۹۷) ميزان در ترس و وحش
ــري چنين حادثه اي ترس آور و وحشتناك باشد، اگر چه ممكن  سرشت بش
ــت در اثر تكرار آن مردم عادت كنند يا دلها را قساوت بگيرد و يا در اثر  اس

توجيه علمي حوادث و امثال آن چندان ترسناك نباشد.
ــر منطقه اي اّتفاق بيفتد فقط   (مســألة ۹۹۸) موجبات نماز آيات در ه
براي اهل آن منطقه و جاهاي نزديك به آن كه عرفًا پيوسته و وابسته به آنجا 

به شمار مي آيند، نماز آيات واجب مي شود، نه سرزمينهاي دور دست.
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ــيد و ماه، از   (مســألة ۹۹۹) وقت نماز آيات در مورد گرفتن خورش
لحظه اي كه شروع به گرفتن مي كنند آغاز مي شود و تا باز شدن كامل آنها 

ادامه دارد، و بهتر است پيش از شروع به باز شدن آنها انجام شود.
 (مســألة ۱۰۰۰) در زلزله و حوادث جّوي ظاهر اين است كه بايد در 
نخستين لحظات رخ دادن آنها شروع به نماز آيات شود، به طوري كه عرفًا 

گفته شود كه در حين بروز آن حادثه نماز آيات خوانده شد.
ــوادث جّوي ادامه پيدا كند بايد   (مســألة ۱۰۰۱) اگر زلزله و ديگر ح

پيش از پايان يافتن آن اقدام به نماز آيات بشود.
 (مسألة ۱۰۰۲) اگر كسي هنگام خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي مّطلع 
نشود تا كامًال باز شوند، اگر همه قرص آنها گرفته باشد، بايد قضاي آن را به 
ــمتي از آنها گرفته باشد، قضاي آن واجب نمي شود. جا آورد، ولي اگر قس

ــيد گرفتگي و ماه گرفتگي  ــي هنگام خورش  (مســألة ۱۰۰۳) اگر كس
مّطلع شود، ولي نماز آيات را نخواند، بايد قضاي آن را بخواند، اگر چه همه 

قرص آنها نگرفته باشد.
 (مســألة ۱۰۰۴) در مورد زلزله و ديگر حوادث جّوي نيز اگر هنگام 
وقوع آنها مّطلع شود و نماز آيات را نخواند، بنابر احتياط واجب بايد قضاي 

آن را به جا آورد، ولي اگر مطّلع نشده باشد نيازي به قضا نيست.
 (مســألة ۱۰۰۵) نماز آيات دو ركعت است، در هر ركعتي پنج ركوع 
دارد كه بايد پيش از هر ركوعي چيزي از حمد و سوره را بخواند و بعد از 
ــجده برود و در ركعت  ــتد و بعد از ركوع پنجم به س هر ركوعي كامًال بايس

دّوم تشّهد و سالم نماز را به جا آورد.
 (مسألة ۱۰۰۶) نماز آيات را به دو صورت مي توان انجام داد:



أحكام نماز .............................................................................. ١٩١

ــوره بخواند ( يعني در هر  ــش از هر ركوعي يك حمد و يك س ۱ ) پي
ركعت پنج حمد، پنج سوره و پنج ركوع به جا آورد ).

ــمتي از يك سوره را بخواند  ــورة حمد قس ۲ ) در هر ركعت پس از س
ــمت ديگري از آن سوره را  ــپس از ركوع برخيزد و قس و به ركوع برود، س
ــمت سوم آن سوره را بخواند،  ــته قس بخواند و به ركوع برود، آنگاه برخاس
ــپس به ركوع رفته برخيزد و قسمت چهارم آن را بخواند، آنگاه به ركوع  س
رفته برخيزد و قسمت پنجم آن سوره را بخواند و به پايان برساند، سپس به 
ركوع رفته، از ركوع برخاسته به سجده برود و در ركعت دّوم نيز چنين كند.

 (مســألة ۱۰۰۷) در نماز آيات مي تواند يك ركعت را به يك كيفيت 
ــت ديگر را به كيفيت ديگر بخواند، مثًال در ركعت اّول بعد از تكبير  و ركع
ــورة حمد و يك سوره كامل بخواند و به ركوع برود، سر از ركوع بردارد  س
ــوره كامل بخواند و به ركوع برود تا پنج مرتبه سپس به سجده  و حمد و س
ــجده نموده، برخيزد و سورة حمد را بخواند و يك آيه از سورة  رفته، دو س
قدر راـ  به عنوان مثالـ  بخواند و به ركوع رفته، از ركوع برخيزد و آية ديگر 

آن را بخواند، و به ركوع برود و بدينگونه ركعت دّوم را به پايان برساند.
 (مســألة ۱۰۰۸) اگر كسي در يك ركعت از نماز آيات هر دو كيفيت 
ــورة حمد را  ــع كند مانعي ندارد، مثل اينكه بعد از تكبرية االحرام س را جم
ــيم كرده بعد از هر آيه به ركوع  ــوره اي را به چهار قسمت تقس بخواند و س
برود و بعد از ركوع چهارم حمد و يك سوره كامل بخواند و به ركوع برود.

 (مسألة ۱۰۰۹) كسي كه سوره اي را تقسيم مي كند بايد پيش از ركوع 
پنجم هر ركعت سوره را كامل كند و اگر به كمتر از پنج قسمت تقسيم كرده 
باشد، پس هنگامي كه سوره به پايان رسيد، بايد پس از سر برداشتن از ركوع 
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ــورة ديگري را آغاز كند و پيش از ركوع  ــورة حمد را بخواند و س بعدي س
پنجم آن را تكميل نمايد و بنابر احتياط واجب هرگز قبل از تكميل سوره به 
ركوع پنجم نرود و به بعضي از سوره اكتفا نمي كند اگر چه در ركوع سابق 

از اين ركعت سوره را تمام كرده باشد.
 (مسألة ۱۰۱۰) نماز آيات دو ركعت است و احكام دو ركعتي در آن 
ــي در تعداد ركعتهاي آن شك كند، اگر به يكي  ــت، و لذا اگر كس جاري اس
ــك، ظّن پيدا كند به آن عمل مي كند و اگر فكرش به جائي  از دو طرف ش

نرسد نمازش باطل مي شود.
 (مسألة ۱۰۱۱) هر ركوعي در نماز آيات يك ركن است و لذا اگر يك 

ركوع عمدًا يا سهوًا كم يا زياد بشود، نمازش باطل مي شود.
ــك كند، كه مثًال سه  ــي در تعداد ركوعها ش  (مســألة ۱۰۱۲) اگر كس

ركوع به جا آورده يا چهار ركوع؟ بنا را بر كمتر مي گذارد.
 (مسألة ۱۰۱۳) نماز آيات از نظر اجزاء، شرايط، اذكار واجبه و مستحّبه 

و شك بعد از محل و غيره همانند نمازهاي يومّيه است.
 (مسألة ۱۰۱۴) در نماز آيات مستحب است پيش از ركوع دّوم چهارم، 
ــتم، و دهم قنوت بگيرد و مي تواند به برخي از آنها اكتفا نمايد. ــم، هش شش

 (مسألة ۱۰۱۵) در نماز آيات بعد از ركوع پنجم از هر ركعتي مستحب 
است بگويد :« َسِمَع اُهللا لَِمْن َحِمَدُه »، بلي عيب ندارد كه بقصد رجاء مطلوبيت 
تكبير را نيز بگويد و بعد از ديگر ركوعها و پيش از همة ركوعها تكبير بگويد.

ــت نماز آيات با جماعت خوانده شود،   (مســألة ۱۰۱۶) مستحب اس
ــاقط مي شود، ولي ديگر اذكار  ــوره از مأموم س و در اين صورت حمد و س

واجبه را بايد بگويد.
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 (مســألة ۱۰۱۷) در نماز آيات، اگر در هر ركعتي پيش از ركوع اّول 
ــود، و در  ــد جماعت محقَّق مي ش اقتدا كند و يا در ركوع اّول و به امام برس

غير اين صورت محّل اشكال است.
ــيد گرفتگي و ماه گرفتگي با مشاهدة شخص   (مسألة ۱۰۱۸) خورش
ــود، ولي با پيش بيني منجمين كه  و با گواهي دادن دو نفر عادل ثابت مي ش

مستند به مشاهده نيست ثابت نمي شود.
 (مســألة ۱۰۱۹) اگر چندين موجب نماز آيات روي دهد، نماز آيات 

نيز به آن تعداد واجب مي شود.
 (مســألة ۱۰۲۰) اگر يكي از موجبات نماز آيات چندين بار رخ دهد 

به همان تعداد نماز آيات بر او واجب مي شود.
 (مسألة ۱۰۲۱) كسي كه چندين نماز آيات عهدة اوست، به هنگام خواندن 
نماز آيات الزم نيست سبب و عّلت آن را تعيين كند، خواه ادا باشد يا قضا.

*  *  *
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فصل هجدهم
نماز قضا

ــهوًا، از روي فراموشي، از روي  ــي نمازهاي يومّيه را عمدًا، س اگر كس
ــل ديگر در وقتش نخواند، بايد  ــل، يا در اثر غلبة خواب و يا به هر دلي جه

قضاي آن را انجام دهد.
ــي از اجزاء و يا  ــه به جهت فقدان يك  (مســألة ۱۰۲۲) هر نمازي ك
شرايط آن، به صورت باطل خوانده شده و مي بايست در وقتش تكرار شود، 

اگر آن را در وقتش تكرار نكرده، بايد قضاي آن را به جا آورد.
 (مســألة ۱۰۲۳) در چندين مورد نمازي كه ترك شده قضا ندارد، كه 

از آن جمله است:
۱ ) نمازي كه كودك پيش از بلوغ ترك كرده.

ــبب  ــت ديوانگي نخوانده، و اگر چه س ــه ديوانه در وق ــازي ك ۲ ) نم
ديوانگي شده باشد.

ــي ترك كرده، اگر چه خود سبب  ــان در حال بيهوش ۳ ) نمازي كه انس
بيهوشي خود شده باشد.

۴ ) نمازي كه كافر در دوران كفر نخوانده است.
۵ ) نمازي كه زن حائض در اّيام عادت ماهانه ترك مي كند.

۶ ) نمازي كه زائو در اّيام نفاس نمي خواند.
ــام ارتداد نمي  ــخص مرتد در اّي  (مســألة ۱۰۲۴) نمازهائي را كه ش
ــب بايد پس از توبه كردن قضا كند، اگر چه مرتد  ــد، بنابر احتياط واج خوان
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فطري باشد.
ــود، مجنون عاقل   (مســألة ۱۰۲۵) اگر در اثناي وقت، كودك بالغ ش
ــلمان شود، بايد آن نماز را بخوانند  گردد، غش كرده به هوش آيد، كافر مس
و اگر نخوانند بايد قضاي آن را به جا آورند. حّتي اگر به اندازه يك ركعت 

وقت باقي بود، بنابر احتياط واجب بايد قضاي آن را بخوانند.
ــدن وقت نماز زن حائض گردد،   (مســألة ۱۰۲۶) اگر پس از وارد ش
ــته و نخوانده است، بايد پس از پاك  اگر وقت كافي براي خواندن نماز داش

شدن قضاي آنرا به جا آورد.
 (مسألة ۱۰۲۷) اگر بعد از فرا رسيدن وقت نماز و سپري شدن مّدت 
ــت نماز را با شرايطش بخواند، اگر جنون و يا اغماء بر  زماني كه مي توانس

او عارض شود، بنابر احتياط واجب بايد قضاي آن را بخواند.
 (مسألة ۱۰۲۸) كسي كه خودش را مست كرده، هر نمازي كه در حال 
ــود بايد آن را قضا كند، ولي اگر سبب مستي به اختيار  ــتي از او فوت ش مس
خودش نبوده، ظاهرًا قضاي نمازهايي كه در حال مستي از او فوت شده بر 

او واجب نيست، اگر چه بهتر است آنها را قضا كند.
 (مسألة ۱۰۲۹) اگر سّني به آئين تشيع هدايت شود، نمازهائي را كه از 
او فوت شده بايد قضا كند، اّما نمازهائي را كه بر اساس مذهب خود خوانده 

و توانسته در آنها قصد قربت نمايد قضا ندارد.
 (مســألة ۱۰۳۰) حكم زني كه در اثناي وقت از حيض و نفاس پاك 

مي شود، در مسأله ۲۷۶ بيان شد.
 (مســألة ۱۰۳۱) اگر كسي نماز نافله و يا هر نماز مستحّبي ديگري را 
كه وقت معين دارد، اگر به وسيلة نذر بر خودش واجب گرداند و در وقتش 
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آن را فراموش نمايد، ظاهر اين است كه قضا ندارد.
ــافر در اماكن تخيير مي توانست به   (مســألة ۱۰۳۲) نمازي را كه مس
ــود، بنابر احتياط واجب  ــته بخواند، اگر از او فوت ش صورت تمام يا شكس

بايد قضاي آن را شكسته به جا آورد.
 (مسألة ۱۰۳۳) نمازهاي نافله اي كه از انسان فوت مي شود، مستحب 
ــروعّيت قضاي ديگر نمازهاي  ــت كه آنها را قضا كند، ولي در مش مؤّكد اس
ــت و اگر كسي آنها را به اين اميد كه انشاءاهللا مطلوِب  ــتحّبي اشكال هس مس

شارع مقّدس است قضا كند، مانعي ندارد.
 (مسألة ۱۰۳۴) در قضاي نمازهاي يومّيه ترتيب الزم نيست، مگر در 
نمازهايي كه در اداي آنها ترتيب واجب باشد، مانند نماز ظهر و عصر از يك 

روز، كه بايد قضاي آنها نيز به ترتيب انجام پذيرد.
ــي   (مســألة ۱۰۳۵) اگر مثًال به مدت ۱۰ روز نمازهاي يومّيه از كس
ــت سر هم، سپس ده نماز ظهر و  ــده، مي تواند كه ده نماز صبح پش فوت ش

همچنين بقية نمازها را بخواند، اگر چه بهتر است ترتيب را رعايت كند.
ــدن وقت نماز، اگر شك كند آن را   (مســألة ۱۰۳۶) پس از سپري ش

انجام داده است يا نه؟ بنا مي گذارد بر اين كه انجام داده است.
 (مسألة ۱۰۳۷) كسي كه مي داند نماز قضا بر عهده اش هست ولي در 

تعداد آنها شك مي كند، بنا را بر كمتر مي گذارد.
 (مســألة ۱۰۳۸) كسي كه نماز قضا بر گردن دارد بايد در خواندن آن 

كوتاهي نكند، اگر چه الزم نيست فورًا آن را انجام دهد.
ــاني كه عذر دارند و نمي توانند نماز خود را به   (مســألة ۱۰۳۹) كس
ــتند نشسته يا با تيّمم نماز بخوانند،  صورت كامل بخوانند، بلكه ناگزير هس
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ــند عذر آنها  نمي توانند در اين حال نماز قضا بخوانند، بلكه بايد منتظر باش
برطرف شود و نمازهاي خود را به صورت كامل قضا كنند.

 (مســألة ۱۰۴۰) افرادي كه از برطرف شدن عذر خود مأيوس هستند 
ــس اگر تصادفًا  ــود اقدام كنند، پ ــه قضاي نمازهاي خ ــبت ب مي توانند نس
عذرشان برطرف شود، اگر عذر آنها چيزي بوده كه موجب نقصان در اركان 
ــت نمازهاي قضائي را كه در آن حالت خوانده اند دوباره  نماز بوده، الزم اس

بخوانند وگرنه به همان نماز قضاي عذري كفايت مي كنند.
 (مسألة ۱۰۴۱) افراد معذوري كه از بهبودي خود مأيوس نبودند، ولي 
احتمال مي دادند كه عذرشان ادامه پيدا كند و با اين احتمال نمازهاي خود را 
در حال عذر قضا كرده اند، اگر عذرشان برطرف شود، بايد نمازهاي قضائي 

را كه در آن حال خوانده اند دوباره بخوانند.
ــان زنده است، ديگري نمي تواند نماز و روزه   (مسألة ۱۰۴۲) تا انس
ــر واجبات او را انجام دهد، اگر چه خودش از انجام دادن آنها ناتوان  و ديگ
ــتطاعت مالي دارد، ولي خودش  ــد، به جز در مورد حّج از كسي كه اس باش

قدرت رفتن به مّكه و مباشرت اعمال حّج را ندارد.
ــان مي تواند از طرف  ــياري از مستحّبات انس  (مســألة ۱۰۴۳) در بس
ــارت، قرائت قرآن و صدقه  ــودش نايب بگيرد، مثل نماز، روزه، حّج، زي خ
دادن و اين موارد را انسان مي تواند از طرف شخص ديگر تبّرعًا انجام دهد، 
ــي بخواهد عملي را از طرف ديگري انجام  ولي در غير اين موارد، اگر كس
ــاءاهللا  دهد، بنابر احتياط واجب بايد به رجاء مطلوبّيت ( به اميد اين كه انش

مطلوب شارع است ) انجام دهد.
ــوان از طرف  ــتحّبات مي ت ــة واجبات و مس  (مســألة ۱۰۴۴) در هم
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ــام داد، و نائب در اين  ــرده نيابت كرد و يا تبّرعًا از طرف او انج ــخص م ش
موارد نّيت مي كند امتثال امري كه را كه نسبت به شخص منوٌب عنه متوّجه 
بوده، و يا فارغ كردن ذّمة او را و يا نزديك كردن او را به عنايات پروردگار.

ــلمان، عاقل و مؤمن باشد و لذا نيابت   (مســألة ۱۰۴۵) نايب بايد مس
ــت مخالفي كه  ــاط واجب به نياب ــد، و بنابر احتي ــت نمي كن ــف كفاي مخال
ــتضعف ( يعني كسي كه اقرار به واليت ائمه هديD نكند ولي منكر  مس

آن هم نباشد ) است نيز نمي توان اكتفاء كرد.
 (مسألة ۱۰۴۶) بچة ممّيزي كه مي تواند اعمالش را به صورت صحيح 

انجام دهد، مي تواند از طرف ديگري نيابت كند.
 (مســألة ۱۰۴۷) مرد مي تواند از طرف زن، و زن از طرف مرد نيابت 
ــته خواندن نماز ) به وظيفة  ــد، ولي بايد در جهر و اخفات ( بلند يا آهس كن

خودش عمل كند.
 (مسألة ۱۰۴۸) نايب بايد هنگام انجام دادن عمل، منوٌب عنه را ـ ولو 

به صورت اجمال ـ معّين كند، و تعيين آن بعد از عمل كفايت نمي كند.
 (مسألة ۱۰۴۹) بر ولي مّيت واجب است نسبت به قضاي نماز و روزة 
ــده، مثل بيماري، ناداني و  مردة مرد اقدام نمايد، خواه از روي عذر فوت ش
ــخيص وظيفه، يا از روي مسامحه، به شرط اين كه نسبت به قضاي  عدم تش

آنها بي مباالت نباشد.
ــبت به قضاي نماز و روزة   (مســألة ۱۰۵۰) بر ولي واجب نيست نس

مّيت زن اقدام كند، اگر چه بهتر است.
 (مســألة ۱۰۵۱) منظور از ولي در اينجا وارِث مرد است، و اگر مّيت 
چند وارث مرد داشته باشد، قضاي نماز و روزة او بر همة آنها ، به صورت 
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واجب كفائي واجب است ، پس اگر يكي از آنها انجام دهد از گردن ديگران 
ــي انجام ندهد همة آنها در نزد خدا مقّصر مي  ــود و اگر كس ــاقط مي ش س

باشند.
 (مسألة ۱۰۵۲) اگر شخصي با اجرت يا بدون اجرت ( تبّرعًا ) نسبت 
ــاقط  ــه نمازها و روزههاي مّيت اقدام كند، از گردن ولي يا اولياي مّيت س ب

مي شود.
ــته باشد، پرداختن   (مســألة ۱۰۵۳) مّيت اگر ولي ( وارث مرد ) نداش
هزينة نماز و روزه و ديگر واجباتي كه بر عهدة او بوده، از اصل تركه واجب 
نيست، مگر اين كه نسبت به پرداخت هزينة آنها وصّيت كرده باشد، كه در 

اين صورت تا ثلث تركه وصّيت او نافذ مي باشد.
 (مســألة ۱۰۵۴) در هر عملي كه نيابت جايز است، مي توان كسي را 
ــد،  اجير كرد تا آن عمل را به قصد امتثال امري كه به منوٌب عنه متوّجه باش
يا براي فراغت ذّمه او انجام دهد، چه واجب باشد يا مستحب، چه از طرف 

زنده باشد، يا مرده.
 (مســألة ۱۰۵۵) با ِصرف اجير گرفتن ذّمه مّيت فارغ نمي شود، بلكه 
هنگامي كه اجير آن عمل را به طور صحيح انجام داد، ذّمة مّيت فارغ مي شود.

 (مسألة ۱۰۵۶) اگر كسي را اجير كنند كه نماز و روزه اي را از طرف 
ــخصًا آن را انجام دهد و اگر  ــت كه بايد ش ــت انجام دهد، ظاهر اين اس مّي
ــري آن عمل را به جا آورد، كفايت نمي كند مگر قرينة بخصوص و يا  ديگ

اذن خاّصي بعد از اجاره داللت كند بر اينكه مباشرت معتبر نيست.
 (مســألة ۱۰۵۷) اگر كسي را اجير كنند كه ذّمة او به آن عمل مشغول 
باشد، ظاهر اين است كه مباشرت در آن شرط نشده، پس اگر ديگري آن را به 
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جا آورد كفايت مي كند، چه آن شخص با اجرت به جا آورد، يا بدون اجرت.
 (مسألة ۱۰۵۸) اگر اجير به جاي خود شخص ديگري را اجير بگيرد، 
ــده، اجير كند، مگر  ــت او را به مبلغي كمتر از آنچه خود اجير ش جايز نيس
ــداري از عمل را خودش انجام  ــد و يا مق اين كه جنس اجرت مختلف باش

داده باشد.
ــرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از   (مســألة ۱۰۵۹) اگر با اجير ش
ــه در نماز قضا معمول  ــتحّبات را ك ــتحّبات بخواند، بايد مقداري از مس مس

است به جا آورد.
 *  *  *
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فصل نوزدهم
نماز جماعت

ــاي يومّيه به ويژه در  ــت و در نمازه ــتحب مؤّكد اس نماز جماعت مس
اداي آنها تأكيد فراوان شده، خصوصًا در نمازهاي صبح و مغرب و عشاء و 
ــبت به همسايگان مسجدي كه در آن نماز جماعت اقامه مي  بالخصوص نس

شود و يا كساني كه بانگ اذان را مي شنوند.
ــركت در نماز جماعت   (مســألة ۱۰۶۰) در احاديث فراواني براي ش
ــده و از ترك آن نكوهش شديد شده و پاداش فراواني  ترغيب و تشويق ش
ــده است و در احاديثي پاداش آن ۲۵ برابر نماز فرادي وارد  براي آن بيان ش

شده است.
 (مسألة ۱۰۶۱) در اينجا به چند حديث در اين رابطه اشاره مي كنيم:

ــر پيشنمازي عالم نماز  ــت س ۱ ) پيامبر اكرم Jفرمود: « هر كس پش
بخواند، مانند اين است كه پشت سر من و حضرت ابراهيم خليل A نماز 

بخواند ».
ــر پيشنمازي عالم برابر  ــت س ۲ ) امام صادقA فرمود: « نماز در پش
يك هزار ركعت و پشت سر قرشي ( سّيد ) برابر يكصد ركعت مي باشد ».

ــر اكرم Jفرمود: « يك ركعت نمازي كه با جماعت خوانده  ۳ ) پيامب
مي شود، از يكصد هزار ديناري كه در راه خدا به فقرا داده شود بهتر است، 
و سجده اي كه مؤمن پشت سر امام همراه با جماعت انجام مي دهد، از يك 

صد برده اي كه در راه خدا آزاد كند بهتر است ».
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ــود و مالحظه كند نماز  ــجد ش ــان وارد مس  (مســألة ۱۰۶۲) اگر انس
جماعت بر پا شده، اگر بخواهد به صورت فرادي نماز بخواند مانعي ندارد، 

اگر چه امام جماعت را شايسته و اهل بداند.
ــان اهلّيت امام جماعت را به دست نياورده   (مســألة ۱۰۶۳) اگر انس
ــد، نمي تواند به او اقتدا كند، ولي در هر حال شايسته است كاري نكند  باش

كه از اقتدا نكردن او جنبه هاي منفي استفاده شود.
*  *  *

مبحث اّول
شرايط و موارد صّحت نماز جماعت

نمازهاي روزانه، آيات، عيدين، مّيت و استسقاء را مي توان به جماعت 
خواند، ولي مشروعّيت آن در ديگر نمازها ثابت نشده است.

 (مســألة ۱۰۶۴) به جز نماز استسقاء ( نماز طلب باران ) مشروعّيت 
ــده، بلكه در موارد زيادي  ــتحّبي ديگري ثابت نش جماعت در هيچ نماز مس

چون نوافل ماه رمضان عدم مشروعّيت آن ثابت شده است.
 (مسألة ۱۰۶۵) كسي كه نمازش را فرادي خوانده، اگر نماز جماعت بر پا 
شود، مستحب است يكبار ديگر آن را با جماعت بخواند و اگر بعدًا معلوم شود 
نماز اّولي باطل بوده نماز دّومش كفايت مي كند و فريضه را از او ساقط مي كند.

ــي كه يكي از نمازهاي يومّيه را مي خواند، مي   (مســألة ۱۰۶۶) كس
ــي كه يكي ديگر از نمازهاي يومّيه را مي خواند اقتدا كند، اگر  تواند به كس
چه در ادا و قضا بودن، شكسته و تمام بودن، بلند و آهسته بودن، با يكديگر 
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متفاوت باشد.
ــا كمتر از پنج نفر منعقد نمي   (مســألة ۱۰۶۷) نماز جمعه و عيدين ب
شود، ولي در غير آنها كمترين عددي كه جماعت با آن منعقد مي گردد، دو 

نفر است كه يكي از آنها امام و ديگري مأموم باشد.
 (مســألة ۱۰۶۸) براي شركت در نماز جماعت بايد از اّول نماز نّيت 
اقتدا كند، پس اگر كسي نمازي را به صورت فرادي شروع كرده نمي تواند 

در وسط به جماعت ملحق شود و بقّيه را با جماعت بخواند.
 (مســألة ۱۰۶۹) در تمام حاالت نماز جماعت انسان مي تواند قصد 
ــد و اگر از اّول هم  ــه صورت فرادي بخوان ــد و بقّيه نمازش را ب ــراد كن انف
ــته باشد كه در وسط از جماعت به فرادي عدول كند مانعي  چنين نّيتي داش
ندارد. نه اينكه از اّول قصد كند كه در قسمتي از نماز اقتداء نمايد، بطوريكه 
ــروعّيت ندارد و نماز جماعت در  ــود، كه اين مش بدون نّيت انفراد منفرد ش

اينصورت منعقد نمي شود.
ــورة امام و پيش از آنكه  (مســألة ۱۰۷۰) اگر كسي پس از حمد و س
ــود قصد انفراد كند، حمد و سوره اي كه امام جماعت  به طرف ركوع خم ش
ــت، ولي اگر  قرائت كرده، براي او كفايت مي كند و نيازي به تكرار آن نيس
در اثناي قرائت امام قصد انفراد كند، بنابر احتياط واجب بايد حمد و سوره 

را از سر بگيرد و به مقداري كه امام خوانده اكتفا نكند.
(مســألة ۱۰۷۱) اگر مأموم خيال كند امام جماعت مثًال زيد است و به 

او اقتدا كند، بعد معلوم شود مثًال بكر بوده، جماعتش منعقد مي گردد.
ــط نماز جماعت نمي شود انسان نّيتش را از   (مســألة ۱۰۷۲) در وس
شخصي به ديگري برگرداند، به اين معني كه قسمتي از نماز را مثًال به زيد اقتدا 
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كند و قسمت ديگر را به بكر، مگر در يك صورت كه در زير گفته مي شود.
 (مسألة ۱۰۷۳) اگر در وسط نماز براي امام جماعت مانعي روي داد، 
مثًال ديوانه شد، غش كرد و يا وضويش را از دست داد و يا به يادش آمد كه 

وضو نداشته، در اينجا مأمومين به يكي از دو راه زير رفتار مي كنند:
۱ ) بقّية نماز را به صورت فرادي به پايان مي رسانند.

۲ ) يكي از مأمومين را امام جماعت مقّدم مي دارد، يا مأمومين يك نفر 
ــان را مقّدم مي دارند، و يا يكي از مأمومين خودش مقّدم مي شود  از خودش

و بقّية نماز را به امامت او به پايان مي رسانند.
ــيدن به جماعت، بعد از تكبرية االحرام و   (مســألة ۱۰۷۴) براي رس
ــت، به اين  ــالم در هر جزئي از اجزاء نماز فرصت و امكان هس پيش از س
ــط قرائت، پيش از ركوع، بعد از ركوع، در حال ركوع، در  معني كه در وس
ــتاده تكبرية  ــّهد و غير آن، مي تواند در حال ايس ــجده، در حال تش حال س

االحرام گفته، به جماعت ملحق شود.
ــيدن به يك ركعت بايد پيش از ركوع و يا   (مســألة ۱۰۷۵) براي رس
ــود، در اين  در اثناي ركوع پيش از آنكه امام از ركوع برخيزد به او ملحق ش
صورت يك ركعت براي او محسوب مي شود، ولي اگر پس از سر برداشتن 
ــود، آن ركعت را درك نكرده، و ركعت  از ركوع اقتدا كرده به امام ملحق ش

بعدي اّولين ركعت او به شمار خواهد آمد.
 (مسألة ۱۰۷۶) اگر كسي بعد از ركوع آخرين ركعت نماز به جماعت 
ملحق شود، پس از سالم امام برمي خيزد و بدون اين كه تكبرية االحرام را 

اعاده كند، نمازش را ادامه مي دهد.
ــّهد اّول نماز به جماعت  ــي بخواهد در تش  (مســألة ۱۰۷۷) اگر كس
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ملحق شود، تكبرية االحرام مي گويد، ولي بنابر احتياط واجب نمي نشيند، 
ــوم برخيزد، آنگاه  ــود تا امام براي ركعت س بلكه در حال قيام منتظر مي ش
بدون اين كه تكبرية االحرام را تكرار كند، همراه امام به حالت اقتدا نمازش 

را ادامه مي دهد.
ــتن به جماعت منعقد   (مســألة ۱۰۷۸) آنچه گفته شد در مورد پيوس
شده مي باشد، ولي اگر بخواهد به فردي كه نماز فرادي مي خواند اقتدا كند، 

بايد در حال قيام و يا در حال ركوع اقتدا كرده ملحق شود، نه غير.
 (مسألة ۱۰۷۹) اگر وقتي برسد كه امام در حال ركوع باشد، ولي بداند 
ــود، امام را در حال  ــه اگر تكبرية االحرام بگويد و به طرف ركوع خم ش ك
ــوع درك نخواهد كرد، بنابر احتياط واجب نبايد تكبير بگويد، بلكه بايد  رك
منتظر بماند، پس از سر برداشتن از ركوع، اگر خواست مي تواند تكبير گفته 
ــجده برود، ولي از ركعت بعدي براي او  ــود و همراه امام به س وارد نماز ش

حساب مي شود.
ــام را در ركوع درك مي كند،  ــر به اميد اين كه ام  (مســألة ۱۰۸۰) اگ
ــود، امام سر از ركوع  تكبير بگويد، ولي پيش از آنكه به طرف ركوع خم ش

بردارد، در اينجا دو راه دارد:
۱ ) قصد انفراد كرده، نمازش را به صورت فرادي ادامه دهد.

۲ ) نمازش را بنابر احتياط واجب به هم بزند، تا بتواند در ركعت بعدي 
به جماعت ملحق شود.

 (مسألة ۱۰۸۱) اگر كسي تكبير بگويد و به طرف ركوع خم شود، ولي 
ــود و نمازش فرادي  امام را در ركوع درك نكند، جماعت او منعقد نمي ش
مي شود و آن ركوع براي او يك ركعت محسوب مي شود، ولي بهتر است 
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نمازش را به هم بزند و از سر بگيرد.
 (مســألة ۱۰۸۲) بايد صفهاي نماز جماعت به يكديگر متّصل باشد و 
ــد و يا به وسيلة ديگر مأمومين به  ــخصًا به امام مّتصل باش هر مأمومي يا ش

امام مّتصل باشد.
 (مسألة ۱۰۸۳) براي اّتصال مأمومين به امام، بايد در ميان آنها با ديوار 

و پرده و امثال آنها فاصله نيفتاده باشد.
 (مسألة ۱۰۸۴) اگر ديوار كوتاهي مثًال به ارتفاع يك وجب در وسط 

فاصله شود مانعي ندارد.
 (مسألة ۱۰۸۵) اگر در ميان صفهاي جماعت ستون مسجد و يا ساقة 

درخت فاصله باشد، مانعي ندارد.
 (مسألة ۱۰۸۶) اگر نرده و يا شبكه اي كه سوراخهاي آن گشاد باشد، 

در ميان صفها حائل شود، مانعي ندارد.
ــا پرده و امثال آن  ــن صفهاي مردان و زنان، اگر ب  (مســألة ۱۰۸۷) بي

فاصله بيفتد مانعي ندارد.
ــت   (مســألة ۱۰۸۸) هر مأمومي مي تواند از جلو يا از چپ و يا راس
ــود و اگر در ميان امام و مأموم و يا در ميان مأمومين كمي  به امام مّتصل ش

فاصله باشد مانعي ندارد، بلكه اّتصال عرفي كفايت مي كند.
 (مســألة ۱۰۸۹) بنابر احتياط واجب، بايد بين سجده گاه كسي كه در 
ــتادن صف جلوتر بيش از ۱۲۵ سانتي متر  ــتاده با محل ايس صف بعدي ايس
فاصله نباشد، و اگر از طرف راست و يا چپ مّتصل شده، بايد بين قدمهاي 

آنها بيش از مقدار ياد شده فاصله نباشد.
ــي وارد محل برگزاري نماز جماعت شود و   (مسألة ۱۰۹۰) اگر كس
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ببيند كه امام در حال ركوع است و بترسد كه اگر بخواهد خودش را به صف 
ــاند امام از ركوع برخيزد، مي تواند از فاصلة دور اقتدا كرده وارد نماز  برس
ــود، سپس هنگام برخاستن از ركوع، آرام آرام و بدون اين كه از  جماعت ش
ــود خودش را به صفها نزديك كند، و بايد شرايط ديگر نيز  قبله منحرف ش
ــل نبودن حائل و مرتفع نبودن جاي امام و حفظ آرامش بدن در حال  از قبي

ذكر رعايت شده باشد.
ــت، مرتفع نبودن  ــرايط انعقاد نماز جماع  (مســألة ۱۰۹۱) يكي از ش

جايگاه امام از محل ايستادن مأموم، به مقدار معتنابه مي باشد.
 (مسألة ۱۰۹۲) در جائي كه محل ايستادن امام به صورت پّله اي مرتفع 
باشد، بنابر احتياط واجب بايد بيش از سه انگشت بلندتر از جاي مأموم نباشد.

 (مسألة ۱۰۹۳) اگر نماز جماعت در محل سراشيبي دائر شود كه محل 
ايستادن امام بيش از سه انگشت بلندتر از محل ايستادن مأمومين باشد، ولي 
به جهت وسعت مكان اين مقدار ارتفاع مورد توّجه قرار نگيرد، مانعي ندارد.

ــتادن مأموم بلندتر از جايگاه امام باشد   (مســألة ۱۰۹۴) اگر محل ايس
مانعي ندارد، اگر چه زياد هم باشد، مگر اينكه به قدري مرتفع باشد كه عرفًا 

يك مكان صدق نكند.
 (مسألة ۱۰۹۵) در انعقاد نماز جماعت شرط است كه مأموم مقّدم بر 
امام نباشد، و بنابر احتياط واجب بايد مساوي هم نباشند، بلكه مأموم ولو به 

مقدار چهار انگشت هم كه باشد عقب تر بايستد.
*  *  *



.......................................................................... توضيح املسائل  ٢٠٨

مبحث دّوم
شرايط امام جماعت

در امام جماعت شرايطي الزم است كه از آن جمله است:
۱ ) عاقل باشد.

۲ ) شيعة اثنا عشري باشد.
۳ ) حالل زاده باشد.

۴ ) حّد شرعي ـ از روي استحقاق ـ در حق او اجراء نشده باشد.
ــهري ( آشنا به مسائل شرعي ) هست، امام  ۵ ) اگر در ميان مأمومين ش

جماعت نبايد باديه نشين ( غير آشنا به احكام دين ) باشد.
ــاط واجب مطلقًا جايز  ــس امامت كودك ـ بنابر احتي ــد، پ ۶ ) بالغ باش

نيست وبيانات نشين آشنا با احكام دين به شهر نشين الحق مي شود.
ــت، امام جماعت بايد مرد باشد، ولي  ۷ ) اگر در ميان مأمومين مرد هس

امامت زن بر زنها جايز است.
ــوره اش را به طور صحيح ادا كند، بنابر  ۸ ) اگر مأموم بتواند حمد و س
احتياط واجب در دو ركعت اّولي از نمازهاي جهري ( كه حمد و سوره بلند 

خوانده مي شود ) بايد قرائت امام صحيح باشد.
 (مســألة ۱۰۹۶) در چند مورد مي توان به امامي كه حمد و سوره اش 

صحيح نيست، اقتدا كرد:
۱ ـ در دو ركعت آخر نماز، كه مأموم خودش حمد و سوره مي خواند.
۲ ـ مأموم نيز قرائتش صحيح نباشد و مورد اشكال هر دو يكي باشد.

۳ ـ نماز اخفاتي باشد، كه در اين صورت مي تواند اقتدا كند و حمد و 
سوره اش را خودش آهسته بخواند.
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۹ ) عدالت و آن عبارت از پاي بندي شديد انسان به احكام دين است 
كه موجب اجتناب از گناهان كبيره باشد.

 (مسألة ۱۰۹۷) شخص عادل جز در يك حالت استثنائي به گناه آلوده 
نمي شود و اگر در موردي در اثر غلبه شهوت و غضب مرتكب گناهي شد 

فورًا پشيمان مي شود و توبه مي كند.
ــي كه در اثر ضعف ديانت مكّرر به گناه مي افتد،   (مسألة ۱۰۹۸) كس

اگر چه فورًا نادم شود و توبه كند، عادل نيست.
 (مســألة ۱۰۹۹) گناهان كبيره، گناهاني است كه خداوند متعال براي 
ــيار هستند، در بخش امر به معروف و  ــت و آنها بس آنها وعدة آتش داده اس

نهي از منكر به برخي از آنها خواهيم پرداخت.
 (مســألة ۱۱۰۰) پشت سر كسي كه عدالتش مشكوك باشد نمي توان 

نماز خواند، بلكه بايد به يكي از دو راه زير عدالت او محرز شود:
ــته باشند و از ميزان ديانت  ۱ ـ دو نفر عادل كه با او ارتباط نزديك داش
و عدالت او آگاه باشند، بر عدالت او گواهي بدهند، به شرط اين كه گواهي 
دادن آن دو مستند به حدس و گمان نباشد، بلكه از روي مشاهدات عيني يا 

قرائني باشد كه در حّد مشاهده عيني است.
ــن ظاهر، در حّدي كه هر كس با او معاشرت داشته جز خوبي  ۲ ـ حس

از او نديده و هرگز بدي از او مشاهده نشده است.
 (مسألة ۱۱۰۱) كسي كه از ايستادن معذور باشد مي تواند بر كسي كه 
او نيز نشسته نماز مي خواند امامت كند، ولي بنابر احتياط واجب نمي تواند 

بر كسي كه ايستاده نماز مي خواند امامت كند.
ــي كه از طهارت كامل معذور است و با تيّمم يا   (مســألة ۱۱۰۲) كس
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غسل و وضوي جبيره اي نماز مي خواند، مي تواند بر افراد سالم امامت كند.
ــي مرضي دارد كه نمي تواند از بيرون آمدن   (مســألة ۱۱۰۳) اگر كس
ــي تواند بمثل خود و  ــودداري كند، بنابر احتياط واجب نم ــول و غائط خ ب

ديگران امامت نمايد، اما خودشان بديگران مي توانند اقتداء نمايند. 
ــام جماعت يكي از  ــود ام  (مســألة ۱۱۰۴) اگر بعد از نماز معلوم ش
ــته و يا به دليلي نمازش باطل بوده، نماز مأمومين  ــرايط ياد شده را نداش ش

صحيح است و الزم نيست نماز خود را دوباره بخوانند.
 *  *  *
مبحث سّوم

احكام جماعت
 (مسألة ۱۱۰۵) تنها چيزي كه امام جماعت از عهدة مأموم ساقط مي كند 
حمد و سوره است، كه قرائت امام از مأمومي كه در دو ركعت اّول نماز اقتدا 
كرده كفايت مي كند، ولي ديگر افعال و اقوال نماز را بايد مأموم انجام دهد.

ــود، اگر مأموم  ــي كه بلند خوانده مي ش  (مســألة ۱۱۰۶) در نمازهاي
ــت خودش  ــنود ولو به مقدار همهمة آن، جايز نيس صداي قرائت امام را بش
ــت ساكت بايستد و به قرائت او گوش فرا  ــوره بخواند و بهتر اس حمد و س

دهد، ولي اگر همهمة او را نيز نمي شنود مي تواند حمد و سوره بخواند.
 (مسألة ۱۱۰۷) در نمازهايي كه آهسته خوانده مي شود مستحب است مأموم 
به ذكر و دعا مشغول شود و ساكت ايستادن مكروه است و بنابر احتياط واجب 
به اين نّيت كه حمد و سوره بالخصوص مطلوب است، حمد و سوره را نخواند.

 (مسألة ۱۱۰۸) كسي كه يك يا چند ركعت از امام عقب مانده، در ركعت سوم 
و چهارم امام كه ركعت اّول و دّوم اوست، بايد خودش حمد و سوره را بخواند.



أحكام نماز .............................................................................. ٢١١

 (مسألة ۱۱۰۹) كسي كه در ركعت سوم و چهارم به نماز جماعت مي 
ــدن امام به ركوع تكبرية االحرام بگويد و امام را  پيوندد، اگر پس از خم ش
ــورة آن ركعت از او ساقط است و در ركعت  در ركوع درك كند، حمد و س

بعدي بايد خودش حمد و سوره را بخواند.
ــبيحات اربعه مي   (مســألة ۱۱۱۰) اگر در حالي كه امام جماعت تس
گويد كسي اقتدا كند بايد خودش حمد و سوره بخواند، و اگر پيش از آنكه 
حمد و سوره اش كامل شود، امام به ركوع برود به مقداري كه خوانده اكتفاء 
ــي كند و همراه امام به ركوع مي رود نيز و مي تواند آن را تمام كرده و در  م

سجده به امام ملحق شود.
 (مســألة ۱۱۱۱) كسي كه از امام عقب مانده، اگر تشّهد با او مصادف 
ــده و تشّهد اّول او با  ــي كه در ركعت سوم وارد جماعت ش ــود، مثل كس ش
ــيند و تشّهد مي گويد،  ــود، همراه او مي نش ــهد دّوم امام مصادف مي ش تش

سپس به نماز خود ادامه مي دهد.
ــته،  ــي كه در ركعت دّوم به نماز جماعت پيوس  (مســألة ۱۱۱۲) كس
هنگامي كه امام براي تشّهد مي نشيند مي تواند برخيزد و از جماعت منفصل 
شود و مي تواند كه بر اقتداي خود باقي بماند و در حال « تجافي » مشغول 
ــّهد بخواند، سپس همراه امام برخيزد و  ــد و يا به تبعيت از امام تش ذكر باش
ــراي ركعت چهارم برمي  ــوره اش را بخواند و هنگامي كه امام ب ــد و س حم

خيزد او بايد بنشيند و تشّهد بگويد و برخيزد و به امام برسد.
 (مسألة ۱۱۱۳) در هر موردي كه امام براي تشّهد و يا سالم نشسته ولي 
مأموم وظيفة تشّهد و سالم را ندارد، و مي خواهد جماعتش را ادامه دهد، بنابر 
احتياط واجب بايد « تجافي » كند، يعني: زانوهايش را از زمين بلند كند و 
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انگشتان دست و سينة پاها را بر زمين بگذارد، تا امام از تشّهد و يا سالم بپردازد.
ــي كه در ركعت دّوم به نماز جماعت پيوسته در   (مسألة ۱۱۱۴) كس
ــد و مي تواند  قنوت با امام همراهي مي كند، اگر چه ركعت اّول او مي باش
ــه رجاء مطلوبيت بگيرد و بنابر  ــت دّوم خودش نيز قنوت ديگري ب در ركع

احتياط واجب جزم به مشروعّيت آن نداشته باشد.
ــر كجا وظيفه اش خواندن   (مســألة ۱۱۱۵) مأموم در نماز جماعت ه
حمد و سوره و تسبيحات اربعه باشد و يا آنها را به عنوان مستحّبي بخواند، 

بايد آهسته بخواند.
 (مسألة ۱۱۱۶) مأموم هرگز نبايد در افعال بر امام پيشي بگيرد و نبايد 
ــاب نشود، و مي تواند همزمان با  به قدري عقب بماند كه عرفًا متابعت حس
او افعال را انجام بدهد، اگر چه بهتر آن است كه اندكي بعد از او انجام دهد.

ــي   (مســألة ۱۱۱۷) در تكبـرية االحرام حتمًا بايد مأموم بر امام پيش
ــد، بلكه بايد صبر كند تا امام تكبرية  ــرد و حتمًا بايد همزمان با او نگوي نگي

االحرام را بگويد و از آن فارغ شود، سپس مأموم به آن شروع كند.
 (مســألة ۱۱۱۸) به جز تكبرية االحرام در ديگر اقوال نماز، از حمد 
ــبيحات اربعه و اذكار، پيروي از امام واجب نيست، بلكه مي  ــوره و تس و س

تواند از امام پيشي بگيرد و يا همزمان با او بگويد.
 (مسألة ۱۱۱۹) اگر مأموم در تكبرية االحرام از امام تبعيت نكند، نمازش 
به عنوان فرادي صحيح است ولي جماعتش منعقد نمي شود، ولي اگر در غير 
آن تبعّيت نكند نماز و جماعتش صحيح است، فقط مرتكب گناه شده است.

 (مسألة ۱۱۲۰) اگر كسي در ركوع و يا در سجده و يا در برخاستن از 
ــهوًا از امام پيشي بگيرد، بايد برگردد و به امام ملحق شود و اگر اين  آنها س
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ــود مانعي ندارد و اگر برنگردد بلكه  ــجده ش كار موجب زيادتي ركوع و س
منتظر بماند تا امام به او برسد، نماز و جماعتش صحيح است.

 (مسألة ۱۱۲۱) اگر كسي عمدًا پيش از امام به ركوع يا سجده برود و يا از ركوع 
يا سجده برخيزد، بنابر احتياط واجب بايد در همان حال بماند، تا امام به او برسد.

 (مسألة ۱۱۲۲) اگر كسي به نماز جماعت برسد و امام را در حال قيام 
ببيند و نداند كه آيا در دو ركعت اّول و يا در دو ركعت آخر مي باشد، مي 
تواند تكبرية االحرام گفته وارد نماز شود و در اين صورت بايد براي احتمال 
اين كه شايد در دو ركعت آخر نماز باشد، حمد و سوره به احتمال جزئيت 
ــود كه در دو ركعت اّول بوده  بخواند و به آن جزم نكند، پس اگر معلوم ش
ضرري ندارد، و اگر در دو ركعت آخر باشد در جاي خود قرار گرفته است.

 (مسألة ۱۱۲۳) اگر مأموم در تعداد ركعتهاي نماز شك كند و امام از 
ــد، مأموم به او مراجعه  ــته باش روي يقين يا ظن قوي تعداد آن را به ياد داش
مي كند و به شك خود اعتنا نمي كند و اگر امام در تعداد ركعتها شك كند و 
مأموم به ياد داشته باشد، امام به او مراجعه مي كند و به شك خود اعتنا نمي 
ــته باشد و ديگري يقين يا ظن برخالف  كند، ولي اگر يكي يقين يا ظن داش

او داشته باشد، در اين صورت هر يك به وظيفة خود عمل مي كند.
 (مسألة ۱۱۲۴) اگر امام و مأموم در تعداد ركعتها اختالف كنند ـ مثًال 
ــته باشد كه نماز سه ركعت شده و مأموم يقين يا  امام يقين يا ظن قوي داش

ظن قوي بر خالف آن داشته باشد ـ هريك به وظيفه خود عمل مي كند.
 (مسألة ۱۱۲۵) اگر امام و مأموم در سمت و سوي قبله با يكديگر اختالف 
داشته باشند، اگر اين اختالف زياد نباشد مأموم مي تواند به آن پيشنماز اقتدا كند.

*  *  *
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فصل بيستم
خلل در نماز

در اين فصل در چهار مبحث مطالبي بيان مي شود:
مبحث اّول

حكم زياده و نقيصه در نماز
اگر كسي عمدًا چيزي از اجزا و شرايط نماز را ترك كند نمازش باطل مي 
شود، اگر چه فقط يك حرف و يا حركت حرفي از قرائت يا اذكار واجب نماز باشد.

 (مسألة ۱۱۲۶) اگر كسي عمدًا چيزي بر اجزاي نماز بيفزايد، نمازش 
ــود، خواه از سنخ اجزاي نماز باشد، مانند تكبير و امثال آن و يا  باطل مي ش
ــد، مثل اين كه دستش را به نّيت جزئي از اجزاي  ــنخ اجزاي نماز نباش از س

نماز بلند كند.
ــرعي چيزي را عمدًا بر   (مســألة ۱۱۲۷) اگر نمازگزار بدون دليل ش
ــا از آن كم كند، در حالي كه نمي داند آيا نمازش با  ــزاي نماز بيفزايد و ي اج

اين وصف درست است يا نه؟ نماز باطل مي شود.
 (مسألة ۱۱۲۸) اگر كسي چيزي را سهوًا و يا از روي ناداني بر اجزاي نمازش 
بيفزايد، نمازش باطل نمي شود، مگر اين كه ركن باشد، مثل ركوع يا دو سجده 
در يك ركعت، كه در اين صورت بنابر احتياط واجب نمازش باطل مي شود.

 (مســألة ۱۱۲۹) اگر نمازگزار يكي از اجزاي نماز را از روي سهو و 
يا جهل ترك كند حكم آن در مقام بيان هر يك از اجزاي نماز بيان گرديد.

ــت دادن طهارت ( وضو ) نماز را مطلقًا باطل   (مســألة ۱۱۳۰) از دس
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مي كند، ولي اگر شرط ديگري از شرايط نماز مراعات نشده باشد، حكم آن 
در مقام بيان هر يك از شرايط نماز بيان شد.
*  *  *
مبحث دّوم
شك در نماز

منظور از « شك » طرف مقابل « يقين » است، خواه دو طرف احتمال 
مساوي باشد، يا يك طرف آن قوي تر از طرف ديگر باشد، كه طرف قويتر 

را « ظن و گمان » و طرف ضعيفتر را « وهم و خيال » مي نامند.
 (مسألة ۱۱۳۱) آدم وسواسي در نماز و غير آن نبايد به وسوسه اي كه 

برايش پيش مي آيد اعتنا كند.
احكام شك در نماز در ضمن دو مقام بيان مي گردد:

مقام اّول
شك در نماز و افعال آن

 (مسألة ۱۱۳۲) اگر انسان بعد از خارج شدن وقت نماز شك كند آيا 
ــت و  ــت يا نه؟ بنا را مي گذارد بر اين كه خوانده اس نمازش را خوانده اس
الزم نيست آن را قضا كند، ولي اگر در اثناي وقت شك كند نماز خوانده يا 

نه؟ بايد آن را به جا آورد.
 (مسألة ۱۱۳۳) اگر نمازگزار پس از شروع در نماز عصر شك كند آيا 
نماز ظهر را خوانده است يا نه؟ بنا را مي گذارد بر اين كه خوانده است، و 
ــروع در نماز عشا شك كند كه نماز مغرب را خوانده است يا  اگر پس از ش

نه؟ بنا را مي گذارد بر اين كه خوانده است.
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ــي پس از فراغت از نماز عصر شك كند آيا   (مســألة ۱۱۳۴) اگر كس
ــا شك كند  ــت يا نه؟ و يا پس از فراغت از نماز عش نماز ظهر را خوانده اس
ــك خود اعتنا نمي كند و بنا را  ــت يا نه؟ به ش آيا نماز مغرب را خوانده اس

مي گذارد بر اين كه خوانده است.
ــك كند آيا  ــر نمازگزار پس از فراغت از نماز ش  (مســألة ۱۱۳۵) اگ

نمازش صحيح واقع شده يا نه؟ بنا را بر صّحت آن مي گذارد.
 (مســألة ۱۱۳۶) كسي كه مشغول يكي از افعال نماز است، اگر شك 
كند آيا فعل قبلي را انجام داده است يا نه؟ بنا را مي گذارد بر اين كه انجام 
داده است، مثل اين كه در حال اقامه شك كند آيا اذان گفته يا نه؟ يا در حال 

قرائت شك كند كه آيا تكبرية االحرام گفته است يا نه؟
 (مســألة ۱۱۳۷) اگر نمازگزار پس از فراغت از يك جزء نماز، شك 
در صّحت آن كند، بنا را بر صّحت مي گذارد و به شك خود اعتنا نمي كند.

ــي در مورد يكي از افعال نماز پيش از ورود   (مســألة ۱۱۳۸) اگر كس
ــك مي كند، اگر متوّجه باشد كه كدام طرف شكـ   ــيار ش به جزء بعدي بس
ــد، به آن اعتنا نمي كند و بنا  ــه هاي شيطان مي باش بالخصوص ـ از وسوس
ــرف ديگر مي گذارد. چنانكه غالبًا اين افراد به يك طرف ظن قوي  را بر ط

دارند و متوّجه هستند كه آن طرف موهوم، وسوسة شيطان مي باشد.
ــود كه   (مســألة ۱۱۳۹) در فرض باال، اگر ـ بالخصوص ـ متوّجه نش
كدام طرف وسوسة شيطان مي باشد، بنابر احتياط واجب بايد بنا را بر بيشتر 
بگذارد، مثل اين كه نمي داند سجده يا تشّهد را به جا آورده است يا نه؟ بنا را 
ــت، ولي اگر در صورت زيادي نمازش  مي گذارد بر اين كه به جا آورده اس

باطل مي شود، در اين صورت بنا را بر كمتر مي گذارد.
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ــرايط نماز زياد شك مي كند، بايد به   (مســألة ۱۱۴۰) كسي كه در ش
شك خود اعتنا نكند، اگر چه در اثناي نماز چنين شكي روي دهد.

 (مسألة ۱۱۴۱) اگر نمازگزار پيش از شروع در نماز در مورد يكي از 
شرايط نمازـ  مثل طهارتـ  شك كند، بايد به شك خود اعتنا كند و بنا را بر 
نبودن آن شرط بگذارد، اگر چه زياد شك كند، مگر اين كه به حّد وسواس 

برسد، در اين صورت اعتنا نمي كند.
 (مســألة ۱۱۴۲) ميزان در كثيرالّشك بودن نظر عرف است، ولي اگر 
كسي در سه نماز پشت سر هم شك كند او حتمًا كثيرالّشك است، و شايد 

با كمتر از آن نيز عنوان كثيرالّشك صدق بكند.
 (مســألة ۱۱۴۳) حكم كثيرالّشك منحصرًا در موردي جاري مي شود 
ــّكش مستند به وسوسه هاي شيطاني باشد، ولي اگر شك او مستند به  كه ش
عوامل خارجي از بيماري، ترس و امثال آنها باشد كه معموًال آشفتگي خاطر 

مي آورد، حكم كثيرالّشك جاري نمي شود، و بايد به شّك خود اعتنا كند.
 

مقام دّوم
شك در ركعتهاي نماز

 (مسألة ۱۱۴۴) اگر نمازگزار در اثناي نماز در تعداد ركعتهاي آن شك 
كند، اگر به يكي از دو طرف آن ظّن پيدا كندـ  ولو بعد از تأّملـ  بايد به ظّن 
ــدا نكند، اگر در نماز دو ركعتي  ــود عمل كند و اگر به هيچ طرف ظن پي خ
ــه ركعتي و يا در ركعتهاي اّول و دّوم نماز چهار ركعتي باشد، نمازش  يا س

باطل است، بايد نماز را به هم بزند و از سر بگيرد.
 (مســألة ۱۱۴۵) اگر نمازگزار در يك نماز چهار ركعتي بعد از پايان 
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ركعت دّوم، يعني پس از اتمام ذكر واجب سجدة دّوم از ركعت دّوم، در تعداد 
ركعتهاي نماز شك كند، در پنج صورت براي تصحيح آن راه حل وجود دارد:

اّول: شك بين دو و سه
ــدن ذكر واجب سجدة   (مســألة ۱۱۴۶) اگر نمازگزار پس از تمام ش
دّوم، شك كند دو ركعت خوانده است يا سه ركعت؟ بايد بنا بگذارد بر اين 
كه سه ركعت خوانده است، پس برمي خيزد و يك ركعت ديگر مي خواند 
و نماز را تمام مي كند، پس از سالم نماز، نماز احتياط را به جاي مي آورد، 

پس اگر كمبودي در نماز بوده با آن جبران مي شود.
 (مسألة ۱۱۴۷) بنابر احتياط واجب بايد نماز احتياط بعد از نماز بدون 
فاصله و بدون اين كه يكي از مبطالت نماز را انجام داده باشد، به جا آورده شود.

 (مســألة ۱۱۴۸) بنابر احتياط واجب در شك بين دو و سه، بايد نماز 
احتياط را يك ركعت ايستاده به جا آورد و آن را فقط با حمد بدون سوره به 
صورت آهسته بخواند، سپس ركوع، سجده، تشهد و سالم آن را به جا آورد.

دّوم: شك بين سه و چهار
ــك كند سه  ــد، اگر ش  (مســألة ۱۱۴۹) نمازگزار در هر حالي كه باش
ركعت نماز خوانده يا چهار ركعت، بايد بنا را بر چهار بگذارد و نمازش را 

تمام كند، سپس نماز احتياط به جا آورد.
 (مسألة ۱۱۵۰) در مورد شك بين سه و چهار بايد يك ركعت ايستاده 
و يا دو ركعت نشسته نماز احتياط به جا آورد و بهتر اين است كه دو ركعت 
نشسته را انتخاب كند. و به هر حال با حمد و بدون سوره و آهسته خوانده شود.

سّوم: شك بين دو و چهار
 (مسألة ۱۱۵۱) اگر نمازگزار پس از تمام شدن ذكر واجب سجدة دّوم 
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ــت يا چهار ركعت؟ بايد بنا را بر چهار  ــك كند آيا دو ركعت خوانده اس ش
بگذارد و نماز را تمام كند، آنگاه دو ركعت نماز احتياط ايستاده، بدون سوره 

و آهسته بخواند.
چهارم: شك بين دو و سه و چهار

 (مسألة ۱۱۵۲) اگر نمازگزار پس از تمام شدن ذكر واجب سجدة دّوم 
ــك كند آيا دو ركعت نماز خوانده، يا سه ركعت يا چهار ركعت؟ بايد بنا  ش
ــپس دو ركعت ايستاده و سپس دو  ــته نماز را تمام كند، س را بر چهار گذاش

ركعت نشسته نماز احتياط، آهسته و بدون سوره به جا آورد.
پنجم: شك بين چهار و پنج

ــدن ذكر واجب سجدة   (مســألة ۱۱۵۳) اگر نمازگزار بعد از تمام ش
ــده يا پنج ركعت؟ بايد بنا را بر چهار  ــك كند آيا چهار ركعت خوان دّوم، ش

گذاشته، نماز را تمام كند، سپس دو سجدة سهو به جا آورد.
 (مسألة ۱۱۵۴) غير از موارد پنجگانه ياد شده، در موارد ديگر كه فقها 
در كتب فقهي بيان فرموده اند، راه چاره اي نيست و بايد نماز از سر گرفته شود.

 (مسألة ۱۱۵۵) كسي كه از ايستادن معذور است و نمازش را نشسته 
ــد كه كمبود احتمالي  ــد نماز احتياط را به گونه اي انجام ده ــي خواند، باي م

جبران شود، به اين صورت كه:
۱ ) در تصوير اّول و دّوم بايد يك ركعت نشسته بخواند.

۲ ) در صورت سوم بايد دو ركعت نشسته بخواند.
ــپس يك ركعت  ــته، س ۳ ) در صورت چهارم نيز بايد دو ركعت نشس

نشسته بخواند.
 (مسألة ۱۱۵۶) اگر براي نمازگزار شّكي رخ دهد و مطابق وظيفة خود 
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به نمازش ادامه دهد، اگر پيش از آنكه از نمازش فارغ شود، شّكش تبديل به 
يقين يا ظّن گردد، بايد وظيفة شك را رها كرده، به وظيفة يقين يا ظّن عمل كند.

 (مسألة ۱۱۵۷) اگر نمازگزار دچار شك و ترديد شود و پس از تأّمل 
ــاس آن به وظيفه اش عمل  ــك، ظّن پيدا كند و بر اس به يكي از دو طرف ش
ــود يكبار ديگر دچار شك گردد، بايد  كند، اگر پيش از آنكه از نماز فارغ ش
ــك كند و  ــه وظيفة فعلي خود عمل نمايد. مثًال ميان ركعت اّول و دّوم ش ب
ــن مبنا بخواند، آنگاه  ــد، يك ركعت ديگر بر همي گمانش به دو ركعت باش
ــك او، شك ميان  ــك قبلي برگردد، در اينجا ش گمانش از بين برود و به ش
ــه عمل كند. ودر  ــك بين دو و س ــه خواهد بود و بايد به وظيفة ش دو و س
ــجدة دوم شك نمايد ديگر  اينصورت اگر پيش از تمام كردن ذكر واجب س
ــر مي گيرد و اگر بعد از  ــي تواند به نمازش ادامه دهد بلكه نماز را از س نم
اتمام ذكر سجدة دوم باشد نمازش با بنا گذاشتن به ركعت سوم صحيح مي 

شود، هما نطور كه در صورت اّول ذكر شد.
 (مسألة ۱۱۵۸) اگر نمازگزار در تعداد ركعتهاي نماز به ظن خود عمل 
كند و بر آن مبنا نمازش را به پايان برساند و بعد از فراغت از نمازش ظّنش 
ــك و ترديد شود، نمازش صحيح است و به شك  ــود و دچار ش بر طرف ش

خود اعتنا نمي كند.
 (مسألة ۱۱۵۹) كسي كه در نماز شك كند و مطابق وظيفه بنا را بر بيشتر 
بگذارد و نمازش را تمام كند، اگر پيش از شروع در نماز احتياط بر كامل بودن 
نمازش يقين پيدا كند، نمازش صحيح است و نيازي به خواندن نماز احتياط نيست.

 (مسألة ۱۱۶۰) اگر نمازگزار در تعداد ركعتهاي نماز شك كند و بنا را 
بر بيشتر بگذارد و نمازش را به پايان برساند، اگر پيش از آنكه نماز احتياط را به 
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جا آورد، يقين پيدا كند كه نمازش ناقص شده، بايد به وظيفة كسي كه نمازش 
را ناقص خوانده و سالم داده، عمل كند و نيازي به خواندن نماز احتياط ندارد.

 (مســألة ۱۱۶۱) اگر در اثناي نماز احتياط معلوم گردد نمازش كامل 
ــت آن را  ــود كه نماز احتياطش اضافه بوده و الزم نيس ــف مي ش بوده، كش
ــود  ــل كند، بلكه رها مي كند، ولي اگر در اثناي نماز احتياط معلوم ش تكمي

نمازش ناقص بوده، بايد آن را تكميل كند و نمازش صحيح مي باشد.
ــك در تعداد  ــوردي كه گفتيم مي توان ش  (مســألة ۱۱۶۲) در پنج م
ــت، بلكه مي توان  ــاي نماز را تصحيح كرد، تصحيح آنها واجب نيس ركعته

نماز را با انجام دادن يكي از مبطالت نماز به هم زد و از سر گرفت.
ــك كند و  ــر نمازگزار در تعداد ركعتهاي نماز ش  (مســألة ۱۱۶۳) اگ
مطابق وظيفه اش نماز را به پايان برساند، بنابر احتياط واجب، حتمًا بايد نماز 

احتياط را به جا آورد و از سر گرفتن نماز كفايت نمي كند.
*  *  *

مبحث سّوم
سجدة سهو و قضاي اجزاي فراموش شده

ــاي نماز را  ــجده ه ــجده از س  (مســألة ۱۱۶۴) اگر نمازگزار يك س
ــود، بايد بعد از نماز آن سجده  فراموش كند و بعد از ركوع بعدي متوّجه ش

را قضا كند، سپس دو سجدة سهو به جا آورد.
 (مسألة ۱۱۶۵) اگر كسي تشّهد آخر نماز را فراموش كند و بعد از سالم 
ــپس دو سجدة سهو به جا آورد. ــّهد را قضا كند، س يادش بيايد، بايد آن تش

 (مســألة ۱۱۶۶) اگر نمازگزار قسمتي از تشّهد آخر نماز را فراموش 
ــود، بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا كند،  ــالم متوّجه ش كند و بعد از س
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سپس دو سجدة سهو به جا آورد.
 (مســألة ۱۱۶۷) اگر نمازگزار تشّهد اّول نماز را فراموش كند و پس 
ــجدة سهو به جا آورد و  ــود، بعد از نماز بايد دو س از ركوع بعدي متوّجه ش
قضاي آن الزم نيست، همچنين است بنابر احتياط واجب اگر قسمتي از آن 

را فراموش كرده باشد.
 (مسألة ۱۱۶۸) غير از تشّهد آخر و يك سجدة ، ديگر اجزاي فراموش 

شدة نماز قضا ندارد.
ــجده نماز، در قضاي سجدة فراموش   (مســألة ۱۱۶۹) همة شرايط س
ــده نيز الزم است، و همة شرايط تشّهد نماز نيز در قضاي تشّهد فراموش  ش

شده الزم است.
 (مسألة ۱۱۷۰) در چند مورد سجدة سهو واجب است كه از آن جمله است:

۱ ) براي سخن بي جا، كم يا زياد، سهوًا باشد، و يا عمدًا، به خيال اين 
كه از نماز فارغ شده است، مثل كسي كه در غير محّل سالم، سالم داده باشد.

 (مسألة ۱۱۷۱) اگر كسي سخني را به خيال اين كه آية قرآن است در 
نماز بر زبان جاري كند سجدة سهو ندارد.

 (مسألة ۱۱۷۲) اگر نمازگزار مي خواست ذكري را بر زبان جاري كند 
اگر سخن ديگري اشتباهًا بر زبانش جاري شود، سجدة سهو ندارد.

۲ ) براي فراموش كردن تشّهد اّول، و بنابر احتياط واجب براي تشّهد آخر نيز.
ــالم بي جا، اگر همراه با تشّهد و مّتصل به آن باشد. و بنابر  ۳ ) براي س

احتياط واجب براي زيادي سالم تنها نيز.
۴ ) براي شك ميان چهار و پنج كه بعد از اكمال سجدة دّوم باشد.

۵ ) براي به جا آوردن چيزي در حال قيام كه مي بايست در حال نشسته 
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ــتاده تشّهد بخواند، و يا چيزي را كه  ــي كه در حال ايس انجام دهد، مثل كس
ــتاده انجام دهد، در حال نشسته انجام بدهد، مانند كسي كه  مي بايست ايس
ــبيحات اربعه را در حال  ــوره و تس ــتادن دارد ولي حمد و س قدرت بر ايس

نشسته بخواند.
 (مسألة ۱۱۷۳) كسي كه قدرت بر ايستادن دارد، اگر اشتباهًا تكبرية االحرام 
را در حال نشسته بگويد، نمازش باطل است و نيازي به سجدة سهو ندارد.

۶ ) براي خواندن تسبيحات اربعه در دو ركعت اولي و يا خواندن حمد 
و سوره در ركوع يا سجده.

ــده  ۷ ) در موردي كه اجماًال بداند كه در نمازش كم يا زيادي واقع ش
كه نماز را باطل نمي كند.

 (مسألة ۱۱۷۴) در چند مورد به جا آوردن سجدة سهو بهتر است كه 
از آن جمله است:

۱ ـ هنگامي كه ترديد دارد كم و زيادي در نماز روي داده است يا نه.
۲ ـ براي هر كم و زياده اي كه نماز با آن باطل نمي شود.

 ۳ـ  براي شك ميان سه و چهار، هنگامي كه به گمانش چهار باشد و به آن عمل كند.
 (مســألة ۱۱۷۵) حرف زدن بين نماز و سجدة سهو جايز نيست، ولي 

اگر حرف بزند نمازش باطل نمي شود و بايد سجدة سهو را به جا آورد.
 (مسألة ۱۱۷۶) بنابر احتياط واجب عالوه بر حرف زدن نبايد با ديگر 
ــهو فاصله بيفتد بلكه بايد بالفاصله  ــجدة س مبطالت نماز نيز، بين نماز و س
ــود، ولي اگر فاصله بيندازد، نمازش باطل نمي  بعد از نماز به آن مبادرت ش

شود و بايد آن را انجام دهد.
ــهو بر او واجب  ــي كه نماز احتياط و سجدة س  (مســألة ۱۱۷۷) كس



.......................................................................... توضيح املسائل  ٢٢۴

ــجدة سهو انجام  ــت، بنابر احتياط واجب بايد نماز احتياط را مقّدم بر س اس
دهد و بهتر است اجزاي فراموش شده نماز را نيز بر آن مقّدم بدارد.

 (مسألة ۱۱۷۸) اگر بيش از يك مورد از اشتباهاتي كه موجب سجدة 
سهو مي باشد روي دهد، به همان تعداد سجدة سهو واجب مي شود.

ــجده مي باشد كه بنابر   (مســألة ۱۱۷۹) سجده سهو عبارت از دو س
ــود،  ــر هم انجام پذيرد و ذكر در آنها گفته ش ــت س احتياط واجب بايد پش

سپس تشهد و سالم گفته شود.
 (مسألة ۱۱۸۰) سجدة سهو تكبرية االحرام ندارد، اگر چه بهتر است.

 (مسألة ۱۱۸۱) در سجدة سهو چند چيز شرط است:
۱ ) نّيت، همانگونه كه در هر عبادتي الزم است.

۲ ) بر زمين نهادن اعضاي هفتگانة سجده.
 ۳ ) گذاشتن پيشاني بر چيزي كه سجده بر آن جايز است.

۴ ) بلندتر نبودن جاي پيشاني از محّل ديگر اعضاي سجده بيش از چهار انگشت.

۵ ) طهارت، رو به قبله بودن و ديگر شرايط نماز، بنابر احتياط واجب.
 (مسألة ۱۱۸۲) در سجدة سهو ذكر معيني واجب نيست، ولي مستحب 

است كه يكي از ذكرهاي زير گفته شود:
۱ ـ بسم اهللا و باهللا و صّلي اهللا علي محّمد و آل محّمد.
۲ ـ بسم اهللا و باهللا، الّلهّم صّل علي محّمد و آل محّمد.

۳ـ  بسم اهللا و باهللا، الّسالم عليك اّيها الّنبي و رحمة اهللا و بركاته.

۴ـ  بسم اهللا و باهللا و الّسالم عليك اّيها الّنبي و رحمة اهللا و بركاته.
*  *  *
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مبحث چهارم
نقص و خلل در نمازهاي مستحّبي

 (مسألة ۱۱۸۳) نمازهاي مستحّبي در موارد زير باطل مي شود:
۱ ) چيزي از اجزاي نماز را عمدًا ترك كند.

۲ ) چيزي را بر اجزاي نماز عمدًا بيفزايد ( بنابر احتياط واجب ).
۳ ) يكي از ركنها ( ركوع، سجده، و تكبرية االحرام ) سهوًا ترك شود.

 ۴ ) وضويش باطل شود.
۵ ) به سوي قبله نباشد.

ــتحّبي ركني سهوًا افزوده شود، نماز   (مســألة ۱۱۸۴) اگر در نماز مس
باطل نمي شود.

 (مسألة ۱۱۸۵) اگر در نماز مستحّبي ركني را فراموش كند، و در اثناي 
نماز متوّجه شود، بايد برگردد و آن را تدارك كند، سپس نماز را ادامه دهد، 

اگر چه اين كار موجب زياد شدن ركن شود.
ــوره، يا هر دو را  ــتحّبي حمد، يا س  (مســألة ۱۱۸۶) اگر در نماز مس
ــادش بيايد، نمازش را ادامه  ــدن به ركوع به ي فراموش كند و بعد از خم ش

مي دهد و تدارك آن الزم نيست.
 (مســألة ۱۱۸۷) اگر در نماز مستحّبي يك سجده و يا تشّهد فراموش 
ــود و در اثناي نماز متوّجه شود، بايد برگردد و آنها را تدارك كند، سپس  ش

نمازش را ادامه دهد، اگر چه اين كار موجب زياد شدن ركن شود.
 (مسألة ۱۱۸۸) اگر در نماز مستحّبي، تشّهد و يا يك سجده فراموش 
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ــود، بنابر احتياط واجب برمي گردد و آن را  ــود و بعد از سالم متوّجه ش ش
تدارك مي كند سپس نماز را به پايان مي رساند.

 (مســألة ۱۱۸۹) اگر نمازگزار در تعداد ركعتهاي نماز مستحّبي شك 
كند، پس اگر به يكي از دو طرف ظن پيدا كند، بنابر احتياط واجب بنا را بر 
آن مي گذارد و به ظن خود عمل مي كند، وگرنه مخّير است بين اين كه بنا 
را بر اقل يا بر اكثر بگذارد و بهتر آن است كه بنا را بر كمتر بگذارد، جز در 

نماز وتر كه آن را از سر مي گيرد.
ــروع كردن به يك  ــتحّبي پس از ش  (مســألة ۱۱۹۰) اگر در نماز مس
جزئي از نماز شك كند كه جزء قبلي را انجام داده است يا نه، به شك خود 
ــروع به جزء  ــا نمي كند و نمازش را ادامه مي دهد، ولي اگر پيش از ش اعتن

بعدي چنين شكي بكند، بنابر احتياط واجب آن را انجام مي دهد.
 (مسألة ۱۱۹۱) براي اشتباهاتي كه در نماز واجب سجدة سهو واجب 
ــتباهي رخ دهد سجدة سهو  ــتحّبي اگر چنين اش ــود، در نمازهاي مس مي ش

واجب نمي شود، اگر چه بهتر است آن را انجام دهد.
 (مسألة ۱۱۹۲) در نماز مستحّبي اگر يك ركعت كم شود، پس اگر وقت 
تدارك آن نگذشته، آن را تدارك مي كند، و اگر گذشته باشد باطل مي شود.

 (مسألة ۱۱۹۳) بنابر احتياط واجب، اگر در نماز مستحّبي يك ركعت 
زياد شود، باطل مي شود.

*  *  *
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فصل بيست ويكم
نماز مسافر

ــر ( دو ركعتي )  ــار ركعتي به صورت قص ــاي چه ــورد نمازه در دو م
خوانده مي شود:

۱ ـ هنگام ترس
۲ ـ در مسافرت

ــت و به ندرت محل ابتال  ــيار مفّصل اس نظر به اين كه احكام ترس بس
قرار مي گيرد، در اين زمينه بحث نمي كنيم، و احكام مسافرت را در ضمن 

چند مبحث بيان مي كنيم:
*  *  *

مبحث اّول
شرايط سفر

 (مسألة ۱۱۹۴) سفري كه موجب شكسته شدن نماز مي شود، شرايطي 
دارد كه از آن جمله است:

۱ ) مسافت؛ و آن هشت فرسخ است كه تقريبًا ۴۶ كيلومتر مي باشد.
ــتر سفر كند و چهار  ــافر چهار فرسخ يا بيش  (مســألة ۱۱۹۵) اگر مس

فرسخ يا بيشتر باز گردد، بايد نمازش را شكسته بخواند.
 (مسألة ۱۱۹۶) مسافري كه رفت و برگشت او مجموعًا هشت فرسخ 
ــت كه حتمًا همان روز  ــدن نمازش شرط نيس ــته ش ــود، براي شكس مي ش
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ــته باشد كه كمتر از ده روز بماند و در  برگردد، بلكه اگر از اّول تصميم داش
كمتر از ده روز به وطنش باز گردد، نمازش را بايد شكسته بخواند.

 (مسألة ۱۱۹۷) اگر براي محل مورد نظر دو راه باشد، يكي دور باشد 
ــد و كمتر از مسافت  ــرعي، ولي ديگري نزديك باش ــافت ش و به اندازة مس
ــت و اگر از راه دور برود  ــرعي، اگر از راه نزديك برود نمازش تمام اس ش

نمازش شكسته است، اگر چه براي رفتن از راه دور نيازي نبوده باشد.
 (مســألة ۱۱۹۸) اگر محل مورد نظر دو راه دارد، يكي بيش از چهار 
ــافر از راهي برود و از راه  ــخ، اگر مس ــخ و ديگري كمتر از چهار فرس فرس
ــد، پس اگر در مسير  ــخ برس ــت فرس ديگري برگردد، و مجموع آن به هش
ــد كه از وطنش تا آنجا به هنگام سفر چهار فرسخ باشد  طوالني نقطه اي باش
و از آنجا تا وطنش به هنگام بازگشت نيز چهار فرسخ باشد، در اين صورت 

نمازش قصر مي شود وگرنه بايد تمام بخواند.
 (مسألة ۱۱۹۹) اگر انسان در جايي چون صحرا به تنهائي زندگي مي 
كند، آغاز مسافرت از در خانه اش حساب مي شود، ولي اگر در آبادي يا در 

شهر زندگي مي كند، از نقطة پاياني شهر و روستا حساب مي شود.
ــهرهاي بزرگ كه در عصر ما به كثرت يافت مي   (مســألة ۱۲۰۰) ش

شود به دو قسم مي باشند:
۱ـ  شهرهايي كه از نظر اقتصادي و ديگر شئون زندگي به هم پيوسته هستند 
ــهركهاي آن به صورت مستقل و جداگانه اداره نمي شوند،  و هيچكدام از ش
بلكه همة آنها به يكديگر وابسته هستند و يا همگي به مركز وابسته مي باشند، 
آنها در حكم يك شهر هستند و بايد مسافت در آنها از آخر شهر محاسبه شود.

۲ ـ شهرهايي كه هر يك از شهركهاي آن از نظر معيشتي و اقتصادي به 
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ــتقل اداره مي شوند و ارتباط آنها به يكديگر در حّد ارتباط شهرها  طور مس
به يكديگر مي باشند، اين شهركها همانند شهرها و روستاهايي است كه هر 
يك از آنها گسترش يافته به يكديگر نزديك و يا مّتصل شده اند، كه در اين 
صورت هر يك از آنها مستقل مي باشند، اگر چه به يكديگر نزديك باشند و 
به يك نام ناميده شوند. در اين شهركها بايد مسافت را از آخر همان شهرك 

حساب كنند، نه آخر مجموع آنها.
ــي كه به بيش از يك محل مربوط مي شود، مثل   (مســألة ۱۲۰۱) كس
كسي كه محل كارش در محّلي و محّل سكونتش در محّل ديگري مي باشد، 
آغاز مسافرت او از نقطة پاياني محّلي حساب مي شود كه به سمت و سوي 

سفرش نزديك باشد.
ــد كه به مقدار  ــته باش ۲ ) قصد مســافت؛ يعني بايد از اّول قصد داش
ــفر كند، اگر چه اين قصد به تبع ديگري باشد، مثل زني  ــافت شرعي س مس
ــوهرش مسافت را قصد مي كند و يا اجير و كارگري كه به تبع  كه به تبع ش

كارفرما مسافت شرعي را قصد مي كند.
ــي مثًال در خواب يا در حال بيهوشي بوده و   (مســألة ۱۲۰۲) اگر كس
ــاب نمي آيد، چون قصد  ــافر به حس ــافت راه برده اند، مس او را به مقدار مس

مسافت نكرده است.
ــت و گذار باشد تا به مقدار  ــي مشغول گش  (مســألة ۱۲۰۳) اگر كس
ــافت كند، مسافر به  ــرعي راه رفته باشد، بدون اين كه قصد مس ــافت ش مس

حساب نمي آيد.
 (مســألة ۱۲۰۴) كسي كه مقداري از مسافت را بدون قصد رفته، اگر 
پس از آن قصد مسافت كند، يعني قصد كند كه هشت فرسخ ديگر برود، يا 
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چهار فرسخ ديگر برود و برگردد، از آن لحظه به بعد در حكم مسافر مي باشد.
 (مســألة ۱۲۰۵) كسي كه هشت فرسخ بدون قصد رفته، اگر در صدد 
مراجعت باشد، نظر به اينكه به مقدار هشت فرسخ تا وطنش فاصله دارد، از 

لحظه اي كه شروع به بازگشت مي كند، در حكم مسافر است.
ــتمرار قصد مســافت؛ به اين معني كه تا رسيدن به مقصد از  ۳ ) اس
ــخ تصميم به  ــيدن به چهار فرس ــد خود برنگردد، پس اگر پيش از رس قص
بازگشت بگيرد، يا در ادامة دادن آن مرّدد شود، بايد نمازش را تمام بخواند.

 (مسألة ۱۲۰۶) مسافري كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از تصميم 
خود برمي گردد، اگر نمازش را شكسته خوانده، بنابر احتياط واجب بايد آن 
را به صورت چهار ركعتي اعاده كند. و اگر روزه اش را افطار كرده، بايد در 

بقّية روز از مفطرات پرهيز كند و بعد قضاي آن را نيز به جا آورد.
۴ ) عبور نكردن از وطن

 (مســألة ۱۲۰۷) اگر مسافر از اّول سفر مي داند كه پيش از رسيدن به 
مسافت شرعي از وطنش عبور خواهد كرد، نمازش را بايد تمام بخواند.

ــافر تصميم دارد پيش از رسيدن به مسافت   (مســألة ۱۲۰۸) اگر مس
ــرعي در محّلي ده روز اقامت كند و يا مرّدد است كه در آن منزل ده روز  ش

بماند يا نه؟ نمازش شكسته نمي شود.
۵ ) حرام نبودن سفر

ــفر حرام، چه اصل سفر حرام باشد، مانند فرار   (مســألة ۱۲۰۹) در س
ــدون اجازة او، يا  ــوهرش ب ــردن بنده اي از موالي خود و زني از خانة ش ك
ــافرت براي دزدي يا ريختن خون حرام،  ــفر حرام باشد، مانند مس انگيزة س

نمازش قصر نمي شود.
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ــه فرمان ستمگر صاحب منصبي مسافرت  ــي كه ب  (مسألة ۱۲۱۰) كس
ــت، چه  ــد، نمازش تمام اس ــفري كه از لوازم پيروي او باش مي كند، در س

فرستادة او باشد، يا او را همراهي كند.
ــفر مي كند، اگر اين كار   (مســألة ۱۲۱۱) مسافري كه براي شكار س
ــته است و اگر براي سرگرمي  ــد نمازش شكس براي تهّيه هزينة زندگي باش
ــفرش حرام است و بايد نمازش را تمام بخواند و  ــگذراني باشد، س و خوش

روزه اش را بگيرد، اّما خود شكار كردن ظاهرًا مانعي ندارد.
 (مسألة ۱۲۱۲) كسي كه از سفر معصيت برمي گردد، اگر اين بازگشت 
ــمار آيد، بايد در مراجعت نيز نمازش  ــي از آن سفر معصيت به ش هم بخش
را تمام بخواند، و اگر بخشي از آن نباشد، مانند كسي كه راه دوري را براي 
ــت فاصلة زيادي افتاده  انگيزة حاللي برمي گزيند، و يا ميان رفت و بازگش

باشد، نمازش شكسته مي شود.
 (مسألة ۱۲۱۳) اگر هنگام بازگشت از سفر معصيت، انگيزه اش منحصر 
به حرام نباشد، بنابر احتياط واجب نمازش را هم شكسته بخواند هم تمام.

۶ ) كثيرالّسفر نباشد
 (مسألة ۱۲۱۴) كسي كه كارش مسافرت باشد، مانند راننده و خلبان و 
ناخدا و يا كارش در سفر باشد، مانند تاجر و صنعتگر دورهگرد، و يا كارش 
ايجاب مي كند كه زياد سفر كند، مانند كسي كه براي زيارت، معالجه، درس 
يا خريد جنس در فاصله هاي كوتاه سفر مي كند، نمازش شكسته نمي شود.

 (مسألة ۱۲۱۵) كسي كه در يك مورد خاّص كثيرالّسفر مي باشد، اگر 
ــفر كند، اگر اين مورد هم از سنخ مورد قبلي باشد باز  براي مورد ديگري س
هم نمازش تمام است، مانند راننده اي كه در مسير معّيني كار مي كرد و اينك 
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ــهر معّيني جنس تهيه مي  ــت، يا تاجري كه از ش خط ديگري را برگزيده اس
كرد، براي تهيه جنس به شهر ديگري مسافرت مي كند.

 (مسألة ۱۲۱۶) راننده اي كه در مسير معّيني كار مي كرد، اگر به مقصد ديگري 
براي زيارت، سياحت، معالجه و امثال آنها مسافرت كند، نمازش شكسته است.

 (مسألة ۱۲۱۷) كسي كه كارش رانندگي است اگر وسيلة نقليه اش را 
ــهري براي تعمير مي گذارد و با وسيلة ديگري به وطن خود مي رود،  در ش

بايد نمازش را شكسته بخواند.
ــغل انتخاب مي كند،   (مســألة ۱۲۱۸) كسي كه سفر را براي خود ش
مانند راننده و ناخدا، از اّولين سفر خود نمازش را بايد تمام بخواند و نيازي 

به تكرار مسافرت نيست، تا حكم كثيرالّسفر بر او جاري شود.
 (مسألة ۱۲۱۹) كسي كه براي هدف خاّصي چون تجارت، تدريس و 
معالجه سفر مي كند، بايد مّدتي به اين سفر ادامه دهد تا حكم كثيرالّسفر بر 
ــود، و در مسافرتهاي نخستين بايد بنابر احتياط واجب بين نماز  او جاري ش

شكسته و تمام جمع كند.
 (مسألة ۱۲۲۰) اگر انسان فقط در زمان خاّصي، مثًال در فصل تابستان 
به كثرت مسافرت مي كند، در آن محدوده حكم كثيرالّسفر بر او جاري مي 

شود و در ديگر فصلها بايد نمازش را شكسته بخواند.
 (مسألة ۱۲۲۱) با يكي دو بار سفر كردن حكم كثيرالّسفر جاري نمي 
ــت تصميم بر ادامة مسافرتهاي  ــود، اگر چه به درازا بكشد، بلكه الزم اس ش

پياپي داشته باشد تا حكم كثيرالّسفر جاري شود.
ــي، اگر مّدت مسافرت با مّدت  ــافرتهاي طوالن  (مسألة ۱۲۲۲) در مس
اقامت در وطن برابر باشد، ظاهرًا حكم كثيرالّسفر جاري مي شود، ولي اگر 
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ــافرت باشد، بايد  مدت اقامت او در وطن به مقدار زيادي بيش از مّدت مس
نمازش را در سفر شكسته بخواند.

 (مســألة ۱۲۲۳) در مسافرتهاي كوتاهي كه از نصف روز تجاوز نمي 
كند، ظاهر اين است كه چهار بار سفر كردن در يك هفته براي جريان حكم 

كثيرالّسفر كافي نيست.
 (مسألة ۱۲۲۴) كسي كه عنوان كثيرالّسفر بر او صدق كرده و نمازهايش 
ــفر از  ــفر تمام مي خواند، اگر ده روز در وطن بماند، حكم كثيرالّس را در س
او برداشته مي شود و در نخستين سفر بعدي بايد نماز را شكسته بخواند و 
ــته كه ده روز در وطن بماند،  روزه اش را افطار كند، چه از اّول تصميم داش

يا بدون تصميم قبلي مانده باشد.
 ۷ ) رسيدن به حّد ترّخص

 (مسألة ۱۲۲۵) نشانة حّد ترّخص دو چيز است:
اّول: در اثر فاصله گرفتن از شهر، اهالي شهر او را نبينند، به اين نشاني 
ــتاده اند، يا راه  ــخيص ندهد كه آيا ايس ــهر را نبيند و تش كه او نيز اهالي ش

مي روند.
ــتفاده از بلندگو ) به  ــهر ( صداي مؤّذن، بدون اس ــداي اذان ش دّوم: ص

گوش او نرسد.
 (مسألة ۱۲۲۶) مسافري كه از وطنش خارج مي شود، پس از رسيدن 
ــافري كه به سوي وطنش  ــود، و مس ــته مي ش به حّد ترّخص نمازش شكس
ــته است،  ــيده نمازش شكس برمي گردد، تا هنگامي كه به حّد ترّخص نرس

يعني حّد ترّخص نقطة آغاز و نقطة پاياني سفر مي باشد.
*  *  *
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مبحث دّوم
چيزهايي كه سفر را قطع مي كند

 (مسألة ۱۲۲۷) سه چيز باعث مي شود كه حكم سفر شكسته شود:
اّول: عبور از وطن

 (مسألة ۱۲۲۸) وطن عبارت از سرزميني است كه انسان آنجا را براي 
ــت و تصميم دارد اگر حادثه اي پيش نيايد براي  ــكونت خود برگزيده اس س

هميشه در آنجا اقامت كند.
 (مســألة ۱۲۲۹) وطن ممكن است زادگاه انسان باشد و ممكن است 

محّل ديگري باشد كه خود آن را براي اقامت خود برگزيده باشد.
 (مسألة ۱۲۳۰) اگر انساني به تبعّيت از پدر، همسر و امثال آن محّلي 
ــكونت خود برگزيده است، تا هنگامي كه از آنجا اعراض نكرده  را براي س

و از آن سرزمين بيرون نرفته، وطن او به شمار مي رود.
 (مســألة ۱۲۳۱) به مجرد اين كه انسان در محّلي به نّيت اقامت دائم 
ــت مّدت طوالني  ــمار مي آيد و نيازي به گذش ــود، وطن او به ش ــاكن ش س

نيست.
 (مســألة ۱۲۳۲) در آغاز اقامت در وطن جديد نيازي به قصد اقامه ( 

ده روزه ) و يا جمع بين شكسته و تمام نيست، اگر چه بهتر است.
ــان بيش از يك وطن براي خود  ــت انس  (مســألة ۱۲۳۳) ممكن اس
برگزيند و بخشي از سال را در يكي و بخشي ديگر را در دّومي اقامت كند 

و از هيچكدام جز هنگام بروز رخدادي بيرون نرود.
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ــي كه بيش از يك وطن دارد، به هنگام انتقال از   (مســألة ۱۲۳۴) كس
ــرط نمازش را  ــن ديگر، بايد در فاصلة بين دو وطن به دو ش ــي به وط وطن

شكسته بخواند:
۱ ) فاصلة بين آن دو به هشت فرسخ برسد.

۲ ) در آن مسير كثيرالّسفر نباشد.
 (مسألة ۱۲۳۵) اگر كسي در يك شهر خانه و زندگي دارد و در شهر 
ديگري محل كارش هست، و در هر دو مورد تصميم دارد كه براي هميشه 
به سكونت و تجارت خود ادامه دهد، همانند كسي كه دو وطن دارد، يعني 

در هر دو شهر نمازش تمام است.
 (مسألة ۱۲۳۶) هنگامي كه محّلي را براي سكونت دائم انتخاب كرد، 
تا هنگامي كه از آن منصرف نشده، حكم وطن بر آن جاري است و هنگامي 
كه از آن منصرف شود، تا هنگامي كه از آن بيرون نرفته است از حكم وطن 

خارج نمي شود.
ــي كه از وطنش بيرون رفته، ولي هنوز اعراض   (مســألة ۱۲۳۷) كس
نكرده و مرّدد است كه در آن اقامت بكند يا نه؟ حكم وطن در حق او باقي 

است.
ــان براي يك مّدت طوالني مسكن   (مســألة ۱۲۳۸) محّلي را كه انس
خود قرار مي دهد و در آنجا خانه و كاشانه تهّيه مي كند، در حكم وطن مي 
ــد، اگر چه قصد سكونت دائم ندارد، مثل دوران اقامت طّالب در حوزه  باش

هاي علمّيه و اقامت كارمندان و پيشه وران در محّل كار و مأموريت خود.
 (مســألة ۱۲۳۹) انسان در مّدت سكونت خود در وطن و يا جايي كه 
ــام بخواند و نيازي به قصد اقامه  ــت، بايد نمازش را تم در حكم وطن اوس
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نيست، و اگر در اثناي مسافرتش از آنجا عبور كند، سفرش شكسته مي شود.
ــرط جريان حكم وطن در محّل سكونت غير دائم   (مسألة ۱۲۴۰) ش
آن است كه خيلي از آن بيرون نرود كه از محّل اقامت او بودن خارج شود، 
ــفر بودن وظيفه اش اين باشد كه نمازش را تمام  مگر اين كه از باب كثيرالّس

بخواند.
ــي محّلي را در فصلي از سال محل سكونت   (مسألة ۱۲۴۱) اگر كس
خود قرار دهد، اگر در فصل ديگري گذرش به آنجا بيفتد، حكم وطن بر او 
ــجويي در اّيام تحصيلي در شهري تحصيل  ــود، پس اگر دانش جاري نمي ش

مي كند، اگر در فصل تعطيلي به آن شهر سفر كند، نمازش شكسته است.
دّوم: قصد اقامه

ــافر تصميم بگيرد در محّلي ده روز پياپي در   (مســألة ۱۲۴۲) اگر مس
آنجا بماند، و يا بداند ده روز در آنجا خواهد ماند، اگر چه به اختيار خودش 

نباشد، يا به تبعّيت از ديگري باشد، نمازش را بايد تمام بخواند.
 (مســألة ۱۲۴۳) در قصد اقامه، ده روز در مقابل شب است، پس اگر 
ــب ميان آنها در محّلي بماند، بايد نمازش  ــي مي خواهد ده روز با ُنه ش كس

را تمام بخواند، اگر چه بهتر است كه شب دهم را نيز در آنجا اقامت كند.
ــًا يك محّل  ــد اقامه بايد عرف ــّل اقامت در قص  (مســألة ۱۲۴۴) مح
محسوب شود، پس قصد اقامه در بيش از يك روستا و يا بيش از يك شهر 
ــت كند و به محّالت  ــي اگر قصد كند در يك محّل اقام ــت، ول صحيح نيس

مختلف آنجا رفت و آمد بكند، مانعي ندارد.
ــي كه قصد دارد در محّل اقامت خود به جاهايي   (مسألة ۱۲۴۵) كس
كه اهل آن محّل به طور متعارف به آنجاها مي روند ( از قبيل: مسجد، حمام، 
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زيارتگاه و تفريحگاه ) برود، مي تواند قصد اقامه كند، ولي اگر تصميم دارد 
ــه اطراف و نواحي آن نيز برود، به طوري كه اگر افراد مقيم آن محل به آن  ب
مناطق بروند براي آنها سفر محسوب مي شود، در اين فرض قصد اقامه اش 

محّقق نمي شود و بايد نمازش را شكسته بخواند.
 (مسألة ۱۲۴۶) ظاهر اين است كه مسافري كه قصد ده روز اقامت در 
ــهري داشته باشد مي تواند به توابع شهر از قبيل مقبره و مانند آن كه اهل  ش
ــهر آنرا سفر حساب نكنند برود، ولي نبايد از اول قصد رفتن ـ در ضمن  ش
ده روز ـ به مناطق ديگر كه عرفًا سفر از شهر بر آن صدق مي شود، اگرچه 

كمتر از مسافت سفر شرعي باشد.
ــرعي برود،  ــافت ش ــت ده روز مي تواند در حّد مس بله وبعد از گذش

وخللي در اقامت وارد نمي شود.
ــي كه قصد كرده ده روز در محّلي بماند، اگر از   (مســألة ۱۲۴۷) كس
ــود و يا در ماندن مرّدد گردد، اگر يك نماز چهار ركعتي  ماندن منصرف ش
خوانده، بقية نمازهايش را تا وقتي كه از آنجا بيرون نرفته تمام مي خواند، و 
ــد، نمازهايش شكسته است، چه نماز چهار ركعتي نخوانده  اگر نخوانده باش
ــد، يا تمام كرده باشد و بعدًا  ــيده باش ــروع كند و به آخر نرس ــد، يا ش باش

بطالنش معلوم شود.
ــرده ده روز در جايي بماند، پس  ــي كه قصد ك  (مســألة ۱۲۴۸) كس
ــدارد، بلكه تا روزي كه در  ــت ده روز نيازي به قصد اقامة مجّدد ن از گذش

آنجاست بايد نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد.
 (مسألة ۱۲۴۹) هنگامي كه قصد اقامه انسان در محّلي با خواندن يك 
ــافت  نماز چهار ركعتي محقق گرديد، اگر بخواهد به محّلي كه كمتر از مس
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شرعي است برود، سپس به بيشتر از مسافت شرعي مسافرت كند، اگر نمي 
خواهد كه به محل اقامتش برگردد، از لحظه اي كه از محل اقامت خارج مي 
ــود، و اگر قصد مراجعت دارد نمازش شكسته  ــود نمازش شكسته مي ش ش

نمي شود.
 (مسألة ۱۲۵۰) اگر قصد اقامه ولو باخواندن نماز چهار ركعتي محقق 
ــافت و بعد از آن سفر به  ــپس براي او بيرون رفتن به كمتر از مس ــود، س ش
ــافت تمام مي شود پيش آيد، پس اگر قصد رجوع به محل اقامه  جائيكه مس
ــت نمازش را قصر  ــد با بيرون رفتن از محل اقامه اش واجب اس اش ننماي
ــته باشد ولو اينكه كمي آنجا  ــتن به محل اقامه داش نمايد، و اگر قصد برگش
ــه كند با بيرون رفتن از مكان اقامه  ــي بماند بدون اينكه دوباره قصد اقام باق
ــودن نماز با بيرون رفتن از  ــد بلكه قصر نم اش قصر بر او واجب نمي باش
ــي در قم اقامه اش محقق شده است وقتي  ــود، مثًال كس آنجا واجب مي ش
ــپس از آنجا  كه به جمكران مي رود واراده مي كند دوباره به قم برگردد، س
ــه تهران برود، با بيرون رفتن از قم به جمكران وآمدنش از جمكران به قم  ب
نمازش قصر نمي شود، بلكه با رفتن از قم به تهران نمازش قصر مي گردد.

سّوم: توّقف سي روز در يك مكان
ــي بدون اين كه تصميم ده روز ماندن را در   (مســألة ۱۲۵۱) اگر كس
ــي روز در يك محّل بماند، روز سي و يكم  ــته باشد، به مّدت س محّلي داش
بايد نمازش را تمام بخواند، اگر چه همان روز قصد مسافرت داشته باشد.

ــي روز كامل شرط است و   (مســألة ۱۲۵۲) در توّقف سي روزه، س
ــبها نيز در اينجا تابع روز  ــت و ش توّقف يكماه قمريـ  ۲۹ روزـ  كافي نيس
مي باشد، يعني بايد ۳۰ شبانه روز كامل ( و يا ملّفق يعني: ۳۰ بيست و چهار 
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ساعت ) توّقف داشته باشد.
ــي روزه، الزم است در يك محّل مانده   (مســألة ۱۲۵۳) در توّقف س
ــاب  ــه اطراف و نواحي آن محّل كه جزء آن محّل به حس ــد، پس اگر ب باش
ــته بخواند تا هنگامي كه  ــد، بايد همچنان نمازش را شكس نمي آيد، رفته باش
توّقف سي روز در يك محّل حاصل شود و يا قصد ماندن ده روز پيش آيد.

 *  *  *
مبحث سّوم
احكام مسافر

ــافر بجز در موارد استثنائي كه بيان   (مســألة ۱۲۵۴) روزه گرفتن مس
خواهد شد صحيح نيست.

ــفر  ــال اين كه روزه گرفتن در س ــافر به خي  (مســألة ۱۲۵۵) اگر مس
ــت روزه بگيرد، روزه اش صحيح است، ولي اگر فراموش كند و  صحيح اس

روزه بگيرد بنابر احتياط واجب روزه اش باطل است.
 (مســألة ۱۲۵۶) مسافري كه وظيفه اش نماز شكسته است، اگر عمدًا 
تمام بخواند، نمازش باطل مي شود و اگر عمدي نباشد چند صورت دارد:

ــافر بايد نمازش را شكسته بخواند،  ــي كه اصًال نمي دانست مس ۱ ) كس
نمازي كه خوانده صحيح است و نيازي به اعاده و قضا ندارد.

ــته بخواند، ولي  ــت مسافر بايد نمازش را شكس ــي كه مي دانس ۲ ) كس
خيال مي كرد مسير او تا مقصد كمتر از مسافت است و يا خيال مي كرد هر 
ــت، بنابر احتياط واجب بايد نمازهايش را اعاده  ــخ مثًال ۱۰ كيلومتر اس فرس

و يا قضا نمايد.
ــي كه فراموش كرده در مسافرت است و يا فراموش كرده بايد  ۳ ) كس
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مسافر نمازش را شكسته بخواند، اگر پس از خروج وقت يادش بيايد نمازي 
ــت و قضا ندارد، ولي اگر در داخل وقت يادش بيايد  كه خوانده صحيح اس

بايد اعاده كند، و اگر اعاده نكند بايد قضاي آن را به جا آورد.
ــتباهًا چهار ركعت  ــروع كند و اش ــازش را به نّيت دو ركعتي ش ۴ ) نم
بخواند، در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد آن را اعاده كند و اگر وقت 

گذشته قضا نمايد.
 (مسألة ۱۲۵۷) مسافري كه قصد اقامه كرده و يا كثيرالّسفر مي باشد و 
ــت كه نمازش را تمام بخواند، اگر شكسته بخواند نمازش  وظيفه اش اين اس
ــر در يك صورت كه  ــاده و يا قضا نمايد، مگ ــت و بايد آن را اع ــل اس باط
شخص جاهل به مسأله باشدـ  يعني نمي دانست اگر كسي قصد ده روز كند 

بايد نمازش را تمام بخواند ـ و نمازش را شكسته خوانده، صحيح است.
 (مسألة ۱۲۵۸) ميزان در لزوم تمام يا شكسته، وقت اداي نماز است، 
ــت در وطن بوده و نماز  ــان در اّول وق ــه هنگام دخول وقت، پس اگر انس ن
ــفر است بايد نماز را شكسته بخواند  نخوانده، و اينك موقع اداي نماز در س
ــفر بوده و نماز نخوانده، و اينك وارد شهر و ديار  و اگر در اّول وقت در س

خود شده، بايد نمازش را تمام بخواند.
ــده، بايد آن را به  ــي كه نمازش در وطن قضا ش  (مســألة ۱۲۵۹) كس
ــد، و كسي كه نمازش در  ــافرت باش صورت تمام قضا كند، اگر چه در مس

سفر قضا شده، بايد آن را شكسته قضا كند، اگر چه در وطن باشد.
 (مسألة ۱۲۶۰) كسي كه اّول وقت در وطن بوده، بعدًا مسافرت كرد و 
نمازش قضا شد، بايد آن را شكسته قضا كند و كسي كه در اّول وقت مسافر 
ــد، بايد آن را به صورت  بود و در آخر وقت در وطن بود و نمازش قضا ش
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تمام قضا كند، پس در هر صورت آخر وقت ميزان است.
 (مسألة ۱۲۶۱) مسافر در چهار مكان مقّدس بين شكسته و تمام مخّير 

است، و آنها عبارتند از:
۱ ) مّكة مكّرمه
۲ ) مدينة منّوره

۳ ) كوفه، و نجف اشرف به كوفه ملحق نيست.
ــر احتياط واجب تنها در زير  ــين A، كه بناب ۴ ) حرم مطّهر امام حس
گنبد آن حضرت اين حكم جاري است، نه در مسجد مّتصل به حرم مطّهر.

 (مســألة ۱۲۶۲) در سفر، نافلة نماز ظهر و عصر ساقط مي شود، ولي 
ديگر نافله ها از جمله ُوَتيره ( نافلة نماز عشا ) ساقط نمي شود.

ــت به دنبال هر نماز   (مســألة ۱۲۶۳) براي هر مسافري مستحب اس
ــْبحاَن اهللاِ َواْلحَـْمُدهللاِ ِ َوال اِلَه اِالَّ اُهللا َواُهللا  ــته ۳۰  بار بگويد : «ُس شكس

َاْكَبُر» و در حديث آمده است كه اين كار موجب كامل شدن نماز است.
 *  *  *
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فصل بيست و دّوم
برخي از نمازهاي مستحّب

نمازهاي مستحّبي بسيار فراوان است، كه از آن جمله است:
۱ ـ نماز عيدين

ــان حضور امام  ــر و عيد قربان در زم ــاز عيد فط  (مســألة ۱۲۶۴) نم
معصوم A با فراهم شدن شرايط آن واجب مي شود، ولي در عصر غيبت

 امام A مستحب است.
ــر غيبت مي توان به صورت   (مســألة ۱۲۶۵) نماز عيدين را در عص
ــان، اجتماع تعداد معين و فاصلة  ــرادي و يا جماعت خواند، و در اين زم ف
ــرايطي كه در فصل نماز  ــان دو جايگاه اقامه نماز عيد و ديگر ش الزم در مي

جمعه گفتيم، شرط نيست.
 (مسألة ۱۲۶۶) وقت نماز عيد از طلوع آفتاب است تا ظهر شرعي.

ــتحب است   (مســألة ۱۲۶۷) نماز عيدين اذان و اقامه ندارد، بلكه مس
الُة ». مؤّذن سه مرتبه بگويد :« اَلصَّ

ــت، در هر ركعت حمد و   (مســألة ۱۲۶۸) نماز عيدين دو ركعت اس
ــود و بهتر است در ركعت اّول سورة « أعلي » و  ــوره خوانده مي ش يك س
ــمس » و در دّوم «  ــمس » و يا در اّول « الّش ــورة « الّش در ركعت دّوم س

الغاشيه » خوانده شود.
ــد در ركعت اّول پنج مرتبه   (مســألة ۱۲۶۹) بنابر احتياط واجب، باي
ــر تكبير قنوت بگيرد و در ركعت دّوم چهار تكبير  ــر بگويد و بعد از ه تكبي
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بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بگيرد.
 (مسألة ۱۲۷۰) هر ذكر و دعائي كه در قنوت ديگر نمازها كفايت مي 
ــت كه يكي  كند، در قنوت نماز عيدين نيز كفايت مي كند، ولي بهتر آن اس

از دعاهاي مأثور را بخواند، كه از آن جمله است:
ــمَّ َأْهَل اْلِكْبِرياِء َو اْلَعَظَمِة، َو َأْهَل اْلجُـوِد َو اْلجَـَبروِت، َو  « اَلّلُه
ْحَمِة، َو َأْهَل التَّْقوي َو اْلمَـْغِفَرةِ، َأْسأُلَك في هَذا الَْيْوِم  أْهَل اْلَعْفِو َو الرَّ
ٍد َصلَّي اُهللا َعَلْيِه َو آلِِه ُذْخرًا  الَّذي َجَعْلَتُه لِْلمُـسلِميَن عيدًا، َو لِمُـَحمَّ
ٍد، َكَأْفَضِل ما َصلَّْيَت َعلي  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ــدًا، َاْن ُتَصلِّي َعلي ُمَحمَّ َو َمزي
ــِلَك، َواْغِفْر لِْلُمْؤمِنيَن  ــٍد ِمْن ِعباِدَك، َو َصلِّ َعلي َمالئَِكِتَك َو ُرُس َعْب
ميَن َواْلمُـْسلِماِت، َاْالَ ْحياِء مِْنُهْم َواْالَ ْمواِت.  ــلِ َواْلمُـْؤمِناِت، َواْلمُـْس
ــأُلَك َخْيَر ما َسأَلَك ِعباُدَك اْلمُـرَسُلوَن، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن  اَلّلُهمَّ اِّني َأْس

َشرِّ َما اْسَتعاَذ ِبَك مِْنُه ِعباُدَك اْلمُـرَسُلوَن ».
ــام جماعت بعد از نماز  ــر احتياط واجب بايد ام  (مســألة ۱۲۷۱) بناب
ــت كوتاه فاصله  عيدين دو خطبه ايراد كند و در ميان دو خطبه با يك نشس

اندازد.
ــان در نماز عيدين و  ــر غيبت، حضور مؤمن  (مســألة ۱۲۷۲) در عص
ــت و امام جماعت به جز حمد و  گوش دادن به خطبه هاي آن واجب نيس

سوره، چيزي از گردن مأمومين ساقط نمي كند.
۲ ـ نماز ُغَفْيَله

ــت كه ميان نماز مغرب و   (مســألة ۱۲۷۳) نماز غفيله دو ركعت اس
ــريفه را مي  ــود. در ركعت اّول بعد از حمد اين آية ش ــاء خوانده مي ش عش

خواند:



.......................................................................... توضيح املسائل  ٢۴۴

ُلامِت  وِن إِْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َاْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه، َفنادي ِيف الظُّ  P َوَذا النُّ
ْيناُه ِمَن  َأْن ال اِلَه اِّال َأْنَت، ُسْبحاَنَك اِّين ُكْنُت ِمَن الّظاِملَني. َفاْسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّ

.O اْلَغمِّ َو َكذلَِك ُنْنِجي اْملُْوِمنَني
و در ركعت دّوم بعد از حمد اين آية شريف را بخواند:

P َو ِعْنـَدُه َمفاتِـُح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمها اِال ُهَو، َو َيْعَلُم مـا ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر، 
ٍة يف ُظُلـامِت اْالَ ْرِض َوال َرْطٍب  َو مـا َتْسـُقُط ِمْن َوَرَقـٍة اِّال َيْعَلُمهـا، َوال َحبَّ

.O َواليابٍِس اِّال يف ِكتاٍب ُمبٍني
سپس دستها را به سوي آسمان برافراشته، در حال قنوت مي گويد:

ــا اِّال َأْنَت، َاْن  ــِح اْلَغْيِب الَّتي الَيْعَلُمه ــَأُلَك بَِمفاِت « اَلّلُهمَّ اِّني َأْس
ٍد َوَأْن َتْفَعَل بي َكذا ». ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُتَصلِّي َعلي ُمَحمَّ

سپس حاجتش را مي خواهد، سپس مي گويد:
« اَلّلُهمَّ َأْنَت َولِي نِْعَمتي، َواْلقاِدُر َعلي َطلَِبتي، َتْعَلُم حاَجتي، َفَأْسَأُلَك 
ــالُم ـ َلّما َقَضْيَتها لي ». ٍد ـ َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ــقِّ ُمَحمَّ بَِح

 (مسألة ۱۲۷۴) در اين دو آيه اي كه به جاي سوره در دو ركعت نماز 
غفيله خوانده مي شود، به گفتن « بِْسِم اهللا » احتياج نيست.

 (مسألة ۱۲۷۵) اگر نماز غفيله را به نّيت نافلة نماز مغرب بخواند، از 
دو ركعت نافلة مغرب كفايت مي كند.

۳ ـ نماز ليلة الّدفن
 (مسألة ۱۲۷۶) نماز وحشت كه در نخستين شب خاك سپاري مؤمن 
خوانده مي شود، دو ركعت است، در ركعت اّول سورة حمد و آية الكرسي 
ــود، بعد از  ــورة قدر خوانده مي ش و در ركعت دّوم بعد از حمد ده مرتبه س
سالم نماز مي گويد :« الّلهّم صّل علي محّمد و آل محّمد َواْبَعْث َثواَبها 
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اِلي َقْبِر ُفالٍن » و به جاي فالن نام مّيت را مي گويد.
 (مسألة ۱۲۷۷) از رسول اكرم J روايت شده شب اّول قبر سخت 
ــت كه بر مّيت مي گذرد، و لذا امر شده كه آن شب از طرف  ــبي اس ترين ش
ــي قادر نباشد، دو ركعت نماز بخواند،  ــود، پس اگر كس مّيت صدقه داده ش
ــورة « قل هواهللا » را بخواند و در  ــورة حمد و دو مرتبه س در ركعت اّول س

ركعت دّوم بعد از حمد ده مرتبه سوره « تكاثر » را بخواند.
۴ ـ نماز استخاره

 (مسألة ۱۲۷۸) در احاديث فراواني به استخاره تشويق و ترغيب شده 
است و منظور از استخاره آن است كه انسان به هنگام اقدام بر يك كاري به 
پيشگاه خداوند مّنان تضّرع كند و از خداوند بخواهد آنچه را كه خير است 
براي او برگزيند، پس اگر تصميمي كه گرفته خير باشد، مقّدماتش را فراهم 

سازد و اگر خير نباشد او را منصرف كند.
 (مسألة ۱۲۷۹) براي نماز استخاره صورتهاي مختلفي بيان شده است كه 
نمي توانيم همة آنها را در اينجا بياوريم، فقط به چند نمونه از آنها اشاره مي كنيم:
ــَتخيُر اَهللا  ــاز مي خواند و پس از آن مي گويد :« َاْس ــت نم ۱ـ  دو ركع

بَِرْحَمتِِه في عافَِيٍة ».
۲ ـ در باالي سر امام حسين A دو ركعت نماز خوانده، خدا را حمد 

و ستايش كرده، صد مرتبه از خداوند طلب خير مي نمايد.
۳ ـ دو ركعت نماز خوانده، حمد و ستايش پروردگار نموده، بر محّمد 
ــتاده مي گويد :« اَلّلُهمَّ اِْن كاَن هَذا اْالَ ْمُر َخْيرًا  و آل محّمد صلوات فرس
ْرُه، َو اِْن كاَن َغْيَر ذِلَك َفاْصِرْفُه  ْرُه لي َو َقدِّ لي في ديني َو ُدنْياي َفَيسِّ

َعّني ».
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 (مسألة ۱۲۸۰) در نماز استخاره بعد از حمد هر سوره اي بخواند مانع 
ــا اّيها الكافرون) را  ــوره هاي: (قل هواهللا) و (قل ي ــدارد و مي تواند س ن

بخواند، كه سورة (قل هواهللا) معادل يك سوم قرآن است.
ــت انسان بعد از استخاره به  ــت كه الزم اس در روايات فراواني آمده اس
آنچه خداوند برايش مقّدر مي كند راضي باشد وگرنه او را در قضا و قدرش 

مّتهم نموده است.
ــت  ــئلت داريم آنچه مصلحت دين و دنياي ما هس از خداوند مّنان مس

براي ما مقّدر و ميّسر بفرمايد، كه مهربانترين مهربانان است.
*  *  *



احكام روزه
ــتحكمي است كه دين مقّدس اسالم بر  « روزه » يكي از پايه هاي مس

آن اساس استوار شده است.
روزه يكي از واجبات مهّمي است كه خداوند متعال بر بندگانش واجب 
ــدگار جهان بندگانش را  ــت كه آفري ــوده، و يكي از عبادتهاي بزرگي اس نم
ــوي آن فرا  ــان به س براي تهذيب نفس و تطهير قلب و اداي زكات بدنهايش

خوانده است.
روزه سپر آتش و وسيلة ورود به بهشت برين است.

در حديث شريف آمده است خداوند متعال فرمود: « هر عمل نيكي كه 
بندگانم انجام دهند، ده تا هفتصد برابر آن پاداش دارد، به جز روزه كه از آِن 

من است و من پاداش آن را مي دهم ».
ــت: « خواب روزه دار عبادت است،  در روايات معصومينD آمده اس
ــكوت و نفس روزه دار پاداش تسبيح دارد، عمل روزه دار قبول، دعاي او  س
مستجاب، و بوي دهانش در نزد پروردگار از بوي مشك خوشبوتر است ».

« روزه دار از باغهاي بهشتي متنّعم مي شود و فرشتگان براي او دعا مي 
كنند، تا هنگامي كه روزه اش را افطار كند ».



.......................................................................... توضيح املسائل  ٢۴٨ 

ــت، يكي به هنگام افطار، ديگري به  ــحالي اس « براي روزه دار دو خوش
هنگام ديدار پروردگار ».

« روزه شيطان را از روزه دار دور مي گرداند و رويش را سياه مي سازد ».
ــيار ارزشمند بهترين و برترين ماهها  خداوند براي انجام اين عبادت بس
را برگزيده است، و ماهي كه آن را به خودش اختصاص داده، آن را ماه خدا 
نام نهاده، آن را با فرستادن كتابش در آن گرامي داشته، و شب قدر را كه از 

هزار ماه برتر است، در آن قرار داده است.
ماهي كه شيطانها در آن به غل و زنجير كشيده مي شوند، گناهان در آن 
بخشوده مي شوند، پاداش حسنات در آن مضاعف مي گردد، درهاي جهّنم 

در آن بسته مي شود و درهاي بهشت در آن گشوده مي شود.
ــده و از اهل كرامت  ــي كه مؤمنان در آن به ضيافت الهي دعوت ش ماه

پروردگار قرار گرفته اند.
ــئلت داريم كه ما را نيز براي اين ماه اهل نموده، در  از خداوند مّنان مس
ــت موّفق بدارد، كه او مهربانترين  اين ماه پرفيض به آنچه مورد رضاي اوس

مهربانان است.
ــول روز از طلوع فجر تا  ــت از اين كه در ط ــارت اس ــا « روزه » عب اّم
مغرب، از چيزهايي كه روزه را باطل مي كند، خودداري شود. و اينك احكام 

روزه در ضمن چهار فصل بيان مي شود.
*  *  * 
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فصل اّول
چيزهايي كه روزه را باطل مي كند

اّول و دّوم: خوردن و آشاميدن
 (مسألة ۱۲۸۱) خوردن و آشاميدن، اگر چه كم باشند و آنچه در زمان 
معمول شده، از رسانيدن غذا به وسيله شلنگ از طريق گلو يا بيني به داخل 

بدن، روزه را باطل مي كند.
 (مسألة ۱۲۸۲) مواّد غذائي به هر وسيله اي به معده برسد، اگر چه از 

طريق گلو نباشد، بنابر احتياط واجب روزه را باطل مي كند.
ــد، اگر چه به داخل بدن   (مســألة ۱۲۸۳) چيزي كه به معده نمي رس

برسد، مانعي ندارد، مانند اسپري كه به ريه مي رسد.
 (مسألة ۱۲۸۴) سرمهاي غذائي و داروئي كه به وريد يا عضله تزريق 
ــوند و قطرههايي كه به  ــوند و داروهائي كه روي زخم ريخته مي ش مي ش
ــوند روزه را باطل نمي كنند، اگر  ــم و گوش و بيني ريخته مي ش داخل چش

چه طعم آنها احساس شود.
 (مســألة ۱۲۸۵) روزه دار مي تواند اخالط سينه را فرود ببرد، اگر چه 
ــيده باشد، همچنين آب دهان را، اگر چه زياد باشد و از  به فضاي دهان رس

روي اختيار در فضاي دهان جمع شده باشد.
سوم: قي كردن عمدي

ــاه رمضان عمدًا قي كند، روزه اش   (مســألة ۱۲۸۶) اگر روزه دار در م
باطل مي شود، اگر چه به دليل بيماري و امثال آن ناگزير گردد، ولي بي اختيار 
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قي بر او غلبه كند، روزه اش باطل نمي شود.
 (مســألة ۱۲۸۷) اگر به سبب آروغ زدن چيزي به فضاي دهان بيايد، 
فرو بردن آن روزه را باطل نمي كند، اگر چه بهتر آن است كه آن را فرو نبرد.

چهارم: اماله كردن با چيزي مايع
ــياء جامد روزه را باطل نمي كند،   (مســألة ۱۲۸۸) شياف كردن با اش
ولي شيافهاي پزشكي كه از مواّد روغني و امثال آن مي باشند و پس از ورود 
به بدن آب مي شوند، اگر چه در اثر برودت به صورت جامد در آمده باشند، 

بنابر احتياط واجب روزه را باطل مي كنند.
پنجم: جنابت عمدي

ــيلة اخراج مني يا عمل  ــي خودش را به وس  (مســألة ۱۲۸۹) اگر كس
ــوئي از جلو و بنابر احتياط واجب عقب جنب كند خواه فاعد باشد يا  زناش

مفعول، روزه اش باطل مي شود.
 (مســألة ۱۲۹۰) اگر كسي با يك رفتار شهوت برانگيزـ  بوسه و غيره 
ـ قصد كامجوئي كند و مني از او خارج شود، قضا و كّفاره بر او واجب مي 
شود، مگر اين كه به هنگام اقدام كردن بر اين كار مطمئن بوده كه مني از او 

خارج نخواهد شد، در اين صورت فقط قضا بر او واجب مي شود.
 (مســألة ۱۲۹۱) اگر در خواب محتلم شود، يا در بيداري بدون اقدام 
به يك عمل شهوت برانگيز، مني از او خارج شود، روزه اش باطل نمي شود.

ــده و يا در بيداري مني از او   (مســألة ۱۲۹۲) روزه داري كه محتلم ش
ــده، مي تواند بول كند، اگر چه بداند چيزي از مني در مجرا باقي  خارج ش

مانده و به وسيلة ادرار كردن بيرون خواهد آمد.
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ششم: بقاي عمدي بر جنابت 
 (مسألة ۱۲۹۳) در شب ماه رمضان، و در قضاي آن و هر روزه واجب 
ــت باقي بماند، روزه اش باطل  ــر، اگر تا طلوع فجر عمدًا در حال جناب ديگ

مي شود.
 (مسألة ۱۲۹۴) روزة مستحّبي با اين عمل باطل نمي شود.

ــد، روزه را باطل نمي   (مســألة ۱۲۹۵) بقا بر جنابت اگر عمدي نباش
ــتحب، جز اين كه چنين شخصي نمي  ــد يا مس كند، خواه روزة واجب باش

تواند قضاي روزة رمضان را بگيرد، اگر چه وقت آن تنگ شده باشد.
 (مســألة ۱۲۹۶) كسي كه مي داند پيش از طلوع فجر قدرت بر غسل 
ــودش را جنب كند،  ــن حال، عمدًا خ ــر با توّجه به اي ــت، اگ نخواهد داش
روزه اش باطل مي شود و قضا و كّفاره بر او واجب مي شود. و تيّمم كردن 
قضا و كّفاره را از او ساقط نمي كند، اگر چه بهتر است پيش از طلوع فجر 

اقدام به تيّمم نمايد.
 (مسألة ۱۲۹۷) اگر كسي هنگام اقدام به جنابت از ناتواني خود بر غسل 
ــيع است و بعد كشف شود كه  ــد و يا خيال كند وقت وس جنابت غافل باش
وقت تنگ بوده است، روزه اش صحيح است و چيزي بر او واجب نمي شود.

ــي غسل جنابت، حيض يا نفاس را فراموش   (مسألة ۱۲۹۸) اگر كس
كند و در آن حال روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب روزه اش باطل است، ولي 

كّفاره بر او واجب نمي شود.
 (مسألة ۱۲۹۹) اگر شخص جنب به جهت بيماري و امثال آن از غسل 
ــت در صورت امكان پيش از طلوع فجر تيّمم  ــود، بهتر اس كردن معذور ش

كند، اگر چه بدون تيّمم نيز روزه اش صحيح است.
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 (مســألة ۱۳۰۰) زني كه غسل حيض يا نفاس بر گردن دارد، اگر در 
ــل كردن تنبلي و سهل انگاري كند تا فجر طلوع كند، روزه اش باطل مي  غس
ــت. ولي اگر عمدًا غسل نكند، در اين صورت  ــود و قضا بر او واجب اس ش

بنابر احتياط واجب كّفاره نيز بر او واجب مي شود.
 (مسألة ۱۳۰۱) زني كه پيش از طلوع فجر، هنگامي از حيض يا نفاس 
پاك مي شود كه براي غسل كردن فرصت ندارد، يا عذر ديگري دارد، ظاهرًا 

روزه اش صحيح است، اگر چه بهتر است اقدام به تيّمم نمايد.
ــل شرط  ــتحاضه كثيره، غس  (مســألة ۱۳۰۲) در صحت روزة زن مس

نيست، اگر چه بهتر است بر غسل هاي سه گانه اش مواظبت نمايد.
ــب ماه رمضان بخوابد و تا   (مســألة ۱۳۰۳) اگر شخص جنب در ش
صبح بيدار نشود، اگر تصميم داشت غسل نكند و يا از وضع خود مي دانست 
ــود و قضا و كّفاره بر او  ــود، روزه اش باطل مي ش كه تا صبح بيدار نمي ش
واجب مي گردد، ولي اگر تصميم داشت بيدار شود و غسل كند، اّما خواب 

بر او غلبه كرد، روزه اش صحيح است.
 (مســألة ۱۳۰۴) اگر شخص جنب به اين نّيت كه بيدار شود و غسل 
ــود،  كند، بار دوم پس از علم بجنابت بخوابد و پيش از اذان صبح بيدار نش

بايد روزة آن روز را قضا كند، ولي كّفاره بر او نيست.
 (مســألة ۱۳۰۵) اگر شخص جنب در شب ماه رمضان چندين بار از 
خواب بيدار شود و بخوابد، ولي تصميم داشته باشد بيدار شود و غسل كند، 
ــود، فقط قضاي روزه اش  پس خواب بر او غلبه كندو تا طلوع فجر بيدار نش
ــود، مگر اين كه از تصميم خود برگردد، در اين صورت  بر او واجب مي ش

كّفاره نيز بر او واجب مي شود.
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 (مســألة ۱۳۰۶) اگر خوابهاي بعدي در اثر غفلت از جنابت باشد، در 
اين صورت روزه اش باطل نمي شود و قضا ندارد.

ــده خواب اّول  ــخص در آن محتلم ش  (مســألة ۱۳۰۷) خوابي كه ش
ــدن از احتالم مي خوابد،  ــمار نمي آيد، بلكه خوابي كه پس از بيدار ش به ش

خواب اّول محسوب مي شود.
 (مسألة ۱۳۰۸) كسي كه غسل حيض يا نفاس بر عهده اش مي باشد، 
ــد، و لذا اگر بر خوابيدن او تنبلي و  ــوع خواب مثل جنب نمي باش در موض
ــود، اگر چه خواب  ــل صدق كند، قضا بر او واجب مي ش ــامحه در غس مس
اّولش باشد. و اگر مسامحه و تنبلي صدق نكند، روزه اش صحيح است، اگر 
چه چندين بار خوابيده باشد، مشروط بر اين كه تصميم داشته باشد پيش از 
طلوع فجر بيدار شده و غسل كند، وگرنه بنابر احتياط واجب عالوه بر قضا، 

كفاره نيز واجب مي شود.
هفتم: دروغ بستن بر خدا و پيامبر و امامان

ــتباه خواندن قرآن كريم، از موارد دروغ بستن به   (مســألة ۱۳۰۹) اش
خدا محسوب نمي شود.

 (مســألة ۱۳۱۰) ارتماس، يعني فرو رفتن در آب روزه را باطل نمي 
كند، اگر چه بهتر است از آن اجتناب كند.

 (مسألة ۱۳۱۱) فرو بردن غبار غليظ در حلق، روزه را باطل نمي كند، 
ــود، اگر چه بهتر  ــوب ش مگر اين كه در اثر كثرت يا غلظت، خوردن محس

است مطلقًا از آن پرهيز شود.
 (مسألة ۱۳۱۲) استنشاق نمودن از هواي آميخته با دود، روزه را باطل 
ــر احتياط واجب روزه را باطل مي  ــتفاده از دخانّيات، بناب نمي كند، ولي اس
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كند.
ــت، كه از آن جمله   (مســألة ۱۳۱۳) چيزهايي بر روزه دار مكروه اس

است:
۱ ) هر گونه كامجوئي از زن، بدون عمل زناشوئي و بدون قصد انزال.

۲ ) خون دادني كه موجب ضعف شود.
۳ ) تر كردن لباس و گذاشتن آن روي بدن.

۴ ) نشستن زن روزه دارد در آب
۵ ) خوني كردن دهان.

۶ ) مضمضه كردن بيهوده.
.D۷ ) سرودن شعر، مگر در مدح يا رثاي اهل بيت

 (مسألة ۱۳۱۴) در روايت آمده است هنگامي كه روزه گرفتيد:
۱ ) زبانتان را از دروغ باز داريد.

۲ ) ديدگانتان را از نامحرم فرو بنديد.
 ۳ ) با يكديگر نزاع نكنيد.

۴ ) به يكديگر حسد نورزيد.
۵ ) غيبت همديگر را نكنيد.

۶ ) خشمگين نشويد.
۷ ) با يكديگر كشمكش نكنيد.

۸ ) يكديگر را با القاب زشت نخوانيد.
۹ ) از ياد خدا غفلت نورزيد.

*  *  *
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فصل دّوم
شرايط صّحت روزه

 (مسألة ۱۳۱۵) براي صّحت روزه شرايطي هست كه از آن جمله است:
۱ ـ اسالم، بلكه ايمان

 (مسألة ۱۳۱۶) روزه از كافر و منكر واليت اهل بيتDصحيح نيست.
 (مسألة ۱۳۱۷) اگر كافر در وسط روز مسلمان شود، و يا منكر واليت 
در وسط روز مستبصر شود، روزه آن روز از آنها پذيرفته نمي شود، اگر چه 

ماه رمضان نباشد.
۲ ـ نّيت

 (مسألة ۱۳۱۸) نّيت در روزه عبارت است از ترك چيزهايي كه روزه 
را باطل مي كنند، به عنوان روزه، به قصد تقّرب به خداوند متعال.

 (مسألة ۱۳۱۹) كسي كه از شب تصميم دارد روز بعد را روزه بگيرد، اگر 
خواب بماند تا صبح طلوع كند، روزه اش صحيح است، حّتي اگر همة روز را 
در خواب باشد مانعي ندارد، به شرط اين كه از قبل تصميم بر روزه داشته باشد.

 (مسألة ۱۳۲۰) اگر در اثناي روز جنون، بيهوشي يا مستي عارض شود، 
بنابر احتياط واجب روزه اش باطل مي شود، اگر چه در غير ماه رمضان باشد.

 (مســألة ۱۳۲۱) در ماه رمضان، روزة ديگري واقع نمي شود، اگر چه 
روزه دار به روزة ماه رمضان مكّلف نباشد، مانند كودك، مسافر، و اگر روزة 

ديگري را عمدًا نّيت كند، باطل مي شود.
ــي كه نمي داند ماه رمضان وارد شده، يا فراموش   (مسألة ۱۳۲۲) كس
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كرده و روزة ديگري چون قضا، كّفاره يا مستحّبي نّيت كند، بعد معلوم شود 
كه ماه رمضان وارد شده، از ماه رمضان واقع مي شود.

 (مســألة ۱۳۲۳) وقت نّيت در روزة ماه رمضان، هنگام طلوع فجر يا 
ــد، به شرط اين كه پيش از خواب  ــت، اگر چه در خواب باش پيش از آن اس
ــدًا از طلوع فجر به  ــد. و اگر نّيت را عم ــته باش تصميم روزه گرفتن را داش
ــت، ولي بايد تا آخر روز امساك نمايد.  تأخير بيندازد، روزه اش صحيح نيس
و همچنين بنابر احتياط واجب وقت نّيت در ساير اقسام روزة واجب معين 

پيش از طلوع فجر است.
 (مسألة ۱۳۲۴) كسي كه نمي داند ماه رمضان وارد شده و يا فراموش 

كرده، تا ظهر شرعي وقت نّيت كردنش ادامه دارد.
ــد،   (مســألة ۱۳۲۵) روزه دار بايد در تمام روز بر نّيت روزه باقي باش
ــي در روزة واجب معين، مثل ماه رمضان و نذر معّين، از روزه  پس اگر كس
ــود، يا تصميم بگيرد كه بخورد، سپس از  ــود، يا مرّدد ش گرفتن منصرف ش
تصميم خود برگردد و نخورد، بنابر احتياط واجب روزه اش صحيح نيست.

ــر معّين، مانند قضا و   (مســألة ۱۳۲۶) وقت نّيت در روزة واجب غي
كّفاره، تا ظهر ادامه دارد، پس اگر بعد از ظهر بخواهد نّيت كند، بنابر احتياط 

واجب روزه اش صحيح نيست.
 (مسألة ۱۳۲۷) وقت نّيت در روزة مستحّبي تا لحظاتي پيش از مغرب 

كه بتواند در آن نّيت كند، ادامه دارد.
ــت روز آخر شعبان است يا   (مســألة ۱۳۲۸) در روزي كه معلوم نيس
اّول رمضان، اگر به عنوان ماه رمضان روزه بگيرد، روزه اش باطل است، اگر 
ــي اگر به عنوان آخر  ــت. ول ــود كه از ماه رمضان بوده اس چه بعد معلوم ش
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ــعبان روزة مستحّبي و يا روزة قضا نّيت كند، بعد معلوم شود ماه رمضان  ش
بوده، روزه اش صحيح است و از ماه رمضان محسوب مي شود.

ــكوك، كه معلوم نيست آخر شعبان   (مســألة ۱۳۲۹) اگر در روز مش
است يا اّول رمضان، به نَيت امتثال امر واقعي روزه بگيرد، روزه اش صحيح 
ــود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان محسوب مي  ــت، و اگر بعد معلوم ش اس

شود.
۳ ـ پاك بودن از حيض و نفاس

 (مســألة ۱۳۳۰) روزه دار بايد در همة لحظات روز از حيض و نفاس 
ــه مغرب مانده حيض يا نفاس ببيند،  ــد، پس اگر فقط چند لحظه ب پاك باش

روزه اش باطل مي شود.
۴ ـ مسافر نبودن

 (مسألة ۱۳۳۱) مسافري كه نمازش شكسته مي شود، نمي تواند روزه بگيرد.
 (مسألة ۱۳۳۲) در چند مورد روزة مسافر صحيح است، كه از آن جمله است:
۱ ) مسافري كه جاهل به مسأله باشد و نداند روزة مسافر صحيح نيست.

ــد، مثًال نذر كند كه اگر روز  ــفر باش ــروط به س ۲ ) روزة نذري كه مش
دحواألرض را موفق به زيارت شود در آنجا روزه بگيرد.

ــفر و حضر باشد، مثًال نذر كند  ۳ ) روزه نذري كه به صورت اعّم از س
روز نيمة شعبان را چه در سفر باشد يا در حضر، روزه بگيرد.

۴ ) سه روز از ده روز روزة بدل قرباني، كه در مكة معظمه بگيرد.
ــه روز روزه براي برآورده شدن حاجت، كه روزهاي چهارشنبه،  ۵ ) س

پنجشنبه و جمعه، در ضمن عمل خاّصي در مدينة منّوره گرفته مي شود.
 (مســألة ۱۳۳۳) مسافر نمي تواند روزة مستحّبي بگيرد، مگر سه روز 
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روزة حاجت در مدينة منّوره، كه در مسألة باال گفته شد.
 (مسألة ۱۳۳۴) كسي كه در ماه رمضان قصد سفر دارد، پيش از رسيدن 
ــكند و اگر عمدًا با توّجه به حرام  به حّد ترّخص نمي تواند روزه اش را بش
بودن آن، پيش از حّد ترخص آن را بشكند، قضا و كّفاره بر او واجب مي شود.

 (مسألة ۱۳۳۵) روزه داري كه پيش از ظهر مسافرت مي كند، اگر از شب 
قصد سفر داشته باشد، بايد پس از رسيدن به حّد ترّخص روزه اش را بشكند، 
ــته، بايد بر روزه اش باقي بماند. ــافرت نداش ولي اگر تا اذان صبح قصد مس

 (مسألة ۱۳۳۶) روزه داري كه بعد از ظهر مسافرت كند، حتمًا بايد بر 
روزه اش باقي باشد، خواه از شب قصد سفر داشته. يا نه.

 (مسألة ۱۳۳۷) مسافر اگر پيش از ظهر به وطنش برگردد، اگر در راه 
چيزي كه روزه را باطل مي كند، انجام نداده باشد، بايد نّيت روزه كند و آن 

روز را روزه بگيرد.
 (مسألة ۱۳۳۸) اگر مسافر پيش از ظهر وارد محّلي شود كه مي خواهد 
ده روز در آنجا بماند، اگر پيش از ورود به آن محّل چيزي از مبطالت روزه 

را انجام نداده باشد، بايد نّيت كرده، آن روز را روزه بگيرد.
 (مســألة ۱۳۳۹) كسي كه بعد از ظهر به وطنش برسد، يا بعد از ظهر 
به جايي كه مي خواهد در آنجا ده روز بماند، و يا پيش از ورود به آن محل 

روزه اش را شكسته باشد، آن روز را نمي تواند روزه بگيرد.
ــفري كه نبايد روزه بگيرد، با   (مســألة ۱۳۴۰) مسافر مي تواند در س

همسرش بياميزد و يا سير غذا بخورد، اگر چه مكروه است.
۵ ـ بيمار نبودن

ــخص مريضي كه روزه به او زيان مي رساند و يا   (مســألة ۱۳۴۱) ش
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شخص سالمي كه روزه او را مريض مي كند، نمي تواند روزه بگيرد.
ــديد هم باشد، مريضي به   (مســألة ۱۳۴۲) ضعف موّقت، اگر چه ش
شمار نمي آيد، و مجّوز افطار نمي شود، مگر اين كه تحّمل آن موجب َحَرج 
ــد، و يا به قدري شديد باشد كه با تمام شدن ماه رمضان خوب نشود و  باش
ــد، در اين صورت آن نوعي مرض محسوب مي  نيازمند درمان طوالني باش

شود و مجّوز افطار مي باشد.
 (مسألة ۱۳۴۳) اگر انسان مطمئن باشد روزه براي او ضرر ندارد، پس 

روزه بگيرد، اگر بعد معلوم شود ضرر داشته، روزه اش صحيح است.
 (مسألة ۱۳۴۴) كسي مي داند يا مي ترسد كه روزه به او ضرر برساند، 

اگر روزه بگيرد و ضرر داشته باشد، روزه اش باطل مي شود.
ــرر روزه بگيرد و تصادفًا  ــان با ترس از ض  (مســألة ۱۳۴۵) اگر انس
ــته قصد قربت كند، و يا  ــرر نكند، اگر احتمال ضرر كم بوده و لذا توانس ض

نمي دانست كه روزه با احتمال ضرر حرام است، روزه اش صحيح است.
 (مســألة ۱۳۴۶) گفتار پزشك آگاه، كه مّتهم به بي مباالتي نباشد، در 
اثبات ضرر روزه حّجت است، اگر چه از گفتة او احساس ترس نشود، مگر 

اين كه انسان يقين و يا اطمينان به اشتباه او داشته باشد.
 (مسألة ۱۳۴۷) اگر پزشك آگاه بگويد روزه ضرر ندارد و انسان ترس 
ــته باشد، حتمًا بايد روزه بگيرد، ولي اگر خوف از ضرر داشته  از ضرر نداش
باشد، ظاهرًا مي تواند افطار كند، مگر اين كه ترس او عقالئي نباشد، در اين 

صورت به ترس خود نبايد اعتنا كند.
ــد كه در  ــنگي غلبه كند و بترس  (مســألة ۱۳۴۸) اگر بر روزه دار تش
ــش در خطر بيفتد، مي تواند به مقدار رفع خطر آب  ــورت تحّمل آن جان ص
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بخورد و روزه اش صحيح است، ولي اگر عمدًا بيش از رفع خطر آب بخورد 
روزه اش باطل مي شود و قضا و كّفاره بر او واجب مي شود.

 (مسألة ۱۳۴۹) اگر تشنگي بر روزه دار غلبه كند، ولي ترس از جانش 
نباشد، بلكه فقط تحّمل آن موجب مشّقت باشد، مي تواند در حّد رفع مشّقت 
آب بخورد و روزه اش را ادامه دهد و بنابر احتياط واجب قضاي آن را نيز بگيرد.

ــودك همانند ديگر عبادتهايش صحيح است و   (مسألة ۱۳۵۰) روزة ك
مستحب است او را به روزه گرفتن تمرين و عادت دهند.

ــي كه قضاي ماه رمضان بر عهده اش هست نمي   (مسألة ۱۳۵۱) كس
ــتحّبي بگيرد، ولي اگر روزة استيجاري به عهده اش باشد مي  تواند روزة مس

تواند روزة مستحّبي بگيرد.
ــي كه روزة قضاي ماه رمضان بر عهده اش باشد   (مســألة ۱۳۵۲) كس
ــتحّبي از طرف ديگري اجير بشود، و مي  مي تواند براي روزة واجب يا مس

تواند با داشتن قضاي رمضان، روزة استيجاري بگيرد.
 (مســألة ۱۳۵۳) كسي كه روزة قضاي ماه رمضان بر عهده اش هست، 
ــخص ديگري را  ــدن، روزة ش بنابر احتياط واجب نمي تواند بدون اجير ش

بگيرد، حّتي با عقد ُجعاله.
 (مسألة ۱۳۵۴) در وجوب روزة ماه رمضان، چند چيز شرط است:

۱ ) بلوغ
۲ ) عقل

۳ ) َحَضر ( مسافر نبودن )
۴ ) تندرستي ( مريض نبودن )

۵ ) پاكي از حيض و نفاس
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 (مســألة ۱۳۵۵) قضاي رمضان و روزة نذري نيز در لزوم شرايط باال 
همانند روزة ماه رمضان مي باشند.

 (مسألة ۱۳۵۶) در روزة استيجاري، به جز عقل و بلوغ شرط ديگري 
ــت، پس اگر كسي خود را مثًال براي روزة ماه شعبان اجير ساخته، حق  نيس
مسافرت در اين ماه را ندارد و نبايد خودش را بيمار كند، يا به صورت غير 

متعارف خود را در معرض حيض و نفاس قرار دهد.
 (مسألة ۱۳۵۷) چند طائفه مي توانند روزه نگيرند:

اّول و دّوم: پير مرد و پير زن
 (مســألة ۱۳۵۸) پير مرد و پير زني كه كه نتواند روزه بگيرد، يا روزه 
گرفتن بر او باعث مشّقت باشد، مي توانند روزه نگيرند، و به جاي آن براي 

هر روزه يك ُمّد طعام بدهند. و قضا بر آنها واجب نيست.
سوم: ذوالعطاش

 (مســألة ۱۳۵۹) كسي كه مرضي دارد كه بسيار تشنه مي شود، او نيز 
ــد پير مردان و پير زنان، روزه نمي گيرد، بلكه به جاي آن براي هر روز  مانن
ــب تصادف دچار تشنگي شود، او  يك مّد طعام مي پردازد، ولي اگر بر حس

بايد روزه اش را ادامه دهد و حكمش در مسأله ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ گفته شد.
چهارم: حامل ُمقرب

 (مسألة ۱۳۶۰) زن حامله اي كه روزه براي او و يا براي جنين در شكم 
ــته باشد، بايد بخورد و بعد قضاي آن را بگيرد و نيازي به فديه  او ضرر داش

( پرداخت يك ُمّد طعام ) ندارد.
 (مسألة ۱۳۶۱) زن حامله اي كه زايمانش نزديك است و روزه گرفتن 
ــودش و يا براي جنينش ضرر ندارد، مي  ــّقت دارد، ولي براي خ برايش مش
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ــام بدهد، و پيش از  ــورد و براي هر روز يك ُمّد طع ــد روزه اش را بخ توان
رمضان آينده قضاي آن را بگيرد. و اگر در طول سال در قضاي آن كوتاهي 
كند تا رمضان بعدي برسد، بايد براي هر روز يك ُمّد نيز كّفارة تأخير بپردازد.

پنجم: زن شيرده
ــر روزه گرفتن  ــير مي دهد، اگ ــي كه بّچه اي را ش  (مســألة ۱۳۶۲) زن
موجب شود شيرش كامًال كم شود، يا به كّلي قطع شود، مي تواند روزه اش 
ــا كند و براي هر روز يك ُمّد  ــورد و پيش از رمضان بعدي آن را قض را بخ

طعام بدهد.
ــير بدهد، و روزه  ــت بچه اي را ش  (مســألة ۱۳۶۳) زني كه ناگزير اس
ــه اش ضرر دارد، بايد  ــير به خودش، يا به بّچ ــدن ش گرفتن عالوه بر كم ش

روزه اش را بخورد و كّفاره ندارد، بلكه فقط بايد قضاي آن را بگيرد.
*  *  *

راه ثبوت هالل
 (مسألة ۱۳۶۴) هالل ماه به چند طريق ثابت مي شود:

۱ ) شخصًا ماه را ببيند.
۲ ) دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند كه شخصًا ماه را ديده اند، و دليلي 

در دست نباشد كه آنها دچار اشتباه شده اند.
۳ ) عّده اي بگويند ماه را ديده اند، و تعدادشان به قدري باشد كه به حّد 

تواتر يا شياع برسد و از گفتة آنان اطمينان حاصل شود.
 ۴ ) سي روز تمام از اّول ماه قبل بگذرد.

۵ ) پيش از ظهر ماه ديده شود، در اين صورت آن روز اّول ماه محسوب 
مي شود.
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 (مسألة ۱۳۶۵) با گفتار منّجمين، شهادت زنان و هر نشان ديگري به 
جز پنج مورد ياد شده، اّول ماه ثابت نمي شود.

 (مسألة ۱۳۶۶) اگر ماه بلند باشد، يا طوق داشته باشد، يا دير غروب 
كند، ثابت نمي شود كه شب قبل آن شب اّول ماه بوده است.

 (مسألة ۱۳۶۷) اگر در شهري ماه ديده شود، نسبت به همة شهرهايي 
كه در طرف غرب آن شهر قرار دارند حلول ماه ثابت مي شود، اّما نسبت به 
شهرهايي كه در شرق آن شهر قرار دارند، فقط براي شهرهايي حّجت است 
ــه قاّرة آسياـ والتبع استراليا ـ آفريقا و اروپا باشند، ولي نسبت به  كه جزء س

قارههاي آمريكا و اقيانوسّيه حّجت نمي باشند.
ــيه ماه ديده شود،   (مســألة ۱۳۶۸) اگر در قاره هاي آمريكا و اقيانوس
ــبت به تمامي مناطق آن دو قاّره حّجت مي باشد، ولي نسبت به سه قاّرة  نس

ديگر حّجت نمي باشد.
 *  *  *
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فصل سوم
احكام قضا و كّفاره

 (مسألة ۱۳۶۹) چيزهايي كه روزه را باطل مي كنند، هنگامي باطل مي 
كنند كه از روي عمد باشد، يعني انسان بداند كه آنها روزه را باطل مي كنند 
و يادش باشد كه روزه است، پس مرتكب يكي از آنها بشود، در اين صورت 
ــود. ولي اگر نمي داند آن عمل روزه را باطل مي كند،  روزه اش باطل مي ش
يا غفلت دارد كه اآلن روزه است، در اين صورت روزه اش باطل نمي شود.

ــوردن روزه مجبور كنند  ــان را طوري به خ  (مســألة ۱۳۷۰) اگر انس
ــود، مثل اين كه دست و پايش را ببندند و آب در  ــلب ش كه اختيار از او س
دهانش بريزند، روزه اش باطل نمي شود، ولي اگر به اين حد نرسد، مثل اين 
كه او را تهديد كنند و او چيزي را بردارد و بخورد، در اين صورت قضا بر 

او واجب مي شود، ولي كّفاره ندارد.
 (مســألة ۱۳۷۱) اگر انسان به هنگام سحر به خيال اين كه صبح نشده 
مشغول سحري خوردن شود، بعد معلوم شود صبح شده بود، اگر شخصًا به 
آسمان نگاه كرده بود و متوّجه طلوع فجر نشده بود، روزه اش صحيح است 
وگرنه بايد قضاي آنرا به جا آورد، ولي كّفاره ندارد. و اگر در غير ماه رمضان 

چنين وضعي پيش آيد مطلقًا روزه اش باطل مي شود.
ــدن شب   (مســألة ۱۳۷۲) هنگام مغرب هنگامي كه يقين به داخل ش
ــود مغرب نشده  نكرده نمي تواند افطار كند و اگر افطار كند و بعد معلوم ش
بود، روزه اش باطل است و عالوه بر قضا، كّفاره نيز بر او واجب مي شود.
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ــان اطمينان پيدا كند شب وارد شده و افطار   (مســألة ۱۳۷۳) اگر انس
ــده بود و او در اثر ابري بودن هوا و امثال  ــود مغرب نش كند، بعد معلوم ش
ــتباه شده بود، روزه اش صحيح است. و در اين صورت بين ماه  آن دچار اش

رمضان و غير آن فرق نيست.
 (مسألة ۱۳۷۴) اگر روزه دار آب را با مضمضه نمودن و يا بنابر احتياط 
ــپس آب بي اختيار  ــب به طور غير مضمضه به دهانش داخل نمايد، س واج
ــود، ولي  ــد روزه اش باطل مي ش فرو رود بدون اينكه از روزه اش غافل ش
ــد آنوقت  ــاره ندارد. اّما اگر مضمضمه اش براي وضوي نماز واجبي باش كف
ــت و تفاوتي ميان ماه  ــود وقضا هم بر أو واجب نيس روزه اش باطل نمي ش
ــته  ــر آن ندارد، اّما اگر روزه گرفتنش را نداند و يا غفلت داش ــان و غي رمض

باشد و آب فرو برد روزه اش در همه جا باطل نمي شود.
ــردن از روزه بودنش  ــان هنگام مضمضه ك  (مســألة ۱۳۷۵) اگر انس

غفلت كند و آب را ببلعد، روزه اش صحيح است.
 (مســألة ۱۳۷۶) اگر روزه دار روزه اش را با يكي از مفطراتي كه گفته 
ــود عمدًا بشكند، عالوه بر قضا، كّفاره نيز بر او واجب مي شود، اين  مي ش

مفطرات عبارتند از:
۱ ) خوردن و آشاميدن.

۲ ) رابطة زناشويي.
۳ ) استمناء.

۴ ) بقا عمدي بر جنابت.
۵ ) بقا بر حيض و نفاس، بنابر احتياط واجب.

 ۶ ) استعمال دخانيات، بنابر احتياط واجب.
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ــيلة مفطري غير از  ــر روزه دار روزه اش را به وس  (مســألة ۱۳۷۷) اگ
ــكند، مثل اين كه با اخالل به نّيت  ــگانه كه در باال گفتيم، بش مفطرات شش

روزه اش را باطل سازد، فقط قضا بر او واجب مي شود.
ــي كه قضاي روزة ماه رمضان گرفته، اگر بعد از   (مســألة ۱۳۷۸) كس
ــيلة جماع و يا بنابر احتياط واجب به وسيلة ديگر مفطرات ( از  ظهر، به وس
مفطرات ششگانة فوق ) بشكند، كّفاره بر او واجب مي شود. ( بايد ده فقير 

را اطعام كند و اگر قادر نباشد سه روز روزه بگيرد ).
 (مســألة ۱۳۷۹) كسي كه روزة نذر، عهد و قسم بر گردنش هست و 
ــود، اگر  ــت، اگر آن را باطل كند، كّفاره بر او واجب مي ش وقت آن تنگ اس
ــد. ( يعني بايد يك بنده  ــيلة اخالل در نّيت آن را باطل كرده باش چه به وس
آزاد كند، يا ده فقير را سير كند و يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند سه 

روز پي در پي روزه بگيرد ).
ــود كه انسان علم به   (مســألة ۱۳۸۰) كّفاره در صورتي واجب مي ش
حرمت افطار داشته باشد و يا بدون دليل ترديد در آن داشته باشد، اما كسي 
كه به هر دليل معتقد بوده كه افطار كردن براي او جايز است، بعد معلوم شد 

جايز نبوده، كّفاره بر او واجب نمي شود.
 (مســألة ۱۳۸۱) در وجوب كّفاره، علم به حرمت افطار، يا ترديد در 
ــت، ديگر فرق نمي كند كه هنگام افطار مي دانست كّفاره هم بر  آن كافي اس

او واجب مي شود يا نه؟
 (مســألة ۱۳۸۲) كسي كه در ماه رمضان روزه اش را باطل كرده، بايد 
ــاك نمايد و اگر امساك نكند مرتكب گناه  بقية روز را از مبطالت روزه امس
ــود، مگر در مورد جماع، كه بنابر  ــت، اما كّفاره اش تكرار نمي ش ــده اس ش
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احتياط واجب به هر تعداد كه آن را در روز ماه رمضان تكرار كند، به همان 
تعداد كّفاره بر او واجب مي شود.

ــيلة اخالل به نّيت روزه اش را فاسد   (مســألة ۱۳۸۳) كسي كه به وس
كرده، نبايد روزه اش را بخورد و اگر بخورد كّفاره نيز بر او واجب مي شود.

 (مســألة ۱۳۸۴) زن روزه دار، اگر شوهرش از او طلب نزديكي كند، 
ــر زن كّفاره  ــازد، ب ــوهرش او را مجبور س ــد خودداري كند، پس اگر ش باي

واجب نمي شود.
ــر روزه دارش را مجبور به  ــرد روزه دار، همس  (مســألة ۱۳۸۵) اگر م

نزديكي كند، كّفارة همسرش نيز بر عهده شوهرش مي باشد.
ــرده، اگر بعد  ــدًا روزه اش را باطل ك ــي كه عم  (مســألة ۱۳۸۶) كس
ــود، كّفاره را از او ساقط  ــافرت، مرض، حيض يا نفاس بر او عارض ش مس

نمي كند.
 (مسألة ۱۳۸۷) اگر انسان مي داند روزه اش را خورده، ولي تعداد قضا 

و كّفاره اي را كه بر عهده اش هست نمي داند، به حّداقل اكتفا مي كند.
 (مسألة ۱۳۸۸) كسي كه مي داند روزه اش را خورده، ولي نمي داند آيا 

كّفاره نيز بر گردنش آمده يا نه، به قضا اكتفا مي كند.
 *  *  *
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فصل چهارم
احكام روزه قضا

 (مسألة ۱۳۸۹) روزه هايي كه در زمان كودكي و در حال جنون، بيهوشي 
ــده قضا ندارد، ولي روزه هايي كه به سبب  ــان فوت ش و دوران كفر از انس
بيماري، حيض، نفاس، مستي، خواب و غير آنها فوت شده را بايد قضا كند.

 (مسألة ۱۳۹۰) روزه هايي كه از مرتّد در ايام ارتداد فوت شده، بنابر 
احتياط واجب بايد قضا شود.

ــّني در اّيام تسّنن با قصد   (مســألة ۱۳۹۱) روزه هايي كه يك فرد س
ــيعه شدن قضا ندارد، ولي روزه هايي كه از او فوت  قربت گرفته، پس از ش

شده، بايد آنها را قضا كند.
 (مسألة ۱۳۹۲) كسي كه در ماه رمضان به سبب عذر شرعي اضطراري، 
چون بيماري، حيض، نفاس و مسافرت اضطراري روزه اش را خورده و عذرش 
ــا ماه رمضان آينده باقي مانده و قدرت بر قضاي آن پيدا نكرده، قضا از او  ت
ساقط است و به جاي آن بايد فديه ( يك ُمّد طعام براي هر روز به فقير ) بدهد.

 (مسألة ۱۳۹۳) كسي كه در ماه رمضان به سبب عذر شرعي اختياري، 
ــافرت اختياري روزه اش را خورده و تا رمضان آينده عذرش ادامه  چون مس
داشته و نتوانسته آن را قضا كند، بايد براي هر روز يك مّد طعام به عنوان كّفارة 
تأخير بپردازد و روزههايش را بنابر احتياط واجب در سالهاي بعدي قضا كند.

 (مسألة ۱۳۹۴) زن حامله اي كه زايمانش نزديك بوده و زن شير دهي كه 
شيرش كم مي شد و روزه گرفتن براي آنها ضرر نداشت، ولي مشّقت داشت، 
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اگر تا رمضان آينده عذرشان باقي باشد و نتوانند قضاي آن را بگيرند، بايد كّفارة 
تأخير بدهند و بنابر احتياط واجب در سالهاي بعدي روزههايشان را قضا كنند.

 (مسألة ۱۳۹۵) كسي كه قضاي روزة رمضان بر عهده اش هست و قدرت 
بر قضا دارد، بايد در اثناي سال نسبت به قضاي آنها اقدام كند و اگر سستي كند، تا 
رمضان بعدي برسد، قضاي آنها بر گردنش ميماند و بايد كّفارة تأخير نيز بپردازد.

 (مسألة ۱۳۹۶) كسي كه چندين سال بدون عذر روزه نگرفته، بايد همة 
آنها را قضا كند و كّفاره بدهد و براي تأخير در قضا كّفاره تأخير نيز بپردازد.

ــي كه روزة قضاي رمضان گرفته در صورتي كه   (مســألة ۱۳۹۷) كس
وقت براي قضا وسيع باشد مي تواند پيش از ظهر آن را افطار كند، ولي اگر 

بعد از ظهر آن را بخورد كّفاره دارد، چنانكه در مسألة ۱۳۷۹ بيان شد.
 (مســألة ۱۳۹۸) در مورد روزه هايي كه به عنوان روزه واجب است، 
مانند ۱۰ روز روزه به جاي قرباني، و ۳۱ روز از روزة كّفاره اي كه بايد پشت 
ــر هم انجام بگيرد، پيش از ظهر افطار كردن جايز است، ولي بعد از ظهر  س

افطار كردن جايز نيست، اگر چه كّفاره ندارد.
 (مسألة ۱۳۹۹) روزه هايي كه به عنوان روزه واجب نشده، مثل روزه 
استيجاري، نذر موّسع، كّفارة تخييري و روزههاي مستحّبي، آنها را هر وقت 

بخواهد مي تواند افطار كند.
 (مسألة ۱۴۰۰) كساني كه از روزه گرفتن معذور هستند، بايد براي هر 

روز يك مّد طعام به فقير بدهند و دادن قيمت آن كفايت نمي كند.
 (مسألة ۱۴۰۱) يك ُمّد تقريبًا ۸۷۰ گرم مي باشد.

 (مسألة ۱۴۰۲) فدية چند روز بلكه چند ماه را مي توان به يك فقير داد.
 (مسألة ۱۴۰۳) اگر روزه اي در ذّمة مردي باشد و پيش از انجام دادن 
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آن از دنيا برود بر ولي او ( يعني وارث او ) واجب است كه آن را از طرف 
او انجام دهد، چنانكه در بخش نماز بيان شد.

 (مسألة ۱۴۰۴) به جز روزه هايي كه در مسأله بعدي بيان خواهد شد، 
در همة اّيام سال روزه گرفتن مستحب است و در هر ماه سه روز روزه گرفتن 
مستحب مؤّكد است و بهترين كيفّيت آن اين است كه اّولين پنجشنبه هر ماه 
و آخرين پنجشنبة هر ماه و اّولين چهارشنبه دهة دّوم هر ماه را روزه بگيرد.

 (مسألة ۱۴۰۵) روزههاي حرام عبارتند از:
۱ ) روزة عيد فطر و عيد قربان، به جز آنچه در برخي از كّفارات استثنا شده است.

ــريق براي كسي كه در مني باشد، اگر چه فقط بخشي  ۲ ) روزهاي تش
از روز را باشد بنابر احتياط واجب .

 ۳ ) روزي كه معلوم نيست آخر شعبان است يا اّول رمضان به نّيت اّول رمضان.
۴ ) نذر معصيتي، مثل اين كه نذر كند، اگر موفق شود فالن گناه را انجام 
بدهد، به شكرانة آن روزه بگيرد. ولي اگر نذر كند كه هر وقت مرتكب فالن 

گناه بشود روزه بگيرد، تا به اين وسيله از گناه پرهيز كند، مانعي ندارد.
۵ ) روزة وصال، يعني وصل كردن شب به روز. البّته تأخير انداختن افطار 
اگر به نّيت روزه نباشد مانعي ندارد، اگر چه بهتر است از آن نيز اجتناب شود.

ــادر و مهمان بدون  ــر فرزند بدون اجازه پدر و م  (مســألة ۱۴۰۶) اگ
اجازة ميزبان روزة مستحّبي بگيرند، مكروه است.

 (مسألة ۱۴۰۷) اگر همسر بدون اجازة شوهر روزه مستحّبي بگيرد، اگر 
حقوق او از بين نرود مكروه است و اگر موجب شود حق او از بين برود حرام است.

والحمد هللا رّب العالمين
*  *  *



 

احكام زكات
زكات يكي از پايه هاي مستحكمي است كه اسالم بر آن بنا شده و يكي 
ــت كه خداوند مّنان از روزي حكمت بالغه اش آن را  از واجبات بزرگي اس

بر بندگان واجب نموده است.
ــانA در وصّيت خود مي فرمايد: « خدا را، خدا را، دربارة  امير مؤمن

زكات، كه آن خشم پروردگار را فرو مي نشاند ».
امام باقرA مي فرمايد: « خداوند زكات را همراه نماز آورده و فرموده: 
َكاَةO پس هر كس نماز بخواند و زكات ندهد،  ـَالَة َوآُتوْا الزَّ Pَوَأِقيُمـوْا الصَّ

مثل اين است كه نماز نخوانده باشد ».
ــلمان  ــام صادقA فرمود: « هر كس قيراطي از زكات را ندهد، مس ام

نيست و مؤمن نيست و هيچ احترامي ندارد ».
ــود: « هر كس قيراطي از زكات را ندهد، اگر  ــث ديگري فرم و در حدي

بخواهد يهودي از دنيا مي رود و اگر بخواهد نصراني از دنيا مي رود ».
خداوند مّنان زكات را واجب كرده كه بندگانش را پاكيزه سازد، اموالشان 

را محافظت نمايد و رزق و روزي شان را بيفزايد.
زكات حقوق بينوايان است كه خداوند آن را در ثروت ثروتمندان قرار 

داده است، چنانكه اميرمؤمنان A فرموده است:
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ــت، پس  « خداوند روزي بينوايان را در مال ثروت اندوزان قرار داده اس
ــنه نميماند جز براي اين كه ثروتمندي حق او را پرداخت  هيچ فقيري گرس

نمي كند، و خداوند آنها را مورد بازخواست قرار خواهد داد ».
ــيدن به پاداش الهي با رضايت خاطر  ــا به حال كسي كه براي رس خوش
حقوق بينوايان را بپردازد، تا خداوند نيز بيش از پيش از فضل و عنايتش به 

او عنايت كند. چنانكه امام صادقA فرموده است:
ــود و كسي از  ــي زكات مالش را پرداخت نكرده كه مالش كم ش « كس

زكات مالش دريغ نورزيده كه مالش افزوده شود ».
اينك با استمداد از عنايات حضرت احدّيت، احكام زكات را در ضمن 

دو مبحث بيان مي كنيم:
*  *  *

مبحث اّول
زكات مال

 (مسألة ۱۴۰۸) زكات مال در ُنه مورد واجب است:
۱ ) طال
۲ ) نقره
۳ ) شتر

۴ ) گاو و گاوميش
۵ ) گوسفند و بز

۶ ) گندم
۷ ) جو
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۸ ) خرما
۹ ) كشمش

ــده، در هيچ مورد ديگري   (مســألة ۱۴۰۹) به جز موارد ُنهگانة ياد ش
زكات واجب نمي شود.

 (مســألة ۱۴۱۰) رطب تا خرما نشده زكات ندارد و انگور تا كشمش 
نشده زكات ندارد.

 (مسألة ۱۴۱۱) زكات مال با شرايط زير واجب مي شود:
۱ ـ بلوغ
۲ ـ عقل

 ۳ ـ آزاد بودن
۴ ـ مالك بودن

۵ ـ قدرت بر تصّرف داشتن
 (مسألة ۱۴۱۲) اگر كسي در چيزي شرعًا حق تصّرف ندارد، مثل مال 
نذري و گروي، يا قدرت تصّرف ندارد، مثل مال مسروقه و گمشده، زكاتش 

بر او واجب نمي باشد.
 (مســألة ۱۴۱۳) در نقدين و چهار پايان بايد شرايط ياد شده در طول 
ــد و در غّالت بايد در هنگام تحقق يافتن موضوع وجوب  ــال فراهم باش س

اين شرايط موجود باشد.
*  *  *
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فصل اّول
زكات نقدين

 (مســألة ۱۴۱۴) براي وجوب زكات در نقدين ( طال و نقره ) عالوه 
بر شرايط ياد شده، سه شرط ديگر الزم است:

۱ ـ به حّد نصاب برسند.
ــت، پس در كمتر از   (مســألة ۱۴۱۵) حّد نصاب در طال ۲۰ دينار اس
۲۰ دينار زكات واجب نمي شود. براي ۲۰ دينار نيم دينار زكات واجب مي 
شود، سپس در هر چهار ديناري كه بر آن افزوده شود يك دهم دينار زكات 

واجب مي شود و پس از هر نصابي تا نصاب بعدي زكاتي نيست.
 (مســألة ۱۴۱۶) نصاب نقره ۲۰۰ درهم است و در كمتر از آن زكات 
ــت و زكات ۲۰۰ درهم پنج درهم مي باشد، سپس براي هر ۴۰  واجب نيس
ــد  ــود و آنچه كمتر از ۴۰ درهم باش ــم يك درهم زكات واجب مي ش دره

چيزي بر آن واجب نمي شود.
 (مسألة ۱۴۱۷) هر دينار تقريبًا چهار گرم و يك چهارم گرم مي باشد 

و هر درهمي در حدود سه گرم اّال يك چهلم گرم مي باشد.
۲ ـ مسكوك باشند.

ــكوك باشند و در   (مســألة ۱۴۱۸) طال و نقره اي زكات دارند كه مس
ــه رائج قرار بگيرند، نه طال و  ــالت به عنوان دينار و درهم مورد معامل معام
ــده يا به صورت شمش طال و  ــاخته ش نقره اي كه به صورت زيور آالت س

نقره باشند.
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 (مسألة ۱۴۱۹) اگر سّكه را آب كنند و يا تغييراتي در آن بدهند كه از 
عنوان معاملة رائج خارج شود، زكات ندارد.

۳ ـ گذشت يك سال
 (مسألة ۱۴۲۰) براي استقرار وجوب زكات در نقدين گذشت يكسال 
ــان يازده ماه تمام طال و نقرة سّكه زده شده را  ــرط است، اگر انس قمري ش
ــد، با ورود ماه دوازدهم زكات بر عهده اش مي آيد  در حّد نصاب مالك باش
ــرايط آن از بين برود، زكات آن  و اگر بعد از ورود ماه دوازدهم برخي از ش

ساقط نمي شود.
 (مســألة ۱۴۲۱) مبدء سال بعدي سپري شدن دوازده ماه قمري كامل 

از سال قبلي است.
*  *  *
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فصل دوم
زكات شتر و گاو و گوسفند

 (مســألة ۱۴۲۲) براي وجوب زكات در حيوانات ياد شده، عالوه بر 
شرايط عمومي كه در مسأله ۱۴۱۲ بيان شد، شرايط زير الزم است:

۱ـ  سپري شدن يك سال قمري به ترتيبي كه در مورد نقدين گفته شد.
۲ ـ استفاده از علف صحرا

 (مســألة ۱۴۲۳) اگر حيواني در باغ و بستاني كه به دست بشر كاشته 
شده و يا در گذرگاههاي تنگ و باريك بچرد زكات ندارد، زكات منحصر به 
حيواناتي است كه از علف صحرا استفاده كند، اگر چه صحرا ملك شخصي 
باشد و در مقابل پرداخت مبلغ اجازة چريدن داشته باشد. پس ميزان چريدن 

از علف خود روي بيابان است.
ــه محل نگهداري دام   (مســألة ۱۴۲۴) اگر علف بيابان را بچينند و ب
ــه او علوفه بدهند، زكات واجب  ــته از علف بيابان ب ــد و در محل بس بياورن

نمي شود.
 (مســألة ۱۴۲۵) به حيواني زكات تعّلق مي گيرد كه در طول سال از 
ــي دو مرتبه اّتفاق بيفتد كه از  ــال يك علف بيابان بچرد، ولي اگر در طول س

علف چيده شده استفاده كند، مانعي ندارد.
۳ ـ ابزار كار نباشد

 (مســألة ۱۴۲۶) از شرايط تعّلق زكات به حيوانات اين است كه ابزار 
كار نباشند، پس اگر گاوي وسيله شخم زدن، يا وسيلة بار كشي باشد، به آن 
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زكات تعّلق نمي گيرد.
 (مسألة ۱۴۲۷) حيواني كه در طول سال بيكار است، اگر تصادفًا يكي 

دو بار از آن استفاده بشود، مانعي ندارد، يعني زكات به آن تعّلق مي گيرد.
۴ ـ به حّد نصاب برسد

 (مسألة ۱۴۲۸) شتر ۱۲ نصاب دارد:
۱ ) پنج شتر كه زكاتش يك گوسفند است.

۲ ) ده شتر كه زكاتش دو گوسفند است.
۳ ) پانزده شتر كه زكاتش سه گوسفند است.

۴ ) بيست شتر كه زكاتش چهار گوسفند است.
۵ ) بيست و پنج شتر كه زكاتش پنج گوسفند است.

ــوارد پنجگانه  ــفندي كه به عنوان زكات در م  (مســألة ۱۴۲۹) گوس
پرداخت مي شود، بنابر احتياط واجب حتمًا بايد يك سالش تمام شده، وارد 
ــفند، بز داده شود بايد وارد سال  ــده باشد، و اگر به جاي گوس ــال دّوم ش س

سوم شده باشد.
۶ ) بيست و شش شتر، كه زكاتش يك شتر ماده اي است كه وارد سال 

دّوم شده باشد.
 (مسألة ۱۴۳۰) با داشتن شتر دو ساله، شتر سه ساله كفايت نمي كند، 
ولي اگر شتر دو ساله نداشته باشد مي تواند شتر سه ساله ( يعني شتري كه 

وارد سال سوم شده ) بپردازد.
 (مســألة ۱۴۳۱) كسي كه شتر دو ساله و سه ساله ندارد و مي خواهد 
شتري بخرد يا از كسي هديه بگيرد، تا به عنوان زكات ۲۶ شتر بپردازد، ميان 
شتر دو ساله و سه ساله مخّير است، هر كدام را انتخاب كند كفايت مي كند.
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۷ ) سي و شش شتر، كه زكاتش يك شتر مادة وارد در سال سوم مي باشد.
ــتر ماده ايست كه داخل در  ــتر، و زكات آن يك ش ــش ش ۸ ) چهل و ش

سال چهارم شده باشد.
ــتر، و زكات آن يك شتر ماده ايست كه داخل در  ــصت و يك ش ۹ ) ش

سال پنجم شده باشد.
ــتر ماده ايست كه داخل در  ــش شتر، و زكات آن دو ش ۱۰ ) هفتاد و ش

سال دّوم شده باشد.
ــتر، و زكات آن دو شتر ماده ايست كه داخل در سال  ۱۱ ) نود و يك ش

چهارم شده باشد.
۱۲ ) صد و بيست شتر و باالتر، كه در اين صورت براي هر پنجاه شتر 
ــتر ماده ايست كه داخل سال چهارم شده باشد، و براي هر چهل شتر  يك ش

يك شتر ماده ايست كه داخل سال سوم شده باشد.
ــبة زكات در ارقام باال حتمًا بايد طوري   (مســألة ۱۴۳۲) براي محاس
ــتر بدون زكات نماند، پس اگر ۱۶۰ شتر دارد  ــاب كند كه بيش از ده ش حس
ــاب كند و اگر ۱۵۰ شتر دارد، بايد پنجاه پنجاه حساب  بايد چهل چهل حس
كند، و اگر ۲۰۰ شتر دارد مخّير است، و اگر ۱۸۰ شتر دارد بايد دو پنجاه و 

دو چهل حساب كند و هكذا.
 (مسألة ۱۴۳۳) براي گاو دو نصاب است:

۱ ) سي گاو، كه زكاتش يك گوسالة نر دو ساله است، يعني گوساله اي 
ــت و بنابر احتياط واجب گوسالة مادة دو ساله  ــده اس ــال دّوم ش كه وارد س

كفايت نمي كند.
۲ ) چهل گاو، كه زكاتش يك گوسالة نر سه ساله است و گوسالة مادة 
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سه ساله كفايت نمي كند.
ــاس سي و چهل محاسبه   (مســألة ۱۴۳۴) ارقام باال را نيز بايد بر اس
ــاله، در ۷۰ گاو، يك  ــالة نر دو س كرد، به اين معني كه در ۶۰ گاو، دو گوس
گوسالة نر دو ساله و يك گوسالة مادة سه ساله، در ۸۰ گاو، دو گوسالة مادة 
سه ساله، در ۹۰ گاو، سه گوسالة نر دو ساله، در ۱۰۰ گاو دو گوسالة نر دو 
ــاله و يك گوسالة مادة سه ساله بنابر احتياط واجب، در صدو ده گاو يك  س

گوسالة نر دو ساله و دو گوسالة ماده سه ساله.
ــالة مادة سه ساله بنابر احتياط   (مســألة ۱۴۳۵) در ۱۲۰ گاو سه گوس
واجب و از ارقام يكصد و بيست به باال، احتياط واجب در اين است كه در 
صورت امكان نصاب چهل را انتخاب كند و براي تكميل آن از نصاب سي 
ــتفاده كند، به اين معني كه: در ۱۲۰ گاو، سه گوسالة مادة سه ساله بدهد،  اس
ــالة مادة سه ساله و يك  ــاله، در ۱۵۰ گاو، سه گوس ــالة دو س نه چهار گوس

گوسالة نر دو ساله بدهد، نه پنج گوسالة نر سه ساله و هكذا.
 (مسألة ۱۴۳۶) براي گوسفند پنج نصاب است:

 ۱ ) چهل گوسفند، كه زكاتش يك گوسفند است.
۲ ) صد و بيست گوسفند، كه زكاتش دو گوسفند است.

۳ ) دويست و يك گوسفند، كه زكاتش سه گوسفند است.
۴ ) سيصد و يك گوسفند، كه زكاتش چهار گوسفند است.

۵ ) چهارصد به باال، براي هر صد گوسفند، يك گوسفند واجب مي شود.
 (مسألة ۱۴۳۷) گوسفندي كه به عنوان زكات پرداخت مي شود بنابر احتياط 
واجب بايد دو ساله باشد، يعني داخل در سال دّوم باشد و بز بايد سه ساله باشد.

 (مســألة ۱۴۳۸) كسي كه شتر، گاو يا گوسفند به مقدار نصاب داشته 
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باشد، اگر در وسط سال تعداد ديگري از همان نوع به تمّلك او در آيد، اگر 
مجموعًا به نصاب دّوم نرسد، اثري ندارد، مثل اين كه پنج شتر داشته، سپس 

چهار شتر نيز خريداري كند، فقط زكات پنج شتر بر او واجب مي شود.
 (مسألة ۱۴۳۹) كسي كه شتر، گاو يا گوسفند به مقدار نصاب داشت، 
ــال به مقدار نصاب كامل به تمّلك او درآيد، بايد براي هر  ــط س اگر در وس
ــتر داشت، در اّول ماه  ــتقل بگيرد، مثًال اگر از اّول محرم ۵ ش ــال مس يك س
ــتر اّولي را از اّول  ــاب پنج ش ــتر ديگر خريداري كرد، حس رجب نيز پنج ش
محرم محاسبه مي كند و حساب پنج شتر دّوم را از اّول ماه رجب، و زكات 

هر يك را به موقع خودش مي پردازد.
 (مسألة ۱۴۴۰) كسي كه شتر، گاو يا گوسفند به مقدار نصاب داشت، 
ــط سال تعداد ديگري به تمّلك او در آمد كه خود به مقدار يك  بعد در وس
ــت ولي جمعًا به نصاب دّوم مي رسد، مثل اين كه سي گاو  نصاب كامل نيس
از اّول محرم داشت، بعد ده گاو در اّول ماه رجب خريداري كرد و جمعًا به 
چهل عدد رسيد، در اينجا بايد تا اّول محرم سال بعدي نصاب اّول را منظور 
ــال بعد بپردازد، آنگاه از اّول محرم  كند و زكات ۳۰ گاو را در اّول محرم س
آن سال براي نصاب دّوم ( چهل گاو ) حساب باز كند و در اّول محرم سال 
بعدي زكات چهل گاو را بپردازد، يعني در اّول محرم سال دّوم يك گوسالة 

نر دو ساله و در اّول محرم سال سوم يك گوسالة مادة سه ساله بدهد.
 (مسألة ۱۴۴۱) آغاز سال حيوانات كوچك از روز توّلدشان محسوب مي 
شود، چه مادرانشان در صحرا بچرند و يا علوفة چيده بخورند، ولي اگر پيش 
از آنكه يك ساله بشوند، اگر علفخوار شوند زكات بر آنها واجب نمي شود.

 *  *  *
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فصل سوم
زكات غّالت

 (مسألة ۱۴۴۲) در وجوب زكات غّالت، عالوه بر شرايط عمومي كه 
ــت كه به حّد نصاب برسند، و آن در  ــأله ۱۴۱۱ گفته شد، واجب اس در مس

حدود يكهزار و چهل و چهار كيلو و ۲۵۰ گرم مي باشد.
 (مسألة ۱۴۴۳) براي رسيدن به حّد نصاب بايد خرما، انگور، گندم و 
جو را روي هم رفته حساب كنند، پس اگر مجموع آنها به حّد نصاب برسد، 
زكات واجب مي شود، اگر چه آنها در مكانهاي مختلف باشند و در زمانهاي 

مختلف محصولشان به دست آيد.
ــت آمدن غّالت بيش از حّد   (مســألة ۱۴۴۴) اگر فاصلة زماني به دس
ــد، ظاهر اين است كه آنها به يكديگر ضميمه نمي شوند، بلكه  متعارف باش
ــا جداگانه به حّد نصاب  ــود كه هر يك از آنه هنگامي زكات واجب مي ش

برسند، اگر چه ضميمه كردن آنها بهتر است.
 (مســألة ۱۴۴۵) در غّالت هنگامي زكات واجب مي شود كه شرايط 
وجوب زكات ( كه در مسألة ۱۴۱۲ بيان شد ) به هنگام صدِق عنواِن گندم، 
جو، خرما، انگور، فراهم باشد، پس اگر كودك بعد از آن وقت بالغ شود، يا 

ديوانه بعد از آن وقت عاقل شود، زكات واجب نمي شود.
 (مسألة ۱۴۴۶) اگر مثًال باغ انگوري را انسان وقتي بخرد كه هنوز ميوة 
آن غوره است و به آن انگور گفته نمي شود، هنگامي كه عنوان انگور بر آن 
صدق بكند، زكات واجب مي شود، ولي اگر پس از صدِق عنوان انگور، باغي را 



.......................................................................... توضيح املسائل  ٢٨٢

خريداري كند، زكات بر او واجب نمي شود، بلكه زكات آن بر فروشنده است.
ــمش، جايز است آن را هنگامي   (مســألة ۱۴۴۷) در مورد زكات كش
بپردازد كه بر آن انگور گفته مي شود، پس حساب مي كند كه اگر اين انگور 
ــمش شود وزن آن چقدر خواهد بود، پس زكات آن را بر آن اساس مي  كش
پردازد، ولي در غير كشمش چنين كاري جايز نيست، بلكه بايد پس از آنكه 

به آنها خرما، گندم و جو گفته شود، زكات آنها را بپردازد.
 (مســألة ۱۴۴۸) مالك مي تواند در غّالت پيش از آنكه زكات به آنها 
ــود و يا رطب  تعّلق بگيرد تصّرف كند، مثًال غوره را پيش از آنكه انگور ش
ــود، بخورد، ببخشد و يا بفروشد، و در اين صورت  را پيش از آنكه خرما ش
ضامن زكات آنها نمي باشد، اگر چه اين تصّرف بيش از حّد متعارف باشد.

 (مسألة ۱۴۴۹) اگر مالك بعد از تعّلق زكات بر غّالت بميرد، زكات بر 
ــود، و بايد ورثه او نخست زكات را از آن خارج كنند،  عين آنها ثابت مي ش

سپس سهم خود را جدا كنند.
 (مســألة ۱۴۵۰) اگر پيش از آنكه زكات بر غّالت تعّلق بگيرد، مالك 
ــد بايد زكات  ــهمش به حّد نصاب برس بميرد، پس هر يك از وارثان كه س

سهم خودش را بپردازد.
 (مســألة ۱۴۵۱) اگر خرما، انگور، گندم و جو را بعد از تعّلق زكات 

بفروشند زكات، آن بر فروشنده است.
 (مســألة ۱۴۵۲) اگر خرما، انگور، گندم و جو را پيش از تعلق زكات 
ــونده است، و اگر بعد از تعّلق زكات  ــخص هبه ش هبه كند، زكات آن بر ش

هبه كنند، زكات آن بر هبه كننده است.
 (مسألة ۱۴۵۳) پس از پرداختن زكات خرما، انگور، گندم و جو، اگر 
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ــالها اين اجناس در نزد مالك بماند، ديگر زكات مجّدد بر آنها تعّلق نمي  س
گيرد، اگر چه همة شرايط وجوب زكات باقي باشد.

ــفند، اگر سالها در نزد  ــتر، گاو و گوس  (مســألة ۱۴۵۴) طال، نقره، ش
ــق مي گيرد، تا هنگامي كه از حّد  ــاله زكات بر آنها تعّل مالك بماند، همه س

نصاب بيفتد و يا يكي از شرايط وجوب زكات از بين برود.
 (مسألة ۱۴۵۵) ظاهر اين است كه هزينه هاي مربوط به كاشت و برداشت، 
ــي و غيره را نمي توان از محصول كسر  چون اجرت كارگر، آبياري، سمپاش
نمود، چه هزينه هاي مربوط به پيش از زمان تعّلق زكات باشد، يا بعد از آن.

 (مسألة ۱۴۵۶) مالياتهائي كه دولت به شكلهاي مختلف از كشاورزان 
مي گيرد، از محصول كسر نمي شود، ولي اگر قسمتي از خود غّالت به زور 

غصب شود، زكات آن مقدار ساقط مي شود.
ــي در موردي كه صاحب  ــورد « مزارعه » يعن  (مســألة ۱۴۵۷) در م
زمين با كشاورز قرارداد بسته كه زمين را در اختيار او بگذارد، او نيز زراعت 
كند، مقداري از محصول از آِن مالك و قسمتي هم از آِن كشاورز باشد، هر 
كدام از مالك و زارع كه سهمش به مقدار نصاب باشد، زكات سهم خودش 

را مي پردازد.
ــد،   (مســألة ۱۴۵۸) اگر انواع يك غّله از نظر مرغوبّيت مختلف باش
ــت  ــدام بخواهد زكات را بپردازد حق دارد، اگر چه بهتر اس ــك از هر ك مال

زكات غّلة مرغوب را از غير مرغوب نپردازد.
ــمه، بدون   (مســألة ۱۴۵۹) اگر زراعتي با آب باران، رودخانه و چش
ــه هاي آن از آبهاي زيرزميني  ــيراب و ياريش ــتفاده از وسايل آبياري، س اس

استفاده مي كند، زكات آن يك دهم مي باشد.
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 (مســألة ۱۴۶۰) اگر زراعتي به وسيلة سطل، دوالب، تلمبه، موتور و 
امثال آن از ابزار و ادوات آبياري سيراب مي شود، زكات آن يك بيستم است.

 (مســألة ۱۴۶۱) اگر زراعتي هم به وسيلة دست و هم به وسيلة باران 
ــاب  ــود، زكات آن نيز به صورت نصف نصف حس و امثال آن آبياري مي ش

مي شود، يعني سه چهلم مي باشد.
 (مسألة ۱۴۶۲) اگر زراعتي با دست آبياري مي شود و گاهي از آب رودخانه 
يا باران هم استفاده مي كند، ولي غلبه با دست است، زكاتش يك دهم مي باشد.

 (مســألة ۱۴۶۳) اگر زراعتي با آب باران و رودخانه سيراب مي شود، 
ولي به ندرت با دست هم آبياري شده، زكاتش يك بيستم مي باشد.

ــمه، اليروبي رودخانه و  ــتخراج چش  (مســألة ۱۴۶۴) كندن نهر، اس
بازگشائي راه آب، نشاِن آبياري با دست نمي باشد، بلكه با همة اين تالشها 
اگر آب بدون استفاده از ابزار و ادوات بر باغ و زمين زراعتي سرازير شود، 

بايد يك دهم زكات پرداخت شود.
 (مسألة ۱۴۶۵) بارانهائي كه در طول سال بطور معمول مي بارد، زمينهائي 
را كه با دست آبياري مي شوند، از حكم خود خارج نمي سازد، مگر اين كه 
باران به قدري زياد ببارد كه تا مّدت طوالني از آب دادن بي نياز سازد، در اين 
صورت حكم نصف نصف جاري مي شود، چنانكه در مسألة ۱۴۶۲ گفته شد.

 (مسألة ۱۴۶۶) ميزان در وجوب يك دهم يا يك بيستم مربوط به ميوه 
است، نه درخت، پس اگر درخت خرما و مو در آغاز كشت آنها با دست آبياري 
شوند، ولي هنگامي كه به بار بنشينند، از آبياري بي نياز شوند، در آنها يك دهم 
زكات واجب مي شود، ولي اگر به عكس باشد، يك بيستم واجب مي شود.

 *  *  *
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فصل چهارم
مصرف زكات و شرايط مستحق آن

ــتحّقان زكات چنانكه در قرآن كريم به صراحت   (مســألة ۱۴۶۷) مس
آمده، هشت قسم هستند:

۱ ) فقير.
۲ ) مسكين.

 (مســألة ۱۴۶۸) ميزان در فقير و مسكين آن است كه هزينة يك ساله 
ــراف و درخور حال خود نداشته باشند و  ــان را، بدون اس خود و خانواده ش
ــكين به كسي گفته مي شود كه از فقير  نتوانند تحصيل كنند، جز اين كه مس

بينواتر باشد.
 (مسألة ۱۴۶۹) از مسألة فوق معني « غني » معلوم مي شود، يعني غني 
ــاالنة خود و خانواده اش را يكجا داشته  ــي گفته مي شود كه هزينة س به كس
باشد و يا كسب و كاري داشته باشد كه بتواند بدون سختي و مشّقت هزينة 

خود و خانواده اش را در طول سال تأمين نمايد.
 (مسألة ۱۴۷۰) كسي كه اّدعاي فقر مي كند و ما از وضع فعلي او خبر 
ــابقه فقر داشته باشد، مي توانيم به اّدعايش اعتماد كنيم، ولي  نداريم، اگر س
ــود، نمي توان  ــته بي نياز بوده، تا اطمينان به فقر او حاصل نش اگر در گذش

حكم به فقر او نمود.
 (مســألة ۱۴۷۱) با قرائن خارجي، از جمله گواهي فرد مورد اعتماد، 

مي توان به فقير بودن كسي اطمينان نمود.
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 (مسألة ۱۴۷۲) اگر شخص فقيري به كسي كه زكات به گردنش هست 
ــد، مي تواند بدهي او را از بابت زكات حساب كند و نيازي به  بدهكار باش
اين كار نيست كه زكاتش را به او بپردازد، سپس بدهي خود را از او بگيرد.

 (مسألة ۱۴۷۳) اگر انسان به شخصي به اعتقاد اين كه او فقير است زكات 
بدهد، سپس معلوم شود كه او بي نياز بوده است، در اين فرض سه صورت است:

ــتن از خود محصول يا غير آن  أ ـ اگر زكات با جدا كردن و كنار گذاش
ــده بود و به ذّمه منتقل نشده بود، در اين صورت اگر مالك در  ــخص ش مش
بررسي و جستجو كوتاهي كرده باشد ضامن است و اگر در حّد توان تالش 

كرده باشد ضامن نيست.
ــد، بلكه محصول را پيش از اداي زكات از  ــته باش بـ  اگر كنار نگذاش
دست داده باشد، در نتيجه به ذّمه اش منتقل شده و ضامن است مطلقًا، خواه 

كوتاهي كرده باشد يا نه؟
جـ  اگر زكات را كنار گذاشته و با وجود مستحق آن را نداده و به تأخير 
ــد، در اينجا نيز ظاهر اين است كه ضامن است مطلقًا، حّتي اگر  انداخته باش

كوتاهي نكرده باشد، بنابر احتياط واجب.
ــت ولي زكات را گرفته است، در   (مســألة ۱۴۷۴) كسي كه فقير نيس
حكم كسي است كه مالي را بدون حق گرفته باشد، و در نتيجه ضامن است 
ــد، مگر اين كه زكات دهنده به او  ــي تواند به زكات دهنده مراجعه كن و نم

نگفته باشد كه اين مال، زكات است.
 (مسألة ۱۴۷۵) اگر كسي به يك فقير غير شيعه به اعتقاد اين كه او شيعه 
است زكات بدهد، اگر در تالش و بررسي كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.

۳ ) كارگزاران و دست اندركاران جمع آوري زكات.
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ــومين صنف از اقسام مستحّقين زكات كارگزاراني   (مسألة ۱۴۷۶) س
هستند كه از طرف امام A يا از طرف نايب خاّص آن حضرت براي گردآوري 
ــتحق، نصب شده باشد. ــانيدن آن به امام A و يا به افراد مس زكات و رس

۴ ) مؤّلفة القلوب.
 (مسألة ۱۴۷۷) چهارمين قسم از اقسام مستحق زكات، كساني هستند 
كه اعتقادشان نسبت به معارف ديني ضعيف است، از زكات به آنها داده مي 
ــود تا دلگرم شوند و از جاذبه هاي جاهلي رها شوند و بتوانند با بصيرت  ش

كامل به دين و احكام ديني بنگرند.
ــال حاضر محل ابتال  ــردن بردگان، كه در ح ــدن و آزاد ك ۵ ) خري

نيست و لذا نيازي به شرح و بسط ندارد.
ــد و نمي توانند  ــرادي كه بدهكارن ۶ ) پرداخــت بدهكاري اف
ــت، به  قرضهاي خود را بپردازند، اگر چه زندگي روزمّرة آنان تأمين اس

شرط اين كه به جهت گناه يا اسراف به قرض نيفتاده باشند.
۷ ) در راه خدا، و آن شامل همة راه هاي خير است كه شرعًا رجحان 

آن ثابت باشد.
ــت كه در اين مورد به مواردي   (مســألة ۱۴۷۸) احتياط واجب آن اس
ــاجد، تكايا، پل ها،  ــود كه جهت عمومي دارد، مانند ساختن مس ــنده ش بس
ــعائر ديني و امثال آنها، نه مواردي كه جهت خصوصي دارد، مثل  برپائي ش

ازدواج و انجام حج.
۸ ) ابن سبيل، يعني مسافري كه موجودي اش تمام شده، و قدرت بازگشت 
به وطن را ندارد، حّتي با فروختن كاالهاي اضافي خود، اگر چه در وطن بي 
نياز باشد، مشروط بر اين كه نتواند قرض كند و سفرش سفر معصيت نباشد.
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ــلمان و مؤمن باشد و لذا به   (مســألة ۱۴۷۹) مستحق زكات بايد مس
ــهم  ــد، حّتي از س كافر و غير معتقد به واليت اهل بيتD زكات نمي رس

«مؤّلفة القلوب» بنابر احتياط واجب.
 (مســألة ۱۴۸۰) اگر مصالح عمومي اسالم و مسلمين ايجاب كند مي 
توان از سهم « في سبيل اهللا » به كّفار و افراد غير معترف به واليت اهل بيت داد.

 (مسألة ۱۴۸۱) كسي كه شيعه نبوده و زكاتش را به هم كيشان خود داده، سپس 
شيعه شده، بايد زكاتش را دوباره بدهد، ولي اگر به شيعه داده باشد كفايت مي كند.

ــرابخوار، بلكه بنابر احتياط   (مســألة ۱۴۸۲) زكات را نمي توان به ش
واجب به مرتكب گناهان بزرگتر از شرابخواري، چون ترك نماز، داد.

 (مســألة ۱۴۸۳) اگر دادن زكات به گناهكار موجب تشويق او باشد، 
حرام است.

ــمار   (مســألة ۱۴۸۴) اگر زكات ندادن به گناهكار، نهي از منكر به ش
آيد، واجب مي شود.

 (مسألة ۱۴۸۵) انسان نمي تواند زكاتش را به كسي كه براي او واجب 
النفقه مي باشد بدهد.

 (مسألة ۱۴۸۶) افراد واجب النفقه عبارتند از:
۱ ـ پدر و مادر و نياكان.
۲ ـ فرزندان و نوادگان.

۳ ـ همسر دائمي.
۴ ـ مملوك ( برده ).

 (مسألة ۱۴۸۷) انسان نمي تواند از زكات براي مخارج ضروري افراد 
واجب النفقه اش هزينه كند، مگر اين كه از تأمين مخارج آنها ناتوان باشد و 
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يا هزينه هائي داشته باشند كه تأمين آنها بر او واجب نباشد، مانند پرداخت 
بدهي هاي آنها و يا برخي از واجبات شرعي و عرفي آنها.

 (مســألة ۱۴۸۸) سّيد هاشمي مي تواند زكاتش را به سّيد و غير سّيد 
بدهد، ولي غير سّيد نمي تواند زكاتش را به سّيد بدهد، مگر اين كه مضطّر 
باشد و بنابر احتياط واجب به قدري مضطر باشد كه اكل ميته بر او جايز باشد.

 (مســألة ۱۴۸۹) منظور از سّيد كسي است كه نسبش از طريق پدر به 
جناب هاشم ( نياي پيامبر اكرم J) برسد.

 (مســألة ۱۴۹۰) زكات بر سادات حرام است، ولي ديگر صدقه هاي 
ــتحّبي  ــل كّفارات، فديه ها، صدقه هاي نذري و صدقه هاي مس واجب، مث
ــت، چه رسد به لقطه و مجهول المالك كه پرداخت آن بر  بر آنها حرام نيس
غير مالك واجب است، ولي سزاوار است از پرداخت صدقه هاي ناچيز كه 

موجب تحقير آنها مي شود دوري گزيد.
*  *  * 
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فصل پنجم
بقّية احكام زكات

ــد  ــك مي تواند زكات را در مواردي كه گفته ش  (مســألة ۱۴۹۱) مال
ــاـ  زيرا به طوري كه در  ــهم كارگزارانـ  در زمان م ــرف كند، به جز س مص
مسأله ۱۴۷۷ گفته شد، بايد كارگزاران از طرف شخص امام A و يا نائب 

خاّص آن حضرت تعيين شوند.
 (مسألة ۱۴۹۲) واجب نيست زكات را به همه موارد هشتگانه و يا همة 
افراد يك صنف از آنها گسترش داد، بلكه مي توان به يك فرد از يك صنف داد.

 (مسألة ۱۴۹۳) اگر مالك در مالي كه زكات به آن تعّلق يافته، با فروش 
ــد، معامله صحيح  ــّرف كند، اگر اين تصّرف در همه مال باش ــر آن تص و غي
ــت: ــت، و در اينجا چند صورت اس ــت، ولي زكات در آن مال باقي هس اس

ــنده اگر زكات را از مال ديگر بپردازد، مشتري مي تواند مال  ۱ ـ فروش
را تحويل بگيرد و در آن تصّرف كند.

ــتري مي تواند با «  ــنده اگر زكات را از عين مال بپردازد، مش ۲ ـ فروش
خيار تبّعض َصْفَقه » معامله را به هم بزند.

۳ـ  فروشنده اگر زكات را نپردازد، بر مشتري واجب است آن را بپردازد.

 ۴ـ  و اگر مشتري نافرماني كند و زكات را ندهد، فروشنده بايد آن را بپردازد.
 (مســألة ۱۴۹۴) اگر مالك قسمتي از مال را بفروشد و به مقداري كه 
ــنده واجب  ــت و بر فروش زكات تعّلق گرفته باقي بماند، معامله صحيح اس

است زكات را از باقيمانده و يا از غير آن بپردازد.
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 (مسألة ۱۴۹۵) اقدام به پرداخت زكات واجب است و تأخير انداختن آن 
جايز نيست، مگر اين كه غرض عقالئي داشته باشد، مثًال منتظر باشد كه به دست 
مستحق خاّصي بدهد در اين صورتـ  بنابر احتياط واجبـ  بايد آن را مشخص 
كند و كنار بگذارد، يا چيزي بنويسد و يا شاهدي بگيرد كه حق فقرا تلف نشود.

ــت، ولي عوض كردن آن   (مســألة ۱۴۹۶) جدا كردن زكات جايز اس
ــه عنوان امانت در  ــت، و در اين صورت ب ــتن جايز نيس پس از كنار گذاش
ــانيدن آن با  نزدش باقي مي ماند و اگر در حفظ آن كوتاهي كند و يا در رس

وجود مستحق تأخير كند و از بين برود، ضامن است.
 (مســألة ۱۴۹۷) مالك مي تواند به جاي جنس، قيمت آن را بپردازد، 
ــّل پرداخت ميزان  ــت روز پرداخت و قيمت مح ــي در اين صورت قيم ول

است، نه قيمت روز وجوب زكات يا محّل وجود نصاب.
 (مسألة ۱۴۹۸) در صورتي كه قيمت زكات را مي پردازد، بنابر احتياط 
ــب پول بدهد، نه لباس و غذا و امثال آنها، مگر اين كه آن را نافع تر به  واج
حال فقير بداند، در اين صورت قيمت آن را حساب كرده، به آن مقدار كاال 

مي خرد و به مستحق مي پردازد.
 (مسألة ۱۴۹۹) انتقال زكات از شهري به شهر ديگر جايز است، ولي اگر 
در اثر انتقال از بين برود، پس اگر در محّل خود مستحق بوده و مي توانسته به او 
بدهد، ضامن است. و اجازه گرفتن از مجتهد براي نقل، ضمان را ساقط نمي كند.

 (مسألة ۱۵۰۰) اگر زكات را با وجود مستحق به شهر ديگر منتقل كند 
هزينة نقل و انتقال بر عهدة مالك مي باشد.

ــت كه نياز به نّيت دارد، و بنابر   (مســألة ۱۵۰۱) زكات از عباداتي اس
احتياط واجب هم موقع كنار گذاشتن نّيت كند و هم به هنگام پرداخت.
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 (مســألة ۱۵۰۲) به هنگام مشاهده آثار مرگ واجب است فورًا نسبت 
ــاهد گرفتن، از ضايع شدن  ــتن و ش به پرداخت زكات اقدام كند و يا با نوش
آن مطمئن شود، ولي در مورد ديگر حقوق شرعي شاهد گرفتن كفايت نمي 

كند، بلكه در صورت امكان پرداخت، حتمًا بايد اقدام كند.
 (مســألة ۱۵۰۳) به يك فقير بيش از مخارج يك سال نبايد پرداخت 
شود، ولي حّداقل براي آن تعيين نشده، جز اين كه كمتر از پنج درهم مكروه 

است و بهتر آن است كه چنين كاري نشود.
ــي كه زكات را دريافت مي كند مستحب است   (مســألة ۱۵۰۴) كس

براي مالك دعا كند.
 (مســألة ۱۵۰۵) مستحب است به اهل علم سهم بيشتري داده شود و 
ــتحب است خويشاوندان بر ديگران مقّدم شوند و كساني كه سؤال نمي  مس
كنند بر سؤال كننده ها مقّدم شوند. در اينجا ترجيحات ديگري هست كه در 

مواردي با مرّجحات مهمتر تعارض پيدا مي كند.
*  *  *

 
مبحث دّوم
زكات فطره

ــت و در روايت آمده است كسي كه  زكات فطره از زكاتهاي واجب اس
ــود، ترس آن هست كه در همان سال بميرد، و  زكات فطره اش پرداخت نش

در برخي از روايات آمده است با زكات فطره روزه كامل مي شود.
 (مسألة ۱۵۰۶) با چهار شرط زكات فطره واجب مي شود:

۱ ) بلوغ.
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۲ ) عقل.
۳ ) آزادي.

ــخص بيهوش كه بيهوشي او به قدري   (مســألة ۱۵۰۷) بر ديوانه و ش
حاّد باشد كه عرفًا از قابلّيت تكليف بيرون باشد، زكات فطره واجب نيست، 
ولي بيهوشي موّقت كه گاهي همانند خواب عارض مي شود ـ بنابر احتياط 

واجب ـ موجب سقوط فطره نمي شود.
۴ ) بي نيازي به معنائي كه در مسأله ۱۴۷۰ گفته شد، پس اگر فقير باشد 
( يعني مخارج يك سالش موجود نباشد و مخارج روزانه اش تأمين نباشد ) 

زكات فطره بر او واجب نمي شود.
 (مسألة ۱۵۰۸) بايد اين شرايط لحظاتي پيش از غروب شب عيد فطر 
ــرايط باشد، و اگر برخي از اين  ــد، تا لحظة مغرب واجد اين ش موجود باش

شرايط مقارن شب عيد فراهم نباشد، زكات فطره بر او واجب نمي شود.
ــخص فقير نيز زكات فطره بدهد   (مســألة ۱۵۰۹) مستحب است ش
ــوان فطرة خود به يكي  ــد، آن را به عن ــته باش و اگر بيش از يك صاع نداش
ــه يكي ديگر، تا در ميان همة اعضاي  از اعضــاي خانواده اش بدهد، او نيز ب
ــت بگردد. و بهتر است فرد آخر آن را به فرد ديگري  ــت به دس خانواده دس

كه عضو خانواده نيست بدهد.
ــي از افرادي كه نان خور آن   (مســألة ۱۵۱۰) در فرض باال، اگر برخ
ــد، نمي توان فطره را به او داد، و اگر برخي  ــخص فقير است بي نياز باش ش
ــوي او به فرد  ــپس از س ــند، مي توان فطره را به او داد، س از آنها صغير باش

ديگري داد.
 (مســألة ۱۵۱۱) كسي كه شرايط وجوب زكات فطره را دارد، بايد آن 
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ــوي خود و همة كساني كه هنگام غروب شب عيد فطر نان خور او  را از س
ــمار مي آيند بپردازد، چه نفقة آنها بر او واجب باشد يا نه، فاميل باشند  به ش
ــلمان باشند، يا نه، حّتي ميهمان و امثال آن كه  ــند يا نه، مس يا نه، مكّلف باش

موّقتآ نان خور او شده اند.
 (مســألة ۱۵۱۲) صرفًا حضور يك فرد هنگام مغرب در شب عيد در 
ــي، ايجاب نمي كند كه زكاتش به عهدة او باشد، حّتي اگر چيزي  خانة كس
نزد او بخورد، بلكه هنگامي اين اثر را دارد كه اين حضور به جهت نان خور 

او بودن باشد.
ــي هزينة زندگي شخصي را به عهده بگيرد،   (مســألة ۱۵۱۳) اگر كس
براي نان خور او بودن كفايت نمي كند، بلكه بايد طوري به او مربوط باشد 

كه تحت سرپرستي او به شمار آيد.
 (مســألة ۱۵۱۴) هنگامي كه سرپرست خانواده، فطرة اعضاي خانواده 
ــود، ولي اگر از روي نافرماني،  ــاقط مي ش را پرداخت كند از گردن آنها س
جهل، فراموشي، يا فراهم نبودن شرايط وجوب، فطره را پرداخت نكند، هر 
ــد، بنابر احتياط واجب بايد  كدام از آنها كه بالغ و عاقل و آزاد و پولدار باش

خودش فطره اش را پرداخت كند.
 (مسألة ۱۵۱۵) فطرة اوالد هنگامي بر عهدة پدر است كه نان خور او 

باشند، وگرنه به عهدة كسي است كه نان خور او مي باشند.
 (مسألة ۱۵۱۶) فطرة زن هنگامي بر عهدة شوهر است كه نان خور او 
باشد، و اگر نان خور شخص ديگري باشد، فطره اش نيز بر عهدة او مي باشد.

 (مســألة ۱۵۱۷) در زكات فطره، گندم، جو، خرما و كشمش كفايت 
ــد. همچنين هر  ــر چه خوراك متعارف مكّلف و عائله اش نباش مي كند، اگ
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ــا آن تغذيه مي كند، مانند: ذّرت،  ــوراك متداولي كه مكّلف عائله اش را ب خ
ــپس كشمش مي  ــير و غيره كفايت مي كند. و بهتر از همه خرما، س برنج، ش

باشد.
 (مســألة ۱۵۱۸) زكات فطرهـ  بنابر احتياط واجبـ  بايد از نوع سالم 
ــد و معيوب آن كفايت نمي كند، مگر اين كه خوراك  ــده باش غّالت ياد ش

متداول باشد و مكّلف عائله اش را معموًال با آن تغذيه كند.
 (مسألة ۱۵۱۹) مقداري كه بايد از طرف يك نفر داده شود، يك صاع 
مي باشد و آن تقريبًا سه كيلو و ۴۸۰ گرم است، و بهتر است مقداري بيشتر 

از اين مقدار باشد.
 (مسألة ۱۵۲۰) در زكات فطره مي توان قيمت آن را پرداخت نمود. و 
بايد قيمت آن را بر اساس قيمت بازار محاسبه كرد، نه قيمت رسمي دولتي.

ــت آنها را به عنوان زكات   (مســألة ۱۵۲۱) در جايي كه بخواهد قيم
ــد كاالي ديگري به عنوان  ــا را بدهد و نمي توان ــره بدهد، بايد پول آنه فط

قيمت آنها پرداخت نمايد.
 (مسألة ۱۵۲۲) بايد زكات فطره را روز عيد فطر از طلوع فجر، تا ظهر 
شرعيـ  بنابر احتياط واجبـ  پرداخت نمايد. و بهتر است اگر بخواهد نماز 

عيد بخواند، پيش از نماز عيد پرداخت كند.
 (مسألة ۱۵۲۳) اگر دسترسي به فقير ندارد و يا مي خواهد به مستحق 
ــاند، مي تواند آن را از يكي از غالت ياد شده و يا قيمت آن را  خاّصي برس

بر اساس طعام مورد نظرش جدا كرده كنار بگذارد.
ــي تا ظهر روز عيد زكات فطره اش را كنار   (مســألة ۱۵۲۴) اگر كس

نگذاشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد پيش از مغرب به آن اقدام نمايد.
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 (مســألة ۱۵۲۵) كسي كه روز عيد فطر زكات فطره را جدا نكند و به 
ــاند، بر عمدة او باقي ميماند و بايد آن را پرداخت نمايد، اگر  ــتحق نرس مس
ــد، و اگر پرداخت نكرده بميرد، بايد از طرف او  ــده باش چه زمان طوالني ش

پرداخت شود.
 (مسألة ۱۵۲۶) اگر كسي زكات فطره را در ماه رمضان به نّيت تقديم 

پرداخت كند مانعي ندارد ولي بهتر است در وقتش پرداخت شود.
ــار مي گذارد،  ــهري كه زكات فطره را كن  (مســألة ۱۵۲۷) اگر در ش
مستحق پيدا نشود، مي تواند آن را به شهر ديگري منتقل كند، ولي اگر در آن 
شهر مستحق موجود باشد، بنابر احتياط واجب به محل ديگري منتقل نكنند.

ــتحق زكات فطره را به شهر  ــي با وجود مس  (مســألة ۱۵۲۸) اگر كس
ديگري منتقل كند و به مستحق برساند، كفايت مي كند و بازگرداندن آن به 

شهر خود لزومي ندارد.
 (مسألة ۱۵۲۹) اگر مكّلف در سفر باشد و در آنجا كنار بگذارد، انتقال 
دادن به شمار نمي آيد و يا اگر وكيلش در شهر ديگري باشد و از او بخواهد 

كه در آنجا پرداخت نمايد، انتقال محسوب نمي شود.
ــت، از  ــرف زكات فطره، مصرف زكات مال اس  (مســألة ۱۵۳۰) مص
اقسام هشتگانه كه قبًال گفته شد، با همان شرايط. جز اين كه اگر فقير مؤمن 
يافت نشود، مي توان آن را به « مستضعف » پرداخت نمود، و اين كار مقّدم 

بر انتقال دادن زكات به شهر ديگر مي باشد.
 (مسألة ۱۵۳۱) جايز نيست سّيد هاشمي فطره غير سّيد را بپذيرد، اگر چه 
به صورت مستحّبي باشد، مثل زكات فطره اي كه شخص فقير آن را داده باشد.

 (مسألة ۱۵۳۲) اگر سرپرست خانواده سّيد باشد، مي تواند فطره خود 
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و عائله اش را به سّيد بدهد، اگر چه آنها سّيد نباشند.
ــّيد نباشد، نمي تواند فطرة   (مســألة ۱۵۳۳) اگر سرپرست خانواده س

خود و عائله اش را به سّيد بدهد، اگر چه عائله اش سّيد باشند.
 (مســألة ۱۵۳۴) براي يك فقير ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد كمتر از 
ــه  ــود، ولي يك صاع و اندي مانع ندارد، مثًال مي تواند س يك صاع داده ش

صاع را به دو نفر بدهد.
ــتحب است خويشان و همسايگان را مقّدم بدارد   (مسألة ۱۵۳۵) مس
ــت اهل فضل و اهل ديانت را مقّدم بدارد، چنانكه در زكات  ــته اس و شايس

مال بيان گرديد.
والحمدهللا رّب العالمين

*  *  *
 





احكام خمس
ــول اكرم Jصدقه و زكات را بر  خداوند متعال براي حفظ حريم رس
خاندان آن حضرت حرام كرده و در مقابل، خمس را بر آنها واجب فرموده است.

 ،Jخمس » حقوقي است كه خداوند آن را براي خود، رسول اكرم »
ــاوندان نزديك آن  ــم و خويش اهل بيت پاك و پاكيزه آن حضرت، بني هاش

حضرت، در مقابِل صدقات و زكوات واجب گردانيده است.
تشريع خمس براي بزرگداشت خاندان پيامبر، ظاهر ساختن جايگاه رفيع 
آنان، گراميداشت مقام واالي آنها و حفظ حقوق پيامبر اكرمJ در مورد آنان است.

ــي نكنند تا به اين  ــت كه در پرداخت آن كوتاه ــر مؤمنان واالمقام اس ب
وسيله حق آنان را ادا كنند و در زمره متجاوزين به حقوق آنان قرار نگيرند، 

چنانكه امام صادقA فرمود:
ــانها در روز قيامت با آن مواجه مي  ــخت ترين موقفي كه انس ۱ ـ « س
شوند، جايي است كه صاحب خمس برخيزد و حق خود را مطالبه مي كند ».

ــان حالل مي شود،  ــوند، اموالش  با پرداخت خمس مؤمنان پاك مي ش
روزي شان افزايش مي يابد، چنانكه امام A فرمود:

ــتم، ولي خمس را از  ۲ ـ « من يكي از ثروتمندترين مردمان مدينه هس
شما مي پذيرم تا شما پاكيزه شويد ».
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حضرت موسي بن جعفر A مي فرمايد:
۳ـ  « خداوند در مورد روزي بر مؤمنان آسان گرفته، كه از هر پنج درهم 
ــود اختصاص دهند و چهار درهم آن را به  ــك درهم را براي پروردگار خ ي

صورت حالل بخورند ».
سپس فرمود:

۴ ـ « اين گفتار ما بسيار سخت و دشوار است، به آن عمل نمي كند و 
بر آن صبر نمي كند جز كسي كه قلبش با ايمان امتحان شده باشد ».

حضرت رضا A در نامه اي كه پيرامون خمس مرقوم فرموده است مي نويسد:
ــا جايي كه مي توانيد از  ــا دريغ نكنيد و خود را ت ــس را از م ۵ـ  « خم
ــما، موجب  دعاهاي ما محروم ننماييد، زيرا پرداخت خمس كليد روزي ش
ــما براي روز نياز و بيچارگي شماست.  ــما، و اندوخته ش آمرزش گناهان ش
مسلمان كسي است كه به عهدي كه خداوند با او بسته وفا كند، اما كسي كه 

با زبانش اجابت كند و با قلبش مخالفت نمايد مسلمان نيست ».
 مقّدمه

ــخصي و استفاده شخص از آنهاست،  ميزان در وجوب خمس اموال ش
پس در اموال عمومي و مباحات اصلي و موقوفات عمومي و خصوصي، كه 

در تمّلك انسان نيست، خمس واجب نمي شود.
روي اين بيان خمس مربوط به اموالي است كه عين آنها به تمّلك انسان 

در آمده است.
 (مسألة ۱۵۳۶) در وجوب خمس تكليف شرط نيست، و لذا در اموال 
ــود، جز اين كه ولي آنها آن را جدا  كودك و مجنون نيز خمس مقّرر مي ش

مي سازد و به محّل تعيين شده مي رساند.
پس از اين مقّدمه، احكام خمس را در ضمن دو فصل بيان مي كنيم:
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فصل اّول
چيزهايي كه به آنها خمس تعلق مي گيرد

 (مسألة ۱۵۳۷) در هفت مورد خمس واجب مي شود:
اّول: غنايم جنگي

ــيله جنگ از كّفاري كه نبرد با آنها   (مســألة ۱۵۳۸) غنائمي كه به وس
جايز است، به دست مي آيدـ  به تفصيلي كه در كتب مبسوطه بيان شدهـ  بايد 
يك پنجم آن به عنوان خمس به محّلي كه بعد بيان مي كنيم پرداخت شود.

 (مســألة ۱۵۳۹) چيزي كه بدون جنگ از كافر حربي گرفته شود، به 
ــاالنه اش اضافه بماند، به  عنوان غنيمت خمس ندارد، ولي اگر از مخارج س

عنوان ارباح مكاسب خمس خواهد داشت.
دّوم: معدن

 (مســألة ۱۵۴۰) در طال، نقره، سرب، آهن، مس، آلومينيوم و غير آنها 
از فلّزات، همچنين نفت، گوگرد، نمك و امثال آنها كه از زمين استخراج مي 

شوند و عرفًا زمين به شمار نمي آيند، خمس واجب است.
 (مســألة ۱۵۴۱) بنابر احتياط واجب در عقيق، فيروزه، ياقوت و امثال 

آنها از سنگهاي قيمتي خمس الزم است.
ــياب، گِل حّمام و امثال آنها از   (مســألة ۱۵۴۲) گچ، نوره، سنگ آس
ــبب آن مورد استفاده قرار  ــتند كه به س چيزهايي كه داراي خصوصيتي هس
ميگيرند، ولي از عنوان زمين بودن خارج نمي شوند، خمس ندارند، مگر اين 

كه از مخارج ساالنه اش اضافه بماند.
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ــود كه   (مســألة ۱۵۴۳) خمس در مورد معدن هنگامي واجب مي ش
ارزش آنچه از يك محل استخراج مي شود، پس از كسِر هزينة استخراج آن 

به ۲۰ مثقال طال ( يعني در حدود ۸۵ گرم طال ) برسد.
سوم: گنج

 (مسألة ۱۵۴۴) گنج عبارت از مالي است كه از گذشتة دور در زير زمين 
دفن شده و در اثر گذشت زمان از مالك و وارث آن خبري در دست نيست.

 (مسألة ۱۵۴۵) وجوب خمس در گنج منحصر به درهم و دينار است 
ــكوك باشد، پس در طال و نقرة غير مسكوك ( مانند شمش طال ) و  كه مس
ــت و يابندة آن مي  ــود، خمس نيس ديگر جواهرات كه از زير زمين يافت ش
ــاالنه اش  تواند آنها را تمّلك نمايد و خمس ندارد، مگر اين كه از مخارج س

بيشتر باشد.
 (مسألة ۱۵۴۶) جواهرات غير مسكوك و آثار عتيقه اي كه از زير زمين 
ــد قبًال در تمّلك مسلمان بوده است، بنابر احتياط  در مي آيد، اگر معلوم باش

واجب بين حكم مجهول المالك و ميراثي كه وارث ندارد، جمع شود.
ــود كه به حّد   (مســألة ۱۵۴۷) در گنج هنگامي خمس واجب مي ش

نصاب زكات برسد، يعني به مقدار ۲۰ دينار و يا ۲۰۰ درهم باشد.
 (مســألة ۱۵۴۸) اگر مجموع درهم و دينار يافت شده، روي هم رفته 
به ارزش ۲۰ دينار و يا ۲۰۰ درهم باشد، كفايت نمي كند، بلكه بايد هر يك 

از آنها به تنهائي به اين حّد برسد.
چهارم: جواهرات دريائي

 (مســألة ۱۵۴۹) جواهرات و هر چيز ديگري كه به وسيلة غّواصي يا 
ابزار ديگر از دريا و يا رودخانه بيرون آورده مي شود، خمس دارد.

 (مســألة ۱۵۵۰) بنابر احتياط واجب، در چيزهايي كه خود به خود از 
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ــود، مانند چيزهايي كه روي آب قرار مي گيرد و يا به  دريا بيرون زده مي ش
وسيلة امواج دريا به ساحل انداخته مي شود، نيز خمس واجب است.

 (مســألة ۱۵۵۱) حيواناتي چون ماهي و غير آن كه به صورت زنده يا 
ــيلة غّواصي يا هر وسيلة ديگر استخراج مي شوند، ملك  مرده از دريا به وس
ــتخراج كننده مي باشد و خمس ندارد، مگر اين كه از مخارج ساالنه اش  اس

اضافه بماند.
 (مســألة ۱۵۵۲) وجوب خمس در جواهرات دريائي مشروط به اين 
است كه ارزش آن پس از كسِر هزينة استخراج به يك دينار برسد، ولي در 
ــود، بنابر احتياط واجب در كمتر از يك  مورد عنبر كه از روي آب گرفته ش

دينار نيز خمس واجب است.
پنجم: زميني كه ذمي بخرد

 (مسألة ۱۵۵۳) زميني كه كافر ذّمي از مسلمان مي خرد خمس دارد.
ــي را به طريقي غير از خريدن به   (مســألة ۱۵۵۴) اگر كافر ذّمي زمين

دست آورد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.
ــت و بنا، عنوان  ــبب زراع ــورد زميني كه به س  (مســألة ۱۵۵۵) در م
ــتان، خانه و كاروانسرا بر آن اطالق مي شود، نيز بنابر  ديگري چون باغ، بس

احتياط واجب خمس الزم است.
ششم: مال مخلوط به حرام

 (مسألة ۱۵۵۶) مالي كه با مال حرام مخلوط شده و حالل آن از حرام 
ــيله پرداخت خمس حالل مي شود، خواه  ــخيص داده نمي شود، به وس تش

بداند كه مقدار حرام كمتر يا بيشتر از يك پنجم بوده، يا نداند.
ــّخص باشد بر آن حكم   (مســألة ۱۵۵۷) در موردي كه مال حرام مش
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مجهول المالك جاري مي شود و بايد آن را پس از نوميد شدن از پيدا كردن 
ــد كه اگر صاحبش  صاحبش، از طرف صاحبش به فقير بدهد، و مصّمم باش

پيدا شود او را راضي كند.
 (مســألة ۱۵۵۸) اگر مال حرامي كه با مال حالل مخلوط شده، ملك 
ــد، مانند حقوق شرعي و  ــخص نباشد، بلكه مربوط به عنوان خاص باش ش
ــع اموال وقفي كه مصرف معين دارد، در اينجا با پرداخت خمس حالل  مناف
ــود، بلكه بايد به ولي آن مال مراجعه كند و در مورد پرداخت آن با  نمي ش

او مصالحه نمايد.
هفتم: مازادِ مخارج ساالنه

ــاالنة خود و خانواده اش، از   (مســألة ۱۵۵۹) چيزي كه از مخارج س
ارباح مكاسب، يعني از درآمد حاصله از كسب، كار، تجارت، زراعت، اجير 

شدن، گردآوري اشياء مباح و امثال آنها، اضافه بماند، خمس دارد.
 (مســألة ۱۵۶۰) چيزي كه از طريقي غير از كسب، مانند هبه، حقوق 
شرعي، سود حاصله از اموال وقفي، مال الوصّيه، مهرّيه، ارثي كه ـ به جهت 
دور بودن خويشاوندي ـ غير منتظره بوده، چيزي كه در طالق خلعي گرفته 

مي شود و امثال آنها خمس دارد.
ــد  ــاوند نزديك به ارث مي رس  (مســألة ۱۵۶۱) ميراثي كه از خويش

خمس ندارد.
 (مســألة ۱۵۶۲) تمّلك قانوني براي صدق استفاده و وجوب خمس 
ــت، پس اگر زمين مباحي از  ــرعي الزم اس كفايت نمي كند، بلكه تمّلك ش
طرف دولت به كسي واگذار شود، تا آن را به وسيلة احيا تمّلك نكند، مالك 

نشده و خمس واجب نيست.
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 (مسألة ۱۵۶۳) مباحات اصلي، چون سنگ، ماسه، گچ و امثال آنها تا 
هنگامي كه با حيازت به تمّلك شخص درنيامده، خمس ندارد.

 (مسألة ۱۵۶۴) چيزي كه خمس آن پرداخت شده و چيزي كه خمس 
ــت، مانند ميراثهاي معمولي، اگر افزايش پيدا كند و اين افزايش به آن  نداش
ــد و عرفًا با آن يكي باشد، خمس ندارد، مانند درختي كه بزرگ  مّتصل باش
شود و حيواني كه فربه گردد، حّتي اگر آن درخت يا حيوان را بفروشند، باز 

هم خمس ندارد.
 (مسألة ۱۵۶۵) چيزي كه خمس آن داده شده و يا خمس نداشت، اگر 
چيزي به آن افزوده شود كه جدا از آن باشد و عرفًا با آن يكي نباشد، خمس 
ــير و بچة حيوان، اگر چه در مثل ميوه و  ــم، ش دارد، مانند ميوه درخت، پش

پشم هنوز نچيده باشند و مّتصل به درخت و حيوان باشند.
ــده و يا خمس نداشت،   (مســألة ۱۵۶۶) چيزي كه خمس آن داده ش
ــت، خواه  ــرود، در زيادي قيمت آن خمس نيس ــر قيمتش در بازار باال ب اگ
براي تجارت تهيه شده يا به عنوان ذخيره و يا براي هزينه كردن، ولي هنوز 

مصرف نشده باشد.
ــداري كرده و خمس  ــي كه براي تجارت خري  (مســألة ۱۵۶۷) جنس
ــد،  ــت نموده، اگر قيمتش باال رود و به قيمت باال آن را بفروش آن را پرداخ

افزايش قيمت آن از منافع سال فروش محاسبه مي شود و خمس دارد.
ــتش  ــه ارث غير منتظره يا هديه به دس ــزي كه ب  (مســألة ۱۵۶۸) چي

رسيده، اگر قيمتش باال رود و به قيمت باال آن را بفروشد، خمس ندارد.
 (مســألة ۱۵۶۹) چيزي كه خمس به آن تعّلق گرفته، اگر افزايش پيدا 
ــد، بر اصل و زياده خمس واجب مي شود،  كند، خواه متصل يا منفصل باش
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و اگر بعد كاهش پيدا كند، مثًال حيوان الغر شود، خمس نقص را نيز ضامن 
است.

 (مسألة ۱۵۷۰) چيزي كه خمس به آن تعّلق يافته، اگر قيمتش در بازار 
كم يا زياد شود، خمس آن را مطابق قيمت روز پرداخِت خمس محاسبه مي 

كند، و در صورت پايين آمدن قيمت ضامن نيست.
 (مسألة ۱۵۷۱) اگر چيزي را به ذّمه بخرد، سپس قيمت آن را از پولي 
بدهد كه خمس بر آن تعّلق يافته، بايد خمس آن پول را بدهد، خواه قيمت 
ــد، ولي اگر آن جنس را به قيمت  ــد، يا پايين آمده باش جنس باال رفته باش

باالتر بفروشد، سود آن از منافع سال فروش محسوب مي شود.
 (مسألة ۱۵۷۲) منظور از مخارج ساالنه، كه در مازاد آن خمس است، 
ــان براي هدفهاي عقالئي هزينه مي كند، و با  ــت كه انس همة مخارجي اس
ــاك،  آن نيازهاي خود و خانواده اش را تأمين مي كند، از قبيل خوراك، پوش
ــته هاي شرعي و عرفي خود را جامة عمل  ــكن، دارو و درمان، يا خواس مس
ــاند، يا به دوستان و همنوعان مواسات مي كند، يا به ديگران انفاق  مي پوش

مي كند، اگر چه عرفًا بيش از شأن او محسوب شود.
ــاالنه چيزي است كه هزينه شده   (مســألة ۱۵۷۳) ميزان در مخارج س
ــت، پس اگر در موارد الزم هزينه نكرده و صرفه جوئي نموده، و هزينة  اس

آن تا پايان سال مانده، خمس بر آن تعّلق مي گيرد.
ــود،  ــاي زندگي كه « مؤنه » ناميده مي ش  (مســألة ۱۵۷۴) نيازمنديه
ــتفاده از آنها عين آنها  ــد كه با اس ــدارد، خواه مانند خوردنيها باش ــس ن خم
ــكن، لباس، وسائل خانه و ماشين باشد كه خود  ــود، يا مانند مس تلف مي ش
و خانواده اش از آنها استفاده مي كنند و عين آنها باقي مي ماند و يا از قبيل 



٣٠٧ ........................................................................... أحكام خمس 

ــته شده باشد، كه چيزي در مقابل به دست  پرداخت مهرّيه و قرضهاي انباش
انسان نمي آيد.

ــين حمل و نقل،  ــزار كار، كارگاه، ماش ــرمايه، اب  (مســألة ۱۵۷۵) س
ساختمان و دكوراسيون محّل كسب جزء مؤنه نيست و خمس دارد.

ــروط به هزينه كردن   (مســألة ۱۵۷۶) اگر به دست آوردن سود، مش
اموالي چون كراية محل، اجرت نگهبان، باربر، بيمه، بهداشت و ديگر ادارات 
دولتي باشد، اين هزينه ها از سود حاصله كسر مي شود، سپس از منافع سال 

محسوب مي گردد.
 (مســألة ۱۵۷۷) اگر كسي مثًال ۱۰۰۰۰۰ تومان پول مخّمس داشت و 
آن را در مقّدمات كسب و كار هزينه كرد، اين مبلغ از سود حاصله كسر مي 

شود، اگر چيزي اضافه باشد فقط به آن خمس تعّلق مي گيرد.
ــي كه ۱۰۰۰۰۰ تومان پول مخّمس در مقّدمات   (مســألة ۱۵۷۸) كس
كسب صرف كرده، اگر آخر سال فقط ۵۰۰۰۰ تومان موجودي داشته باشد، 
ــوب مي  ــت، پس اگر كاهش موجودي ضرر محس چيزي بر او واجب نيس
ــس دارد، ولي اگر ضرر  ــال بعد مازاِد ۵۰۰۰۰ تومان خم ــود، در پايان س ش
محسوب نشود، بلكه طبيعي باشد كه در سال اّول كمتر استفاده داشته باشد، 

در پايان سال دّوم مازاِد ۱۰۰۰۰۰ تومان خمس دارد.
ــاالنه، از تاريخ  ــال براي محاسبة مخارج س  (مســألة ۱۵۷۹) آغاز س
ــتين سودي است كه به دست انسان مي رسد، به هر وسيله اي كه باشد  نخس

و سالهاي بعد نيز بر همان مبنا تنظيم و محاسبه مي شود.
 (مسألة ۱۵۸۰) كسي كه آغاز سالش را نمي داند براي تعيين آغاز سال 

با حاكم شرع مصالحه مي كند.
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 (مسألة ۱۵۸۱) كسي كه چندين شغل دارد، نمي تواند براي هر كدام 
ــال جداگانه بگيرد، بلكه بايد براي همه آنها يك مبدء تعيين كند، چه در  س

طول سال سودي برده باشد يا نه.
ــة پولهاي موجود  ــالش هم ــف بايد در آغاز س  (مســألة ۱۵۸۲) مكّل
ــد رفت (مانند  ــتفاده از آنها از بين خواه ــودي را كه با اس ــاس موج و اجن

خوردنيها) محاسبه كند و خمس آنها را پرداخت كند.
ــپزخانه كه از منافع سال خريداري   (مســألة ۱۵۸۳) لوازم خانه و آش
ــتفاده قرار نگرفته خمس دارد، اگر چه براي  ــال مورد اس ــده و تا پايان س ش

سالهاي بعد مورد نياز است.
 (مســألة ۱۵۸۴) پارچه ندوخته، لباس دوخته پوشيده نشده، كتاب و 

هر كاالي ديگري كه تا پايان سال مورد استفاده واقع نشده، خمس دارد.
ــالها به  ــده در طول س  (مســألة ۱۵۸۵) جهيزية دختر كه متعارف ش

تدريج تهّيه مي شود، خمس دارد.
ــالها ساخته مي شود و در   (مســألة ۱۵۸۶) ساختماني كه در طول س

سالهاي بعد آمادة سكونت مي شود، خمس دارد.
 (مسألة ۱۵۸۷) لباس و زيور آالتي كه مّدتها مورد استفاده قرار گرفته، 

اگر بعد از مورد استفاده بودن خارج شود خمس ندارد.
 (مسألة ۱۵۸۸) لباس و زيور آالتي كه ديگر مورد نيازش نيست، اگر 
آنها را بفروشد، در صورتي كه آنها را خريده بود و به قيمت باالتر بفروشد، 
ــود، ولي اگر هبه يا ارث بوده  ــال محسوب مي ش ــود حاصله از منافع س س

خمس ندارد، اگر چه قيمت آن افزايش يافته بود.
 (مسألة ۱۵۸۹) براي كسر هزينة ساالنه از منافع سال، شرط نيست كه 
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از سود حاصله هزينه كرده باشد، بلكه اگر از پول ديگري چون پول قرضي 
ــال كسر كرده، سپس  ــد، مي تواند به همان مقدار از منافع س خرج كرده باش

خمس باقيمانده را محاسبه نمايد.
 (مسألة ۱۵۹۰) عالوه بر مخارج ساالنه و هزينة به دست آوردن سود، 
ــروحًا بيان شد، خسارتها و ضايعاتي  ــأله هاي ۱۵۷۴ و ۱۵۷۶ مش كه در مس
ــال كسر مي شود، و فقط به مازاِد  ــال پيش مي آيد، از منافع س كه در طول س
موجودي سال قبل، پس از كسر هزينه ها و خسارتها خمس تعّلق مي گيرد.

 (مسألة ۱۵۹۱) اگر سال به پايان برسد و خمس را پرداخت نكند و آن 
را از سود سال بعد پرداخت نمايد، اگر منافع سال قبل باقي باشد، پرداخت 
ــال بعد به شمار نمي آيد، و بايد يك پنجم آن را نيز  خمس از هزينه هاي س
ــده  ــال قبل تلف ش به عنوان خمِس خمس پرداخت كند، ولي اگر منافع س
ــد، پرداخت خمس از هزينه هاي سال بعد محسوب مي شود، و خمس  باش

مجّدد واجب نمي شود.
ــمتي از منافع آن به  ــد و قس ــال به پايان برس  (مســألة ۱۵۹۲) اگر س
صورت طلب در ذّمة مردم باشد و وقت وصول آن فرا رسيده باشد، خمس 
ــد، پس بايد آنها را وصول كرده، نسبت به پرداخت  آنها بر عهدة او مي باش

خمس آنها اقدام نمايد.
ــان حق ندارد به بدهكاران اجازة   (مســألة ۱۵۹۳) در مسألة فوق انس
ــر اين كه خمس آنها را پرداخت كند و يا به  ــر در اداي َدين بدهد، مگ تأخي
ــرع اجازة تأخير  ــرع مراجعه نمايد و اگر بدون مراجعه به حاكم ش حاكم ش
ــر بيندازد و  ــي تواند آن را به تأخي ــد م ــيعه باش بدهد، پس اگر بدهكار ش

بستانكار پي آمد تأخير آن را به عهده مي گيرد.
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 (مسألة ۱۵۹۴) به مجرد آنكه سود حاصل شود، اگر از هزينة يك سال 
بيشتر باشد، خمس به آن تعّلق مي گيرد، ولي مالك مي تواند پرداخت آن را 
تا پايان سال به تأخير بيندازد، و مي تواند در وسط سال آن را پرداخت كند.

ــي كه مي داند به قدري سود خواهد برد، كه پس   (مسألة ۱۵۹۵) كس
ــود، تا سود حاصل  ــال تأمين ش از اداي خمس هزينة زندگي اش تا پايان س
ــبت  ــده، با مجّرد پيش بيني خمس بر او تعّلق نمي گيرد و نمي تواند نس نش

به پرداخت آن اقدام نمايد.
 (مســألة ۱۵۹۶) تا سال به پايان رسيد و سود حاصله در دست مالك 
بود، بايد نسبت به پرداخت خمس آن اقدام كند و تأخير در آن جايز نيست، 
ــرع، در غير اين صورت  و حق تصّرف در آن ندارد، مگر با اجازة حاكم ش

عاصي و ضامن مي باشد.
ــت   (مســألة ۱۵۹۷) خمس به عين تعّلق مي گيرد و مالك مخّير اس
ــود عين بپردازد و يا قيمت آن را از پول رايج بپردازد، و  ــس آن را از خ خم

نمي تواند معادل آن را از جنس ديگر بپردازد، مگر با اجازة حاكم شرع.
 (مسألة ۱۵۹۸) اگر مالك پس از تعّلق خمس، در آن مال تصّرف كند، 
آن را بفروشد، به كسي هبه كند، اجاره دهد، ابراِء ذّمه كند، يا اجازة تصّرف 
ــرع تصّرفش صحيح  ــت، و بدون اجازة حاكم ش ــد، اجازه اش نافذ نيس بده
نيست، و طرف مقابل حق تصّرف در آن را ندارد و نمي تواند به تصّرف يا 

اجازة مالك ترتيب اثر بدهد.
 (مســألة ۱۵۹۹) اگر در مسألة فوق طرف مقابل شيعه باشد، مي تواند 
ــاس اذن عمومي ائّمه D كه بر شيعيان خود آن را مباح كرده اند، در  بر اس
ــود، و اگر در  ــس تصّرف كند و خمس آن به ذّمة مالك منتقل مي ش آن جن
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منفعت آن با اجازة مالك تصّرف كند، خمس منفعت نيز به ذّمة او منتقل مي 
شود و اگر مؤمن همان مال را بدون اذن مالك ولي به وجه شرعي به دست 
ــد و يا دين خود را در موقع ندادن بدهكار بر  ــاورد مثل اينكه تقاص نماي بي

دارد باز هم خمس به عهده مالك است.
 (مســألة ۱۶۰۰) در مورد ارث، اگر ارثگذار قصد اداي خمس داشت، 
ــراغش آمد، در اين صورت خمس از عين ساقط نمي شود،  ولي مرگ به س
بلكه بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را جدا كنند، به ويژه هنگامي كه به 

آن وصّيت كرده باشد.
 *  *  *
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فصل دّوم
موارد مصرف خمس

ــمت مساوي  ــول اكرم Jخمس بر دو قس بعد از عصر حضرت رس
ــت، كه در زمان ما به  ــود، نيمي از آن « سهم امامA » اس ــيم مي ش تقس
حضرت بقّية اهللا ارواحنا فداه مربوط مي شود، و نيمي ديگر « سهم سادات 

» است، كه به بني هاشم مربوط مي شود.
ــم بين تيره هاي آنها فرقي نيست،   (مســألة ۱۶۰۱) در ميان بني هاش
اگر چه در مقام تزاحم بهتر است كه سادات علوي را بر ديگران، و در ميان 

علويان سادات فاطمي را بر غير آنان مقّدم نمود.
 (مسألة ۱۶۰۲) در سادات شرط است كه مؤمن و فقير باشند، چنانكه 
ــأله ۱۴۶۹ ) بيان گرديد، ولي در مورد « ابن ســبيل »  در فصل زكات ( مس
ــادات كفايت مي كند، به شرط اين كه  ــهم س ــليم س فقير بودن در محّل تس

امكان قرض گرفتن بدون اهانت و مشّقت نداشته باشد.
ــبيل است، اگر سفرش سفر معصيت   (مســألة ۱۶۰۳) كسي كه ابن س

باشد، بنابر احتياط واجب خمس به او داده نمي شود.
ــاالنه اش را   (مســألة ۱۶۰۴) به يك فقير بيش از آنچه بتواند هزينة س
ــود. و به ابن سبيل به مقداري داده مي  با آن تكميل كند، خمس داده نمي ش
ــود كه او را به شهرش برساند، مگر اين كه ناگزير از ادامة سفر باشد، در  ش

اين صورت به مقداري داده مي شود كه نيازش برطرف گردد.
ــّيد هستم، اّدعايش  ــي كه اّدعا مي كند كه من س  (مســألة ۱۶۰۵) كس
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پذيرفته نمي شود مگر اين كه دو نفر شاهد عادل گواهي دهند و يا سيادتش 
طوري در ميان مردم مشهور باشد كه از آن اطمينان حاصل شود.

ــادات خود را به كسي كه  ــان نمي تواند سهم س  (مســألة ۱۶۰۶) انس
ــته باشد  ــت بدهد، مگر اين كه او هزينه هائي داش نفقه اش بر او واجب اس
ــأله ۱۴۸۶ تا  ــد، چنانكه در فصل زكات (مس كه تأمين آن بر او واجب نباش

۱۴۸۸) بيان گرديد.
 (مســألة ۱۶۰۷) هنگام پرداخت سهم سادات به سادات الزم است به 
آنها تمليك شود، يعني به دست او و يا به دست ولي او داده شود، و خرج 

كردن آن در نيازمنديهاي سادات بدون تمليك به آنان كفايت نمي كند.
 (مسألة ۱۶۰۸) كسي كه به سادات سهم سادات مي پردازد، نمي تواند 

با آنها شرط كند كه آن را در مورد معّيني خرج كنند.
ــام A در عصر غيبت جايز  ــهم ام  (مســألة ۱۶۰۹) صرف كردن س
نيست، مگر در موردي كه اطمينان حاصل شود كه حضرت بقّية اهللا ارواحنا 
ــتي دين و مقام پدري  ــه مقتضاي جايگاه رفيع، واليت عاّمه، سرپرس فداه ب
امت اسالمي كه دارند، بر هزينه كردن آن در آن مورد رضايت دارند. و اين 

اطمينان حاصل نمي شود مگر در دو مورد:
ــتن پرچم  ــالم، از طريق برافراش اّول: در راه خدمت به دين مقّدس اس
ــالم، تقويت پايه هاي دين، اقامة شعائر مذهبي، پاسداري از حريم دين،  اس
ــمنان، ترويج معارف  ــه حريم دين، مقابله با نيرنگهاي دش ــع متجاوزان ب دف

اسالمي و نشر احكام شرع نبوي.
از مهم ترين مصاديق آن، خدمت به اهل علم مخلص و فداكاري است 
ــق در معارف مذهبي،  ــل علوم ديني، تحقي ــغول تحصي كه با همة توان مش
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ــدرز، تقويت مباني  ــق، موعظه و پند و ان ــاد خل ــالم، ارش ترويج احكام اس
مذهبي، اداي وظيفة اصالح، زدودن اختالفات و ديگر مسائلي هستند كه به 
تهذيب نفوس و تقويت روح مذهبي و نزديك ساختن آنان به خداوند مّنان 

مربوط مي شود.
ــود و  ــان تأمين ش ــن افراد مي توانند به مقداري كه هزينة زندگي ش اي
عّزت و كرامتشان محفوظ بماند و نيازشان از ديگران برطرف گردد، به دور 
ــهم امام A استفاده كنند،  ــراف، خوشگذراني و ثروت اندوزي از س از اس

تا همة وقت خود را به انجام وظيفه و اداي رسالت خويش صرف نمايند.
اما كساني كه به لباس اهل علم در آمده، به آنها منتسب گرديده اند، ولي 
خدمتي انجام نمي دهند و به وظائف خود عمل نمي كنند، حق استفاده از سهم 
ــتند. امام A را ندارند و اگر چيزي از آن دريافت كنند، در حكم دزد هس

بدتر از آنها كساني هستند كه اين لباس مقّدس را وسيلة رسيدن به جاه 
و مقام دنيا قرار داده اند، براي آنها مهم نيست كه در چه راهي گام بسپارند و 
متاع دنيا از چه راهي به دستشان برسد، آنها به صورت ابزار شيطان در آمده، 
وسيلة تحريف حقايق، گمراهي غافالن و پوشيده ماندن احكام دين گشته اند.

خداوند ما را از شّر اين گروه حفظ كند و از شّر نفسهاي پليد و اعمال 
ــب كند، آن چنانكه  ــهاي خود غال ــت خود مصون بدارد و ما را بر نفس زش
ــازد. كه او  صالحان را ياري مي كند و آنان را بر هواهاي خود غالب مي س

ما را بس است و بهترين وكيل است.
ــي آنان  دّوم:براي رفع نيازهاي ضروري افراد مؤمن و متدّين، فرياد رس
و رفع پريشاني از آنها، كه آنان جزء خانوادة صاحب اين حق حضرت بقّية 
اهللا ارواحنا فداه به شمار مي آيند، كه تأمين نيازهاي آنها بر آن حضرت الزم 
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است، و رفع پريشاني آنها براي آن حضرت مهّم است، زيرا او پدر مهرباني 
است كه از غم و اندوه اّمتش اندوهگين مي شود و از مشاهدة پريشاني آنان 

پريشان خاطر مي گردد.
ــي غم و اندوه افراد مؤمن و متدّين را برطرف كند، گويي  پس اگر كس
كه غم و اندوه را از دل آن بزرگوار زدوده است و گامي بزرگ در راه انجام 

رسالت و تأمين آرزوي آن حضرت برداشته است.
ــه با رعايت اولوّيتها، به  ــود ك در اين دو مورد نيز بايد تالش فراوان ش
دور از اغراض شخصي و منافع فردي، رضايت خاطر آن حضرت به دست 

آيد، زيرا كه مال ماِل اوست و حّق از آِن اوست.
ــر مصالح دين مقّدم بدارد،  ــي در اين مورد مصلحت خود را ب اگر كس
ــه دار ساخته  به آن حضرت خيانت كرده و پايگاه رفيع آن حضرت را خدش
است، اگر چه خود موقعّيت بس رفيعي در اجتماع داشته باشد و شيطان او 

را با آرزوهاي دروغين و اوهام باطله فريفته باشد.
 A (مسألة ۱۶۱۰) كسي كه خمس بر عهده دارد، نمي تواند سهم امام 
را در موارد تعيين شده مستقًال هزينه كند، بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه كند، 
كه او بر همة ابعاد مختلف احاطه دارد و بر موارد صرف آن آگاهي كامل دارد، 
او مي تواند با استمداد از افراد آگاه و امين اين حق را به صاحبان حق برساند.

 (مسألة ۱۶۱۱) بر اساس مسألة فوق صرف سهم امام با نظارت مالك 
ــورت كه يكي از آنها ديگري را وكيل  ــرع خواهد بود، به اين ص و حاكم ش

خواهد نمود و يا هر دو در مورد محّل صرف آن ابراز نظر خواهند نمود.
 (مسألة ۱۶۱۲) مالك بايد به حاكم شرعي مراجعه كند كه بيش از همه 
ــتن دار، امين، دورانديش،آگاه، مدير و مدّبر باشد، و براي شناخت او  خويش
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ــد كه عوامل خارجي او  ت مواظب باش ــدّ تالش الزم را انجام بدهد و به ش
ــت، چون به  ــت او امانت اس را از انجام وظيفه اش دور نكند، كه اين در دس
ــت حاكم شرع برسد در دست او امانت است و به دست هر كس برسد  دس
در دست او امانت است، همگي بايد تالش كنند تا رضايت صاحب حق را 

به دست آورند.
 (مسألة ۱۶۱۳) سهم امام A   بايد با صدق نّيت، با اخالص الزم در عبادات، 
با احتياط كامل، به دور از خواسته هاي شخصي و مصالح فردي پرداخت شود.

ــهم امام را به كسي بپردازد كه او   (مســألة ۱۶۱۴) اگر حاكم شرع س
ــّرف در آن پول را ندارد،  ــل نمي داند، حق تص ــود را براي صرف آن اه خ
ــت حاكم شرع براي دفع شّر، دفع خطر، يا از روي اشتباه در  زيرا ممكن اس
تشخيص، پس از تالش و كوشش به او داده باشد و شرعًا معذور باشد، ولي 

چنين چيزي كار حرام را حالل نمي كند.
 (مسألة ۱۶۱۵) سهم امام اگر به دست نااهل برسد، همانند، رشوه و پول 
ــت كه بر اساس گواهي دروغ به دست او برسد، اين پول همانند  حرامي اس
ــت، اگر چه توسط امام و پيامبر به دست او رسيده باشد. پاره اي از آتش اس

ــق زكات كارگزاراني   (مســألة ۱۶۱۶) در باب زكات يكي از مصادي
ــانند، ولي در  ــت كه زكات را از مردم دريافت كرده به محل خود مي رس اس
خمس براي كارگزاران آن چيزي منظور نشده است و مباشرين اين كار جزء 

مصارف خمس نمي باشند.
ــار بگذارد، و اگر اين   (مســألة ۱۶۱۷) مالك نمي تواند خمس را كن
كار را انجام دهد آن مال به عنوان خمس معّين نمي گردد. ولي اگر با اجازة 
حاكم شرع آن را جدا سازد، در اين صورت خمس در آن مال قرار مي گيرد 
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و ديگر اموالش از خمس آزاد مي شود.
 (مسألة ۱۶۱۸) اگر كسي از فقير طلب داشته باشد، مي تواند با اجازة 
ــرع آن را از سهم امام A حساب كند، ولي در سهم سادات بنابر  حاكم ش
ــت، بلكه بايد سّيد فقير آن را قبض  احتياط واجب چنين كاري صحيح نيس

كند، سپس قرض خود را پرداخت نمايد.
*  *  *

 





امر به معروف و نهي از منكر
ــتند كه به  امر به معروف و نهي از منكر از بزرگترين واجبات ديني هس
وسيلة آنها جامعه بشري اصالح مي شود، فساد از ريشه و بن كنده مي شود 

و تباهي از جامعه رخت برمي بندد، چنانكه خداوند متعال فرموده است:
ـٍة ُأْخِرَجـْت لِلنَّـاِس َتْأُمـُروَن بِاْملَْعـُروِف َوَتْنَهـْوَن َعِن  Pُكنُتـْم َخـْريَ ُأمَّ

:(۱)Oاْملُنَكِر
ــد آمده ايد، كه به  ــتيد كه براي مردم پدي ــما بهترين اّمتي هس يعني: « ش
معروف ( نيكي ) امر مي كنيد و از منكر ( بدي ) باز مي داريد » و فرموده است:
ْريِ َوَيْأُمُروَن بِاْملَْعـُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن  ٌة َيْدُعـوَن إَِيل اْخلَ نُكْم ُأمَّ Pَوْلَتُكـن مِّ

:(۲) Oاْملُنَكِر َوُأْوَلـئَِك ُهُم اْملُْفِلُحوَن
ــند كه مردم را به سوي خير فرا  ــما گروهي باش يعني: « بايد از ميان ش

خوانند، به نيكي فرمان دهند و از زشتي باز دارند، و آنان رستگارانند ».
ــول اكرم Jفرمودند: « هنگامي كه اّمت من امر به معروف و نهي  رس

از منكر را فرو گذارند، منتظر عذاب الهي باشند ».
 امام رضا A فرمود: « امر به معروف و نهي از منكر كنيد، وگرنه اشرار 
ــما خدا را مي خوانند، ولي دعاهايشان  ــّلط مي شوند، نيكان ش ــما مس بر ش

(۱)سورة آل عمران: آية ۱۱۰.

(۲)سورة آل عمران: آية ۱۰۴.
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مستجاب نمي شود ».
امام باقر A فرمود: « امر به معروف و نهي از منكر راه پيامبران و شيوة 
صالحان است، كه به وسيله آنها واجبات برپا مي شود، راهها امن مي گردد، 
ــتمها دفع مي گردد، زمين آباد مي شود، انتقام از  ــبها حالل مي شود، س كس

دشمنها گرفته مي شود و كارها سامان مي يابد ».
رسول اكرم Jفرمود: « چگونه مي شود حال شما هنگامي كه زنهايتان 
فاسد و جوانانتان تبهكار شوند و شما امر به معروف و نهي از منكر نكنيد؟ ».

پرسيدند: مگر چنين روزي پيش مي آيد؟ فرمود: « بلي و بدتر از آن نيز. 
ــما هنگامي كه امر به منكر و نهي از معروف  ــود حال ش پس چگونه مي ش

كنيد؟ ».
ــن وضعي رخ مي دهد؟ فرمود: « آري  ــول خدا، مگر چني گفتند: اي رس
ــروف » را « منكر » و  ــد هنگامي كه « مع ــر از آن. چگونه خواهيد ش و بدت

« منكر » را « معروف » بينگاريد؟ ».
 (مسألة ۱۶۱۹) امر به معروف و نهي از منكر به صنف خاّصي ـ چون 
روحانيان ـ اختصاص ندارد، بلكه بر فرد فرد اّمت الزم است كه وظيفة خود 

را در رابطه با اين فريضة الهي انجام دهند.
و اينك مسائل مربوط به آن را در دو بخش بيان مي كنيم:

*  *  *
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بخش اّول
امر به معروف و نهي از منكر 

و شرايط آنها
 (مسألة ۱۶۲۰) امر به معروف و نهي از منكر دو مرحله دارد:

اّول: مرحلة قلبي، يعني هر فرد با ايمان بايد با « معروف » آشنا باشد، 
ــخيص دهد  با آن انس بگيرد و خود را با آن تطبيق دهد و « منكر » را تش
ــد و در دلش از آن بيزاري بجويد. و اين همان انكار قلبي  و از آن متنّفر باش
ــت و وجوب آن به هيچ مقّدمه اي جز  ــت كه بر همگان واجب اس منكر اس

شناخت معروف و منكر مشروط نيست.
اين مرحله از مراحل امر به معروف و نهي از منكر از لوازم كمال ايمان 
است، روح ايمان است، مالزم ايمان است و هرگز از ايمان جدا نمي شود. 
ــود و هنگامي كه  ــحال مي ش ــذا هنگامي كه كار نيكي انجام دهد خوش و ل
مرتكب گناهي شود ناراحت مي شود، نادم مي گردد و خود را سرزنش مي 

كند. و لذا رسول اكرم J و پيشوايان معصومD فرموده اند:
ــوقت و از ارتكاب گناه اندوهگين  ــي كه از انجام كار نيك خوش « كس

شود، او مؤمن است ».
ــاهده كند خشنود مي  ــخصي اگر از ديگران نيز كار نيكي مش چنين ش
شود، با او انس مي گيرد و به او تبريك مي گويد، و چون از آنها كار زشتي 
ــود و در  ــود، از آن كار و صاحب آن ناراحت مي ش ببيند، اندوهگين مي ش

دلش از آن بيزاري مي جويد.
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ــنودي و ناخشنودي دور هم  اميرمؤمنان A مي فرمايد: « مردم را خش
گرد مي آورد، اگر كسي به كرداري رضايت دهد در زمرة آنان داخل مي شود 

و چون از كرداري بيزاري جويد از زمرة آنان بيرون مي رود ».
ــوع اهتمام بورزند و از  ــديدًا به اين موض ــد افراد مؤمن و متدين ش باي
كوتاهي و تنبلي در آن به شّدت پرهيز كنند، كه اگر در جامعه گناه زياد شود 
و مردم با آن خو بگيرند، به تدريج عادي مي شود و آن ابراز انزجار و شّدت 
ــخاص متدّين نيز با آن انس مي گيرند  عمل الزم كمكم از بين مي رود و اش

و احيانًا از زشتي آن غفلت مي ورزند.
ــناخته مي  ــود به تدريج ناش چنانكه اگر كار نيك نيز در جامعه كم بش
شود و افراد از آن دوري مي جويند و كمكم به صورت منكر جلوه مي كند، 
ــريف به آن اشاره شده است. اينجاست كه روح ايمان  چنانكه در حديث ش
افسرده مي شود و شعله هاي آن بي فروغ مي گردد و مورد خشم پروردگار 

قرار مي گيرد.
ــة عملي، يعني در صدد برخورد عملي در آمدن با افرادي  دّوم: مرحل
ــوند. تا گام  ــت مي ش كه معروف را ترك مي كنند، يا مرتكب كارهاي زش
ــتي  مؤّثري براي اصالح فرد و جامعه از طريق امر به نيكي ها و نهي از زش
ــود، كه هدف از تشريع فريضة امر به معروف و نهي از منكر  ــته ش ها برداش

نيز همان است.
 (مســألة ۱۶۲۱) برخورد عملي امر به معروف و نهي از منكر نيز سه 

مرحله دارد:
۱ ) مبارزة منفي، يعني ابراز انزجار از افراد تبهكار به وسيلة اظهار خشم 

و نفرت و روي گرداني از آنها، قطع رابطه و قطع نيكي نسبت به آنان.
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۲ ) مبارزة لفظي، به وسيلة امر و نهي و پند و اندرز و يادآوري پاداشهاي 
الهي و كيفرهاي اخروي.

ــردن و مجروح نمودن براي  ــيلة زدن، حبس ك ۳ ) مبارزة فعلي، به وس
جلوگيري از وقوع كارهاي ناشايست.

 (مسألة ۱۶۲۲) همة مراحل سه گانة امر به معروف و نهي از منكر به 
دو شرط واجب مي شوند:

ــود  ــال تأثير، يعني امر به معروف و نهي از منكر موجب ش ۱ ـ احتم
افراد تبهكار از كارهاي ناشايست دست بكشند و يا افراد ديگر مرتكب گناه 
نشوند و از آنها پيروي نكنند و در نتيجه اين برخورد عملي موجب كم شدن 

گناه و مانع گسترش آن باشد.
ــي براي خود،  ــي، مالي و ناموس ــر، يعني خطر جان ــن از خط ۲ ـ ام

خانواده و ديگر افراد با ايمان نداشته باشد.
 (مســألة ۱۶۲۳) هنگامي كه اين دو شرط حاصل شود، مرحله اّول و 
دّوم از مراحل امر به معروف و نهي از منكر واجب مي شود و انسان راهي 
ــد و از خشونت پرهيز مي كند، كه  را بر مي گزيند كه به نظرش مفيدتر باش
ــود، و در قرآن كريم و  آن موجب تنّفر مردم از دعوت به دين و آيين مي ش
ــّنت پيامبرJ تأكيد فراوان شده كه افراد اندرزگو با ماليمت و مالطفت  س

بر اساس منطق و موعظة حسنه به سوي پروردگار فرا خوانند.
ــرع براي  ــوم بدون مراجعه به حاكم ش  (مســألة ۱۶۲۴) اما مرحلة س
ــت، و در صورت دسترسي نداشتن به حاكم شرع هنگامي  احدي جايز نيس
ــبت به  مي تواند اقدام كند كه يقين به اهمّيت دفع منكر و ارجحّيت آن نس
ــونت داشته باشد و در هر حال به حّد اقّلي كه هدف حاصل مي  اعمال خش
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شود اكتفا نمايد.
 (مســألة ۱۶۲۵) كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند، بايد 
معروف و منكر را دقيقًا بشناسد، و لذا بايد قبًال آن را به عنوان مقّدمة واجب 

فرا بگيرد، تا هنگام نياز به وظيفه اش عمل نمايد.
 (مسألة ۱۶۲۶) وظيفة امر به معروف و نهي از منكر در مورد خانوادة 

انسان شديدتر و ضروري تر است، چنانكه خداوند متعال مي فرمايد:
:(۱)Oُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارًاP

يعني: « خود و خانواده تان را از آتش جهنم باز داريد ».
پس اگر اهل و عيال انسان در انجام واجبات و ترك محّرمات سهل انگاري 

داشته باشند، بايد با مراحل سه گانة ياد شده با آنها برخورد نمايد.
 (مســألة ۱۶۲۷) نبايد عواطف پدري و فرزندي از انجام وظيفة امر به 
ــد همين عواطف او را به انجام  ــود، بلكه باي معروف و نهي از منكر مانع ش
اين وظيفه بيشتر وادار كند، تا آنها را از خشم و غضب پروردگار دور سازد، 
كه از عذاب دنيا بسيار شديدتر مي باشد. و اگر در انجام اين وظيفه كوتاهي 
كند، همان زن و فرزند براي او وبال مي شوند، چنانكه خداوند مي فرمايد:

ــما  ــران و فرزندان ش ــاني كه ايمان آورده ايد، برخي از همس « اي كس
دشمن شما هستند، از آنها دوري كنيد ... كه اموال و اوالدتان وسيلة آزمايش 

شما هستند و پاداش بزرگ در نزد خداوند است ».
*  *  *

(۱) سورة تحريم: آيه ۶.
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بخش تكميلي
ــي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند بايد   (مســألة ۱۶۲۸) كس
راهي را انتخاب كند كه تأثير بيشتر داشته باشد، او را زودتر به هدف برساند 

و راهي استوارتر و مطمئنتر باشد.
ــل تأثير امر به معروف و نهي   (مســألة ۱۶۲۹) يكي از مهمترين عوام
از منكر آن است كه بر اساس صداقت و اخالص باشد، چنانكه فرموده اند:

اگر موعظه از قلب برخيزد بر دل مي نشيند و اگر از زبان برآيد از گوش 
تجاوز نمي كند ».

از اينجاست كه تأثير سخنان ائّمهD بيش از هر فرد ديگري بود، شيعيان 
آنها نيز بايد به آنها تأّسي كنند، راه آنها را بپويند و با شيوة آنها آراسته شوند، كه 
براي هر پيروي پيشوايي است كه بايد از او پيروي كند و راه او را دنبال نمايد.

ــه معروف و نهي از  ــم ترين عوامل تأثير امر ب  (مســألة ۱۶۳۰) از مه
ــت به آنچه به مردم مي گويد، به معروفي  ــان اس منكر، عمل كردن خود انس
امر نكند جز اين كه خود به آن عامل باشد و از منكري نهي نكند جز اينكه 
ــخصي با كردار خود بيش از گفتارش در  ــد، چنين ش خود ترك نموده باش

اصالح جامعه اثر مي گذارد.
 (مسألة ۱۶۳۱) كسي كه ديگران را به انجام اعمال نيكو و ترك اعمال 
ناشايست دعوت كند و خود به آن عمل نكند، اگر اين دعوتش از روي ريا 
و نفاق باشد، اين دعوت براي او ِوزر و َوبال خواهد بود و موجب بدبختي 
ــد و كوتاهي او در عمل در اثر  ــد، و اگر دعوتش صادقانه باش او خواهد ش
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ــهل انگاري باشد، روز قيامت دچار حسرت خواهد شد، زيرا خواهد ديد  س
كه ديگران در پرتو اطاعت از پند و اندرز او به سعادت رسيده اند، و لي خود 
در اثر سستي و سهل انگاري به هالكت افتاده است. خداوند مّنان مي فرمايد:
ْم َوَأنُتـْم َتْتُلـوَن اْلِكَتاَب َأَفَال  اَس بِاْلِربِّ َوَتنَسـْوَن َأنُفَسـكُ Pَأَتْأُمـُروَن النَّ

:(۱)Oَتْعِقُلوَن
ــود را فراموش ميكنيد، در  ــه نيكي فرا مي خوانيد و خ ــا مردم را ب « آي

حالي كه شما كتاب ميخوانيد، آيا هيچ نمي انديشيد؟ ».
رسول گرامي اسالمJ در ضمن وصّيت خود به ابوذر ٠ فرمود:

ــتيان از فراز بهشت به گروهي از دوزخيان مي  اي اباذر گروهي از بهش
ــت شديم، شما چرا به دوزخ در  ــما اهل بهش گويند: ما در پرتو تعليمات ش
آمديد؟ در پاسخ مي گويند: ما شما را به كارهاي نيك توصيه مي كرديم ولي 

خود به آن عمل نمي كرديم ».
ــانيد كه  ــيعيان ما برس ــد: امام باقر A فرمود: « به ش ــه مي گوي خثيم
هيچكس به آنچه در نزد پروردگار هست جز با عمل نمي رسد. و به شيعيان 
ــاني بيش از همه افسوس مي خورند كه  ــانيد كه در روز قيامت كس ما برس

عدالت را براي ديگران توصيف كنند، ولي خود راه ديگري برگزينند ».
از خداوند سبحان مي خواهيم كه ما و همة مؤمنان را از چنين فاجعه اي 
ــدارد و ما را در راه خير ثابت قدم نمايد و به آنچه ماية رضايت و  ــون ب مص

خشنودي اوست رهنمون سازد، كه او مهربانترين مهربانان است. 
*  *  *

(۱)سورة البقرة: آيه ۴۴.



٣٢٧ ............................................................ امر به معروف ونهي از منكر 

بخش دّوم
بخش از گناهان كبيره

در اينجا به شمارش گناهان كبيره اي بسنده مي كنيم كه ترك آنها مالِك 
عدالتي است كه در موارد فراواني معتبر است و بر اساس روايات دوري از 

آنها گناهان صغيره را مي شاند.
ــت   (مســألة ۱۶۳۲) ظاهرًا منظور از آنها به گناهان كبيره گناهاني اس
كه براي آنها وعدة آتش داده شده، يا در روايات از آنها به گناهان كبيره ياد 

شده، و يا ثابت شده كه آنها از اين گناهان مهم تر مي باشند.
 (مســألة ۱۶۳۳) پس از شرك به خداوند و كفر به آنچه خداوند نازل 

فرموده، گناهان كبيره عبارتند از:
۱ ) يأس و نوميدي از رحمت خداوند، اگر چه در مورد يك امر دنيوي 

باشد، همانند شفاي بيمار، يا رفع گرفتاري.
۲ ) در امان دانستن خود از انتقام پروردگار.

ــت، در  ــّلم از آن بدي كردن به آنهاس ــدن و قدر مس ۳ ) عاق والدين ش
ــد و در رديف قطع رحم  ــازگار نباش حّدي كه با صلة رحم كردن به آنها س
ــود، اگر چه  ــد، در غير اين صورت عاق بودن ثابت نمي ش كردن با آنها باش

از نظر شرعي خالف، بلكه گاهي حرام باشد.
 (مسألة ۱۶۳۴) اطاعت از پدر و مادر و نيكي به آنها، در صورتي 

ــت، در غير اين صورت  ــد، واجب اس كه ترك آن عرفًا قطع رحم باش
واجب نيست.
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۴ ) كشتن مؤمن و يا كسي كه در حكم مؤمن باشد، از ديوانه و كودك، 
حّتي سقط جنين و كمك به كشتن آن، اگر چه با يك كلمه باشد.

 (مســألة ۱۶۳۵) زدن، ناسزا گفتن، اهانت كردن و خوار نمودن مؤمن 
نيز، اگر به ناحق باشد، از گناهان كبيره مي باشد.

ــت  ــبت ناشايس ــبت ناروا به مرد و زن مؤمن دادن، بلكه هر نس ۵ ) نس
ــه در اين حّد كه كار  ــد، اگر چ ــرد با ايماني كه عفيف و پاكدامن باش ــه ف ب

ناشايستي در حق او ثابت نشده باشد.
۶ ) خوردن مال يتيم، بلكه مال هر مؤمن به ناحق.

۷ ) فرار از ميدان جنگ، در جنگي كه شرعًا واجب باشد.
ــند ربا و گواه شدن بر آن نيز  ــتن س ۸ ) ربا خواري، بلكه ربا دادن، نوش

از گناهان كبيره است.
۹ ) زنا.

۱۰ ) لواط ـ (همچنين بازي دو مرد).
۱۱ ) ُسحق ـ (همچنين بازي دو زن).

۱۲ ) قيادت، يعني واسطه شدن بين دو نفر براي رابطه نا مشروع.
۱۳ ) سحر و جادوگري.

۱۴ ) كهانت.
ــاحر و كاهن جايز نيست، بلكه از   (مســألة ۱۶۳۶) پذيرش سخن س

گناهان كبيره است، ولي گوش دادن به گفتار آنها بدون ترتيب اثر 
 مانعي ندارد.

ــبت به حوادث آينده، اگر به  ــگويي نس  (مســألة ۱۶۳۷) هرگونه پيش
صورت حتمي باشد حرام است وگرنه مانعي ندارد.
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ــردازي، به ويژه هنگامي كه از زبان خدا و پيامبر و امامان  ۱۵ ) دروغ پ
باشد.

ــهادت دروغين و هر گونه  ــوا دادن بدون علم، ش  (مســألة ۱۶۳۸) فت
ــتن به يك مؤمن كه موقعّيت او را پايين بياورد، از گناهان  تهمت و افترا بس
ــت. و اگر به آنها سوگندي ضميمه شود، گناه كبيرة ديگري خواهد  كبيره اس
ــلماني شود كه در  ــدن حق مس ــيلة پايمال ش بود، به ويژه در جايي كه وس
ــوگندي از گناهان كبيرة فالكت بار و فسق آور  بسياري از احاديث چنين س

تعبير شده است.
ــود و برادر ايماني  ــراي دفع ضرر از جان و مال خ  (مســألة ۱۶۳۹) ب

دروغ جايز است، اگر چه با سوگند همراه باشد.
۱۶ ) امتناع از پرداخت زكات و حقوق واجبه و حق الّناس.

۱۷ ) خوردن شراب و هر چيز مست كننده.
۱۸ ) ترك نماز، روزه، حج و زكات.

۱۹ ) پيمان شكني.
۲۰ ) قطع رحم و آن عبارت است از ترك احسان متداول به خويشاوندان، 
ــمار نمي آيد، به ويژه در  ــد، قطع رحم به ش ولي در موردي كه متداول نباش

مواردي كه حداقل آن را به جا آورده باشد، از قبيل سالم و رفت و آمد.
ــهر و دياري كه در   ۲۱ ) تعّرب بعد از هجرت، يعني كوچ كردن به ش

آنجا معارف ديني كاهش يافته، بر ناآگاهي او افزوده خواهد شد.
۲۲ ) دزدي.

ــت خوك و هر چيزي كه هنگام بريدن  ۲۳ ) خوردن ميته، خون، گوش
سر آن نامي جز نام خدا ( از بت و غيره ) بر آن برده شود.
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۲۴ ) قماربازي، اگر چه بدون برد و باخت باشد.
ــطرنج، دومينه و هر بازي   (مســألة ۱۶۴۰) بازي با ورق، تخته نرد، ش
ــاس برد و باخت طرح ريزي شده حرام و از گناهان كبيره  ديگري كه بر اس

است.
 (مسألة ۱۶۴۱) همانطور كه بازي شطرنج حرام است، خريد و فروش 
ــداري و محافظت آالت و ابزار آن نيز  ــطرنج، خوردن پول آن، نگه آالت ش

حرام است، اگر چه از طريق خريداري به دست نياورده باشد.
 (مسألة ۱۶۴۲) تماشاي شطرنج باز و سالم كردن بر او در حال بازي 

حرام و از گناهان كبيره است.
ــراب، هر چيز مست كننده،  ۲۵ ) خوردن مال حرام، چون پول ميته، ش
ــطرنج، اجرت زن  ــول آالت ش ــگو، پ ــرت زن بدكاره، اجرت فرد پيش اج
خواننده، پول سگ غير شكاري، مال يتيم، پول ربا پس از آگاهي از آن، پول 
ــتش آيدـ  اگر چه  ــتمگر، پولي كه با داوري قاضي جور به دس زمامداران س

حق خودش باشد ـ و رشوه قضاوت، اگر چه به حق داوري كند.
 ۲۶ ) كم فروشي و كم گذاشتن در پيمانه و ترازو.

ــا آنان، خواه به  ــراي ظالمان، بلكه مطلق همكاري ب ــزاري ب ۲۷ ) كارگ
ــد، يا وابستگي داشتن به دستگاه آنها باشد،  صورت كار كردن براي آنها باش
و يا هر گونه كارپردازي براي آنها به صورت استخدام و جعاله و غيره باشد، 
مگر اين كه براي ياري رسانيدن به مؤمنان باشد و متضّمن ستم بر آنها نباشد 

و يا از روي اجبار و اضطرار باشد.
ــان از كساني كه مردم از شّر او در امان نباشند و از زبان  ۲۸ ) بودن انس

او در هراس باشند.
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۲۹ ) تكّبر و فخر فروشي بر مردم و خود را برتر از آنها پنداشتن.
۳۰ ) اسراف و ولخرجي، و آن عبارت است از مرز نشناختن در هزينه 

كردن بدون انگيزة عقالئي، كه تباه كردن مال به شمار آيد.
ــتان خدا و همياري و هم سوئي با دشمنان  ــتيز با دوس ۳۱ ) جنگ و س

خدا.
ــتغال به كارهاي بيهوده. مثل زدن تار، طبل، ني، سرنا، فلوت و  ۳۲ ) اش
ــد و انسان را از حالت  ــيقي، كه مبتني بر طرب و التذاد باش ديگر آالت موس
ــبكي برخاسته از غرائز نفساني واداشته و با  جّدي خارج نموده، به نوعي س
ــيري كه مورد نظر باشد ـ از شادي و  ــيقي او را در مس تنظيم آهنگهاي موس
ــرور، غم و اندوه، نخوت و غرور، و يا غير آنها از هواهاي منظور ـ قرار  س

دهد.
ــتمل بر كشيدن آن با آهنگ  ــت از صدائي كه مش ۳۳ ) غناء عبارت اس
ــرگرمي بودن است  ــبب طرب با قصد لهوي و س خاصي كه خاصّيت آن س
بطوري كه نزد اهل فسق وفجور متعارف است. مگر غناي زن براي زنان در 
ــب عروسي بشرط اينكه از آالت لهوي استفاده نشود بلكه بنابر  خصوص ش

احتياط واجب از طبل نيز استفاده نشود.
ــتغال به غنا و كارهاي بيهوده حرام است،   (مسألة ۱۶۴۳) چنانكه اش
گوش دادن و تحت تأثير قرار گرفتن از آنها نيز حرام است، ولي شنيدن آنها 

به صورت گذرا بدون گوش دادن و تحت تأثير قرار گرفتن مانعي ندارد.
۳۴ ) اصرار بر گناهان صغيره، يعني تكرار كردن آنها به جهت بي اهمّيت 
شمردن آنها، به طوري كه انسان ديگر خودش را براي ارتكاب آنها سرزنش 

نكند.
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ــان  ــي، و آن عبارت از اين كه انس ــي و دو به هم زن ــخن چين ۳۵ ) س
بدگوئي ديگري را در حق شخصي براي او نقل كند.

۳۶ ) ريا، كه برخي از مسائل آن در مبحث وضو بيان گرديد.
۳۷ ) نيرنگ زدن به مؤمن، از طريق خالف جلوه دادن چيزي بر او، كه 
ــزة ديني يا دنيوي بر آن اقدام  ــد، براي انگي اگر واقعيت آن را متوّجه مي ش

نمي كرد.
ــهادت، حّتي در موردي كه از او نخواسته باشند كه ببيند  ۳۸ ) كتمان ش

و به هنگام لزوم گواهي دهد بنابر احتياط واجب.
۳۹ ) فحش و ناسزا

ــي و بيان كردن نقاط  ــت از بدگوئ ــت مؤمن و آن عبارت اس ۴۰ ) غيب
ضعف كسي در پشت سرش، ولي اگر در حضورش باشد غيبت نمي باشد، 
اگر چه حرام است. و اگر عيب كسي را بدون قصد كشف راز و بدون قصد 

كوچك كردن او مطرح كند، غيبت نمي باشد، اگر چه حرام است.
 (مسألة ۱۶۴۴) در چند مورد غيبت جايز است:

ــتابزدگي، به شرط اين كه آن  ۱ ـ در مورد عيب ظاهر، مانند عجله و ش
را بزرگ نكند و چهرة نفرت انگيزي از آن ترسيم نكند. چه رسد به اين كه 
چيزي را كه عيب نيست به صورت عيب جلوه دهد، از قبيل الغري، نداري، 

سبزه روئي و امثال آنها.
۲ـ  در مورد شخص متجاهر به فسق كه پرده حيا را دريده و كار خالف 
ــام مي دهد، در اين صورت مي تواند عيب مخفي  را در حضــور همگان انج
او را نيز بازگو كند و يا در حضور كسي كه از او پوشيده مي دارد نيز مطرح 
ــي كه فقط در حضور دوستان نزديكش كه همراز او هستند  نمايد، ولي كس
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گناه مي كند، متجاهر به فسق به شمار نمي آيد.
ــي كه مورد ستم واقع شده، مي تواند از ستمگر بدگوئي كند و  ۳ ـ كس
ــت، ولي نمي تواند از عيبهاي مخفي  بگويد كه با او چگونه معامله كرده اس

او سخن بگويد.
ــته، تا  ــي كه در دين بدعت گذاش ــزار، يعني كس ــورد بدعتگ ۴ ـ در م
ــد. و  ــود، تا ضررش به دين نرس ــاقط ش آبرويش برود و از ديدگان مردم س
ــت كسي كه ترس آن مي رود كه ضررش به دين برسد، ولي در  همچنين اس
اينجا بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند، يعني فقط به مقداري از او غيبت كند 

كه ضررش به دين نرسد.
۵ ـ براي دفع ضرر از شخص، يا گوينده و يا مؤمن ديگر، البته در اين 
مورد تنها در جايي غيبتش جايز است كه اهمّيت دفع ضرر از حرمت غيبت 

مهم تر باشد.
ــورت براي خيرخواهي مشورت كننده،   (مســألة ۱۶۴۵) در مقام مش
نمي توان عيبهاي پوشيدة مؤمن را برمال كرد، بلكه مي تواند او را به چيزي 
ــدون اين كه عيب طرف  ــي كند راهنمائي نمايد، ب ــه مصلحتش ايجاب م ك
ــان عيب هنگام نصيحت موجب دفع  ــراي او بازگو كند، مگر اين كه بي را ب
ضرري باشد كه بداند شارع مقّدس براي دفع چنين ضرر مهّمي رضايت به 
پردهبرداري از عيب او دارد و براي اين كار نمي توان معيار مشّخصي بيان كرد.

 (مســألة ۱۶۴۶) ظاهر اين است كه در موقع اداي شهادت، اگر اثبات 
حق خدا و يا حق مردم متوّقف بر بيان عيب مخفي باشد، جايز است، چنانكه 
ــدود، ضمانت و معامالت پيش مي آيد، ولي اگر مثًال مي خواهد  در باب ح
ــق كسي شهادت دهد تا مردم پشت سرش نماز نخواند، جايز نيست. به فس
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 (مســألة ۱۶۴۷) گوش دادن به غيبت، اگر مورد خطاِب غيبت كننده 
ــنونده اي نداشته باشد به هدف  ــد، حرام است، زيرا اگر غيبت كننده ش باش
ــد و شنيدنش به معناي رضا  ــيد، ولي اگر مخاطب او نباش خود نخواهد رس

دادن به گفتة او نباشد، مانعي ندارد.
ــت، به  ــونده واجب اس  (مســألة ۱۶۴۸) رّد غيبت و دفاع از غيبت ش
ــود آن مطلب  ــخنان او را طوري توجيه كند كه معلوم ش اين صورت كه س
عيب نيست و يا عذر او را بيان كند و يا به نحوي او را از ادامه دادن غيبت 
ــتري  منصرف كند. ولي اگر بداند كه با اين برخورد غيبت كننده جرأت بيش
خواهد يافت و بيش از پيش براي عيب جوئي تحريك خواهد شد و داليل 

بيشتري براي سخنان خود بيان خواهد كرد، وجوب دفاع ساقط مي شود.
 (مســألة ۱۶۴۹) غيبت كننده عالوه بر توبه بايد از كسي كه غيبت او 
را كرده حاللّيت بطلبد، اگر ممكن نباشد و يا بترسد كه اين كار مفاسدي به 
ــد، بايد در حق او استغفار نمايد و اين در همه مواردي كه  ــته باش دنبال داش

ستمي بر بنده اي انجام شده جاري است.
 (مسألة ۱۶۵۰) گناهان كبيره به آنچه بيان شد اختصاص ندارد و شرح 
ــنده  ــده بس و بيان همه آنها در اين صفحات نمي گنجد و لذا به مقدار ياد ش

كرديم، چنانكه شرح گناهان غير كبيره نيز مجال بيشتري مي طلبد.
*  *  *
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بخش تكميلي
پيرامون توبه

ــان از روي رحمت بيكران و عنايت بي پايان، دِر توبه را به  خداوند مّن
ــوده، در آيات بسياري از قرآن كريم بندگان را  روي بندگان خطاكارش گش

به سوي توبه تشويق و تحريص نموده است.
ــوايان معصوم (صلوات اهللا عليهم اجمعين)  رسول گرامي اسالم و پيش

نيز در احاديث فراواني گنهكاران را به طرِف توبه تشويق نموده اند.
ــت: هنگامي كه انسان مرتكب گناهي شود، خداوند  در حديثي آمده اس
ــر در اين مّدت توبه كند، آن  ــاعت به او مهلت مي دهد، اگ ــان تا هفت س مّن
گناه در نامه اعمالش ثبت نمي شود. اگر توبه نكند يك گناه در نامة اعمالش 
ــاهده  ــود، و تا زماني كه روح در بدن دارد و آثار مرگ را مش ــته مي ش نوش
نكرده، راه توبه باز است. چنانكه در احاديث فراوان بر آن تأكيد شده است.

از اين رهگذر شرعًا و عقًال بر مؤمن واجب است تا متوّجه گناهي شد 
ــش از آنكه اجل به صورت  ــت ندهد، پي ــورًا توبه كند و فرصت را از دس ف
ــياه شود و بر آن ُمهر زده  ــد و يا در اثر تكرار گناه قلبش س ناگهاني فرا رس
ــود، از مستي عصيان هشيار نگردد و  ــود، ديگر از خواب غفلت بيدار نش ش
ــدا را فراموش كرده اند و خداوند نيز آنها  ــاني قرار بگيرد كه خ در ُزمرة كس
ــتن غافل نموده است وگرنه خداوند هرگز به بندگانش ستم  را از ياد خويش

نمي كند.
كسي كه توبه مي كند بايد از كردار خود نادم و پيشمان شود، گذشته را 



.......................................................................... توضيح املسائل  ٣٣۶

جبران كند و در مورد آينده تصميم قطعي بگيرد كه هرگز دوِر گناه نگردد، تا 
به اين وسيله « توبة َنصوح » در حق او محّقق شود، كه در قرآن و احاديث 

تأكيد فراوان بر آن شده است.
اگر باز هم نفس بر او چيره شود و شيطان در دلش رخنه كند و گناه را 
ــود، بايد هر چه  در برابر ديدگانش جلوه دهد و يكبار ديگر مرتكب گناه ش
ــازد، تا در اثر تكرار گناه راه توبه به  ــتوار س زودتر توبه كند و توبه اش را اس
رويش بسته نشود و اين دِر رحمت همواره به رويش گشاده بماند. خداوند 

بنده اي را دوست دارد كه گناهان او را از توبه باز ندارد.
ــد، بايد از رحمت پروردگار مأيوس  ــان هر قدر گناهش بزرگ باش انس
نشود، كه آن خود يكي از گناهان كبيره مي باشد، و آن يكي از دامهاي بزرگ 
ــت، كه آن را فرا روي بندگان نهاده و به اين وسيله انسانها را به  ــيطان اس ش

ذّلت و هالك مي كشد.
ــيطان دور بگرداند  از خداوند مّنان مي خواهيم كه ما را از حيله هاي ش
ــن عاقبت به ما كرامت فرمايد،  ــتباه در گفتار و كردار باز دارد، حس و از اش
پايان عمر ما را با توبه و مغفرت و سعادت مقرون نمايد. كه او ولي مؤمنان 

و مهربانترين مهربانان است. او ما را بس است و بهترين وكيل مي باشد.
والحمدهللا رّب العالمين
« پاياِن بخش عبادات »

*  *  *



بخش معامالت





احكام تجارت
بحث تجارت در يك مقّدمه، دوازده فصل و يك خاتمه بيان مي شود. 

مقّدمه
معامالت حرام

ــب حالل و تالش براي به دست آوردن روزي، يكي از مستحّباتي  كس
است كه بر آن تأكيد فراوان شده است :

ــزء دارد، برترين آنها  ــرم J فرمود : « عبادت هفتاد ج ــول اك ۱ ) رس
طلب روزي از رهگذر كسب حالل است ». 

ــدن از مردم و  ــي كه براي بي نياز ش ــام باقر A فرمود : « كس ۲ ) ام
تأمين نيازهاي خانواده اش و رفع مشكالت همسايگانش به دنبال دنيا برود، 
ــي در روز قيامت با خداوند مالقات مي كند كه صورتش همانند ماه  در حال

شب چهارده مي درخشد ». 
ــن معاش خود و  ــي كه براي تأمي ــم A فرمود : « كس ــام كاظ ۳ ) ام
ــت كه در راه  ــواده اش به دنبال روزي حالل برود، همانند مجاهدي اس خان

خدا جهاد مي كند ». 
 روايات در اين رابطه بسيار فراوان است و نقل همة آنها در اينجا ميّسر 
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ــود اين است كسي كه براي  ــت در اينجا بيان ش ــت، ولّي آنچه الزم اس نيس
ــبهاي  ــالل تالش مي كند بايد دقيقًا مواظبت كند كه از كس ــب روزي ح طل
حرام و نامشروع به شّدت پرهيز كند. رسول گرامي اسالم در خطبة مشهور 

خود كه در حّجة الوداع ايراد نمود، در اين رابطه فرمود :
۴ ) آگاه باشيد كه پيك وحي، حضرت روح األمين، به دل من الهام نمود 
ــه همة روزي اش را به طور كامل  ــي نمي ميرد، جز هنگامي ك كه هرگز كس
ــة خود سازيد و در طلب روزي راهي  ــد، پس تقوا را پيش دريافت كرده باش
نيكو برگزينيد، و به تأخير افتادن آن ـ به جهت آزمايش ـ شما را وادار نكند 
كه آن را از راه حرام به دست آوريد، زيرا خداوند روزي را در ميان بندگان 
ــت.  ــيم نكرده اس ــت و آن را از راه حرام تقس از راه حالل مقّرر فرموده اس
ــازد و از مسير صبر و شكيبائي منحرف  ــي كه تقوا را پيشة خود س كس
ــه او عنايت مي فرمايد، ولّي اگر  ــود، خداوند روزي او را از راه حالل ب نش
كسي پرده دري كند و در اين راه شتاب نمايد و روزي خود را از راه حرام 
به دست آورد، خداوند به همان مقدار از روزي حالل او كسر مي كند و در 

روز قيامت به شّدت مورد مؤاخذه قرار مي گيرد. 
روايات در اين رابطه بسيار فراوان، و از حّد شمار بيرون است. 

 (مســألة ۱۶۵۰) تنها راه در امان ماندن از حرام ـ در كسب و غير آن 
ــّدت  ــد. و لذا بايد مؤمنان به اين امر به ش ــرعي مي باش ـ آموختن احكام ش
ــتي و تنبلي نكنند، تا حدود الهي محفوظ  اهتمام بورزند و هرگز در آن سس
ــود و دادوستدها پاكيزه گردد، چنانكه از اصبغ  ــرع اجرا ش بماند و احكام ش

بن نباته روايت شده كه گفت :
۵ ) از وجود مقّدس اميرالمؤمنين A شنيدم كه بر فراز منبر مي فرمود:
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ــت احكام فقهي را بياموزيد، سپس  « اي گروه بازرگانان ! نخس
به دادوستد بپردازيد ». 

اين جمله را موالي مّتقيان سه بار تكرار كرد، سپس فرمود :
ــت مورچه بر روي  ــن اّمت، ربا از حرك ــوگند، در ميان اي ــه خدا س « ب
ــت. ايمان خود را به راستي و درستي بيمه كنيد،  ــنگ صاف مخفي تر اس س
ــتند، مگر آن تاجري كه به  ــوداگران تبهكارند و تبهكاران در آتش هس كه س

درستي بستاند و به درستي بفروشد ». 
و در حديث ديگري فرمود :

۶ ) « كســي كه بدون فراگيري احكام فقهي به دادوستد بپردازد، 
در ربا فرو مي رود و در آن غوطه ور مي شود ». 

ــياري از افراد متدّين نخست  ــت اين است كه بس ــف اس آنچه ماية تأّس
معامله اي را انجام مي دهند، سپس حكم شرعي آن را جويا مي شوند، و يك 
ــختي دچار شده اند و راه رهائي از  ــوند كه به مشكل س مرتبه متوّجه مي ش
ــت، در حالي كه اگر پيش از اقدام به معامله،  ــيار دشوار اس پيامدهاي آن بس
ــكل شرعي دچار نمي شد و از  ــرعي آن را مي پرسيد به چنين مش حكم ش
ــان بود. از خداوند مي خواهيم كه توفيق علم و عمل به  ــاي آن در ام پيامده

همة ما عنايت فرمايد. 
*  *  *

ــده، مسائل كسب هاي حرام را به شرح  ــنائي با نكات ياد ش پس از آش
زير بيان مي كنيم :

 (مسألة ۱۶۵۱) خريد و فروش شراب و هر مست كنندة ديگري حرام 
است و گرفتن پول در مقابل آن نيز به شّدت حرام است و از اقسام « ُسحت 



.......................................................................... توضيح املسائل  ٣۴٢

»به شمار آمده است. و خوردن آن از گناهان كبيره محسوب مي گردد.
 (مسألة ۱۶۵۲) خريد و فروش مردار حرام است، ولّي خريد و فروش 
پشم و مو و ديگر اجزاء آن كه روح در آنها حلول نمي كند، مانعي ندارد. 

 (مسألة ۱۶۵۳) خريد و فروش حيواني كه نمي دانيم تذكيه شده است 
يا نه، جايز نيست، مگر آنكه احراز شود كه تذكيه شده است. 

ــده ولّي پاك  ــد و فروش حيواني كه تذكيه نش  (مســألة ۱۶۵۴) خري
است، مانند ماهي، بنابر احتياط واجب جايز نيست. 

ــت مسلمان  ــلمانها و از دس  (مســألة ۱۶۵۵) حيواني كه از بازار مس
خريداري شود، در حكم تذكيه شده مي باشد. 

 (مســألة ۱۶۵۶) حيواني كه از كشورهاي غير اسالمي آورده شود، در 
ــده نمي باشد، اگرچه از دست مسلمان خريداري شود، مگر  حكم تذكيه ش
اينكه احتمال بدهيم كه آن شخص ذبح شرعي شدنش را احراز كرده است. 
 (مســألة ۱۶۵۷) خريد و فروش خوك و سگ حرام است، مگر سگ 

شكاري، و آن سگ آموزش يافته اي است كه به خوبي بتواند شكار كند. 
 (مسألة ۱۶۵۸) خريد و فروش سگ آموزش ديده جايز است، اگرچه 
ــگ آموزش نديده جايز نيست، اگرچه  ــلوقي نباشد، و خريد و فروش س س

سگ سلوقي باشد. 
 (مسألة ۱۶۵۹) خريد و فروش حيوانات درنده و ديگر حيوانات حرام 
ــت، اگر هدف رائج از آنها منحصر به استفادة حرام نباشد، جايز است،  گوش
به جز بوزينگان، كه خريد و فروش آنها بنابر احتياط واجب جايز نيست. 

ــهـ  به جز آنچه در   (مســألة ۱۶۶۰) خريد و فروش ديگر اعيان نجس
ــته باشند و به  ــتـ  در صورتي كه منفعت حالل مورد اعتنائي داش باال گذش
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خاطر آن اقدام به معامله شود جايز است، مانند مدفوع براي كود و خون به 
جهت تزريق. 

 (مســألة ۱۶۶۱) خريد و فروش عين نجس كه منفعت حالل نداشته 
باشد و يا مورد اعتنا نباشد و يا به خاطر آن اقدام به معامله نشود، جايز نيست. 
ــته   (مســألة ۱۶۶۲) خريد و فروش چيز پاكي كه منفعت حالل نداش

باشد، مانند ماهي هاي حرام، جايز نيست. 
ــم و گفتيم كه خريد و   (مســألة ۱۶۶۳) چيزهايي كه در باال نام بردي
ــتد با آنها حرام مي باشد، پس اگر  ــت، هر نوع دادوس فروش آنها جايز نيس
يكي از آنها اجرِت اجاره، كار مزد ُجعاله، مورد بذل طالق ُخلعي و به جاي 

بدهي تعيين شود جايز نيست. 
 (مســألة ۱۶۶۴) شرابي كه قابل تبديل به سركه است، مي توان آن را 
ــركه نمود، و فروش آن  به جاي طلب اخذ كرد، ولّي بايد آن را تبديل به س

پيش از تبديل به سركه جايز نيست. 
 (مسألة ۱۶۶۵) چيزهايي كه در باال نام برديم و گفتيم هرگونه دادوستد 
ــند، يعني انسان مي تواند به وسيله  ــت، قابل تمّلك مي باش با آنها حرام اس
حيازت و دست نهادن بر آنها، و به وسيلة مالكّيت اساِس آنها و يا به وسيلة 

مالكّيت قهري ـ چون ارث ـ آنها را به تمّلك خود در آورد. 
ــه، مي توان از آنها در راه   (مســألة ۱۶۶۶) پس از تمّلك اعيان نجس
حالل استفاده كرد، مثًال ميته و مدفوع را براي كود به كار برد و سگ را براي 

شكار و نگهباني آموزش داد. 
ــي نمي تواند بدون   (مســألة ۱۶۶۷) عين نجسي كه مالك دارد، كس
اجازة مالك از آنها استفاده كند و مالك مي تواند براي اجازة تصّرف و رفع 
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ــد معامله نكنند و آن پول را به  ــد از آنها پولي دريافت كند، ولّي بايد قص ي
عنوان قيمت دريافت ننمايند. 

 (مســألة ۱۶۶۸) كسي كه عين نجسي را براي استفادة حرام از آن مي 
خواهد به دست آورد، به هيچ عنوان نمي تواند پولي را در برابر آن پرداخت 

نمايد، حّتي به عنوان رفع يد و اجازة تصّرف نيز بنابر احتياط واجب. 
 (مســألة ۱۶۶۹) چيزهاي پاكي كه با مالقات نجس متنّجس شده، اگر 
ــته  ــا در حال ناپاكي منفعت حالل مورد اعتنائي داش ــند و ي قابل تطهير باش
ــند، مثل نفت و روغن كه به مصرف سوختن مي رسند، خريد و فروش  باش

آنها جايز است. 
 (مسألة ۱۶۷۰) مواّد خوراكي اگر متنّجس شوند بايد هنگام فروش به 
ــتري گفته شود، همچنين است در مواد غير خوراكي، هنگامي كه نجس  مش
بودن عيب محسوب شود و نگفتن آن تدليس ( نيرنگ ) به شمار آيد. بلكه 

بنابر احتياط واجب در هر صورت گفتن آن به خريدار الزم است. 
ــاختن وسائلي كه با آن شكل در   (مســألة ۱۶۷۱) خريد، فروش و س
ــه كار مي روند، مانند بت، صليب، آالت قمار،  ــرام و يا تقويت باطل ب راه ح
ــيقي و كتابهاي گمراه كننده، حرام است، و اگر بقاي آنها ترويج  آالت موس
باطل محسوب شود، بايد آنها را از بين ببرند و يا شكل آنها را تغيير بدهند. 
 (مســألة ۱۶۷۲) در باب امر به معروف و نهي از منكر گفتيم كه گول 
زدن مؤمن حرام است، يكي از موارد آن َغّش در معامله مي باشد، پس اگر 
ــي در دادوستد طرف معامله را گول بزند، به طوري كه به يكي از اركان  كس
معامله خلل وارد شود، مثل اين كه شيره را به جاي عسل بفروشد و مشتري 

آن را به گمان عسل بخرد، معامله باطل مي شود. 
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ــنده عيب كاال را مخفي كند و يا جنس آن   (مســألة ۱۶۷۳) اگر فروش
ــت جلوه دهد، معامله باطل نمي شود،  را به صورت مرغوب تر از آنچه هس

ولّي خريدار مي تواند معامله را فسخ كند. 
 (مســألة ۱۶۷۴) از بين بردن پولهاي تقّلبي واجب نيست، ولّي معامله 
ــد ـ از باب غّش در معامله و  با آنها ـ در صورتي كه طرف معامله آگاه نباش

حرام مي باشد. 
 (مســألة ۱۶۷۵) خريد و فروش قرآن جايز است، ولّي كراهت دارد. 
ــل جلد آن قرار بدهند و خود  ــراي رفع كراهت مي توانند پول را در مقاب ب

قرآن را هبة كنند و يا به صورت هبه معّوضه معامله كنند. 
ــرف حالل دارد و هم در حرام به   (مســألة ۱۶۷۶) چيزي كه هم مص
ــت، اگرچه بدانيم خريدار آن را در حرام  كار مي رود، فروختن آن جايز اس
صرف خواهد كرد، مانند فروش انگور به كسي كه مي خواهد از آن شراب 
تهيه كند و فروش چوب به كسي كه مي خواهد از آن عود و بربط بسازد. 
ــي كه مي خواهد از آن بت و   (مســألة ۱۶۷۷) فروش چوب به كس

صليب بسازد حرام و باطل است. 
ــي كه مي خواهد از   (مســألة ۱۶۷۸) فروش چوب و امثال آن به كس
ــازد كه در اديان باطله وسيلة پرستش قرار مي گيرد نيز ـ بنابر  آن چيزي بس

احتياط واجب ـ حرام و باطل است. 
ــتفادة حرام، حرام و باطل   (مســألة ۱۶۷۹) اجاره دادن اعيان براي اس
است، مانند اجاره دادن خانه و مغازه براي ميگساري و هرزگي و اجاره دادن 

ماشين براي نقل و انتقال شراب و امثال آن. 
 (مســألة ۱۶۸۰) رشوه دادن به قاضي براي داوري ميان طرفين دعوا، 



.......................................................................... توضيح املسائل  ٣۴۶

براي گيرنده و دهنده حرام است و گيرنده حق تصّرف در آن ندارد، اگرچه 
به حق داوري كند. 

 (مسألة ۱۶۸۱) اگر انسان براي گرفتن حق خود راهي جز رشوه دادن 
ــوه دهنده جايز، ولّي براي گيرنده  ــد، در اين صورت براي رش ــته باش نداش

حرام است. 
 (مسألة ۱۶۸۲) رشوه دادن براي گرفتن حق ديگران از روي ستم، در 
غير قضاوت نيز براي گيرنده و دهنده حرام است، ولّي رشوه دادن براي دفع 

ستم براي رشوه دهنده جايز است. 
 (مســألة ۱۶۸۳) كسب و تجارت به وسيلة شرط بندي و گروي قرار 
ــت، و كسي كه برنده مي شود حق تصّرف  دادن در قمار و غير آن حرام اس

در گروي ندارد، به جز در مورد اسب دواني و تير اندازي. 
 (مسألة ۱۶۸۴) در شرط بندي فرق نمي كند كه در مورد كاري باشد 
ــابقه در كشتي، شنا،  ــد، مانند مس كه به يكي از طرفين گروگذار مربوط باش
ــد، مانند شرط بندي  ــعر، وزنه برداري و غيره و يا به ديگري مربوط باش ش

براي باريدن باران يا برنده شدن يكي از تيمها يا اسبها. 
 (مسألة ۱۶۸۵) بليطهاي بخت آزمائي صورتهاي گوناگوني دارد :

۱ ) خريد بليط به معناي گروي گذاشتن در ميان شركت كنندگان باشد، 
ــده  تا برنده به قيد قرعه آن را تصاحب كند، به گونه اي كه مال پرداخت ش
ــيلة قرعه آن را تملك نمايد.  ــخص برنده به وس بدون صاحب بماند، تا ش
ــي در برابر پول قرار نمي گيرد، بلكه فقط  ــن صورت بليط بخت آزمائ در اي
سندي است براي اثبات شركت در مسابقه. اين صورت از موارد گروگذاري 

حرام مي باشد. 
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۲ ) خريد بليط به معناي تمليك پول به فرد خاص يا عنوان عام، به طور 
رايگان، يا در برابر آن بليط باشد، مشروط بر اين كه آن فرد يا عنوان، اقدام به 
قرعه كشي در ميان شركت كنندگان نمايد و جايزة تعيين شده را به شخص 
ــد بليط، پول آن به فرد يا  ــده تمليك كند. در اين صورت به مجّرد خري برن
ــرط زائد بر تمليك است، ولّي عمل  ــي يك ش ــد، و قرعه كش عنوان مي رس
ــخ مي شود.  ــت و تخّلف كردن از آن، موجب خيار فس كردن به آن الزم اس
۳ ) دقيقًا همانند تصوير دّوم باشد، بدون شرط جايزه و قرعه كشي. در 
ــي يك خدمت ابتدائي از سوي آن شخص و  اين صورت جايزه و قرعه كش
ــويق مردم به خريد بليط خواهد بود، بدون اينكه به وسيلة  يا نهاد، براي تش
عقد الزم يا شرط الزم، اجبار و الزامي در كار باشد، چه پيش از خريد بليط 

وعدة جايزه و قرعه كشي از سوي آن فرد يا نهاد، داده شده باشد، يا نه. 
ــن دو فرض جايز خواهد بود، به  ــت كه خريد بليط در اي ظاهر اين اس

خصوص در فرض سّوم. 
 (مســألة ۱۶۸۶) بيمة عمر، بيمة حوادث، از قبيل :سيل، آتش سوزي، 
سرقت و امثال آن، اگر به اين صورت باشد كه بيمه شونده با ادارة بيمه قرار 
داد ببندند كه بيمه شونده، در برابر جان، منزل، محّل كار، ماشين و غيره مبلغ 
ــاالنه به اداره بيمه  ــّخص و معّيني را يكجا و يا به صورت ماهانه و يا س مش
پرداخت كند، او نيز در مقابل تعّهد كند كه به هنگام وقوع حادثه، به صورتي 

كه در متن قرار داد بر آن توافق شده، جبران نمايد، مانعي ندارد. 
ــد، اگر اجرت  ــي كه قرآن كريم آموزش مي ده  (مســألة ۱۶۸۷) كس
دريافت كند، مانعي ندارد، ولّي بهتر آنست كه چيزي تعيين نكنند، بلكه هر 
مقداري كه پرداخت كنند راضي شود و بهتر از آن اينست كه چيزي دريافت 
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نكند، حتي هديه هم در اين رابطه نپذيرد. 
 (مسألة ۱۶۸۸) اجرت گرفتن براي اجراي عقد نكاح، صيغة طالق و 

ديگر عقود و ايقاعات مانعي ندارد. 
ــدن براي كارهاي حرام، باطل و حرام است،   (مسألة ۱۶۸۹) اجير ش

چنانكه انجام دادن آنها به صورت ُجعاله نيز حرام مي باشد. 
 (مســألة ۱۶۹۰) كسي كه كار حرامي را به عنوان كار مزد و يا ُجعاله 

براي كسي انجام دهد، مستحق آن اجرت و يا ُجعاله نمي شود. 
ــدن براي كار  ــت كه اجير ش  (مســألة ۱۶۹۱) اگر كار گذار نمي دانس
ــتحّق كمترين مبلغ، بين مبلغ تعيين  ــت، در اين صورت مس حرام، حرام اس

شده و ُاجرة املثل مي شود. 
 (مسألة ۱۶۹۲) منظور از ُاجرة املثل، مبلغي است كه عرفًا در مقابل اين 
مقدار تالش، بدون در نظر گرفتن ويژگي كار مورد نظر، پرداخت مي شود. 
ــتد باطل است و در نتيجه   (مســألة ۱۶۹۳) در كسبهاي حرام، دادوس

فروشنده حق تصّرف در پول و خريدار حق تصّرف در كاال ندارد. 
 (مسألة ۱۶۹۴) اگر خريدار و فروشنده، پس از انجام معامله بر حرمت 
آن واقف شوند، بنابر احتياط واجب بايد پول به خريدار و كاال به فروشنده، 

و در صورت فوت هر يك از آنها به وارثش باز گردانيده شود. 
 (مسألة ۱۶۹۵) اگر طرفين معامله از روي نافرماني به معاملة حرام اقدام 
ــند، بنابر احتياط واجب، بايد پس از توبه، پول به خريدار و كاال  نموده باش
به فروشنده، و در صورت فوت هر يك به وارثش باز گردانيده شود. و اگر 
شناخته نشود و راهي به شناسايي او نباشد، بايد از طرف او صدقه داده شود. 

*  *  *
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بخش تكميلي
شيوة فقها ( رضوان اهللا عليهم ) بر اين جاري شده كه در ضمن احكام 
ــد، تا حرمت گرفتن اجرت در  ــياري از محّرمات را نام مي برن تجارت، بس
مقابل آنها روشن گردد، ولّي ما قسمتي از آنها را در فصل « امر به معروف 
و نهي از منكر » ( در ضمن مسائل ۱۶۳۱ـ  ۱۶۴۹ ) ياد آور شديم. شايسته 
است تعداد ديگري از آنها را كه با اين فصل تناسب دارد، در ضمن مسائلي 

ياد آور شويم :
 (مسألة ۱۶۹۶) اگر مّشاطه و آرايشگر با آرايش خود عيبي را بپوشاند 
ــدارد، مگر اينكه  ــت جلوه دهد، مانعي ن ــي را بيش از آنچه هس ــا زيبائ و ي
مستلزم نيرنگ و فريبكاري باشد، كه آن حرام است و معيار آن در فصل امر 

به معروف و نهي از منكر بيان شد. 
ــت مرد ريش خود را بتراشد، مگر اينكه از   (مســألة ۱۶۹۷) حرام اس

ريش گذاشتن ضرر معتنابهي به او متوّجه گردد. 
ــخرة مردم عوض نمي شود. اصوال   (مســألة ۱۶۹۸) حكم خدا با مس
ــاس كمبود و  ــي از ضعف نفس و احس ــخرة مردم ناش اهميت دادن به مس
ــد و  ــي كه ايمانش قوي باش ــت، كس ــي به عظمت تعاليم ديني اس بيتوّجه
ــتد، چنانكه  ــد در برابر معترضان مي ايس ــنا باش به عظمت تعاليم مذهبي آش
ــتاد و به آنها فرمود :Pإِن َتْسَخُروْا  حضرت نوح A در برابر معترضان ايس
ا َنْسَخُر ِمنُكْم َكَام َتْسَخُروَنO(۱) : ( اگر شما نسبت به ما مسخره كنيد،  ا َفإِنَّ ِمنَّ

ما نيز شما را مسخره خواهيم كرد، آنگونه كه شما مسخره مي كنيد ). 

(۱) سورة هود : آيه ۳۸.
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ــت كه عرفًا بگويند   (مســألة ۱۶۹۹) مقدار الزم در بلندي ريش اينس
ــيده است، و اگر بلندي آن بيش از يك قبضه  ــخص ريشش را نتراش :اين ش

باشد مكروه است. 
 (مسألة ۱۷۰۰) تراشيدن موي گونه ها و باقي گذاشتن موي چانه، اگر 

به مقدار قابل توّجه باشد، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۱۷۰۱) اگر هنگام مرتب كردن ريش، اطراف آن را بتراشد، يا 
برخي از موها را با دست و يا با نخ بكند، مانعي ندارد، ولّي شايسته آنست 

كه متانت و مردانگي خود را محافظت نمايد. 
 (مســألة ۱۷۰۲) كشيدن عكس انسان و ديگر جانداران با قلم و يا به 
وسيله كنده كاري، چه به صورت برجسته ( سه ُبعدي و سايه دار) باشد، يا 

به سبك تابلو، حرام است. 
ــيدن برخي از اندامهاي انسان و ديگر جانداران،   (مســألة ۱۷۰۳) كش
ــر اين كه به آنهم عكِس  ــيدن چهره و يا پاي آنها مانعي ندارد، مگ ــًال كش مث

انسان و يا عكِس حيوان صدق كند. 
ــوم است همة اعضاي بدن   (مســألة ۱۷۰۴) در عكس هايي كه مرس
ــكار نباشد، مانند عكسهاي نيم رخ، نيم تنه، به حال نشسته، از پشت ميله  آش
ــيدن آنها به همين صورت ناقص نيز حرام است، ولّي كشيدن  يا دريچه، كش

عكس پيكر بدون سر مانعي ندارد. 
 (مســألة ۱۷۰۵) عكس گرفتن با دوربينهاي عّكاسي و ظاهر كردن و 

چاپ كردن آنها مانعي ندارد. 
 (مسألة ۱۷۰۶) نگهداري تابلوهاي جانداران جايز، ولّي مكروه است، 
ــتد،  ــا نيز مانعي ندارد، مگر اينكه الزمة دادوس ــه خريد و فروش آنه چنانك
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كشيدن آنها باشد، مثل اينكه تابلوهائي را مي فروشد كه فعال موجود نيست 
و پس از معامله بايد به كشيدن آنها اقدام نمايد، در اين صورت جايز نيست. 
 (مسألة ۱۷۰۷) چاپ، نشر، نگهداري، تبليغ و ترويج و كتابهاي گمراه 
ــاد و يا تقويت و ترويج  ــاد برانگيز، اگر موجب گمراهي و فس كننده و فس

انحراف باشد، حرام است. 
 (مســألة ۱۷۰۸) انواع فال بيني هاي رايج، كه با به كار گرفتن مهره، 
سنگ ريزه، جام و امثال آنها، از پشت پرده خبر مي دهند و هيچ مستند علمي 
و عقالني ندارد، اگر به صورت قطعي خبر دهند، حرام است و كسب كردن 
ــد، ولّي اگر به  ــت و تصديق كردن گفتار آنان حرام مي باش ــا آن حرام اس ب

صورت قطعي نباشد، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۱۷۰۹) « احضار جّن » اگر به طريق سحر باشد حرام است، 
ــه آزار مؤمني را در پي  ــروط بر اينك ــت، مش ــر اين صورت جايز اس در غي

نداشته باشد.
ــتن از كساني كه احضار   (مســألة ۱۷۱۰) مراجعه نمودن و ياري جس

جّن مي كنند، در امور مباح، مانعي ندارد. 
 (مســألة ۱۷۱۱) خبر دادن از مسائل پشت پرده به وسيلة احضار جّن 

همان حكم فال بيني را دارد، كه در مسألة ۱۷۰۸ بيان گرديد. 
 (مسألة ۱۷۱۲) « احضار ارواح »كه در زمان ما شايع شده، اگر ايذاء 
مؤمني را در پي نداشته باشد، شرعًا مانعي ندارد و خبر دادن از مسائل پشت 
پرده، به وسيله ايجاد ارتباط با ارواح، همان حكم احضار جن و فال بيني را 

دارد، كه در مسألة ۱۷۰۸ بيان شد. 
در اينجا توّجه خوانندگان گرامي را به چند نكته معطوف مي داريم :
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۱ ) ما معتقديم كه اين اّدعاها از ريشه دروغ است، برخي از اين مّدعيان 
احضار، شّياد و حّقه باز هستند و برخي ديگر دچار خياالت شده اند. 

ــت از آب در  ــر در مواردي اظهارات مّدعياِن احضار ارواح درس ۲ ) اگ
بيايد، از تلقينات جّن و شياطين است، نه از ارواح مردگان. 

 ۳ ) مّدعيان احضار ارواح در ميان گروههاي مختلف، مطالبي همسو با عقايد 
آن گروه، از مردگان نقل مي كنند، در حالي كه پس از مرگ حقيقت بر همگان 
روشن مي شود و معني ندارد كه روح مرده اي مطلب باطلي را تلقين نمايد. 
ــد از پذيرش  ــه حقيقت بپيوندد، باي ــواردي گفتار آنها ب ــر در م ۴ ) اگ
گفتارشان در موارد ديگر به شّدت پرهيز كرد و احتياط را از دست نداد، زيرا 
ــت جن و شياطين سخنان راستي را منتشر كنند تا اعتماد مردم را  ممكن اس
به مّدعيان ارتباط با ارواح جلب كنند، آنگاه به وسيلة او سخنان باطل را در 

ميان مردم رواج دهند و آنها را در دنيا و آخرت بيچاره سازند.
۵ ) خطرناكتر از همة اينها، اّدعاي پوچ و باطل گروهي از مردمان است 
ــه اطهارD و يا با  ــده اند و اّدعا مي كنند كه با ائّم ــان ما پيدا ش ــه در زم ك
ــان افاضه مي  ــالم رابطه دارند و از انوار طّيبة آنان بر ايش اولياي بزرگوار اس
ــالن امام يا فالن ولّي خدا در  ــا نعوذ باهللا اّدعا مي كنند كه روح ف ــود، و ي ش
ــخن مي گويند و امر  ــت، آنگاه از زبان آن امام يا ولّي س آنها حلول كرده اس
و نهي مي كنند و افراد ساده و نا آگاه را فريب مي دهند و به استخدام خود 
ــّيادها، فرمان امام يا  در مي آورند و آن بيچاره ها خيال مي كنند فرمان آن ش

ولّي خدا مي باشد !
۶ ) ما برخي از افراد ساده لوح را مشاهده كرديم كه در اثر تلقينات اين 
شّيادان ـ از روي حسن نّيت ـ به هرگونه سرقت، خيانت و جنايت مرتكب 
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ــيدند، متوّجه مي  ــر اندكي در كار خود مي انديش ــدند، در صورتي كه اگ ش
شدند كه چگونه امر بر آنها مشتبه شده است. 

۷ ) راستي چرا اين انوار درخشان هميشه بر زنان بي سواد، كودكان بي 
ــود و هرگز بر يكي از علماي  ــاده و بي فرهنگ افاضه مي ش تميز و افراد س
ــا و مردمان متدّين صاحب خرد و ديگر شخصيتهاي برجستة علمي و  پارس

ديني افاضه نمي شود ؟!
ــرار، در قالب هر فرد ديگر و حلول  ــم ائّمه اطهار و اولياي اب ۸ ) تجّس
ارواح طّيبة آنها در بدن هر فرد ديگري از نظر شرع، شديدًا محكوم است و 
اين افكار باطل چيزي جز نيرنگ شيطان نمي باشد، كه اين دامهاي شيطاني 
ــالمي و  ــاده و بي فرهنگ و به دور از تعاليم اس همواره در ميان مردمان س

محروم از استاد و مرّبي گسترده مي شود. 
ــها و معيارهاي  ــتي گراييده، ارزش ۹ ) در مناطقي كه نور ايمان به سس
ــي سپرده شده، مربّيان دلسوز و آگاه اندك مي باشند، اين  مذهبي به فراموش
ــد پيدا مي كند، و بستر خوبي براي گسترش دامهاي  ــه هاي باطل رش انديش

شيطاني براي گمراه ساختن مردمان فراهم مي شود. 
ــيطان به خدا پناه مي بريم و از او مي  ۱۰ ) از خدعه ها و نيرنگهاي ش
ــه او مهربان ترين  ــتوار بدارد، ك ــت ثابت و اس خواهيم كه ما را در راه راس

مهربانان و سرپرست مؤمنان است. 
 (مسألة ۱۷۱۳) نوحه سرايي و إمرار معاش به وسيلة آن مانعي ندارد، 
اگرچه بهتر است از قبل چيزي تعيين نكنند و بعد هر چه بدهند به آن راضي شود.

 (مســألة ۱۷۱۴) اگر نوحه سرايي مشتمل بر يك خصوصّيت حرامي 
باشد، حرام مي شود، مانند :
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۱ ) نوحه سرايي دروغين، كه مشتمل بر دروغ باشد. 
۲ ) ستايش از صفات ناپسند، چون غارتگري، چپاولگري، آواز خواني 
و امثال آنها، كه ستايش از آنها موجب ترويج باطل و تشويق مردم به صفات 

ناپسند مي باشد. 
۳ ) ستايش از شخص ناپسند، از قبيل فردي كه سركردة گمراهي، يا مشهور 
به فسق و تجاوز به حقوق مردم باشد، كه ستايش از او ترويج باطل مي باشد.

 (مســألة ۱۷۱۵) معامله با فردي كه اموالش با مال حرامي چون :ربا، 
رشوه، قمار، دزدي، مي فروشي و امثال آنها آميخته است، مانعي ندارد، مگر 
در موردي كه انسان بداند پولي كه به او داده مي شود پول حرام مي باشد. 
 (مسألة ۱۷۱۶) رفتن به خانة شخصي كه اموالش با حرام آميخته و استفاده 
كردن از اموال او و نشستن بر سر سفرة اوـ  با اجازة اوـ  مانعي ندارد، مگر در 
موردي كه بداند آن خانه، آن شيء و آن غذا ـ بالخصوص ـ حرام مي باشد. 
 (مســألة ۱۷۱۷) پذيرفتن هديه و بخشش از كسي كه اموالش با حرام 
آميخته است مانعي ندارد، مگر اينكه بدانيم آن هديه و بخششـ  بالخصوص 
ــد، در اين صورت نمي توانيم در آن تصّرف كنيم و بايد آن  ـ حرام مي باش
ــيم، حكم  را به مالك اصلي اش برگردانيم، و اگر صاحب اصلي آن را نشناس
مجهول المالك بر آن جاري مي شود و حكم آن در بخش « لقطه » بيان خواهد شد. 
 (مسألة ۱۷۱۸) اگر شيعه با غير شيعه معامله اي انجام دهد كه از نظر شيعه 
حرام باشد ولّي از نظر غير شيعه جايز باشد، بر شيعه جايز است در آن مال تصّرف 
كند، ولّي نه از جهت معامله حرام، بلكه از جهت الزام طرف به مقتضاي آيين خود. 
 (مسألة ۱۷۱۹) اگر انسان شراب، گوشت خوك و امثال آنها را به غير 
ــليم جنس نيز حرام است و مستحِق  ــيعه بفروشد، معامله حرام است، تس ش
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ــود، ولّي اگر اين كار را از روي جهل و يا نافرماني انجام  قيمت آن نمي ش
بدهد، مي تواند در پول آن تصّرف كند. 

 (مســألة ۱۷۲۰) اگر مالي از غير شيعه در دست شيعه قرار بگيرد كه 
ــت، ولّي طرف به مقتضاي آئين خود، شيعه را  ــيعه حقِّ او نيس از نظر فقه ش

صاحب آن مال مي داند، شيعه مي تواند در آن مال تصّرف كند. 
ــيلة  ــت، به وس  (مســألة ۱۷۲۱) اگر مال كافري كه مالش محترم نيس
ــت شيعه قرار بگيرد، شيعه مي تواند در آن تصّرف كند،  معاملة حرام در دس

اگرچه از نظر دين آن شخص مال او نيست. 
ــخصي قرار مي دهد  ــي مالي را در اختيار ش  (مســألة ۱۷۲۲) اگر كس
ــادات يا فقرا هزينه كند، و خود آن  كه آن را در مورد گروه خاصي، مثًال س
ــد، آيا مي تواند خودش نيز از آن استفاده كند ؟ در  ــخص نيز از آنان باش ش

اينجا سه صورت است :
ــد منظور پرداخت كننده اين است كه اين پول به آن  ۱ ) اگر معلوم باش
گروه برسد، چه خود شخص باشد و يا هر فرد ديگري، در اين صورت مي 

تواند خودش نيز از آن هزينه كند. 
ــت كه آن را به  ــد كه منظور پرداخت كننده اين اس ۲ ) اگر معلوم باش
ــت، در اين  ــطه انتخاب كرده اس ــاند و او را فقط به عنوان واس ديگران برس

صورت نمي تواند چيزي را از آن براي خودش بردارد. 
ــد، در اين صورت نيز حق  ــر منظور پرداخت كننده معلوم نباش ۳ ) اگ

برداشت ندارد. 
ــد، نمي   (مســألة ۱۷۲۳) اگر كاالئي را به او مي دهند كه آن را بفروش
ــد كه هدف  تواند آن را براي خودش بردارد، مگر در صورتي كه معلوم باش
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صاحب كاال آن است كه براي خود و يا هر كس بخواهد بفروشد. 
 (مسألة ۱۷۲۴) اگر پولي را به او بدهند كه با آن كاالئي را خريداري كند، 
در اينجا نيز فقط در صورتي مي تواند از كاالهاي خودش براي صاحب پول 
انتخاب كند كه معلوم باشد منظور صاحب پول اين است كه از خودش و يا هر 
كس بخواهد خريداري نمايد. و اين حكم در تمامي نظائر آن جاري مي شود.

 (مسألة ۱۷۲۵) در معامله چند چيز مستحب است :
۱ ) همواره به ياد خدا بودن

۲ ) انجام دادن معامله به طرز شايسته
۳ ) استحكام بخشيدن به معامله به وسيلة اسناد مكتوب

۴ ) دست و دل باز بودن در معامله
۵ ) پذيرش فسخ معامله در موردي كه طرف اظهار پشيماني كند.

 (مسألة ۱۷۲۶) در تجارت چند چيز مكروه است :
۱ ) معامله اي كه انسان را از اداء نماز در اّول وقت باز دارد. 

۲ ) ابراز شكايت از اينكه سودي نمي برد. 
۳ ) ستايش كاال از سوي فروشنده. 
۴ ) نكوهش كاال از سوي خريدار. 

۵ ) تخفيف خواستن خريدار پس از انجام معامله. 
۶ ) وارد شدن در معامله دو نفر مسلمان، به اين معني كه اگر دو نفر در 
ــغول گفتگو هستند، پيش از آنكه گفتگوي آنها به نتيجه  مورد معامله اي مش
ــّوم مداخله كند و بخواهد آن را براي خودش خريداري  ــد، شخص س برس

كند و يا كاالي خودش را به فروش برساند. 
*  *  *
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فصل اّول
عقد بيع

براي تحّقق يافتن معامله، بايد فروشنده و خريدار ابراز كنند كه به توافقي 
كه ميان آنها حاصل گرديد پايبند هستند و به اين معامله جامه عمل مي پوشانند 
و آن را در خارج تحّقق مي بخشند، و به اصطالح « قصد انشاء » مي كنند. 
 (مسألة ۱۷۲۷) با هر چيزي كه به « قصد انشاء » و پاي بندي به توافق 

حاصل شده، داللت كند، معامله حاصل مي شود، مثل :
۱ ) اعالم پاي بندي به توافق حاصل شده با زبان
۲ ) اعالم پاي بندي به توافق حاصل شده با اشاره
۳ ) اعالم پاي بندي به توافق حاصل شده با نوشته

۴ ) اعالم پاي بندي به توافق حاصل شده با امضاي پاي ورقة قرارداد.
۵ ) اعالم پاي بندي به توافق حاصل شده با تحويل دادن كاال و تحويل 

گرفتن بهاي آن، كه در اصطالح « معاطات » ناميده مي شود. 
 (مســألة ۱۷۲۸) در وقوع معامله شرط نيست كه فروشنده و خريدار 
ــورد خطاب قرار دهند و ابراز توافق  ــند و همديگر را م در يك مجلس باش
در يك مجلس و بدون فاصله قرار بگيرد، بلكه اگر يكي از طرفين مضمون 
ــتد، او نيز  ــد و امضا كند و به طرف معامله بفرس معامله را در ورقه اي بنويس
زير آن را امضا كند، معامله تحّقق مي پذيرد، مشروط بر اين كه تا آن موقع 

شخص اّول بر التزام خود باقي باشد.
ــند معامله پيش از امضاء طرف  ــال كنندة س  (مســألة ۱۷۲۹) اگر ارس
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ــود، اگرچه طرف  ــود، معامله محّقق نمي ش معامله از التزام خود منصرف ش
دّوم از انصراف او مّطلع نشود. و در اين صورت ادعاي انصراف او پذيرفته 

مي شود، مگر اينكه دروغ بودن اّدعايش معلوم باشد. 
ــة تعليقي صحيح  ــد و معامل  (مســألة ۱۷۳۰) معامله بايد قطعي باش

نيست، و آن اقسامي دارد :
ــود،  ــه را به چيزي معّلق كند كه بي گمان حاصل مي ش ــر معامل ۱ ) اگ
ــود، من اين كاال را  ــعبان بگويد : اگر هالل ماه رمضان وارد ش مثًال در ماه ش

فروختم، معامله صحيح نيست. 
ــدنش معلوم نيست،  ۲ ) اگر معامله را به چيزي معّلق كند كه حاصل ش
ــن كاال را فروختم، باز هم معامله  ــد : اگر فردا باران ببارد، من اي ــًال بگوي مث

صحيح نيست. 
ــت، ولّي او هنگام  ۳ ) اگر معامله را به چيزي معّلق كند كه حاصل اس
ــد، اين كاال را فروختم و  ــه خبر ندارد، مثًال بگويد : اگر زيد مرده باش معامل
بعد معلوم شود او در آن هنگام مرده بود، بازهم معاملهـ  بنابر احتياط واجب 

ـ صحيح نيست.
۴ ) اگر معامله را بر چيزي معّلق كند كه از حصول آن خبر ندارد، ولّي 
ــت، مثًال بگويد : اگر اين كاال مال من  ــرط صّحت معامله اس حصول آن ش
باشد، آن را فروختم، در اين صورت معلوم شود كه كاال ماِل او بوده، معامله 

صحيح است. 
*  *  *
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فصل دّوم
شرايط خريدار و فروشنده

براي فروشنده و خريدار شرائطي هست، كه عبارت است از :
ــت، اگرچه ممّيز  ــوغ، پس معاملة كودك براي خود صحيح نيس ۱ـ  بل
ــود و ضرر آگاه باشد،  ــد و مفهوم خريد و فروش را بداند و بر موارد س باش

بلكه حتمًا اذن ولّي او در صّحت معاملة او شرط است. 
۲ ـ عقل، پس معامله ديوانه صحيح نيست. 

ــي را ديگري ناگزير به خريد و فروش كرده  ۳ ـ اختيار، پس اگر كس
باشد، و او قدرت مخالفت نداشته باشد، معامله اش باطل است، ولّي اگر بعد 

راضي شود و بر آن صّحه بگذارد، معامله صحيح مي شود. 
 (مسألة ۱۷۳۱) اگر كسي را ـ به حق ـ مجبور به معامله كنند، معامله 

از اّول صحيح مي باشد. 
ــه برخي از خصوصيات معامله   (مســألة ۱۷۳۲) اگر صاحب مال را ب
مجبور كنند، مثًال او را وادار كنند كه به قيمت تعيين شده، يا در محّل تعيين 
ــد، ولّي او را به اصل  ــاعت تعيين شده كاالي خود را بفروش ــده، يا در س ش
معامله مجبور نكنند، پس او به همان قيمت تعيين شده، يا در زمان و مكان 

تعيين شده، اقدام به معامله بكند، معامله صحيح مي باشد. 
 (مسألة ۱۷۳۳) اگر انسان از روي اضطرار اقدام به معامله مي كند، ولّي 
كسي او را مجبور به اين معامله نكرده است، مثًال براي تأمين درمان مريض، هزينة 
زندگي، يا دادن باج به ستمگر، خانه اش را مي فروشد، معامله صحيح است. 
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۴ ـ حق تصّرف داشته باشد، يعني محجور نباشد، و آن كاال در تمّلك 
ــد و يا از طرف صاحب مال، وكيل يا مأذون در تصّرف  او، يا در ذّمة او باش

باشد و يا بر صاحب مال واليت داشته باشد. 
 (مسألة ۱۷۳۴) كودك، سفيه و كسي كه از تصّرف در مال خود محجور 
است، اگر معامله اي انجام دهد، نافذ نيست، مگر اينكه ولي، وصي، و يا كسي 
كه حّق اجازه دارد، اجازه دهد، در آن صورت معامله صحيح و نافذ خواهد بود. 
 (مسألة ۱۷۳۵) اگر شخص بيگانه بدون اجازة صاحب مال، معامله اي 
از طرف او انجام دهد، آن را « بيع فضولي » مي نامند، اگر بعدًا صاحب مال 
ــي كه حق تصّرف در آن دارد، اجازه دهد، معامله صحيح مي شود،  و يا كس
ــد.  ــد، و يا بعد از فروش آن را رد كرده باش اگرچه قبًال از آن منع كرده باش
 (مسألة ۱۷۳۶) « بيع فضولي » هنگامي با اجازة صاحب مال نافذ مي شود 
كه طرف مقابل تا آن هنگام بر التزام خود به معامله پايدار بماند، پس اگر او پيش 
از اجازة صاحب مال، از معامله منصرف شود، ديگر اجازه مؤّثر نخواهد بود.

ــع فضولي » را اجازه   (مســألة ۱۷۳۷) هنگامي كه صاحب مال « بي
ــت كه از هنگام انجام معامله حكم به صّحت شود، و  دهد، الزمه اش اين اس
لذا آثار معامله از هنگام وقوع معامله بر آن مترّتب مي شود. پس اگر حيواني 
ــند، پس از مّدت زماني صاحب آن اجازه  را به صورت فضولي فروخته باش
ــير و ديگر منافعش از حين انجام معامله به مشتري تعّلق پيدا  بدهد، بّچه، ش

مي كند، و قيمت كاال نيز از همان وقت به تملك فروشنده در مي آيد. 
 (مسألة ۱۷۳۸) در بيع فضولي اگر در فاصلة وقوع معامله تا صدور اجازة مالك، 
اگر كسي به آن كاال صدمه بزند، در برابر مشتري ضامن خواهد بود، نه فروشنده. 
 (مسألة ۱۷۳۹) اگر كسي جنسي را به خيال اينكه مال اوست، يا مال 
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ــت، بفروشد و بعد معلوم شود كه مال او نبوده و يا مال موّكلش  موّكل اوس
نبوده، معامله فضولي مي شود، صّحت آن موقوف به اجازة مالك مي باشد. 
 (مســألة ۱۷۴۰) اگر غاصب چيزي را براي خودش بفروشد، معامله 
نافذ نمي شود، مگر با اجازة صاحب مال، پس اگر صاحب مال اجازه دهد، 
معامله از طرف او واقع مي شود و قيمت به تمّلك او در مي آيد، و ربطي به 

غاصب نخواهد داشت. 
 (مسألة ۱۷۴۱) اگر غاصب چيزي را براي خودش بخرد و پول آن را از 
مال غصبي بپردازد، آن معامله از طرف خودش واقع مي شود، جز اينكه پرداخت 
آن پول، تصّرف بي موردي بوده، و پول كاال را به فروشنده مديون است، مگر 
اينكه صاحب پول اجازه دهد، و لو به شرط پرداخت معادل آن به صاحب پول.

 (مســألة ۱۷۴۲) مالك اگر بيع فضولي را اجازه ندهد و خريدار آن را 
تحويل گرفته باشد، حق تصّرف در آن ندارد و در حكم مال غصبي است، چه از 
فضولي بودن معامله مّطلع بوده يا نه. البّته در صورت اّطالع گنهكار نيز مي باشد.

ــته،  ــان چيزي را كه در آن حق تصّرف داش  (مســألة ۱۷۴۳) اگر انس
ــي  ــته، در يك معامله به كس ــه ضميمة چيزي كه در آن حق تصّرف نداش ب
ــد، معامله نسبت به آنچه حق تصّرف داشته صحيح است و نسبت به  بفروش

آنچه حق تصّرف نداشته موقوف به اجازة صاحب تصّرف مي باشد. 
ــتري   (مســألة ۱۷۴۴) اگر در فرض باال صاحب مال اجازه ندهد، مش
مي تواند به قرار داد خود در محدودة ملك فروشنده ملتزم بماند و مي تواند 
كّل معامله را به استناد « خيار تبّعض صفقه » فسخ نمايد، كه احكام آن در 

باب خيارات گفته خواهد شد. 
*  *  *
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فصل سّوم
شرايط جنس و بهاي آن

 (مسألة ۱۷۴۵) مال عبارت از چيزي است كه همة عقال براي بدست 
ــت  ــا يكديگر رقابت مي كنند، پس چيزي كه عقال براي به دس آوردن آن ب
ــرات، آشغالهاي  ــمار نمي آيد، مانند حش آوردن آن اعتنا نمي كنند، مال به ش

نامرغوب و آب در كنار دريا. 
 (مسألة ۱۷۴۶) چيزي كه برخي از مردمان براي اهداف خاّصي نسبت به 
تحصيل آن اقدام مي كنند، ولّي مورد رغبت همگان نيست، مال به شمار نمي آيد. 
ــت كه در كاال و بهاي آن شرط نيست   (مســألة ۱۷۴۷) ظاهر اين اس
ــته باشند، بلكه رغبت خريدار و  ــد، مالّيت داش كه مطابق معياري كه گفته ش
يا فروشنده به تحصيل آن، براي اهداف نادر هم كه شده باشد كافي است.

 (مسألة ۱۷۴۸) ظاهر اين است كه كار و منفعت را نمي توان در معرض 
فروش قرار داد، بلكه آنها را مي توان اجاره و يا عوِض كاال ( بها ) قرار داد. 
ــياء قابل انتقال، مانند خانه، لباس   (مســألة ۱۷۴۹) خريد و فروش اش
ــي از زمين خراجي، و  ــره، و حقوق قابل انتقال، مثل اولويت بهره كش و غي

اولويت اجاره كردن، كه معروف به « سرقفلي » مي باشد، جايز است. 
 (مسألة ۱۷۵۰) جنس در معامله بايد مشّخص باشد، پس اگر بگويد لباس 
يا خوراك را به يك دينار فروختم، و خريدار قبول كند، معامله صحيح نيست.

ــد، پس اگر  ــّخص باش  (مســألة ۱۷۵۱) قيمت نيز در معامله بايد مش
ــد اين جنس را به يك دينار و يا ده درهم فروختم، و خريدار بپذيرد،  بگوي
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صحيح نيست.
ــت و آن اين است كه   (مســألة ۱۷۵۲) در اين فرض يك استثنا هس
بگويد : اين جنس را نقدآ به يك درهم و براي يك ماه به دو درهم فروختم، 
و مشتري قبول كند، اين معامله صحيح است، جز اين كه به يك درهم و به 

مدت يك ماه خواهد بود. 
 (مســألة ۱۷۵۳) استثناي ياد شده مربوط به مواردي بود كه دو قيمت 
متفاوت براي نقد و مّدت دار تعيين شود، ولّي شامل موارد مشابه نمي شود، 
پس اگر بگويد اين جنس را براي يك ماه به يك دينار و براي دو ماه به دو دينار 
فروختم، بنابر احتياط واجب معامله باطل است، زيرا قيمت مشّخص نگرديد. 
ــي كه به طور معمول با وزن يا پيمانه خريد و   (مســألة ۱۷۵۴) جنس
فروش مي شود، بايد هنگام معامله وزن يا پيمانة آن دقيقًا معلوم باشد و نمي 

توان آن را به صورت تخميني معامله نمود. 
 (مســألة ۱۷۵۵) بنابر احتياط واجب در مورد قيمت نيز بايد مقدار آن 

به طور دقيق معلوم باشد. 
ــدار هر يك از جنس و   (مســألة ۱۷۵۶) بنابر احتياط واجب بايد مق
ــود، طبق روالي كه در  چيزي كه به عنوان قيمت در برابر آن پرداخته مي ش
ــاحت، شمارش و مشاهده،  ــت، از قبيل : پيمانه، وزن، مس عرف معمول اس

دقيقًا معلوم گردد.
 (مسألة ۱۷۵۷) اگر جنس يا قيمت يا هر دو مجهول باشد، مثل موارد 

زير، بنابر احتياط واجب معامله باطل است :
۱ ) آنچه در انبار هست به اين قيمت فروختم. 

۲ ) اّولين حيواني كه به دستم برسد به اين قيمت فروختم. 
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۳ ) اين جنس را به آنچه در كيسه هست خريدم. 
۴ ) اين جنس را به قيمت خريد فروختم. 

 (مســألة ۱۷۵۸) اگر چيزي را كه معموًال با وزن يا پيمانه معامله مي 
ــمارش مي  ــمارش معامله كند، يا چيزي را كه معموًال با وزن يا ش كنند با ش

فروشند با پيمانه بفروشد، بنابر احتياط واجب معامله باطل است. 
ــوًال به صورت كلي و   (مســألة ۱۷۵۹) در مواردي كه چيزي را معم
ــت، مانند فروش ميوة باغ و بستان  ــته مي فروشند، معامله صحيح اس سربس
به صورت ساالنه براي يكسال و دو سال، و فروش شير در پستان حيوان. 

 (مسألة ۱۷۶۰) اگر به طور معمول تعيين مقدار يك جنس در اوضاع 
ــد، خريد و فروش آن در هر حالي مطابق  ــرايط متفاوت، مختلف باش و ش
ــاهده و  ــول آن حال مانعي ندارد، مانند ميوه اي كه پيش از چيدن با مش معم
تخمين روي درخت، پس از چيدن به صورت عمده فروشي صندوقي و به 

صورت خرده فروشي با وزن معامله مي شود. 
 (مسألة ۱۷۶۱) اگر جنسي را در شهري و يا در فصلي با وزن، در شهر 
و يا در فصل ديگري با شمارش يا پيمانه مي فروشند، در هر شهر و فصلي 

مطابق مرسوم آن مكان و زمان معامله كنند، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۱۷۶۲) اگر پيمانه اي را معيار عدد قرار بدهند، به اين معني كه 
صندوقي را بشمارند و ديگر صندوقها را بر آن اساس محاسبه كنند، يا آن را 
معيار وزن قرار دهند، به اين معني كه يك گوني را وزن كنند و ديگر گوني 

ها را بر آن اساس محاسبه كنند، مانعي ندارد، مشروط بر اينكه :
۱ ) فروشنده و خريدار راضي باشند. 

ــد، كه عرفًا  ۲ ) اختالف احتمالي صندوقها و گوني ها به قدري كم باش
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با مشّخص بودن مقدار جنس منافات نداشته باشد. 
۳ ) طرفين به اين مقدار اختالف راضي باشند. 

در غير اين سه صورت نمي توان درشناخت مقدار بآن كفايت كرد.
ــده، پس از انجام معامله با رضايت   (مســألة ۱۷۶۳) در فرض ياد ش
طرفين، اگر مقدار تفاوت معلوم شود، هيچيك از طرفين معامله حق رجوع 

در مورد مقدار تفاوت به يكديگر ندارند. 
ــت مقدار جنس و قيمت را دقيقًا  ــي كه الزم اس  (مســألة ۱۷۶۴) كس
بداند، متصّدي و مباشر معامله است، خواه براي خود معامله كند يا از سوي 

مالك وكيل و صاحب اختيار باشد. 
 (مسألة ۱۷۶۵) هنگامي كه وكيل تاّم االختيار از سوي مالك معامله اي 
را انجام مي دهد، اگر مالك مقدار دقيق جنس يا قيمت را نداند مانعي ندارد. 
 (مسألة ۱۷۶۶) وكيلي كه فقط براي اجراي صيغه عقد وكيل شده، اگر 

از مقدار جنس و قيمت آن مّطلع نباشد، مانعي ندارد. 
ــّخصي كه مقدار آن معلوم نيست، اگر بر   (مســألة ۱۷۶۷) جنس مش
ــاس قيمت هر واحد بفروشد، مانعي ندارد، مثل اين كه گندم موجود در  اس
ــاس هر تن به هزار دينار، يا طاقة پارچة مشّخصي را بر اساس  انبار را بر اس

هر متر به يك دينار بفروشد. 
 (مســألة ۱۷۶۸) در صورتي كه مقدار جنس و قيمت مشّخص باشد، 
ديدن آنها شرط نيست، اگرچه تشخيص كيفيت آنها از رنگ، طعم، مرغوبّيت 

و غيره فقط به وسيله ديدن ميّسر باشد. 
 (مســألة ۱۷۶۹) در فرض ياد شده، اگر ويژگي خاّصي را شرط كنند 
ــود كه آن ويژگي نيست، مشتري ( از باب تخّلف  و پس از معامله معلوم ش
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شرط ) حق دارد معامله را فسخ كند. 
 (مســألة ۱۷۷۰) در همين فرض در مورد صفات و ويژگيهاي جنس 
ــاهدة جنس « خيار  ــتري هنگام مش ــده، مش كه در ضمن معامله گفتگو نش
رؤيت » دارد، چنانكه در فصل خيارات [ مسألة ۱۸۲۱] توضيح خواهيم داد. 
فروشنده نيز هنگام ديدن قيمت ـ بنابر احتياط واجب ـ همين حق را دارد. 
 (مسألة ۱۷۷۱) چنانكه در مسألة ۱۷۵۹ گفتيم، چيزي را كه معموًال به 
صورت كلي و سربسته مي فروشند و راهي براي تعيين مقدار آن نيست، از 
ــير در پستان و جنين در شكم حيوان و ماهي در استخر، اگر  قبيل فروش ش
سالم بودن مقداري از آنها معلوم باشد، مانعي ندارد، وگرنه بايد چيز معلوم 
الوصولي به آنها ضميمه شود و معامله بر مجموع آنها انجام شود. و در اين 

فرض مجهول بودن مقدار و سالمتي بخشي از مورد معامله مانعي ندارد. 
 (مسألة ۱۷۷۲) خريد و فروش چيزي كه هنگام معامله وجود خارجي 
ندارد، ولّي بعد حاصل خواهد شد، از قبيل فروش پشم گّله اي كه فعال پشم 
ــده، و فروش نوزادهاي گّله اي كه هنوز حامله نشده اند، مانعي  آنها ظاهر نش
ــت كه در بخش معاملة ميوه  ندارد. ولّي در مورد ميوه و زراعت تفصيلي اس

جات بيان خواهد شد.
ــرط است كه مشتري براي   (مســألة ۱۷۷۳) در جنس مورد معامله ش
ــد، و لذا خريد و فروش بنده اي كه  ــته باش ــت آوردن آن قدرت داش به دس
ــده، جايز نيست، مگر  ــي كه گم ش ــتري كه فرار كرده و يا جنس گريخته، ش
ــود و تحويل  ــود و معامله بر كل آنها واقع ش اينكه چيزي به آن ضميمه ش
دادن آن ضميمه تضمين گردد. پس اگر جنس اصلي به دست نيايد، ضميمه 

تسليم مي شود و معامله باطل نمي شود.
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ــترس باشد، ولّي فروشنده مشكلي   (مســألة ۱۷۷۴) اگر جنس در دس
ــد كه فعال نتواند آن را تحويل دهد، مثل اينكه فروشنده زنداني  ــته باش داش
باشد و نمي دانيم، آيا پيش از تلف شدن جنس، از زندان آزاد مي شود يا نه 

؟ در اينجا معامله بدون ضميمه مانعي ندارد. 
 (مسألة ۱۷۷۵) اگر در فرض ياد شده پيش از تحويل جنس، آن جنس 
تلف شود، از جيب فروشنده رفته و بايد قيمت آن به مشتري مسترد گردد. 
ــس گفتيم، بنابر  ــائل فوق در مورد جن  (مســألة ۱۷۷۶) آنچه در مس

احتياط واجب در مورد قيمت نيز جاري مي شود. 
 (مسألة ۱۷۷۷) جنس و چيزي كه در مقابل آن پرداخت مي شود بايد 
ملك ِطلق ( يله ورها ) باشند، روي اين بيان معامالت زير باطل مي باشد :
۱ ) معاملة اموال وقفي، به طوري كه در بخش وقف بيان مي گردد. 

۲ ) خريد و فروش جنسي كه عيِن آن براي هدف خاّصي نذر شده است. 
۳ ) خريد و فروش چيزي كه نزد ديگري گرو مي باشد. 

۴ ) خريد و فروش چيزي كه به صورت مشروط معامله شده و تا مّدت 
مشخصي حق فروش از خريدار سلب شده است. 

 (مسألة ۱۷۷۸) در مواردي كه حق ديگري به جنس تعّلق گرفته، اگر 
ــد، معامله فضولي مي باشد و صّحت آن نياز به  صاحب جنس آن را بفروش

اجازه صاحب حق دارد. 
ــم ياد كرده و يا عهد كرده كه آن را   (مســألة ۱۷۷۹) اگر شخصي قس
نفروشد، اگر اقدام به فروش آن كند، معامله صحيح و نافذ است، جز اينكه 

فروشنده بايد كّفارة قسم يا عهد خود را بدهد. 
*  *  *
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فصل چهارم
احكام خيارات

 (مسألة ۱۷۸۰) « بيع » يعني « خريد و فروش » از عقود الزمه است، 
خواه صيغة عقد خوانده شود، يا به يكي ديگر از راههايي كه در مسألة ۱۷۲۷ 
ــد. درنتيجه پس از تحّقق يافتن معامله،  ــد، دادوستد انجام يافته باش گفته ش
ــو به صورت «معاطات»، نمي توان آن را به هم زد، مگر با توافق طرفين  ول
ــخ به يكي از طرفين و يا هر دو، كه به آن « خيار »  ــدن حق فس يا حاصل ش

گفته مي شود. 
 (مســألة ۱۷۸۱) « خيار » حّقي است كه صاحب آن مي تواند از حّق 
خود استفاده كند و معامله را فسخ كند و يا از حق خود بگذرد و معامله را 

امضا كند. 
 (مســألة ۱۷۸۲) صاحب خيار پس از ثبوت حق خيار، اگر به معامله 

رضايت بدهد و آن را امضا كند، ديگر نمي تواند آن را فسخ نمايد.
 (مسألة ۱۷۸۳) اقسام خيار ده تاست :

۱ ـ خيار مجلس
 (مســألة ۱۷۸۴) خيار مجلس مخصوص بيع است و براي هر يك از 

خريدار و فروشنده ثابت است. 
 (مسألة ۱۷۸۵) تا هنگامي كه خريدار و فروشنده پس از انجام معامله 
ــده اند، خيار مجلس دارند،  ــتند و از همديگر جدا نش ــار يكديگر هس در كن

يعني مي توانند آن معامله را فسخ كنند. 
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 (مسألة ۱۷۸۶) اگر طرفين معامله پس از انجام معامله، سواره يا پياده 
حركت كنند، تا هنگامي كه از يكديگر جدا نشده اند، خيار مجلس باقي است.

 (مسألة ۱۷۸۷) اگر يكي از طرفين معامله پس از انجام معامله بميرد، 
خيار مجلس از بين مي رود و طرف معامله حق فسخ ندارد. 

 (مسألة ۱۷۸۸) اگر طرفين معامله در كنار يكديگر نباشند و معامله را 
به وسيلة تلفن و امثال آن انجام بدهند، از اول خيار مجلس ندارند. 

 (مســألة ۱۷۸۹) اگر متصّدي معامله يك نفر باشد، مثل اينكه يك نفر 
ــرف خود اصالًة و از  ــد، و يا از ط ــنده وكيل باش از طرف خريدار و فروش

سوي طرف مقابل وكالًة انجام مي دهد، در اينجا نيز خيار مجلس نيست. 
 (مسألة ۱۷۹۰) ميزان در ثبوت خيار مجلس، اجتماع و افتراق متصّديان 
معامله است، چه مالك باشند، يا وكيل، ولّي و يا مأذون از سوي آنها باشند. 
ولّي اگر كسي فقط براي اجراي صيغة عقد وكيل باشد، اجتماع و افتراق او 

اثر ندارد. 
۲ ـ خيار حيوان

 (مسألة ۱۷۹۱) خيار حيوان نيز مخصوص بيع است و خيار حيوان از 
ــت كه حيوان به او منتقل مي شود، چه حيوان به عنوان جنس  ــي اس آِن كس

مطرح باشد، يا به عنوان قيمت. 
ــي را در مقابل حيواني معامله كنند، به هر   (مســألة ۱۷۹۲) اگر حيوان

يك از طرفين معامله حق خيار حيوان ثابت مي شود. 
 (مسألة ۱۷۹۳) مّدت خيار حيوان سه روز از حين انجام معامله مي باشد.

۳ ـ خيار شرط
 (مسألة ۱۷۹۴) خيار شرط حق فسخي است كه در ضمن معامله براي 
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هر دو طرف و يا يكي از آنها تعيين مي شود. 
ــّدت و ديگر  ــدارد، م ــّدت معّيني ن ــرط م  (مســألة ۱۷۹۵) خيار ش

خصوصّيات آن بستگي به قرارداد طرفين دارد. 
 (مسألة ۱۷۹۶) يكي از مصاديق خيار شرط، مواردي است كه در آنها 
فروشنده شرط مي كند كه مشتري هر وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد، 

و يا اگر تا فالن وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد. 
 (مسألة ۱۷۹۷) در فرض باال مّدت بايد دقيقًا مشخص باشد و يا قابل 

محاسبه باشد. 
ــرط »  ــن موارد كه آنها را در عرف « بيع به ش  (مســألة ۱۷۹۸) در اي
ــود و مشتري تا پايان وقت تعيين شده، پول را  مي نامند، اگر زمان تعيين ش

برنگرداند، معامله قطعي مي شود و خيار شرط از بين مي رود. 
 (مسألة ۱۷۹۹) به جز نكاح در همة عقود الزمه شرط خيار جايز است.

ــرط خيار كرد بلكه همچنين   (مســألة ۱۸۰۰) در صدقه نمي توان ش
است در هبه بنابر احتياط وجوبي.

 (مسألة ۱۸۰۱) در عقود جايزه شرط خيار معني ندارد. 
 (مسألة ۱۸۰۲) در ايقاعات شرط خيار صحيح نيست. 

 (مسألة ۱۸۰۳) طالق و وقف با شرط خيار باطل مي شوند، ولّي باطل 
شدن ديگر ايقاعات با شرط خيار محّل اشكال است. 

 (مسألة ۱۸۰۴) اگر به جز وقف و طالق در ديگر ايقاعات شرط خيار 
كند، احتياط واجب آن است كه آنها را بدون شرط اعاده نمايد. 

۴ ـ خيار غبن
ــتري چيزي را به بيش از قيمت بازار بمقدار   (مســألة ۱۸۰۵) اگر مش
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معتد به بخرد و يا فروشنده چيزي را به كمتر از قيمت بازار بمقدار معتد به 
بفروشد، خيار غبن دارند، مشروط بر اين كه :

ــخص مغبون از تفاوت قيمت توافق شده با قيمت بازار غافل  اّوًال : ش
ــد و در عين حال اقدام به معامله كند، حق فسخ  ــد، پس اگر مّطلع باش باش

ندارد. مگر اين كه تفاوت بيش از حّد انتظار باشد. 
ثانيآ : روند معامله بر اين باشد كه از حدود قيمت بازار خارج نشوند، 
چنانكه در غالب معامالت روال بر همان است، ولّي اگر روند معامله غير از 
ــد، مثل معامله هاي مزايده اي و معاملة اشياء كمياب و عتيقه جات،  اين باش
ــاس نظر اشخاص و ميزان رغبت آنها معامله مي شود، در آنها  كه آنها بر اس

خيار غبن جاري نمي شود. 
 (مسألة ۱۸۰۶) اگر قيمت بازار بر اساس سختگيري فروشنده ها و چانه زدن 
مشتري ها در نوسان باشد، خيار غبن حاصل نمي شود، به جز در مواردي كه 
به بيشتر از باالترين قيمتها و يا كمتر از پايين ترين قيمتها معامله شده باشد.

 (مســألة ۱۸۰۷) در مواردي كه قيمتها ثابت است، مانند كاالهايي كه 
ــت كه از حدود قيمت تعيين شده  ــمي دارند و روال مردم بر آن اس نرخ رس

خارج نشوند، با اندك اختالف قيمت هم خيار غبن ثابت مي شود. 
ــهرها، منطقه ها و محّله ها   (مســألة ۱۸۰۸) اگر قيمت اجناس در ش
مختلف باشد، چنانكه در زمان ما اينگونه است، معيار براي ثبوت خيار غبن 

قيمت محّلي است كه معامله در آنجا واقع شده است، نه جاهاي ديگر. 
ــن، اختالف قيمت در موقع   (مســألة ۱۸۰۹) معيار در ثبوت خيار غب
انجام معامله است، نه باال رفتن يا پايين آمدن آن پس از انجام معامله، اگرچه 

فاصلة زماني بسيار ناچيز باشد. 
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 (مســألة ۱۸۱۰) كسي كه مغبون شده مي تواند معامله را فسخ كند و 
ــده قبول كند و نمي تواند بگويد كه من معامله را فسخ  يا به قيمت توافق ش

نمي كنم، ولّي تفاوت قيمت مي خواهم. 
ــي كه مغبون كرده، اگر بگويد كه شما معامله را   (مســألة ۱۸۱۱) كس
ــخ نكنيد، من تفاوت قيمت را مي پردازم، شخص مغبون مجبور به قبول  فس

نيست، بلكه مي تواند معامله را فسخ نمايد. 
ــدارد بلكه در همة  ــه بيع ن ــار غبن اختصاص ب  (مســألة ۱۸۱۲) خي
ــود، چون : صلح و اجاره و  ــاس قيمت بازار انجام مي ش معامالتي كه بر اس
امثال آنها جاري مي شود. وخيار غبن در حق عالم بغبن فوريت عرفي دارد.

۵ ـ خيار تأخير
 (مســألة ۱۸۱۳) اطالق عقد ايجاب مي كند كه هر يك از فروشنده و 
ــدار، جنس و پول را نقدآ به طرف مقابل تحويل دهد و در مقابل آنچه  خري

را كه به وسيلة اين معامله مالك شده، از طرف مقابل تحويل بگيرد. 
 (مسألة ۱۸۱۴) اگر يكي از طرفين معامله، كاال و يا قيمت را از روي 
ــي و يا به جهت ناتواني تحويل ندهد، بر طرف مقابل واجب نيست  سركش
كه او جنس يا قيمت آن را تحويل دهد، بلكه مي تواند بر طرف مقابل فشار 

بياورد تا نسبت به تحويل جنس يا قيمت اقدام نمايد. 
 (مســألة ۱۸۱۵) اگر يكي از طرفين نسبت به تحويل جنس يا قيمت 
امتناع بورزد و يا از تحويل آن ناتوان باشد، طرف مقابل مي تواند معامله را 

فسخ كند، اين حق فسخ را « خيار تأخير » مي نامند. 
ــدارد، بلكه در همة  ــار تأخير اختصاص به بيع ن  (مســألة ۱۸۱۶) خي
دادوستدها جاري مي شود و داخل در خيار تخّلف شرط است كه در خيار 
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دهم مطرح خواهد شد. 
 (مســألة ۱۸۱۷) در خصوص عقد بيع اگر قبض و اقباض از طرفين 
صورت نيگيرد، با رضايت فورشنده به تأخير و لو اجماًال حق فسخ براي او 
قبل از گذشتن سه روز ثابت نمي شود. ولي بدون رضايت او حق فسخ قبل 

از آن نيست ثابت مي شود.
ــول را بدهد و جنس را نگيرد با اينكه   (مســألة ۱۸۱۸) اگر خريدار پ
ــت، بنابر احتياط واجب فروشنده پس از  ــنده حاضر به تحويل آن اس فروش
ــتن سه روز حق فسخ دارد. و اما اگر خريدار جنس را بگيرد و پول را  گذش
ندهد، چنانچه فروشنده به تأخير ولو اجماًال راضي باشد بنابر احتياط واجب  
ــتن سه روز حق فسخ دارد، و در صورت عدم رضايت، قبل از   بعد از گذش

آن نيز حق فسخ ندارد.
ــد، اختصاص به  ــه در مورد خيار تأخير گفته ش (مســألة ۱۸۱۹) آنچ
مواردي دارد كه طرفين معامله به غير آن توافق نكرده باشند، پس اگر آنها به 
كمتر از سه روز يا بيشتر از آن توافق كرده باشند، خيار تأخير پس از گذشتن 

مّدت تعيين شده ثابت مي شود. 
ــد مي شوند و يا  ــتن شب فاس ــي كه با گذش  (مســألة ۱۸۲۰) اجناس
ــبزيجات، حبوبات و  ــت مي دهند، مانند برخي از س طراوت خود را از دس
ــتي، اگر مشتري آن را تحويل نگيرد و پولش را پرداخت نكند، تا  مواد گوش
اّوِل شب معامله به قّوت خود باقي است، پس از فرا رسيدن شب فروشنده 
ــخ كند و در كاال به ميل خود تصّرف نمايد. بله اگر  مي تواند معامله را فس
ــتري تمام شود فروشنده مي تواند حين خوف تلف آن  فروختن آن بنفع مش

را از جانب خريدار بفروشد. و تمام اين احكام در مبيع شخصي است.
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۶ ـ خيار رؤيت
 (مسألة ۱۸۲۱) به طوري كه در مسأله ۱۷۶۸ گفتيم، در صورتي كه مقدار 
جنس و قيمت آن مشخص باشد، ديدن آنها شرط نيست، و در مورد ويژگيهايي 
چون رنگ، طعم، مرغوبّيت و غيره، كه در قيمت جنس و رغبت اشخاص اثر 
ــد، باز هم بدون رؤيت معامله  دارد، و آگاهي از آنها بدون ديدن ممكن نباش
صحيح است، جز اين كه براي كسي كه كاال را نديده « خيار رؤيت » هست. 
ــخصي باشد.  ــتـ  بنابر احتياط واجبـ  در مورد قيمت اگر ش همچنين اس
 (مسألة ۱۸۲۲) اّما در مورد آن سلسله از ويژگيها كه با ديدن معلوم نمي 
شود، آگاهي بر آنها در صّحت معامله شرط نيست، و اگر بعد معلوم شود كه جنس 
مورد نظر فاقد آن خصوصّيات بوده، موجب خيار نمي شود، مگر در دو مورد :

ــود، كه در اين صورت «  ــوب ش ۱ ) فقدان آن خصوصّيات عيب محس
خيار عيب » ثابت مي شود. 

ــده باشد، كه در اين  ــرط ش ۲ ) لزوم آن خصوصّيات در ضمن عقد ش
صورت « خيار تخّلف شرط » ثابت مي شود. 
در مورد اين دو خيار بحث خواهيم كرد. 

۷ ـ خيار عيب
 (مسألة ۱۸۲۳) اگر انسان چيزي را بخرد و سپس معلوم شود كه معيوب 
ــخ  بوده و به هنگام معامله از معيوب بودن آن مطلع نبوده، در اينجا حق فس
دارد. يعني مي تواند معامله را به هم بزند و يا به قيمت توافق شده قبول كند. 
 (مسألة ۱۸۲۴) در صورت معيوب در آمدن كاال، اگر مشتري نخواهد 
اصل معامله را فسخ كند، حق مطالبة تفاوت قيمت را ندارد، مگر در چند مورد :

۱ ) جنس تلف ويا گم شود و يا به هر جهت برگردانيدن آن ممكن نباشد. 
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ــي گرو گذاشته  ــد ويا نزد كس ۲ ) جنس را فروخته ويا اجاره داده باش
ــد، و يا هر تصّرف ديگري در آن انجام داده باشد، كه در رغبت مشتري  باش

ها تأثير داشته باشد. 
 (مســألة ۱۸۲۵) در فرض هاي ياد شده، اگر جنس به دست مشتري 
باز گردد، يا مّدِت اجاره و گروي به سر آيد، آيا مي تواند فسخ كند يا نه ؟ 
محّل اشكال است و بنابر احتياط واجب بايد رضايت طرفين تأمين گردد. 

ــود، رنگ گردد، يا  ــرة كاال دگرگون گردد، مثًال پارچه بريده ش ۳ ) چه
دوخته شود، ساختمان تخريب و يا تجديد بنا شود و امثال آنها.

ــند صورت گيرد   (مســألة ۱۸۲۶) اگر اين تغييرات با ضمانت فروش
ــتري انجام شود از فسخ معامله  ــط او و بدون رضايت مش مانند اينكه بتوس

مانع نمي شود. 
۴ ) در كنيز تصّرف جنسي شود، و در اينجا تفصيلي هست كه متعّرض 

نمي شويم، چون در اين زمان مورد ابتال نمي باشد. 
ــد و باز گردانيدن   (مســألة ۱۸۲۷) در هر جايي كه كاال معيوب باش
ــتري مي تواند تفاوت قيمت آن را مطالبه كند، پس اگر  ــد، مش ممكن نباش
ــالم و معيوب آن در بازار مثًال يك سّوم باشد، يك سّوم از قيمت  تفاوت س

تعيين شده به خريدار باز مي گردد. 
 (مسألة ۱۸۲۸) اگر بين سالم و معيوب، در بازار تفاوت قيمت نباشد 
ــود ـ ، حق مطالبه تفاوت  ــده گفته مي ش ـ چنانكه در مورد حيوان اخته ش

قيمت ندارد، اگرچه باز گردانيدن آن ممكن نباشد. 
ــنده و خريدار در مقدار تفاوت قيمت بين   (مسألة ۱۸۲۹) اگر فروش
ــالم و معيوب اختالف پيدا كنند، به فرد امين و مورد اعتماد از اهل خبره  س
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مراجعه مي كنند. اگر اهل خبره در تعيين آن اختالف كنند به گفتار كسي كه 
ــت عمل مي كنند و اگر در خبره بودن مساوي باشند، پرداخت  خبره تر اس

حّد اقل كافي است.
ــت كه جنس از وضع متعارف خود بيرون   (مســألة ۱۸۳۰) عيب آنس
باشد، به طوري كه عرفًا نقص به حساب آيد، از قبيل اينكه در هدفي كه از 
آن منظور مي شود، اختالل ايجاد كند، مثل تلخي غذا؛ يا مشكل ايجاد كند، 
مثل سر كش بودن حيوان؛ يا موجب ضرر باشد، مانند زشتي صورت يا نقص 
ــمتي از بدن كه بايد روئيده باشد.  ــبب نروئيدن مو در قس خلقت، ولو به س
ــود كه مورد معامله   (مســألة ۱۸۳۱) خيار عيب در جايي ثابت مي ش
ــد و آن معيوب در بيايد، ولّي اگر معامله كلي باشد و  ــخص باش كاالي مش
ــنده جنس معيوبي تحويل دهد، در اينجا خيار نيست، بلكه فروشنده  فروش
بايد آن را پس بگيرد و جنس سالم تحويل دهد و اگر از تبديل آن خودداري 

كند، خيار تأخير ثابت مي شود.
ــد و گندم معيوب تحويل   (مســألة ۱۸۳۲) اگر يك تن گندم بفروش
ــتري خيار عيب ندارد، بلكه بر فروشنده الزم است كه به  دهد، در اينجا مش
ــتري خيار  ــالم بدهد. پس اگر خود داري كند بر مش جاي معيوب گندم س

تأخير ثابت مي شود. 
ــد، در مورد   (مســألة ۱۸۳۳) آنچه در مورد معيوب بودن كاال گفته ش
ــت، و حق فسخ يا مطالبة تفاوت قيمت و  معيوب بودن قيمت نيز جاري اس
يا الزام به تبديل آن ـ به تفصيلي كه گفته شد ـ براي فروشنده ثابت است.

 ۸ ـ خيار تخّلف وصف
 (مسألة ۱۸۳۴) عنواني كه در جنس و يا بهاي آن به عنوان يكي از دو 



٣٧٧ ......................................................................... أحكام  تجارت 

ــده، اساس و معيار آن معامله مي باشد، پس اگر در آن  پاية معامله مطرح ش
تخّلفي حاصل شود، چنين معامله اي از اساس باطل مي باشد. 

 (مسألة ۱۸۳۵) اگر عالوه بر اصل عنوان، ويژگيهاي ديگري مورد نظر 
طرفين معامله باشد و معامله بر آن مبتني باشد، اگر آن خصوصّيت در جنس 

يا بهاي آن نباشد، « خيار تخّلف وصف » ثابت مي شود. 
 (مسألة ۱۸۳۶) خصوصّيات ديگري كه معامله بر آنها مبتني نباشد، آيا 

فقدان آنها موجب خيار مي شود يا نه؟ محّل اشكال است. 
 (مسألة ۱۸۳۷) ويژگيهايي كه فقدان آنها موجب خيار مي شود، الزم 
ــت به صراحت در معامله مطرح شده باشد، بلكه بر اساس يك سلسله  نيس
ــازارـ  به طور  ــيـ  از خصوصيات جنس يا ب ــاي داخلي يا خارج ــه ه قرين

ضمني برداشت شود، كافي است. 
ــبزيجات آب بپاشد كه تازه جلوه   (مســألة ۱۸۳۸) فروشنده اگر بر س
ــمت باالي صندوق بچيند و جنس نامرغوب را  كند، يا جنس خوب را قس
ــأله قبل گفته شد، در اين  ــاس معياري كه در مس زير آن مخفي نمايد، بر اس

موارد و ديگر موارد َغّش و تدليس، مشتري اختيار فسخ دارد. 
۹ ـ خيار تبّعض صفقه

ــمتي از اجناس فروخته   (مســألة ۱۸۳۹) اگر پس از انجام معامله قس
ــود برخي از آنها وقفي  ــده، غير قابل فروش در آيد، مثل اينكه معلوم ش ش
بوده، يا برخي از افراد بردهها، آزاد بوده، يا برخي از ظرفهاي سركه، مشروب 
ــت، يعني هر يك از فروشنده و  بوده، در اينجا « خيار تبّعض صفقه » هس
ــخ  ــدن معامله، آن را فس خريدار مي توانند به جهت عدم امكان يكپارچه ش
كنند و مي توانند در محدودة اجناس قابل فروش، و در برابر قيمت متناسب، 
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آن را امضا كنند. 
ــده، از آِن ديگري  ــي از اجناس فروخته ش  (مســألة ۱۸۴۰) اگر برخ
بوده و به صورت فضولي معامله شده، اگر مالك اجازه ندهد، در مورد بقّية 

اجناس « خيار تبّعض صفقه » جاري مي شود. 
ــده را به  ــتري برخي از اجناس خريداري ش  (مســألة ۱۸۴۱) اگر مش
ــخ كند،  ــتناد يكي از خيارها ـ از قبيل خيار مجلس، حيوان و عيب ـ فس اس
ــبت قيمت صحيح است، جز اينكه براي  در مورد بقّية اجناس، معامله به نس

مشتري و فروشنده « خيار تبّعض صفقه » جاري مي شود. 
۱۰ ـ خيار تخّلف شرط، كه احكام آن در فصل پنجم بيان مي شود.

 (مسألة ۱۸۴۲) همه اين خيارها در مواردي ساقط مي شود :
۱ ) اشتراط عدم خيار در ضمن عقد

۲ ) اسقاط خيار پس از انجام عقد، تا هنگامي كه موضوع آن باقي است. 
۳ ) امضاي عقد و التزام به آن، اگرچه با انجام كاري باشد كه از آن حكايت 
مي كند، مانند فروختن و اجاره و هبة كاالي مورد معامله، پس از آگاهي از 
ثبوت خيار. كه چنين كاري از شخص مرّدد در رّد و قبول معامله سر نمي زند.

ــتند، بلكه تا هنگامي كه   (مســألة ۱۸۴۳) برخي از خيارها فوري نيس
موضوع آنها از بين نرفته، آن خيارها ادامه دارند، و آنها عبارتند از :

۱ ) خيار مجلس
۲ ) خيار حيوان
۳ ) خيار شرط
۴ ) خيار تأخير

 (مســألة ۱۸۴۴) خيار رؤيت و خيار عيب همانند خيار غبن فوريت 
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ــرانه و حرجي  ــامل تأخير خود س ــتند و ش عرفي دارد و بقية نيز فوري هس
نمي شود به، بلكه بنابر احتياط واجب به موارد زير اكتفا مي شود :

ــت آوردن آنچه به حال او  ــت و تأمل براي به دس ــر براي دق ۱ ) تأخي
سودمند است. 

۲ ) تأخير براي پيدا كردن فروشنده. 
۳ ) تأخير براي به دست آوردن نظر فروشنده، براي پرهيز از مشكالت 
بعدي. و امثال اينها، از مواردي كه تأخير به قصد مزاحمت و زورگوئي نباشد.

 (مسألة ۱۸۴۵) با انجام يافتن معامله، آثار معامله بر آنها بار مي شود، 
و نيازي به سپري شدن زمان خيار نيست، و در نتيجه از لحظة وقوع معامله، 
جنس به مشتري تعّلق مي گيرد و رشد و نمّو آن از آِن مشتري است و پول 

به فروشنده تعّلق مي يابد و رشد و نمّو آن به او مربوط مي شود. 
 (مسألة ۱۸۴۶) اگر موضوع خيار باقي باشد، حق خيار به ورثه منتقل 
مي شود، و قدر متيقن آن در صورتي است كه خريدار بعد از رؤيت و قبل 
اعمال خيار بميرد و اال امر مشكل است و بنابر احتياط واجب بايد مصالحه 

صورت بگيرد.
 (مســألة ۱۸۴۷) اگر ورثه بر فسخ معامله اتفاق نظر داشتند، فسخ مي 
شود، و اگر بر امضاي معامله مّتفق القول باشند، معامله قطعّيت پيدا مي كند 

و اگر اختالف نظر داشتند، حق خيار باقي مي ماند. 
 (مسألة ۱۸۴۸) چنانكه قبًال ياد آور شديم؛ اگر يكي از طرفين معامله 
ــة عقد از دنيا برود، مرگ او به منزلة ترك مجلس و موجب سقوط  در جلس

خيار مجلس مي گردد. 
*  *  *
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فصل پنجم
احكام شرط

ــد، شرط ناميده  هرگونه تعّهد و التزامي كه در ضمن عقد و تابع آن باش
ــد و شرط كند ميوه اش تا يكسال از آن  ــود. مثل اينكه باغي را بفروش مي ش
ــد و شرط كند مالياتش را مشتري بپردازد، يا  ــد. يا خانه اش را بفروش او باش
ــنده تا يكسال حق فسخ داشته باشد، يا خريدار به مّدت ده روز براي  فروش
ــنده كار كند، يا هر شرط ديگري كه براي او سهمي در عين، منفعت،  فروش

حق و يا كاري در بر بگيرد. 
ــرط و لزوم ترتيب اثر بر آن، چند   (مســألة ۱۸۴۹) براي نافذ بودن ش

امر معتبر است:
۱ ـ عقد بر آن استوار گردد، به اين معني كه آن شرط صريحًا در ضمن 
ــود، و يا قراين حاليه و يا مقاليه بر آن داللت كند، از قبيل شرط  عقد بيان ش
ــند و  ــنده در ادارة ثبت و امضاي س ــليم جنس و پول، يا حضور فروش تس

تحويل آن به مشتري، آنگونه كه در ُعرف ما متداول است.
 (مســألة ۱۸۵۰) اگر مطالبي پيش از عقد و يا بعد از عقد مورد بحث 
ــرار بگيرد، ولّي هنگام اجراي صيغة عقد، مورد تأكيد قرار نگيرد و عقد بر  ق
ــود، و قراين حاليه و مقاليه بر آن داللت نكند، صرفًا يك وعده  آن مبتني نش
به شمار مي آيد و عمل كردن به آن واجب نمي باشد، بلكه مستحب است. 

۲ ـ آن شرط مخالف قرآن و سّنت نباشد. 
ــرع مقّدس اسالم شرط كند،   (مســألة ۱۸۵۱) اگر چيزي بر خالف ش
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آن شرط باطل است و عمل كردن به آن واجب نيست، مثل اينكه شرط كند 
ــد، يا ورثه از مال ارث نبرند، يا فرزند  ــت غير شوهر باش حق طالق در دس
ــد و امثال آنها.  ــال خاّصي خمس نباش ــد، يا در م ــخص آزادي برده باش ش
 (مسألة ۱۸۵۲) اگر چيزي را شرط كند كه او را ناگزير به ترك واجب 
ــت، مثل اينكه شرط كند  ــرطي نيز باطل اس يا ارتكاب حرام نمايد، چنين ش
ــراب بسازد، يا ريش او را بتراشد، يا  يكي از طرفين معامله براي ديگري ش
در معامله به نفع او غّش كند، يا همة روز را براي او كار كند، به طوري كه 

او را ناگزير از ترك نماز يا روزه واجب نمايد. 
۳ ـ آن شرط با مقتضاي عقد منافات نداشته باشد، مثل اينكه شرط كند 

چيزي را بفروشد ولّي قيمت آن را مالك نشود. 
ــرط از قدرت او خارج نباشد، بلكه قدرت بر انجام آن داشته  ۴ ـ آن ش
ــد، پس اگر چيزي را شرط كند كه هيچوقت بر آن قدرت نداشته باشد،  باش

چنين شرطي باطل است. 
 (مســألة ۱۸۵۳) اگر يكي از طرفين معامله چيزي را به خيال اينكه بر 
آن قدرت دارد شرط كند، ولّي بعد معلوم شود از اّول بر آن قدرت نداشته، 

كشف مي شود كه از اّول اين شرط باطل بوده است. 
ــي كه به آن ملتزم شده،  ــرط براي كس  (مســألة ۱۸۵۴) اگر انجام ش
ممكن بود ولّي بعدها غير ممكن شد، عقد صحيح است، ولّي عمل به شرط 

در هنگامي كه قدرت بر آن ندارد، ساقط مي شود. 
 (مسألة ۱۸۵۵) در چهار مورد ياد شده، در مورد سّوم، يعني هنگامي 
ــرط هر دو باطل  ــته باشد، عقد و ش ــرط با مقتضاي عقد منافات داش كه ش

است، ولّي در سه مورد ديگر، عقد صحيح و شرط باطل مي باشد. 
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ــرط صحيحي را در ضمن عقد به عهده   (مســألة ۱۸۵۶) كسي كه ش
ــرپيچي كند، طرف  ــه، حتمًا بايد به آن عمل كند، و اگر از انجام آن س گرفت
ــي تواند او را به انجام دادن تعّهدش وادار كند. و اگر نتواند و يا به  ــل م مقاب
ــرط شده،  ــرط در ضمن آن ش داليلي نخواهد، مي تواند عقدي را كه اين ش

فسخ كند. 
 (مسألة ۱۸۵۷) يكي از طرفين معامله نمي تواند طرف مقابل را وادار 
ــرطي كه بر عهده گرفته، پولي را بپردازد، ولّي با توافق  كند به جاي انجام ش

طرفين مي تواند آن شرط را با پول يا چيز ديگري مصالحه كنند. 
 (مســألة ۱۸۵۸) معامله اي كه در ضمن آن شرطي مقّرر شده، اگر آن 

را با خيار و يا اقاله فسخ كنند، آن شرط نيز خود به خود ساقط مي شود. 
ــرط كنند كه هر كس معامله را   (مســألة ۱۸۵۹) اگر طرفين معامله ش
ــخ كند، فالن مقدار جريمه بپردازد، با فسخ معامله اين شرط ساقط نمي  فس
ــخ كننده آن جريمه را بپردازد، مگر اينكه طرفين معامله  شود، بلكه بايد فس

بر آن توافق كنند و به طور كّلي از معامله منصرف شوند.
ــرط در ضمن عقود جايزه، از   (مســألة ۱۸۶۰) ظاهر اين است كه ش
ــام هبه نيز نافذ است. ولّي در ايقاعات  قبيل : عاريه، وكالت و برخي از اقس

نافذ نيست، مگر در موارد خاّصي كه در جاي خود بيان خواهد شد. 
*  *  *
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فصل ششم
احكام تحويل كاال و دريافت بهاي آن

در معامالتي كه شرط خاّصي نشده، بر هر يك از طرفين معامله واجب 
ــليم كند، و آن را در اختيار او قرار  ــت مورد معامله را به طرف ديگر تس اس
دهد، او نيز بايد عوض آن را در اختيار طرف مقابل قرار دهد و به او تسليم 
ــت . و هر كدام كه از تسليم كردن  ــليم حرام اس كند و خودداري آنها از تس
مورد معامله ـ جنس يا پول ـ خودداري كند، او را به تحويل دادن آن وادار 

مي كنند. 
 (مسألة ۱۸۶۱) هر يك از طرفين معامله مي توانند در ضمن عقد، در 
ــرط خاّصي نموده، معامله را از  مورد زمان و مكان تحويل جنس يا پول ش
مطلق بودن درآورند. در اين صورت مطابق شرطي كه مقّرر نموده اند، رفتار 

مي كنند.
 (مســألة ۱۸۶۲) در معامله شرط نيست كه جنس يا پول را در دست 
ــت كه در اختيار او قرار دهد و هرگونه  طرف معامله بگذارد، بلكه كافي اس
ــر طرف مقابل بخواهد، بتواند در  ــر راه او بردارد، به طوري اگ مانع را از س

آن تصّرف كند.
 (مســألة ۱۸۶۳) اگر طرف مقابل از تحويل گرفتن مورد معامله خود 
ــر راهش  ــترس قرار داده و مانع را از س ــي كه آن را در دس داري كند، كس

برداشته، به همين مقدار از عهده برآمده است. 
ــتري از تحويل گرفتن جنس ناتوان باشد، بر   (مسألة ۱۸۶۴) اگر مش
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ــت آن را به حساب مشتري حفظ ونگهداري كند، ولّي  فروشنده واجب اس
بعد از سه روز حق خيار تأخير پيدا مي كند، پس اگر مورد معامله مشخص 
ــد، مي تواند آن را با خيار تأخير فسخ نمايد، ولّي اگر مورد معامله كلي  باش

باشد، تفصيلي دارد كه بعد بيان مي شود. 
ــنده باقي بماند،  ــس در حوزة تصّرف فروش  (مســألة ۱۸۶۵) اگر جن
ــماني، يا حادثة زميني، يا در اثر گم شدن و يا به  ــپس در اثر يك آفت آس س
سرقت رفتن تلف شود، فروشنده ضامن است و خريدار مي تواند پولش را 
مطالبه كند، چه فروشنده از تسليم كاال امتناع ورزيده بود، يا هردو به ماندن 

آن در نزد فروشنده توافق كرده بودند. 
 (مسألة ۱۸۶۶) اگر فروشنده نمي خواست كاال در نزد او بماند، ولّي 
خريدار از تحويل گرفتن آن ناتوان بود، در اين صورت اگر جنس تلف شود 

ـ بنابر احتياط واجب ـ با يكديگر مصالحه كنند. 
 (مسألة ۱۸۶۷) فروشنده اگر جنس را در اختيار خريدار قرار دهد، و 
ــتن قدرت بر تحويل گرفتن جنس، از آن خود داري كند و جنس  او با داش
ــت كه او ضامن نيست و جنس  ــود، ظاهر اين اس ــنده تلف ش در نزد فروش
ــنده حق دارد پول آن را از مشتري  ــاب خريدار از بين رفته و فروش به حس

مطالبه كند. 
ــتري بايد  ــود، مش  (مســألة ۱۸۶۸) در موارد زير اگر جنس تلف ش

خسارت آن را به عهده بگيرد :
 ۱ ) مشتري يا وكيل او كاال را قبض كرده باشد. 

ــد كه آن را از طرف مشتري قبض كند  ــنده را وكيل كرده باش ۲ ) فروش
و در نزد خود امانت نگهدارد. 
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۳ ) از فروشنده بخواهد آن را توسط فرد معّين و يا غير معّين براي او بفرستد. 
ــن از حوزة تصّرف  ــس از بيرون رفت ــوق، اگر كاال پ ــة موارد ف در هم

فروشنده تلف شود، فروشنده ضامن نيست و مسئولّيتي ندارد. 
ــنده خارج شود   (مســألة ۱۸۶۹) اگر كاال پيش از آنكه از ملك فروش
ــخ كند، پس اگر مشتري بر  ــتري مي تواند معامله را فس عيب پيدا كند، مش
حدوث عيب آگاه نشود، و آن را تحويل بگيرد و در آن تصّرفي انجام دهد 
ــخ كند، مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب آن  كه ديگر نتواند آن را فس

را از فروشنده مطالبه نمايد.
ــألة باال گفتيم در موردي است كه كاال   (مســألة ۱۸۷۰) آنچه در مس
ــد، مانند لباس معّين و يا پول معّين، ولّي اگر كلي باشد، مثل  ــخص باش مش
ــد، در اينجا حق  اينكه ۱۰۰ كيلو گندم در ذّمه را به ۱۰۰۰ دينار فروخته باش

هيچيك از طرفين معامله جز با توافق يكديگر مشّخص نمي شود. 
 (مســألة ۱۸۷۱) اگر طرفين معامله جنس يا پول را مشّخص كردند و 
بر جنس يا پول مشّخص معّيني توافق نمودند و طرف مقابل آن را دريافت 

نكرد، در دست او امانت مي ماند، پس اگر تلف شود و يا عيبي 
در آن حادث شود، او ضامن نيست، مگر اينكه در نگهداري آن كوتاهي 

كرده باشد. 
 (مســألة ۱۸۷۲) پس از مشخص شدن كاال و بها، اگر طرف مقابل از 
دريافت آن خودداري كند، در حالي كه قدرت دريافت را دارد، او مي تواند 
طرف را به دريافت كردن وادار نمايد، اگر خودداري كند، مي تواند آن كاال 
و يا بها را در دسترس او قرار دهد، در اين صورت از عهدة آن بيرون آمده، 

ديگر مسئولّيتي در برابر آن ندارد. 
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ــيدن وقت  ــام معامله در ذّمه، و فرا رس ــس از انج  (مســألة ۱۸۷۳) پ
ــخص نمودن مورد  ــا، اگر يكي از طرفين معامله از مش ــل جنس يا به تحوي
ــرع  ــاع بورزد، طرف مقابل مي تواند براي تعيين آن به حاكم ش ــه امتن معامل
ــرع، همانند موردي است كه  ــط حاكم ش مراجعه كند. پس از تعيين آن توّس
ــد ولّي او دريافت نكرده باشد و حكم آن  طرف مقابل آن را تعيين كرده باش

در اينجا جاري مي شود.
 (مسألة ۱۸۷۴) اگر پيش از آنكه جنس از حوزة فروشنده بيرون برود، 
ــد و نمّو پيدا كند (مثًال چاق شود، توليد مثل كند و يا قيمتش باال برود)  رش
ــتري مي باشد. پس اگر جنس تلف شود و مشتري پول خود را از  از آِن مش

او پس بگيرد، در اين صورت آن نما براي فروشنده باقي خواهد ماند. 
 (مسألة ۱۸۷۵) بر فروشنده واجب است پس از انجام معامله به تخليه 
ــخصي و ابزار و ادوات خود اقدام  ــازي مورد معامله از وسائل ش و آزاد س
ــند آن وسائل براي هميشه، يا مّدتي معّين  ــرط كرده باش نمايد، مگر اينكه ش

در آنجا بماند.
 (مسألة ۱۸۷۶) اگر تخلية آن مكان از وسائل شخص فروشنده، نيازمند 
تصّرف در آن جنس باشد، از قبيل تخريب ساختمان، برداشتن ديوار و كندن 
درب، بايد در اين مورد به مشتري مراجعه كند و رضايت او را جلب كند، مگر 
ــد كه براي فروشنده چنين حقي منظور شده است.  اينكه قرايني در بين باش
 (مسألة ۱۸۷۷) مشتري پيش از آنكه جنس را تحويل بگيرد، مي تواند 
ــر احتياط واجب ـ جايز  ــد، ولّي به ديگرانـ  بناب ــريكش بفروش آن را به ش

نيست، مگر در دو مورد :
۱ ) كاال از چيزهائي نباشد كه آن را با وزن يا پيمانه بفروشد. 
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۲ ) آن را به قيمت خريد بفروشد. 
در اين دو مورد فروش آن پيش از قبض كردن جايز ولّي مكروه است. 
ــي كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود، آن را به كمتر يا  اّما در مورد اجناس
ــد، بنابر احتياط واجب پيش از تحويل گرفتن  ــتر از قيمت خريد بفروش بيش

جايز نيست. 
ــد، بنابر  ــألة فوق در مورد كاال گفته ش  (مســألة ۱۸۷۸) آنچه در مس

احتياط واجب در مورد بهاي كاال نيز نسبت به فروشنده جاري مي شود. 
 (مسألة ۱۸۷۹) اگر طال را به نقره و يا نقره را در مقابل طال بفروشند، 
ــتري كاال را تحويل  ــتد انجام بگيرد، يعني مش بايد در مجلس معامله دادوس
بگيرد و فروشنده بهاي آن را دريافت نمايد. و اگر پيش از دادوستد يكي از 

طرفين معامله از مجلس بيرون برود معامله باطل مي شود. 
 (مسألة ۱۸۸۰) اگر در مورد معاملة طال با نقره، فقط در مورد قسمتي 
ــنده از يكديگر جدا  ــپس خريدار و فروش ــتد انجام بگيرد و س از آن دادوس
ــوند، فقط در قسمتي از آن كه دادوستد انجام گرفته، معامله صحيح است  ش

و نسبت به بقيه باطل مي باشد. 
 (مسألة ۱۸۸۱) منظور از دادوستد در اين مسأله و مسائل قبلي اينست 
ــنده بهاي آن را به دست بگيرد، و  ــتري كاال را دريافت كند و فروش كه مش
ــت، بلكه بايد در حوزة ملك  ــروج آن از حوزة ملك صاحبش كافي نيس خ

طرف مقابل وارد شود. 
ديگر فروعات اين مسأله در مبحث بيع صرف، در كتابهاي مفّصل فقهي 

بيان شده است. 
*  *  *
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فصل هفتم
احكام نقد و نسيه

ــت پول، بالفاصله پس از  ــتن حق درياف هر معامله اي كه در آن بر داش
انجام معامله بناگذاري شده باشد، آن را « نقد » مي نامند. 

 (مسألة ۱۸۸۲) هر معامله اي كه مطلق باشد و حق تأخير در اداي پول 
شرط نشده باشد، آن نيز نقد است و فروشنده بالفاصله پس از انجام معامله 

حق مطالبة پول را دارد. 
ــه در آن حّق تأخير در پرداخت پول   (مســألة ۱۸۸۳) هر معامله اي ك
ــيه » مي گويند و حتمًا بايد در  ــتري منظور شده باشد، آن را « نس براي مش

ضمن عقد به اين حق تصريح شده باشد. 
 (مســألة ۱۸۸۴) در معامله نسيه، بايد پول در ذّمة خريدار باشد، مثًال 
ــند، پس اگر به  ــتري فروخته باش كاال را به ۱۰۰۰ درهمـ  كّلي ـ در ذّمة مش
ــخصي قرار دارد فروخته  ــة مش ــخص، كه مثًال در يك كيس هزار درهم مش
باشند، و شرط حق تأخير در پرداخت آن نهاده باشند، اگرچه اين شرط نافذ 

است، ولّي اين معامله نسيه به شمار نمي آيد. 
ــت زماني در كار  ــيه، هيچ محدودي  (مســألة ۱۸۸۵) در معامالت نس
ــّخص شود  ــت، ولّي بنابر احتياط واجب حتمًا بايد مّدت آن طوري مش نيس
كه قابل زياده و نقيصه نباشد، پس اگر بگويد كه من پول آن را موقع خرمن 
ــفر بيايد، يا هنگامي كه بّچه ام متولد شود،  ــافر از س مي دهم، يا وقتي كه مس

مي پردازم صحيح نيست، چون قابل زياده و نقيصه است. 
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ــاس تاريخي تعيين   (مســألة ۱۸۸۶) اگر وقت پرداخت پول را بر اس
كنند كه مضبوط و مشخص باشد، ولّي طرفين معامله با آن آشنا نباشند، بنابر 

احتياط واجب صحيح نيست. 
 (مســألة ۱۸۸۷) تعيين تاريخ پرداخت با ماه قمري، كه معلوم نيست 

ماههاي قبلي ۲۹ يا ۳۰ روز خواهد بود، مانعي ندارد. 
 (مســألة ۱۸۸۸) در معاملة نسيه، اگر مشتري پيش از فرارسيدن وقت 
ــنده  ــت پول، بخواهد آن را پرداخت كند، پذيرش آن از طرف فروش پرداخ
ــت، بلكه مي تواند تا فرارسيدن وقت تعيين شده از پذيرش آن  واجب نيس
ــده در مسأله ۱۸۶۳ـ  ۱۸۶۸ جاري  خودداري كند. و در اينجا احكام بيان ش

نمي شود، مگر بعد از فرارسيدن وقت تعيين شده.
ــيه بودن چنانكه متعارف   (مســألة ۱۸۸۹) اگر چيزي را به جهت نس
ــت به قيمت بيشتري بفروشد، مانعي ندارد. پس اگر چيزي را كه قيمتش  اس
ــت، براي مّدت معيني به دوازده دينار نسيه بفروشد مانع ندارد.  ده دينار اس
ــده نمي توانند به مّدت آن بيفزايند و در  ــيدن وقت تعيين ش ولّي پس از رس
ــورت نقد معامله  ــز بيفزايند، و يا چيزي را كه به ص ــل بر قيمت آن ني مقاب

كرده اند، با افزايش قيمت به نسيه مبّدل سازند. 
ــاه مثًال به ۱۵ دينار  ــر كاالئي را براي مدت يك م  (مســألة ۱۸۹۰) اگ
ــّدت را به دو ماه  ــدن معامله، اگر بخواهند م ــه كنند، پس از انجام ش معامل

تمديد كنند و قيمت را به ۲۰ دينار افزايش دهند، حرام و ربا مي باشد. 
 (مســألة ۱۸۹۱) در تمام موارد قرض نيز، اعّم از اينكه زمان پرداخت 
ــيده باشد، يا هنوز نرسيده باشد، اگر بخواهند مدت وام را تمديد  آن فرا رس

و مبلغ آن را افزايش دهند، ربا و حرام مي باشد. 
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 (مسألة ۱۸۹۲) اگر چيزي را كه به عنوان نسيه معامله كرده اند، تبديل 
ــت، همچنين اگر در مورد هر  ــد و از مبلغ آن كم كنند مانع نيس ــه نقد كنن ب
طلبي كه وقت آن نرسيده، اگر بخواهند از مّدت صرف نظر كنند و مقداري 
ــبت به آن مقدار بريء بسازند مانع  از طلب را كم كنند و ذّمة بدهكار را نس

ندارد. 
 (مسألة ۱۸۹۳) اگر جنسي را در مقابل مبلغ مشّخصي به نسيه معامله 
ــد،  ــنده بفروش ــتري آن را به قيمت كمتر به فروش ــرط نمايند مش كنند و ش

صحيح نيست. 
ــه مبلغي معامله كنند   (مســألة ۱۸۹۴) اگر كاالئي را به صورت نقد ب
ــتري به صورت نسيه به فروشنده  ــرط كنند آن را مشتري به قيمت بيش و ش

بفروشد، آن نيز بنابر احتياط واجب صحيح نيست. 
 (مسألة ۱۸۹۵) بنابر احتياط واجب هيچ معامله اي به شرط اينكه بعد 
ــتري به فروشنده بفروشد، صحيح نمي شود، خواه هر دو نقد، هر  آن را مش

دو نسيه، يا يكي نقد و ديگري نسيه باشد. 
 (مســألة ۱۸۹۶) َأولي اين است كه هرگز معامله اي را انجام ندهند كه 
ــتري به فروشنده بفروشد، اگرچه در معاملة اّول آن  بخواهند بعدًا آن را مش

را شرط نكرده باشند. 
 (مسألة ۱۸۹۷) بلكه َأولي اين است كه هرگز خريدار كاالئي را كه از 
ــد، اگر از اّول به اين انگيزه آن را خريده  ــي خريداري كرده به او نفروش كس
باشد، مگر اينكه معامله با سقوط خيار مجلس و امثال آن قطعَيت پيدا كرده 

باشد، و چيزي از موجبات حق فسخ در بين نباشد.
*  *  *
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فصل هشتم
احكام رأس المال

ــنده از نظر رأس المال به يكي از چهار  ــتد بين خريدار و فروش دادوس
صورت زير امكان پذير است :

۱ ) فروش به قيمت خريد، كه آن را « توليه » مي نامند. 
۲ ) فروش به بيش از قيمت خريد، كه آن را « مرابحه » مي نامند. 

۳ ) فروش به كمتر از قيمت خريد، كه آن را « مواضعه » مي نامند. 
ــه از قيمت خريد گفتگو  ــده، بدون اينك ــروش به قيمت توافق ش ۴ ) ف
شود، كه بهترين قسم خريد و فروش است، و آن را « مساومه » مي نامند. 

ــخن از قيمت خريد به ميان   (مســألة ۱۸۹۸) در سه مورد اّول كه س
آورده مي شود، بايد قيمت خريد به طور روشن گفته شود، پس اگر بگويد : 
من اين جنس را به قيمت خريد يا با ۱۰ در صد منفعت يا ۱۰ در صد ضرر 
ــه حتمًا بايد قيمت  ــر احتياط واجب كفايت نمي كند، بلك ــم، بناب مي فروش

خريد ( رأس المال ) به صورت شّفاف بيان گردد. 
 (مســألة ۱۸۹۹) در سه مورد نخستين كه معامله بر اساس رأس المال 
ــت، اگر قيمت خريد را بر خالف واقع بگويد، معامله صحيح است ولّي  اس

مشتري حق فسخ دارد، همانند خيار تخّلف وصف. 
 (مسألة ۱۹۰۰) اگر در سه مورد ياد شده، قيمت تمام شده را به عنوان 
قيمت خريد بيان كند، مثًال قيمت خريد را با مالحظة پول دّاللي، انبار، هزينة 
ــبه كند و قيمت تمام شده را به عنوان قيمت  حمل و نقل و امثال آنها محاس
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ــه، ولّي چون برخالف ظاهر  ــد مطرح كند، اگرچه در واقع دروغ نگفت خري
گفتارش هست، باز مشتري حق فسخ دارد. 

ــال حيله اي به كار  ــنده در مورد رأس الم  (مســألة ۱۹۰۱) اگر فروش
ــه معامله را به قيمت باال انجام  ــندة قبلي توافق نمايد ك ببندد، مثًال با فروش
ــده را به عنوان قيمت  دهند، بعدها به او تخفيف بدهد، پس قيمت توافق ش

خريد به مشتري بگويد، در اينجا نيز مشتري حق فسخ دارد. 
ــيه خريده، اگر بخواهد آن را رأس   (مســألة ۱۹۰۲) اگر چيزي را نس
المال كند، يعني بر اساس قيمت خريد معامله كند، بايد بگويد كه من آن را 
براي فالن مّدت به اين قيمت خريده ام. در غير اين صورت همان مّدت در 
مرابحه براي مشتري نيز ثابت مي شود. و در مواضعه و توليت براي مشتري 

حق فسخ ثابت مي گردد.
 (مسألة ۱۹۰۳) اگر اجناسي را يكجا به قيمتي خريده باشد، نمي تواند 
ــيم  ــخيص و ارزيابي خودش تقس آن قيمت را بر يك يك آن اجناس با تش
ــاس رأس المال نمايد، مگر اينكه همة آنها از هر جهت مثل  كند و بر آن اس
ــند و يا به مشتري تصريح كند كه قيمت گذاري بر اساس تشخيص  هم باش

و ارزيابي خودش مي باشد. 
 (مسألة ۱۹۰۴) اگر مالك براي دّالل قيمت را تعيين كند و بگويد هر 
ــتر فروختي مال خودت باشد، مانعي ندارد، و آن مبلغ اضافي از آِن  چه بيش
ــد بر آن مبلغ رأس المال كند،  ــد بود. جز اينكه دّال ل نمي توان دّال ل خواه

زيرا او آن جنس را به آن قيمت نخريده است. 
*  *  *
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فصل نهم
احكام ربا

ربا از گناهان بزرگ و خانمان براندازيست كه قرآن كريم و شرع قويم، 
به خودداري از آن تأكيد فراوان كرده است. 

ــت كه بزرگترين  ــاس روايات يكي از پنج يا هفت گناهي اس ربا بر اس
گناهان كبيره به شمار آمده است. 

در روايات صحيحه از امام صادق A روايت شده است كه فرمود :
ــا محارم در خانة خدا  ــك درهم ربا از ۷۰ مرتبه زنا كردن ب « ي

شديدتر است ». 
در برخي ديگر از روايات آمده است كه :

۱ ) : « ربا ۷۰ جزء دارد، كمترين آنها همانند آنست كه انسان با 
مادرش در خانة خدا زنا كند ». 

۲ ) : « ربا ناپاكترين كسبها مي باشد ». 
۳ ) : « رباخوار تا هنگامي كه قيراطي(۱) از ربا در نزد او باشــد، 

مشمول لعنت خدا و فرشتگان است ». 
ــه ارادة خداوند بر هالكت قومي تعّلق بگيرد،  ــي ك ۴ ) : « هنگام

در ميان آنها ربا خواري پديد آيد ». 
ــديم كه چهار  ــل « امر به معروف و نهي از منكر » متذّكر ش  در فص

طائفه در گناه ربا شريك هستند :
۱ ) ربا خوار

(۱) » قيراط» » : واحد وزن، معادل يك بيست و يكم (۲۱/۱) مثقال . « مترجم 
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۲ ) ربا پرداز
۳ ) تنظيم كننده سند ربا
۴ ) ضامن و گواه بر ربا

 (مسألة ۱۹۰۵) ربا بر دو قسم است :
۱ ـ رباي قرضي، كه در بخش « قرض » از آن بحث خواهيم كرد. 

۲ ـ معاملة ربوي، يعني ربا در معامالت. 
 (مســألة ۱۹۰۶) معاملة ربوي آنست كه كاال و بهاي آن از يك جنس 
ــتر از ديگري باشد، مثل اينكه ده من گندم  ــند و مقدار يكي از آنها بيش باش

خوب را به بيست من گندم نامرغوب بفروشد. 
 (مسألة ۱۹۰۷) اگر كسي با آسيابان قرار بگذارد كه به او ده من گندم 

بدهد و او در مقابل ُنه من آرد به او تحويل دهد، حرام و ربا است. 
 (مسألة ۱۹۰۸) اگر ۱۰ من گندم خوب را با دوازده من گندم نامرغوب 

مصالحه كند، حرام و رباست. 
 (مســألة ۱۹۰۹) اگر كسي ۱۰ من گندم خوب از كسي طلب دارد، او 
ــتري گندم  ــدم خوب ندارد، و به جاي ۱۰ من گندم مرغوب، مقدار بيش گن

نامرغوب مي دهد، ربا و حرام است. 
 (مسألة ۱۹۱۰) آنچه در مسائل باال گفته شد در مواردي است كه دو 
ــتد قرار  كاال از يك جنس با مقدار مختلف در عوض يكديگر مورد دادوس
ــائل  ــد. به مواردي از آن در مس بگيرد، در غير اين صورت حرام نخواهد ش

زير اشاره مي كنيم :
 (مسألة ۱۹۱۱) اگر كسي مقداري گندم به شخص ديگر هبه مي كند، 

به شرط اينكه او نيز مقدار بيشتري گندم به او هبه كند، مانعي ندارد. 
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 (مســألة ۱۹۱۲) اگر دو نفر مقداري گندم را در مقابل مقدار بيشتري 
ــا يكديگر مصالحه مي كنند و ذّمة يكديگر را بريء مي كنند، مانعي  از آن ب

ندارد.
 (مسألة ۱۹۱۳) دو نفر شريك در يك جنس مشاع، اگر آن را قسمت 
ــيده مصالحه كنند، مانعي ندارد، زيرا  ــهم خود را با آنچه به او رس كنند و س
در اينجا معاوضه اي در كار نيست، بلكه هدف تعيين حق هر يك از طرفين 
است. همچنين است اگر سهم كسي با ديگري اشتباه شده، هر كدام يكي را 

برداشته، حق خود را با آن مصالحه كند. 
 (مسألة ۱۹۱۴) معاملة ربوي به دو شرط حرام است :

ــند كه آنها را با وزن كردن و  ــي باش ۱ـ  كاال و بهاي آن هر دو از اجناس
ــيلة پيمانه معامله مي كنند. ولّي اگر هر دو يا يكي از آنها به وسيلة  يا به وس
ــكناس ؛ و يا به وسيلة ديد  ــود، مثل تخم مرغ و اس ــمارش معامله مي ش ش
زدن و يا با متر و وجب و امثال آنها اندازه گيري مي شود، مانند پارچه ؛ در 

اينجاها حكم ربا جاري نمي شود. 
ــس اگر ۱۰ عدد تخم مرغ را با ۱۲ عدد تخم مرغ، يا ۲۰ متر پارچه را  پ

با ۳۰ متر پارچه معامله كنند، مانعي ندارد. 
ــد و كاال و بهاي آن از   (مســألة ۱۹۱۵) ولي اگر معامله مّدت دار باش
يك جنس باشند و در تمام اوصاف يكسان باشند، اگر مقدار مدت دار بيشتر 
باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست. مثل اينكه ۱۰۰ عدد تخم مرغ نقد را 
بفروشد در مقابل ۱۱۰ عدد تخم مرغ به مّدت مثًال يك ماه، صحيح نيست. 
 (مسألة ۱۹۱۶) اگر گندم و يا آرد گندم را با نان معامله كند، و مقدار 
ــرط اينكه نان را عددي محاسبه كنند  ــد، مانعي ندارد، به ش آنها متفاوت باش
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نه با وزن.
 (مسألة ۱۹۱۷) اگر پنبه و يا پشم را با لباس يا پارچه از همان جنس معامله 
ــبه نكنند، مانعي ندارد.  كنند، در صورتي كه لباس و پارچه را كيلوئي محاس
 (مســألة ۱۹۱۸) اگر جنسي را در برخي از فصول سال و يا در برخي 
ــه معامله مي كنند و در موارد ديگر با ديد زدن، در  ــن با وزن يا پيمان از اماك
ــد در مقابل مقدار متفاوت  ــود نباي مواقعي كه با وزن و پيمانه معامله مي ش

معامله شود، ولّي در مواقعي كه با ديد زدن معامله مي شود مانعي ندارد. 
ــند، اگرچه يكي مرغوب و ديگر  ۲ ـ كاال و بهاي آن از يك جنس باش

نامرغوب باشد. 
 (مســألة ۱۹۱۹) اگر مقدار متفاوتي از يك جنس را با يكديگر معامله 
ــوب و ديگري نامرغوب  ــت، اگرچه يكي از آنها مرغ ــد، حرام و ربا اس كنن
باشد، يا يكي از آنها تر و ديگري خشك باشد، يا از نظر رنگ، طعم و امثال 

آنها مختلف باشد.
ــخيص اينكه از يك جنس هستند يا نه   (مســألة ۱۹۲۰) ميزان در تش
عرف مي باشد، به جز در موارد گندم و جو، كه از نظر عرف متفاوت است 
ــت. بنابر اين فروختن ده من  ــمار آمده اس ــرع از يك جنس به ش ولّي در ش

گندم به دوازده من جو، مثال، جايز نيست. 
 (مسألة ۱۹۲۱) بنابر احتياط واجب گوشت را با حيوان معامله نكنند، 
ــده باشد، خواه آن گوشت با آن حيوان از يك جنس باشند و  اگرچه ذبح ش

يا مختلف. 
 (مسألة ۱۹۲۲) اگر تر و خشك يك جنس را بدون اختالف در مقدار 
ــت، مثل اينكه ۱۰ من انگور را  با يكديگر معامله كنند، جايز ولّي مكروه اس
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ــا ۱۰ من رطب، َأولي ترك چنين  ــمش و يا ۱۰ من خرما را ب ــا ۱۰ من كش ب
معامله است. 

ــمش را با ۱۲ من انگور معامله كنند   (مســألة ۱۹۲۳) اگر ۱۰ من كش
جايز نيست، اگرچه ۱۲ من انگور پس از خشك شدن ۱۰ من كشمش بشود. 
ــت،  ــة ۱۰ من گندم با ۱۱ من گندم جايز نيس  (مســألة ۱۹۲۴) معامل
ــن گندم با ۱۰ من گندم با ضّم ضميمه ( مثًال با گوني هايش )  ــة ۱۰ م معامل

نيز جايز نيست. 
ــان مقدار از آن  ــر مقداري از يك جنس را با هم  (مســألة ۱۹۲۵) اگ
جنس معامله كنند، ولّي براي يك طرف يك حق اضافي معنوي منظور شود، 

باز هم بنابر احتياط واجب جايز نيست، مثل اينكه :
۱ ) ۱۰ من گندم نقد را با ۱۰ من گندم به مّدت سه ماه بفروشند. 

ــّدت يك ماه، به ۱۰ من گندم به مّدت دو ماه  ــن گندم را به م ۲ ) ۱۰ م
بفروشند.

۳ ) ۱۰ من گندم را به ۱۰ من گندم بفروشند، به شرط اينكه يكي از آنها 
كاري را براي طرف مقابل انجام دهد. 

ــه مثال باال و امثال آنها از مواردي كه مقدار جنس يكسان است ولّي  س
ــت، بنابر احتياط واجب  يكي از دو طرف از يك امتياز معنوي برخوردار اس

چنين معامله اي نبايد انجام شود. 
 (مسألة ۱۹۲۶) در چند مورد قرض ربوي و معاملة ربوي مانع ندارد، 

كه از آن جمله است :
ــرش يا دخترش ربا بگيرد  ــن پدر و فرزند، پس اگر پدري از پس ۱ ) بي
ــأله به پدر اختصاص دارد و  و يا به آنها ربا بدهد مانعي ندارد. ولّي اين مس
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شامل مادر نمي شود. 
۲ ) بين زن و شوهر ربا مانع ندارد. 

۳ ) در ميان بردگان و مالك آنها ربا مانعي ندارد. 
۴ ) در ميان مسلمان و كافر حربي ربا مانع ندارد، به شرط اينكه زيادتي 

را مسلمان از كافر بگيرد، نه بر عكس. 
ــت، اگرچه  ــلمان و كافر ذمي ربا جايز نيس  (مســألة ۱۹۲۷) بين مس

گيرنده مسلمان و پرداخت كننده كافر باشد.
 (مسألة ۱۹۲۸) اگر مسلمان معصيت كند و با كافر ذّمي معاملة ربوي 
ــت گفته شود گرفتن زيادتي از او از باب الزام(۱) جايز  انجام دهد، ممكن اس

است، و اين در صورتي است كه در شريعت آنها ربا دادن جايز باشد. 
 (مســألة ۱۹۲۹) در موارد چهارگانه اي كه گفتيم ربا جايز است، فرق 

نمي كند كه قرض ربوي يا معامله ربوي باشد. 
 (مسألة ۱۹۳۰) اگر مسلمان در بانگهاي خصوصي غير مسلمان پولي 
ــود آن را دريافت كند مانعي ندارد،  ــپرده امانت بگذارد و س را به صورت س

ولّي در بانگهاي خصوصي مسلمان نمي توان چنين كاري را انجام داد. 
ــالمي اعالم مي كردند كه  ــد اگر بانگهاي خصوصي اس چه نيكو مي ش
ــود تعّلق مي گيرد، هديه و بخشش بال عوض از سوي  آنچه به پول مردم س
ــت، تا افراد متدين پولهاي خود را در بانگهاي كّفار امانت  صاحبان بانگ اس
نمي گذاشتند، بلكه در بانگهاي ممالك اسالمي سرمايه گذاري مي كردند . 
ــورهايي كه حكومت آنها بر اساس حكومت   (مســألة ۱۹۳۱) در كش

(۱) يعني وادار كردن غيرمسلمان به چيزي كه آنها بر اساس شريعت خود، آن را جايز، و 
خود را بر آن ُملَزم مي دانند. 
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اسالمي پايه گذاري نشده، مي توان بدون شرط بهره در بانگهاي دولتي پول 
گذاشت و سودي را كه پرداخت مي كنند، مي توان به عنوان جايزه و هدية 
ــوي دولت گرفت، جز اينكه حكم مجهول المالك بر آنها و  بال عوض از س
ــود، در صورتي كه آن  ــود، جاري مي ش هر چيزي كه از آن بانگها گرفته ش

پول در ميان مسلمانان دست به دست گرديده باشد. 
 (مسألة ۱۹۳۲) كسي كه قرض ربوي و يا معاملة ربوي انجام داده ولّي 
ــت و يا برخي از خصوصّيات آن را نمي دانست،  حرام بودن ربا را نمي دانس
ــاره گيري كند، آنچه در  ــي يافتن توبه كند و از آن كار كن ــر پس از آگاه اگ
ــته گرفته برايش حالل مي باشد، ولّي آنچه هنوز دريافت نكرده، نبايد  گذش

آن را بگيرد. 
 (مسألة ۱۹۳۳) در رباي قرضي، اگر وقتي به حرمت ربا آگاه شود كه 
ــت، بنابر احتياط واجب بايد  رباي آن را گرفته واصل قرض هنوز باقي هس
آنچه را كه قبًال گرفته، آن را از اصل قرض حساب كند، و حق ندارد طلبش 

را به طور كامل دريافت نمايد. 
ــي كه با علم و آگاهي به حرمت ربا، ربا گرفته   (مســألة ۱۹۳۴) كس
ــته به عنوان ربا گرفته، بر او حالل  ــد، با توبه كردن، پولهاي كه در گذش باش

نمي شود، بلكه بايد مطابق جدول زير رفتار كند :
۱ ) اگر آنچه به عنوان ربا گرفته، عينًا باقي باشد و صاحبش را بشناسد، 

بايد آن را به صاحبش برگرداند. 
ــد، حكم مجهول  ــد ولّي صاحبش را نشناس ۲ ) اگر عين پول باقي باش

المالك بر آن جاري مي شود. 
۳ ) اگر عين پول باقي باشد ولّي با مال خودش مختلط شده باشد، حكم 
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مجهول المالك بر آن جاري مي شود. 
ــت او خارج شده باشد،  ــد و يا از دس ۴ ) اگر عين پول از بين رفته باش

ضامن و مشغول ذّمه مي باشد. 
ــرود و اموالش به ورثه منتقل  ــر ربا خوار از دنيا ب  (مســألة ۱۹۳۵) اگ

شود، ورثه بايد مطابق جدول زير رفتار كند :
۱ ) اگر آنچه به عنوان ربا گرفته شده مشّخص باشد و صاحبش معلوم 

باشد، حتمًا بايد آن را به صاحبش برگرداند. 
ــد، حكم  ــد، ولّي صاحبش را نشناس ــّخص باش ۲ ) اگر مال ربوي مش

مجهول المالك بر آن جاري مي شود. 
ــد، همه اش بر  ــده باش ۳ ) اگر مال ربوي با ديگر اموال مّيت مخلوط ش

وارث حالل است، و وزر و وبالش بر گردن مّيت مي باشد. 
در فرضهاي ياد شده بين قرض ربوي و معامله ربوي فرق نيست. 

*  *  *
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فصل دهم
احكام سلف ( پيش فروش )

َسَلف عبارت از معامله ايست كه در آن كاال به صورت كّلي و مّدت دار 
ــيه، كه در آن  ــود، دقيقًا بر عكس نس ــد، ولّي بهاي آن نقدآ پرداخت ش باش

جنس نقد و پول مدت دار مي باشد. 
به معاملة سلف، « َسَلم » نيز گفته مي شود. 

 (مســألة ۱۹۳۶) در معاملة سلف حتمًا بايد مّدت دار بودن كاال شرط 
شود، وگرنه معامله تبديل به نقد مي شود. 

 (مسألة ۱۹۳۷) انسان نمي تواند يك جنس مشّخصي را كه فعال مالك 
ــد، به اين منظور كه از صاحبش خريداري كند،  ــت، به كسي بفروش آن نيس
ــتري تحويل دهد. و اگر  ــد، آنگاه به مش يا از مالكش بخواهد كه به او ببخش

چنين كاري را انجام دهد معامله باطل است. 
ــر آن جنس را از مالكش خريداري   (مســألة ۱۹۳۸) در فرض باال اگ
كند، مشتري مالِك آن نمي شود و بر مشتري واجب نيست آن را خريداري 

كند.
 (مسألة ۱۹۳۹) اگر انسان جنسي را كه مالكش نيست، با كسي گفتگو 
ــد، به اين منظور كه از صاحبش خريداري كند و پس از آنكه به ملك او  كن
در آمد به آن طرف بفروشد، مانعي ندارد. لكن به شرط اينكه قبًال دادوستد 
ــراي خريدن و نخريدن محفوظ  ــد و حق آزادي طرفين ب انجام نگرفته باش
ــخص طرف  ــت كه به ش ــد. پس از آنكه به ملك او در آمد ناگزير نيس باش
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گفتگو بفروشد، او نيز به خريدن آن ملزم نيست. 
 (مسألة ۱۹۴۰) در معاملة سلف چند شرط هست :

ــود تا اجماال وضع كاال معلوم  ۱ـ  اوصاف كاال بايد في الجمله ضبط ش
ــد و اختالف زيادي در بين نباشد. مثًال حيوان را با سّن، طعام را با نوع  باش

و وزن و پارچه را با نوع بافت و طول و عرض مشّخص نمايند. 
 (مسألة ۱۹۴۱) در بيع سلف تعيين همة جزئيات كاال كه در قيمت و 
يا رغبت مشتري اثر دارد، شرط نيست، بلكه بيان اجمالي آنها كافي است. 

ــود وگرنه بيع  ــه حتمًا بايد بهاي كاال دريافت ش ــس معامل ۲ ـ در مجل
ــود، بلكه بنابر احتياط واجب معامله از ريشه باطل مي  ــلف واقع نمي ش س

شود. 
ــود، اگرچه  ــال بايد تعيين ش ۳ ـ زمان تحويل جنس با روز و ماه و س

بسيار طوالني باشد. 
 (مسألة ۱۹۴۲) اگر بگويد كاال را هنگام مطالبه تحويل مي دهم، كافي نيست. 
 (مســألة ۱۹۴۳) اگر بگويد هنگام ورود مسافر، يا زايمان زن و امثال 
اينها ( كه در واقع معلوم است ولّي هنگام معامله براي طرفين معامله مشّخص 

نيست ) كاال را تحويل مي دهم، كافي نيست. 
 (مســألة ۱۹۴۴) تعيين وقت تحويل كاال با ماههاي عربي، ميالدي و 

امثال اينها، در صورتي كه براي طرفين شناخته شده نباشد، كافي نيست. 
۴ ـ فروشنده بايد بر تسليم كاال در وقت مقّرر بر طبق آنچه در قرار داد 
تعيين شده است، قادر باشد، اگر كشف شود كه قدرت بر تسليم آن نداشته 

است معامله باطل مي شود. 
 (مسألة ۱۹۴۵) در قدرت بر تسليم اين مقدار كافي است كه فروشنده 
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ــت معين آن را  ــده، آن را تهّيه كند و تا وق ــش از مّدت تعيين ش ــد پي بتوان
ــود كه به هيچ وجه قدرت بر تحصيل آن  نگهداري نمايد. پس اگر معلوم ش

نداشته است، معامله باطل مي شود. 
ــت كه آن را با توليد كردن،  ــي قدرت داش  (مســألة ۱۹۴۶) اگر كس
ــّي عمدًا تهيه نكرد،  ــش از وقت مقّرر تهيه كند، ول ــدن و امثال آن، پي خري
ــت، و تصادفًا بعدها  ــال اينكه بعدها نيز قدرت تهّيه خواهد داش ــو به خي ول

نتوانست آن را تهيه نمايد، معامله باطل نمي شود. 
۵ـ  اصل معامله صحيح باشد، يعني ربوي و يا از ديگر معامالت حرام نباشد. 
 (مسألة ۱۹۴۷) اگر جنسي را به صورت سلف خريداري كند، خريدار 
ــندة اّول بفروشد، ولّي بهتر اين است كه جنس بها،  مي تواند آن را به فروش
از جنس بهائي كه خريداري كرده متفاوت باشد و يا به همان قيمت ـ بدون 
ــد، اگرچه به همان جنس و به قيمت بيشتر جايز ولّي مكروه  زياده ـ بفروش

است.
 (مسألة ۱۹۴۸) چيزي را كه به سلف خريده، پيش از فرا رسيدن وقت 

تحويل آن، نمي توان آن را به صورت نقدي به ديگري بفروشد. 
ــوان آن را به  ــلف خريده، نمي ت  (مســألة ۱۹۴۹) چيزي را كه به س
صورت سلف، ولّي به مّدت كوتاه تر از زمان تعيين شده، به ديگري بفروشد، 
ــر دو ماه به وقت تحويل آن مانده، نمي توان آن را به مّدت يك ماه  ــًال اگ مث

به ديگري بفروشد.
 (مسألة ۱۹۵۰) چيزي كه به سلف خريده، اگر از چيزهايي باشد كه با 
وزن و يا پيمانه معامله مي شود، نمي تواند آن را بنابر احتياط واجب پيش از 
تحويل گرفتن، به كمتر يا بيشتر از قيمت خريد به ديگري بفروشد. چنانكه 
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در مسألة ۱۸۷۷ بيان گرديد. و در غير آن دو صورت مانعي ندارد.
 (مسألة ۱۹۵۱) در بيع سلف در هر حال بايد همة ضوابطي كه در باب 

ربا و در مسألة ۱۸۷۹ بيان شده، رعايت شود. 
ــلف اگر فروشنده كاال را پيش از موعد   (مســألة ۱۹۵۲) در معاملة س
تحويل دهد، مشتري مجبور نيست كه آن را بپذيرد، ولّي هنگامي سِر مّدت 
تحويل داد، مشتري بايد آن را بپذيرد و اگر نپذيرد، مسائل ياد شده در مسألة 

۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۳ پيش مي آيد.
ــده و زمان  ــلفي طبق ضوابط انجام ش  (مســألة ۱۹۵۳) اگر معاملة س
ــيده، ولّي فروشنده قدرت تسليم ندارد، خريدار مي تواند  تحويل كاال فرارس
معامله را فسخ كند و پولي را كه داده بدون كم و زياد پس بگيرد، و مي تواند 

منتظر بماند تا فروشنده بر تسليم كاال در مّدت ديگري توانايي پيدا كند. 
 (مسألة ۱۹۵۴) در مسأله ياد شده مشتري مي تواند حّق خودش را به 
هر قيمتي كه توافق حاصل شود به صاحب كاال ( فروشنده )بفروشد، اگرچه 

به بيش از قيمت خريد باشد، چنانكه در مسألة ۱۸۸۹ بيان گرديد. 
ــنده به تسليم قسمتي از كاال   (مســألة ۱۹۵۵) در بيع سلف اگر فروش
قادر باشد، آن مقدار را تسليم مي كند و نسبت به بقية كاال، مشتري مي تواند 

منتظر بماند و مي تواند آن را به صاحب كاال بفروشد. 
*  *  *
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فصل يازدهم
احكام خريد و فروش ميوجات، غّال ت و سبزيجات

ــكوفه زدن و بدون  ــوان ميوه را پيش از ش ــر احتياط واجب نمي ت بناب
ضميمه يكساله فروخت. 

ــي ميوه باغش را پيش از شكوفه زدن براي   (مســألة ۱۹۵۶) اگر كس
چند سال بفروشد مانعي ندارد. 

ــد مانعي ندارد،  ــي ميوة را با ضميمه بفروش  (مســألة ۱۹۵۷) اگر كس
اگرچه شكوفه نزده باشد و معامله يكساله باشد. 

ــكوفه زدن مي توان بدون ضميمه،   (مســألة ۱۹۵۸) ميوه را پس از ش
يكساله يا چند ساله فروخت.

ــان  ــن ميوه پيش از آنكه ميوه خودش را نش  (مســألة ۱۹۵۹) فروخت
ــالم بودن  ــت معامله را به تأخير بيندازند تا س بدهد، كراهت دارد و بهتر اس

ميوه از آفت مشخص گردد. 
 (مسألة ۱۹۶۰) آغاز خود نمائي ميوهـ  كه پيش از آن فروشش مكروه 
است ـ در خرما آنست كه به زردي يا سرخي بگرايد و در انگور آنست كه 
خوشه در آورد و دانه اش شكل بگيرد و در ديگر ميوه ها بنابر احتياط واجب 

آنست كه قابل خوردن بشود و در مثل پنبه آنست كه قابل استفاده گردد. 
 (مســألة ۱۹۶۱) در ضميمه شرط نيست كه هدف اصلي معامله قرار 
بگيرد، بلكه هر چيزي كه به تنهائي قابل معامله باشد، مي تواند ضميمه واقع 
شود، از قبيل : برگ مو، ساقه و شاخه درخت، كنده و ريشه هاي بزرگ كه 
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براي سوختن و امثال آن مورد استفاده قرار مي گيرد. 
 (مسألة ۱۹۶۲) به هنگام انضمام ضميمه بايد قيمت بين ميوه و ضميمه 

به صورت مشاع باشد و براي هر يك از آنها قيمت جداگانه منظور نشود.
 (مسألة ۱۹۶۳) هنگامي كه چيزي به ميوه ضميمه شود، فقط تعدادي از 
ميوه هاي باغ ظاهر شود كافي است، آنگاه مي توان همة ميوه هاي آن باغ را 
با اين ضميمه معامله كرد، اگرچه بسياري از آنها شكوفه نزده باشد. حتي يك 
ضميمه اگر براي چند باغ ضميمه شود براي صّحت معاملة آنها كافي است. 
ــيده و يا   (مســألة ۱۹۶۴) فروش بار درخت خرما، خواه نارس، رس
ــد، در مقابل خرماي همان درخت جايز نيست، همچنين فروش  رطب باش
زراعت گندم مزرعه اي به گندم همان مزرعه و بنابر احتياط واجب فروختن 

هر ميوه اي به جنس خود از همان باغ جايز نيست. 
 (مسألة ۱۹۶۵) اگر انسان بار درخت باغي را در مقابل مقدار ميوه اي از 
همان جنس بفروشد، خريدار پس از برداشت محصول، از ميوة همان باغ قيمت 
آن را بپردازد، مانعي ندارد، و اين معني در خرما و زراعت نيز مانعي ندارد.

 (مســألة ۱۹۶۶) اگر صاحب باغ ميوه هاي آن باغ را در مقابل مقدار 
ــد كه ميوه هاي باغ  ــد و منظور اين باش معيني از ميوه هاي همان باغ بفروش
ــها و  ــدار از ميوه ها مصالحه مي كند، تا بقية آن در مقابل تالش ــه آن مق را ب
زحمتهاي خريدار باشد، كه به ميوه ها برسد، آنها را بچيند و حق او را مهيا 

كرده به او تحويل دهد، چنين معامله اي هم جايز است. 
ــوه و زراعت  ــد به مي ــألة باال گفته ش ــه در مس  (مســألة ۱۹۶۷) آنچ
ــود، پس اگر كسي  اختصاص ندارد، بلكه در جاهاي ديگر نيز جاري مي ش
ــم و شير آن،  ــي مصالحه كند در مقابل مقدار معيني از پش حيواني را با كس
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كه آن مقدار را به او بدهد و بقّيه در مقابل تالش و خدمات، از آِن خودش 
باشد، اين مصالحه صحيح مي باشد.

ــداري كرده مي  ــي كه بار درختي باغي را خري  (مســألة ۱۹۶۸) كس
تواند پيش از آنكه آن را تحويل بگيرد، به همان قيمت يا با سود به ديگري 

بفروشد، و آنچه در مسألة ۱۸۷۷ گفته شد اينجا جاري نمي شود. 
 (مسألة ۱۹۶۹) فروش غّال ت پيش از آنكه دانه هايش شكل بگيرد جايز 
نيست. ولّي فروش ساقه هاي آن به عنوان گياه سبز مانعي ندارد، كه اگر مشتري 
خواست به عنوان علف سبز از آن استفاده كند، و اگر خواست منتظر شود تا 
سنبل در آورد آنگاه درو كند و دانه هايش هم به تبع ساقه ها از آِن او باشد. 
  (مسألة ۱۹۷۰) فروش سبزيجات يك جاليز، از قبيل خيار و بادمجان، 
ــت، ولّي پس از ظاهر شدن آنها  ــدن ميوه هايش جايز نيس پيش از ظاهر ش

جايز است كه آنها را براي يك چين يا چند چين بفروشد. 
ــبزيجاتي كه مثل تره و نعناع چيده مي شوند، و يا   (مسألة ۱۹۷۱) س
ــدن برگ آنها، مي  ــوند، پس از نمايان ش مانند برگ توت و حنا كنده مي ش
ــدن  ــك و يا چند چين فروخت، ولّي پيش از ظاهر ش ــوان آنها را براي ي ت

برگشان جايز نيست.
 (مسألة ۱۹۷۲) در مورد ميوه جات، سبزيجات و امثال آنها، ميزان در 
ــخيص وقت چيدن، درو كردن و كندن آنها، عرف كشاورزان و باغداران  تش

مي باشد.
 (مســألة ۱۹۷۳) در فروش ميوه، زراعت، سبزيجات و غير آنها، برگ 
در آوردن، شكوفه زدن و شكل گرفتن دانه و ميوه در جائي شرط است كه 
ــبزي و برگ مورد معامله باشد، ولّي اگر ريشه را مورد معامله  ميوه، غّله، س
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ــه را معامله مي كنند،  ــت، پس ريش ــرط نيس قرار دهند، هيچكدام از آنها ش
هنگامي كه ميوه و غّله و سبزي پديدار شد، از باب تبعيت ريشه و ساقه، از 

آِن مشتري مي شود. 
 (مسألة ۱۹۷۴) در محصوالتي چون هويج و سيب زميني كه ميوة آن ظاهر 
نمي شود، اگر معلوم باشد كه برخي از آن پديد آمده است، خريد و فروش آن 
جايز است، اگرچه بهتر است در مورد آن مصالحه شود، اّما فروش ريشه هاي 
آن مطلقًا جايز است، اگرچه شكل گرفتن چيزي از ميوه هاي آن معلوم نباشد. 
 (مسألة ۱۹۷۵) اگر دو نفر در نخل، درخت يا زراعتي شريك باشند، 
يكي از آنها مي تواند سهم شريكش را از محصول آن به مبلغ معين و يا مقدار 
معيني بپذيرد. پس از توافق شريكش آن مبلغ و يا آن مقدار را از او طلبكار 
ــهمش از محصول همان مقدار بشود، يا بيشتر و يا كمتر.  ــود، خواه س مي ش
 (مسألة ۱۹۷۶) اگر چند نفر در مورد نخل، درخت و يا زراعتي شريك 
ــركا را به مبلغ معين و يا مقدار معين از  ــند و يكي از آنها سهم ديگر ش باش
ميوة آنجا بپذيرد مانعي ندارد و بايد آن مقدار را به شركايش پرداخت نمايد. 
 (مسألة ۱۹۷۷) در مسألة ياد شده، اگر مقدار مورد توافق از ميوة همان 
ــهل انگاري همة محصول مورد شراكت از  ــد، اگر بدون س باغ و زراعت باش
بين برود، ضمانتي در كار نيست و الزم نيست عوض آن را از ديگر اموالش 
ــد، بايد مورد توافق را از آن  پرداخت نمايد. ولّي اگر چيزي از آن باقي باش
بدهد، و اگر محصول به دست آمده كمتر از مقدار مورد توافق باشد، تكميل 

آن بر عهدة او نمي باشد. 
ــركايش را به مقدار معيني در ذّمه   (مســألة ۱۹۷۸) اگر كسي سهم ش
ــراكت، بايد آن مقدار مورد  ــه به خصوص ميوة آن محّل ش ــد، ن خريده باش
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توافق را به آنها بپردازد، اگرچه همه يا مقداري از محصول تلف شده باشد. 
ــخص عابر كه از باغ و يا جاليز عبور مي كند مي   (مســألة ۱۹۷۹) ش
ــتفاده كند، به شرط اينكه ضرر نزند، شاخه هاي درخت  تواند از ميوة آن اس
ــكند و بوته هاي جاليز را پايمال نكند. و آنچه را كه كال است نچيند،   را نش

و يا ميوه را نيم خوردن نكند تا بقية آن فاسد شود.
 (مسألة ۱۹۸۰) در جواز استفادة عابر از حق الماّره، فرق نمي كند كه 
از اّول بداند كه چنين ميوه اي در سر راهش هست و يا به هنگام عبور بر آن 

توجه كند، در هر دو صورت مي تواند از آن استفاده كند. 
 (مســألة ۱۹۸۱) اگر شخص عابر دو مسير داشته باشد، پس راهي را 
برگزيند كه از باغ و بستان مي گذرد، و هدفش از گزينش اين مسير استفاده 
ــتان باشد، مانعي ندارد، اگرچه براي اين كار مقداري از  از ميوة آن باغ و بس

راه خودش منحرف شود.
 (مسألة ۱۹۸۲) كسي كه صرفًا براي خوردن به راه مي افتد و هدفي از 
اين سير و گذار جز خوردن ندارد، بنا بر احتياط واجب حق خوردن ندارد. 
 (مســألة ۱۹۸۳) در مسائل ياد شده، اگر انسان بداند كه صاحب ملك 
خوش ندارد كه عابرين از ميوة آن باغ و بستان استفاده كنند، باز هم خوردن 
از ميوة آنجا با شرايط ياد شده جايز است، حتي اگر صريحًا منع كرده باشد. 

اگرچه بهتر است در اين دو صورت از ميوة آنجا استفاده نكنند. 
ــيلة  ــتان، ملك خودش را به وس  (مســألة ۱۹۸۴) اگر مالِك باغ يا بس
ديوار، نرده، سيم خاردار، و امثال آنها محصور كرده باشد باز هم عابران مي 
ــردن از آن مانعـ  بدون اذن  ــتفاده كنند، ولكن عبور ك ــد از ميوة آن اس توانن
ــت، و اگر بدون اذن عبور كند خوردن از ميوة باغ در اين  مالك ـ جائز نيس
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صورت خالي از اشكال نيست.
 (مسألة ۱۹۸۵) شخص عابر حق ندارد چيزي از ميوة باغ و بستان را 
با خودش ببرد، و اگر چنين كاري انجام دهد ضامن است. ولكن اين باعث 

نمي شود آنچه را كه خورده حرام گردد.
ــي كه احتياج به  ــخص عابر مي تواند از ميوه هاي  (مســألة ۱۹۸۶) ش
ــت كندن دارد استفاده كند، ولّي حق ندارد از ميوه اي كه معموًال پس از  پوس
پخته شدن مورد استفاده قرار مي گيرد، بخورد، اگرچه براي پختن آن وقت 

صرف كرده باشد. 

*  *  *
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فصل دوازدهم
احكام اقاله

ــرف قرارداد، خواهش  ــت از اين كه يكي از دو ط ــه » عبارت اس « اقال
طرف ديگر را در مورد به هم زدن قرارداد بپذيرد و آن مستحب مؤّكد است، 

چنانكه در آداب تجارت گفتيم. 
 (مسألة ۱۹۸۷) اقاله از اقسام ايقاع است، ولّي به وسيلة آن، با رضايت 

طرفين، عقد فسخ مي شود. 
 (مسألة ۱۹۸۸) با اقاله هيچ يك از ايقاعات فسخ نمي شود، عقد نكاح 

نيز به وسيلة اقاله فسخ نمي شود. 
 (مسألة ۱۹۸۹) بنابر احتياط واجب صدقه نيز با اقاله فسخ نمي شود.

 (مسألة ۱۹۹۰) اقاله به وسيلة هر گفتار و يا كرداري كه داّل بر پذيرش 
تقاضاي فسخ باشد محّقق مي شود. 

 (مســألة ۱۹۹۱) اقاله كننده حق ندارد شرط كند كه مقدار جنس و يا 
قيمت را كم يا زياد كند تا اقاله كند، و اگر چنين كاري انجام دهد اقاله باطل 

مي شود، و هر يك از كاال و بها در ملك صاحبش مي ماند. 
 (مسألة ۱۹۹۲) جعاله بر اقاله جايز است، و لذا مي تواند بگويد : اگر اقاله 
كني فالن مقدار به تو مي دهم، پس اگر اقاله كند بايد آن مبلغ را به او بپردازد.

 (مسألة ۱۹۹۳) مي توانند با يكديگر مصالحه كنند كه طرف اقاله كند 
و او چيزي به او بدهد. 

ــي از مضمون عقد   (مســألة ۱۹۹۴) بنابر احتياط واجب اقاله در بخش
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جايز نيست، مگر در صورت انحالل، يعني در صورتي كه از نظر عرف عقد 
به دو عقد منحل شود. 

ــرد، بنابر احتياط  ــرف معامله بمي ــر يكي از دو ط  (مســألة ۱۹۹۵) اگ
واجب وّراث او نمي توانند آن معامله را اقاله كنند. 

 (مسألة ۱۹۹۶) اگر كاال تلف شده باشد و يا به وسيلة بيع و هبه و امثال 
آن از ملك صاحبش بيرون رفته باشد، بنابر احتياط واجب اقاله جايز نيست.

 (مســألة ۱۹۹۷) اگر بهاي پرداخت شده از قبيل اسكناس و امثال آن 
ــد، تلف  ــكناس ديگري مي تواند جايگزين آن باش ــد، كه هر پول و اس باش

شدن آن مانع از اقاله نمي شود. 
ــده   (مســألة ۱۹۹۸) اگر يكي از كاال و يا بها دگرگون و يا معيوب ش
باشد، اقاله كردن آن مانعي ندارد. ولّي مالك نخستين آن نمي تواند چيزي را 
ــيلة مصالحه و امثال آن،  به عنوان تفاوت قيمت آن دريافت كند، مگر به وس

چنانكه در مسأله ۱۹۹۱ ـ ۱۹۹۳ گذشت. 
 (مســألة ۱۹۹۹) اگر اقاله كننده و يا تقاضاي اقاله كننده از پديد آمدن 

عيب و دگرگوني مطلع نباشند، اقاله باطل مي شود. 
*  *  *

بخش پاياني
احكام شفعه

ــريك باشند، اگر يكي از دو  ــاع ش چنانچه دو نفر در كاالئي به طور مش
ــريك بخواهد سهم خود را به شخص سّوم بفروشد، شريك او حق دارد  ش
ــهم او را به همان مبلغ خريداري كند. اين حق را « شــفعه » مي نامند. به  س
عنوان مثال :خانه اي بين زيد و خالد به صورت مشاع مشترك باشد، اگر زيد 
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بخواهد سهم خودش را به شخص سومي بفروشد، خالد مي تواند سهم زيد 
را به قيمت توافق شده بين زيد و شخص ثالث، خريداري نمايد. 

 (مسألة ۲۰۰۰) در ثبوت حق شفعه فرق نمي كند كاالي مورد اشتراك 
قابل قسمت باشد، يا نباشد و آن كاال منقول باشد يا غير منقول. 

ــد، در امثال  ــوري كه به تفصيل بيان خواهد ش  (مســألة ۲۰۰۱) به ط
كشتي، رودخانه، راه، آسياب و حّمام شفعه ثابت نيست. 

*  *  *
مقام اّول

تعيين حدود حق شفعه
مشهور اين است كه حق شفعه در جايي ثابت مي شود كه شريك سهم 
ــخص ثالث بفروشد، روي اين بيان پيش از انجام معامله جايي  خود را به ش
ــفعه نيست. و سيطرة صاحب شفعه بر خريدار است كه  براي اعمال حق ش
ــت خريدار بگيرد و مبلغي را كه او به  ــريكش را از دس ــهم ش مي تواند س

فروشنده تسليم كرده، به او پرداخت نمايد. 
ولي ظاهر اين است كه اين حق پيش از انجام معامله ثابت است، يعني 
به مجرد اينكه شريك در مقام معامله بر آيد، او مي تواند سهم او را به قيمت 

تعيين شده بين شريك و مشتري، بردارد. 
ــريك ديگر است، كه  ــفعه حق سيطرة شريكي بر ش در اين صورت ش
ــهم شريك بر شخص ثالث. پس  ايجاب مي كند اولويت او را در گرفتن س
ــريك ديگر مي تواند از حق  ــريك اقدام به معامله كند، ش به مجرد اينكه ش

شفعه استفاده كند و كاال را به قيمت توافق شده بردارد. 
 (مسألة ۲۰۰۲) اگر شريك پيش از تحقق معامله از حق شفعه استفاده 
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ــام عقد است و همة شرايط عقود، از  كند، در اين صورت اين معامله از اقس
رضايت طرفين و امثال آن در اينجا هم شرط است. 

 (مسألة ۲۰۰۳) اگر شريك بعد از تحّقق و انجام معامله از حق شفعه 
ــد، اين معامله از اقسام  ــتفاده كند و كاال را از دست خريدار بيرون بكش اس
ــت و انشاء مضمون آن از  ــت و همانند ديگر ايقاعات يكجانبه اس ايقاع اس

طرف صاحب شفعه كافي است. 
 (مســألة ۲۰۰۴) استفاده از حق شفعه با هر گفتار و يا كرداري كه بر 

آن داللت كند، تحقق مي يابد، مثًال :
۱ ) با گفتن اينكه : من اين كاال را به همان قيمت برداشتم. 

۲ ) با گفتن اينكه : من اين كاال را اخذ به شفعه كردم. 
۳ ) با پرداختن بهاي آن به خريدار. 

ــريك. كه  ــهم ش ــدام به فروش همة كاال و پرداخت بهاي س ــا اق  ۴ ) ب
منظورش از اين عمل انشاء مضمون اخذ به شفعه باشد. 

ــفعه آگاهي بر قيمت توافق شده شرط   (مســألة ۲۰۰۵) در اخذ به ش
ــده نيز مي تواند اقدام به  ــت و لذا در صورت جهل به قيمت توافق ش نيس

اعمال حق شفعه كند. 
 (مسألة ۲۰۰۶) با توجه به اينكه شفعه از حقوق مي باشد، قابل اسقاط 

مي باشد و با ساقط كردن آن حّقش ساقط مي شود. 
 (مسألة ۲۰۰۷) اگر شريك پيش از اقدام به معامله به شريكش بگويد 
ــم، پس او حقش را  ــهم خود را به اين قيمت بفروش ــه من مي خواهم س ك
ــخص ثالث بفروشد، معامله قطعي تلقي  ــقاط كند و شريكش آن را به ش اس

مي شود، و او بعد حق ندارد اخذ به شفعه كند. 
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 (مسألة ۲۰۰۸) اگر شريك پس از فروش سهم شريكش حق خود را 
اسقاط كند، ديگر حق استفاده از حق شفعه را ندارد. 

 (مسألة ۲۰۰۹) در اسقاط حق شفعه هر گفتار يا كردار داّل بر آن كافي 
ــة معامله حاضر شود و يا جزء گواهان معامله قرار  ــت، مثًال اگر در جلس اس
ــقاط حق  ــود، در اس بگيرد و از اين كارش رضايت و اعتراف او فهميده ش

شفعه كافي است.
ــفعه بر اساس فوريت عرفي مبتني مي   (مســألة ۲۰۱۰) ظاهرًا حق ش
باشد، يعني پس از آنكه از تصميم شريك بر فروختن سهم خود به ديگري 
ــدار قيمت و ديگر خصوصّياتي كه در  ــود، و بر مق و يا از انجام آن، آگاه ش
رغبت به خريد و اعمال حق شفعه تأثير دارد مطلع گردد، اگر فورآ اقدام بر 

إعمال حق شفعه نكند، حق شفعه اش ساقط مي شود. 
 (مســألة ۲۰۱۱) اگر شريك پس از آگاهي از تصميم شريك يا عمل 
ــريك، به جهت زنداني يا مسافر بودن قدرت بر اعمال حق شفعه نداشته  ش
ــد حّقش ساقط نمي شود، بله اگر مّدت به درازا بكشد و موجب تحمل  باش
ضرر براي شريك و يا مشتري شود، بقاء حق شفعه خالي از اشكال نيست.

 (مسألة ۲۰۱۲) حق شفعه فقط در صورت اقدام بر فروش ثابت است، 
پس اگر شريك حق خودش را به ديگري هبه كند، يا آن را مهرية زني قرار 

دهد، يا با كسي مصالحه كند شريك ديگر حق اعمال حق شفعه ندارد. 
ــت كه شريك سهم خود را   (مســألة ۲۰۱۳) حق شفعه در جايي اس
ــهم خودش را به يك كاال  ــد، پس اگر س در مقابل مبلغ و پول فروخته باش
ــد، ( و به اصطالح بهاي مورد توافق قيمي باشد نه مثلي ) حق شفعه  بفروش
ــريك بتواند نفس ثمن را بدست آورد و در  ــود، مگر اينكه ش ثابت نمي ش
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ــفعه به مشتري  ــوم در صاحب حق ش ــرط س ــب با رعايت ش فرصت مناس
بپردازد كه در اين صورت حق شفعه ثابت مي گردد.

 (مســألة ۲۰۱۴) اگر شريك سهم خودش را به شخص ثالث بفروشد 
و عالوه بر مبلغ چيزي را با او شرط كند مثًال بگويد سهم خودم را به ۱۰۰۰ 
دينار به تو فروختم، به شرط اينكه اين لباس مرا نيز بدوزي، در اينجا نيز ثبوت 
حق شفعه مشكل است، و بنا بر احتياط واجب بايد با يكديگر مصالحه كنند. 

 *  *  *
مقام دّوم

صاحب حق شفعه
صاحب شفعه كسي است كه حق إعمال حق شفعه دارد. 

 (مســألة ۲۰۱۵) صاحب شفعه با چند شرط حق اعمال حق شفعه را 
دارا مي شود:

اّول : اسالم
ــنده و خريدار مسلمان باشند، شريك غير   (مســألة ۲۰۱۶) اگر فروش

مسلمان حق اعمال حق شفعه را ندارد. 
 (مسألة ۲۰۱۷) اگر فروشنده و يا خريدار مسلمان باشند، شريك غير 

مسلمان، بنابر احتياط واجب، حق اعمال حق شفعه را ندارد. 
دّوم :فقط يك شريك داشته باشد. 

 (مســألة ۲۰۱۸) اگر تعداد شركا بيش از دو نفر باشد، براي هيچكدام 
ــت، خواه همه آنها سهم خود را بفروشند، فقط  ــفعه ثابت نيس از آنها حق ش
ــند و تعداد  ــان را بفروش ــهم خودش يك نفر بماند و يا تعداد كمي از آنها س

بيشتري بماند.
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 (مســألة ۲۰۱۹) اگر چند نفر در راه شريك باشند، حكم خاصي دارد 
كه بعد بيان مي شود. 

ــي از سهم خودش را  ــريك بخش  (مســألة ۲۰۲۰) اگر يكي از دو ش
بفروشد، ظاهر اين است كه حق شفعه براي شريك ثابت مي شود.

 (مســألة ۲۰۲۱) اگر كسي سهم خود را به دو نفر جدا جدا بفروشد، 
آيا شريكش حق شفعه دارد يا نه ؟ اينجا نيز محّل اشكال هست. 

ــهم خود را در يك مجلس به دو نفر يا   (مســألة ۲۰۲۲) اگر كسي س
ــتر بفروشد، بر شريك او حق شفعه ثابت است، همچنين است اگر همة  بيش

سهم خود را به يك نفر به تدريج بفروشد. 
 (مســألة ۲۰۲۳) دو تا همسايه بر يكديگر حق شفعه ندارند، پس اگر 
ــد، همسايه اش كه با او شريك  ــايه اي خانه و يا محّل كارش را بفروش همس

نيست، حق شفعه ندارد. 
 (مســألة ۲۰۲۴) اگر دو يا چند خانه تنها يك راه ورودي دارند و هر 
يك از آنها مالك خصوصي دارد، اگر صاحب يكي از خانه ها سهم خود را 

بفروشد، در اينجا دو صورت هست :
ــخص ديگري  ــهم خود از راهرو به ش ۱ ) يكي از آنها خانه اش را با س
بفروشد، در اينجا ديگر شركا در مورد آن خانه و راه خانه حق شفعه دارند. و 
هر يك از شركا مي توانند آن را اخذ به شفعه كنند، و اگر با يكديگر منازعه 
ــود و خانه به همة آنها تعّلق پيدا مي كند.  كنند، حق همه بر آن ثابت مي ش
ــترك را، در اين  ــد، نه راه مش ــي از آنها فقط خانه اش را بفروش ۲ ) يك
ــفعه ندارند، و حق او در راه محفوظ مي ماند و مي  صورت ديگران حق ش
ــيند. ولّي  ــت بنش ــد از آن عبور كند و در جلو خانه اش كه فروخته اس توان
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خريدار حق عبور از آن راه بدون اجازة همسايه ها ندارد، بلكه مي تواند از 
كوچة ديگري درب باز كند و يا خانه اش بدون در بماند. 

 (مسألة ۲۰۲۵) اين حكم اختصاص به منازل شخصي دارد و در مورد 
مراكز تجاري جاري نمي شود، مگر اينكه بر آنها صدق خانه كند. 

ــد اختصاص به خانه و راه  ــريح ش  (مســألة ۲۰۲۶) آنچه در باال تش
ــمه و چاه و امثال آنها نمي  ــامل مشتركًات ديگري چون چش خانه دارد، ش
شود. البّته اگر يكي از آنها فقط بين دو نفر مشترك باشد، او مي تواند سهم 
ــفعه تصاحب كند. و  ــمه و غيره با اخذ به ش ــريكش را از آن چاه و چش ش

قيمت توافق شده را به خانه و چاه و چشمه و امثال آن توزيع مي كنند. 
سّوم :پرداخت مبلغ توافق شده 

 (مســألة ۲۰۲۷) اگر شريك قدرت پرداخت پول را ندارد حق شفعه 
براي او ثابت نمي شود. 

 (مسألة ۲۰۲۸) اگر شريك امروز و فردا كند و پول شريك را پرداخت 
نكند، حق شفعه ندارد. 

ــريك گروي بگذارد و يا ضامن بياورد كه در   (مســألة ۲۰۲۹) اگر ش
آينده پول شريك را خواهد پرداخت، بر شريك ديگر واجب نيست رهن و 

ضامن او را قبول كند. 
 (مسألة ۲۰۳۰) اگر شريك ادعا كند پولش حاضر است، ولّي آوردنش 
احتياج به زمان دارد، از لحظه اي كه اعالم آمادگي كرده سه روز به او مهلت 
داده مي شود، اگر در ظرف سه روز پول را حاضر نكند حق شفعه ندارد. 

ــريك ادعا كند پولش در شهر ديگري حاضر   (مســألة ۲۰۳۱) اگر ش
ــت، به او به مقدار رفت و بازگشت به آن شهر، به اضافة سه روز مهلت  اس
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داده مي شود، اگر در اين مّدت پول را مهّيا نكند حق شفعه ندارد. 
ــت، همان مّدت رفتن   (مســألة ۲۰۳۲) منظور از مّدت رفت و بازگش
ــت، زمان ديگري به عنوان وقت تهية بليط و امثال آن به آن  ــتن اس و برگش

اضافه نمي شود. 
*  *  *
مقام سوم
احكام شفعه

 (مسألة ۲۰۳۳) صاحب شفعه حق ندارد بخشي از سهم شريك را اخذ 
ــفعه صرف نظر كند. ــفعه كند، بلكه يا بايد همه  را بگيرد و يا از حق ش به ش

 (مسألة ۲۰۳۴) صاحب حق شفعه، فقط مي تواند سهم شريكش را به 
ــده بگيرد، نه كمتر و نه بيشتر، چه توافق بر قيمت روز بوده  قيمت توافق ش

و يا به سودخريدار بوده و يا به سود فروشنده. 
 (مسألة ۲۰۳۵) اگر فروشنده قسمتي از قيمت توافق شده را به مشتري 
تخفيف داده بود، صاحب حق شفعه نمي تواند آن تخفيف را براي خود نيز 

مطالبه نمايد. 
 (مســألة ۲۰۳۶) اگر خريدار عالوه بر قيمت كاال هزينه هاي ديگري 
ــد، بر صاحب شفعه واجب نيست آنها  چون پول دّال لي پرداخت كرده باش

را پرداخت نمايد. 
 (مسألة ۲۰۳۷) صاحب شفعه نمي تواند خريدار يا فروشنده را وادار 
كند در محضر حضور يافته، سند به نام او بزنند، ولي حق هم ندارند كاري 
كنند حق شفيع را پايمال شود مانند اينكه ملك را براي ديگري اعتراف كنند.

 (مسألة ۲۰۳۸) اگر شرايطي مشتري بر خريدار شرط كرده بود، براي 
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ــود، پس اگر مشتري آن را مثًال به  ــفعه آن شرايط جاري نمي ش صاحب ش
ــي را براي او  ــنده لباس ــرط كرده بود كه فروش ۱۰۰۰ دينار خريده بود و ش
ــتري را ملزم كند او نيز لباسي را براي  ــفعه نمي تواند مش بدوزد، صاحب ش

صاحب شفعه بدوزد، و يا قيمت آن را بپردازد. 
 (مســألة ۲۰۳۹) اگر خريدار با ثبوت حق شفعه در كاال تصّرفي كرده 
ــد، حق شفعه ساقط  ــد، مثًال آن را هبه، وقف يا كابين زني قرار داده باش باش
ــفعه كند، و در اين صورت تصّرف آن  ــود، بلكه مي تواند اخذ به ش نمي ش

شخص باطل مي شود. 
ــفعه، پيش از اعمال حق شفعة، سهم   (مســألة ۲۰۴۰) اگر صاحب ش
ــد، حق شفعه او باطل مي شود، اگرچه نسبت به معاملة قبلي  خود را بفروش

( فروش سهم شريك ) بي اطالع بوده باشد. 
ــهم را نسيه خريده باشد، صاحب   (مســألة ۲۰۴۱) اگر خريدار آن س
شفعه مي تواند مبادرت به أخذ شفعه كند، و در چگونگي دفع ثمن به طور 
ــتري مصالحه و توافق نمايد، و  نقد يا مؤجل و با وثيقه و يا بدون آن با مش

در صورت اختالف، نظر مشتري مقدم ميباشد. 
ــبهة حكمي و يا شبهة   (مســألة ۲۰۴۲) اگر خريدار به جهت يك ش
موضوعي، از ثبوت حق شفعه به شريك فروشنده بي خبر بود، به طوري كه 
اگر خبر دار بود به چنين معامله اي اقدام نمي كرد و اين همه ضرر را متحمل 
ــود، پس  ــد، در اين صورت براي او خيار تخّلف وصف ثابت مي ش نمي ش
اگر از حق خود استفاده كرد و معامله را فسخ نمود، كاال به فروشنده بر مي 

گردد و پول به مشتري و حق شفعه از بين مي رود. 
*  *  *



عقد اجاره
در اين باب چند فصل هست :

فصل اّول
اركان اجاره
در اين فصل دو موضوع بررسي مي شود :

ــتفاده از منافع  ــت كه حق اس موضوع اّول :اجاره عبارت از عقدي اس
عين را در مقابل اجرت به مستأجر تمليك مي كند. 

(مســألة ۲۰۴۳) حق گرفتن اجرت براي صاحب منفعت، از كسي كه 
ــت، بلكه به وسيلة  ــتفاده مي كند، منحصر به اجاره نيس از منفعت آن مال اس
ــائل آن  ــت، چنانكه به برخي از مس ــال آن نيز امكان پذير هس ــه و امث جعال

خواهيم پرداخت. 
(مسألة ۲۰۴۴) مورد اجاره ممكن است جنس و يا عمل باشد، و لذا 
ممكن است خانه، مغازه، كارگاه، لباس و يا دستگاهي را به كسي اجاره بدهد، 
ــود كه براي كسي بّنائي، خّياطي و امثال آن انجام دهد.  و يا خودش اجير ش
(مسألة ۲۰۴۵) براي تحقق عقد اجاره بايد موجر و مستأجر به معاوضة 
اجرت و منفعت ملتزم شوند، و اين التزام بايد به وسيلة تلّفظ، كتابت و امثال 

آنها اعالم گردد. چنانكه در عقد بيع به تفصيل بيان گرديد. 
ــرايط طرفين معامله در اجاره دقيقًا همان شرايط  (مســألة ۲۰۴۶) ش
ــتر فروعات آنجا در اينجا نيز جاري  ــد و بيش طرفين معامله در بيع مي باش
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مي باشد، از قبيل فروعات معاملة فضولي و معاملة كسي كه مجبورش كرده 
باشند و امثال آنها. 

موضوع دّوم :با توجه به اينكه مورد اجاره منفعت است نه خود كاال، 
در اينجا دو حكم ويژه وجود دارد :

ــد، به اين معنا كه با استفاده از  اّول: بايد منفعت جدا از خود جنس باش
ــتگاه خياطي و  منفعت، عين در ملك مالك باقي بماند، مثل خانه، مغازه، دس
امثال آنها، و لذا نمي توان نان را براي خوردن و پول را براي تجارت اجاره داد. 
ــتگي استفاده براي منفعت مورد اجاره را داشته  دّوم اينكه : عين شايس
ــنگالخي را براي زراعت اجاره بدهند  ــد، پس اگر زمين شوره زار و س باش

صحيح نيست. 
 (مسألة ۲۰۴۷) اگر بعد از اجاره، جنس مورد اجاره از قابلّيت استفاده 
براي هدف مورد استفاده در وقت مطلوب آن بيفتد، كشف مي كند از باطل 

بودن اجاره از اّول. 
 (مســألة ۲۰۴۸) در منفعت مورد اجاره نيز شرايطي الزم است كه از 

آن جمله است :
۱ ) مشخص باشد، نه مرّدد. 

ــود كه يكي از دو لباس را بدوزد،   (مســألة ۲۰۴۹) اگر كسي اجير ش
اگر منظور اين باشد كه در ميان آنها مخّير است، مانع ندارد، ولّي اگر منظور 
ــاب خواهد كرد و به آن ملزم خواهد  ــد كه بعد يكي از آنها را انتخ اين باش

نمود، اجاره باطل مي شود.
ــين را اجاره كند و مشخص   (مســألة ۲۰۵۰) چنانچه يكي از دو ماش
ــد مانعي ندارد، در اين صورت  ــد كه هر كدام باش نكنند، اگر هدف اين باش
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ــي از اين دو را بعد  ــد كه يك ــت، ولّي اگر هدف اين باش اجاره صحيح اس
انتخاب كرده، او را به پذيرش آن ملزم خواهد نمود، اجاره باطل است. 

 (مسألة ۲۰۵۱) در مورد اجرت اجاره، همان احكام ياد شده در مورد 
بهاي كاال در تجارت جاري مي باشد. 

 (مسألة ۲۰۵۲) اگر ثمن به جهت تردد منفعت، مردد شود مانند اينكه 
بگويد: اگر جنس را در روز جمعه منتقل كني ده تومان من دهم، و اگر روز 
ــورت به عنوان جعاله صحيح  ــنبه منتقل كني پنج تومان مي دهم، اين ص ش

است. و اگر بنحو اجاره و يا عقد الزم ديگر انجام شود تفصيالتي دارد.
ــر كردم كه اين پارچه را رنگ  (مســألة ۲۰۵۳) چنانچه بگويد ترا اجي
كني بنحوي كه اگر آن را مشكي رنگ كني ۱۰۰ تومان اجرت مي دهم و اگر 
آن را سبز رنگ كني ۲۰۰ تومان اجرت مي دهم، مانعي نيست با آن بياني كه 
ــد و از اقسام مرّدد به شمار نمي آيد، مشروط بر  ــألة قبل بآن اشاره ش در مس

اينكه اجرت كًال ساقط نشود. 
۲ ) براي استفادة مشروع باشد. 

 (مســألة ۲۰۵۴) اگر مغازه اي را براي مي فروشي اجاره بدهند، اجاره 
ــي را براي آوازخواني، ميگساري، آدم كشي و امثال  ــت، و اگر كس باطل اس
آنها اجير كند، اجاره باطل است و مستحق اجرت نمي شود، اگرچه به عنوان 

جعاله و امثال آن مبلغي را تعيين كرده باشند. 
در كسبهاي حرام در اين زمينه توضيح داديم. [ مسألة ۱۶۷۹ و۱۶۸۹ ]. 

۳ ) متوّقف بر كار حرامي نباشد. 
ــجد اجير كنند،   (مســألة ۲۰۵۵) اگر حائضي را براي جارو كردن مس
ــت، ولّي آن  ــجد حرام نيس ــت، زيرا اگرچه جارو كردن مس اجاره باطل اس
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متوّقف بر توّقف در مسجد است كه بر زن حائض حرام است. 
ــد، پس  ــته باش ــتيفاي منفعت قدرت داش ۴ ) بنابر احتياط واجب بر اس
ــتر گريخته اي را اجاره دهند صحيح نمي باشد. اگرچه  اگر بردة فراري و ش

احتمال برود تا هنگام لزوم دسترسي به آنها پيدا شود. 
۵ ) بنابر احتياط واجب مقدار منفعت اجماًال معلوم باشد. 

 (مسألة ۲۰۵۶) اگر ماشيني را براي مسافرت تا مكان مشخصي اجاره 
كند و مسافت را به طور دقيق نداند، اشكال ندارد. 

ــل متاعي در حد  ــيله اي را براي حمل و نق  (مســألة ۲۰۵۷) اگر وس
ــش آن دقيقًا چقدر مي باشد،  ــد كه كش ــش آن اجاره كند و معلوم نباش كش

مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۰۵۸) اگر تعميركاري را براي تعمير دستگاه معيوبي كه دقيقًا 
ــراي اصالح آن چه مقدار زمان صرف  ــت چقدر خرابي دارد و ب معلوم نيس

خواهد شد، اجير كند مانعي ندارد. 
 (مســألة ۲۰۵۹) اگر ويالئي را براي فصل تابستان اجاره دهد و دقيقًا 

معلوم نباشد كه چند روز در آنجا اقامت خواهد نمود مانعي ندارد. 
ــه آب چاهي در مّدت معين   (مســألة ۲۰۶۰) اگر پمپي را براي تخلي
ــّدت چه مقدار آب مي تواند از آن  ــد در اين م اجاره دهد، ولّي معلوم نباش

چاه بيرون بكشد مانعي ندارد. 
ــال به اين مقدار  ــور كلي در هر موردي كه عق  (مســألة ۲۰۶۱) به ط
ــارة آن اقدام مي كنند، اقدام به اجاره مانعي  ــت اعتنا نمي كنند و به اج جهال

ندارد. 
 (مســألة ۲۰۶۲) ولي در مورد اجرت به طوري كه در بهاي كاال گفته 
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شد، بنابر احتياط واجب حتمًا بايد مقدار آن مشخص باشد. 
ــه را در هر ماه به اين مبلغ به تو   (مســألة ۲۰۶۳) اگر بگويد اين خان
ــاره داده و براي  ــت كه در ماه اّول اج ــرًا معنايش اين اس ــاره دادم، ظاه اج
ــيند، روي اين بيان در ماه  ماههاي بعد اجازه داده كه به همان مبلغ آنجا بنش
ــت، ولّي در ماههاي بعدي مالك مي تواند از اجازة خود  اول اجاره الزم اس

بر گردد. 
 (مســألة ۲۰۶۴) نمي توان زميني را براي زراعت در مقابل غّله اي كه 

از آن حاصل مي شود، اجاره داد. 
ــت غير غّال ت، از   (مســألة ۲۰۶۵) بنابر احتياط واجب همچنين اس

سبزيجات زميني كه براي كشاورزي اجاره داده مي شود. 
ــزي را در مقابل  ــر احتياط واجب نمي توان چي  (مســألة ۲۰۶۶) بناب
ــود، بلكه در آينده از  اجرتي كه وجود خارجي ندارد و به ذّمه منتقل نمي ش

مورد اجاره، يا شيء خاصي پديد مي آيد، اجاره داد. 
 (مسألة ۲۰۶۷) بلي اجاره دادن زمين به حّصة مشاع از محصول خود 
ــاورزي اجاره مي دهد تا يك سّوم، يك  مانعي ندارد، مثًال زميني را براي كش
چهارم و يا حّصه معيني از محصولش اجرت زمين باشد، و اين چيزي شبيه 

به مزارعه مي باشد.
 (مسألة ۲۰۶۸) همچنين مي تواند زميني را به مقدار معين كلي در ذّمه 

اجاره بدهد، اگرچه غّله باشد، بدون اينكه در خارج مشخص شده باشد. 
*  *  *
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فصل دّوم
احكام اجاره

ــيلة اقاله به  ــخ آن به جز به وس ــت، و لذا فس ــاره از عقود الزمه اس اج
ــار براي يكي از طرفين و يا هر دو طرف  ــت طرفين، و يا با ثبوت خي رضاي

امكان پذير نيست. 
ــرط، خيار عيب، خيار   (مســألة ۲۰۶۹) در اجاره : خيار غبن، خيار ش
ــليم  ــرط، خيار تبّعض صفقه و خيار عدم تس تخّلف وصف، خيار تخّلف ش

عوضين جاري مي شود. 
 (مســألة ۲۰۷۰) در اجاره : خيار مجلس، خيار تأخير، خيار حيوان و 

خيار رؤيت جاري نمي شود. 
ــي را در مورد اجاره  ــتأجر بعد از اجاره عيب  (مســألة ۲۰۷۱) اگر مس
ــاهده كند، كه هنگام اجاره مطلع نبود، اگر موجب از بين رفتن برخي از  مش
ــد ـ اجرت را  ــد ـ مثل اينكه يكي از اطاقهاي خانه ويران باش منافع آن باش
ــبت به همه مورد اجاره تقسيط مي كنند و به مقدار معيوب از اجاره كم  نس
مي كنند. ولّي در اين صورت هر يك از مالك و مستأجر خيار تبّعض صفقه 

پيدا مي كنند. 
 (مســألة ۲۰۷۲) اگر عيب موجود موجب از بين رفتن منافع مستأجر 
ــدـ  مثل اينكه  ــت و يا قيمت كاال باش ــه موجب عيب در منفع ــد، بلك نباش
ــخ دارد، و اگر چنين اثري هم  ــد ـ حق فس ــاي مورد اجاره لنگ باش چهارپ

نداشته باشد خيار فسخ ندارد. 
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ــت كه عين  ــد در موردي اس ــه در باال گفته ش  (مســألة ۲۰۷۳) آنچ
ــين مشخصي را براي مسافرت  ــخصي مورد اجاره باشد، مثل اينكه ماش مش
اجاره كند، ولّي اگر عين كلي اجاره كند و موجر فرد معيوبي را انتخاب كند، 
مستأجر حق فسخ ندارد، بلكه مي تواند فرد سالمي را مطالبه كند، اگر موجر 

امتناع كند يا نداشته باشد مي تواند عقد اجاره را فسخ نمايد. 
ــاهده كند، اگر اجرت   (مســألة ۲۰۷۴) اگر موجر عيبي در اجرت مش
كلي باشد ( مثل اسكناس يا هر پول رايج ) از مستأجر مطالبة سالمش را مي 

كند ولّي اگر شيء مشّخصي باشد، حق فسخ دارد. 
 (مســألة ۲۰۷۵) اگر موجر پس از تصّرف در اجرت مشخّص متوجه 
ــخ كند، اگر تصّرف او مؤثر در رغبت مشتري باشد، بنابر  ــود و فس عيب ش

احتياط واجب بايد با يكديگر مصالحه كنند. 
 (مسألة ۲۰۷۶) اگر مالك جنس مورد اجاره را پيش از انقضاي مّدت 
اجاره بفروشد، اجاره باطل نمي شود، بلكه جنس به مشتري منتقل مي شود 

و حق استفاده از منافع آن را ندارد، مگر بعد از سپري شدن مّدت اجاره. 
 (مسألة ۲۰۷۷) اگر مشتري نمي دانست جنس در اجارة ديگري است 
و يا خيال مي كرد مّدت اجاره كوتاه است و بعد معلوم شود كه بيشتر از آن 
است مي تواند معامله را فسخ كند، ولّي نمي تواند تفاوت قيمت و يا اجاره 

بهاي مدت باقيمانده را مطالبه نمايد. 
 (مسألة ۲۰۷۸) هنگامي كه قرارداد اجاره بين مالك و مستأجر به امضا 
ــتأجر و مستأجر نيز  ــيد، مالك بايد منفعت مورد اجاره را در اختيار مس رس

اجرت آن را در اختيار مالك قرار دهد. 
 (مسألة ۲۰۷۹) با توّجه به اين كه منفعت به تدريج حاصل مي شود، 
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ــليم منفعت امكان پذير نيست، و لذا  ــليم اجرت و تس تقارن زماني بين تس
ــاس توافق طرفين و يا عرف عام و يا قراين  ــليم اجرت بر اس بايد زمان تس

خاص تعيين گردد.
 (مســألة ۲۰۸۰) اگر موجر منفعت مورد اجاره را در وقت تعيين شده 
ــتأجر تسليم نكند، مستأجر حق فسخ دارد، و اگر فسخ نكند تا مّدت  به مس
ــود، اجاره خود به خود باطل مي شود و اجرت به مستأجر  ــپري ش اجاره س

بر مي گردد. 
ــتأجر در وقت تعيين شده اجرت را نپردازد،   (مســألة ۲۰۸۱) اگر مس
موجر حق فسخ دارد، و اگر منفعت را در اختيار او قرار داده باشند و مدت 

سپري شده باشد، اجرت تعيين شده را مي تواند مطالبه نمايد. 
 (مسألة ۲۰۸۲) در صورت امتناع مستأجر از اجرت و سپري شدن مّدت، 
ــخ كند و از او اجرة املثل مطالبه كند يا نه ؟  آيا موجر مي تواند اجاره را فس
محّل اشكال است. در صورت منازعه بنابر احتياط واجب بايد مصالحه كنند. 
ــّخص داشته باشد   (مســألة ۲۰۸۳) اگر منفعت مورد اجاره وقت مش
ــد، اجرت بر گردن مستأجر  ــتأجر قرار داده باش و موجر آن را در اختيار مس

مستقر مي شود، اگرچه از آن استفاده نكرده باشد. 
 (مسألة ۲۰۸۴) اگر منزلي را اجاره دهند كه مثًال در ماه رمضان در آن 
سكونت كند، و موجر آن را در اين مّدت در اختيار مستأجر قرار دهد، بايد 

اجارة آن را بپردازد، اگرچه در آن سكونت نكند. 
ــيني را اجاره كند كه مثًال روز جمعه با آن   (مســألة ۲۰۸۵) اگر ماش
ــتأجر از آن استفاده  ــافرت كند، و مالك آن در اختيار او قرار دهد و مس مس

نكند تا مّدت سپري شود، بايد اجاره اش را بپردازد. 
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ــخصي اجير شود كه مثًال روز جمعه در منزل   (مســألة ۲۰۸۶) اگر ش
ــخص حضور پيدا كند و همة  ــي بّنائي كند و روز جمعه در منزل آن ش كس
زمان كار را در اختيار صاحب خانه باشد و او كاري به او محّول نكند، بايد 

اجرت او را بپردازد.
ــود كه لباس شخصي را بدوزد، به   (مســألة ۲۰۸۷) اگر كسي اجير ش
ــتقر مي شود، اگرچه هنوز  مجّرد دوختن آن اجرت بر عهدة مالك لباس مس

آن را تسليم نكرده باشد.
 (مسألة ۲۰۸۸) اگر كسي اجير شود كه ماشين كسي را تعمير كند، به 
ــين مستقر مي  ــده بر گردن صاحب ماش مجرد تعمير كردن، اجرت تعيين ش

گردد، اگرچه ماشين را تحويل نداده باشد. 
ــليم لباس و  ــده اگر خّياط از تس  (مســألة ۲۰۸۹) در دو مثال ياد ش
ــين ناتوان شود، اجرت او ساقط نمي شود، ولّي اگر  مكانيك از تحويل ماش
ــد، قيمت دوخته شدة لباس و تعمير شدة  در نگهداري آن كوتاهي كرده باش

ماشين را به مالك آنها ضامن مي شود. 
(مسألة ۲۰۹۰) اگر پيش از آنكه موجر منفعت مورد اجاره را در اختيار 
ــتفاده از آن از بين برود و استيفاي منفعت از  ــتأجر قرار دهد، قابلّيت اس مس
آن غير ممكن شود، اجاره باطل مي گردد و اجرت به مستأجر باز مي گردد. 
ــده فرق نمي كند كه به جهت تلف  ــأله ياد ش (مســألة ۲۰۹۱) در مس
ــرقت رفتن، منع دولتي، بيماري و يا هر علت ديگري باشد، كه  ــدن، به س ش

به موجر يا مستأجر يا عامل خارجي مربوط شود. 
 (مســألة ۲۰۹۲) اگر استفادة منفعت مورد نظر در اجاره از عين مورد 
اجاره بعد از اينكه موجر آن را به مستأجر تسليم كرد ممتنع شود، اجاره الزم 
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مي گردد، و مستأجر حق استرجاع اجرت را ندارد، و منفعت از مال او فوت 
مي شود. وكسي به بدون استيفاء منفعت باعث تفويت آن شده است ضامن 

نخواهد بود، و فقط معصيت كار محسوب مي شود.
ــورد اجاره به جهت  ــتيفاي منفعت از عين م  (مســألة ۲۰۹۳) اگر اس
ــيني را براي  ــود، مثل اينكه ماش ــتأجر غير ممكن ش ــخص مس مانعي در ش
ــتفاده از آن به  ــود، پس اگر حق اس ــپس بيمار ش ــافرت اجاره كند و س مس
ــتأجر شرط شده بود، اجاره باطل مي شود، در غير اين صورت  شخص مس
مستأجر مي تواند آن را با اجرت يا بدون اجرت در اختيار ديگري قرار دهد 

تا منافعش را استيفا كند. 
ــي را براي معالجة بيماري اجير كند و بيمار   (مســألة ۲۰۹۴) اگر كس
بهبودي پيدا كند، اجاره باطل مي شود، زيرا موضوع اجاره از بين رفته است، 
خواه بهبودي به موجر مستند باشد، يا به صورت غير اختياري انجام يافته باشد. 
ــد، پس يك   (مســألة ۲۰۹۵) اگر عين مورد اجاره كلي غير معين باش
ــتفاده از آن غير ممكن شود، اجاره  ــتأجر كند و اس ــليم مس فرد از آن را تس
ــود، بلكه موجر مي تواند فرد ديگري را به او تسليم كند. ولّي  باطل نمي ش
ــخصي باشد و استفاده از آن غير ممكن شود، اجاره  اگر مورد اجاره فرد مش

باطل مي شود. 
 (مســألة ۲۰۹۶) عين مورد اجاره تا مّدتي كه در دست مستأجر است 
در دست او امانت است و همة احكام امانات كه در باب وديعه بيان خواهد 
شد، در مورد آن جاري مي شود. و لذا ضامن نمي باشد، مگر در صورتي كه 

در نگهداري آن كوتاهي كند و يا در استفاده از آن زياده روي نمايد. 
 (مسألة ۲۰۹۷) در اجاره موجر مي تواند شرط كند كه مستأجر مطلقًا 
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ضامن باشد، در اين صورت شرط او نافذ مي باشد. 
 (مسألة ۲۰۹۸) لباسي كه به خّياط داده تا بدوزد در دست او امانت است 
و ضامن نمي شود جز هنگامي كه كوتاهي، زياده روي و يا شرط شده باشد.

ــپارند كه آن را تعمير  ــيني كه به مكانيك مي س  (مســألة ۲۰۹۹) ماش
ــت و ضمانت ندارد، مگر در صورت كوتاهي،  ــت او امانت اس كند، در دس

زياده روي و يا شرط قبلي.
 (مسألة ۲۱۰۰) خياط، قّصاب، خّتان و يا هر شخص ديگري كه اجير 
ــدودي برايش تعيين  ــته انجام دهد، و ح ــده تا كاري را به صورت شايس ش

نشده، اگر خراب كند، ضامن مي شود. 
 (مسألة ۲۱۰۱) اگر براي اجير حدودي تعيين شود، اگر از حد تجاوز 
ــد، ولّي اگر در محدوده حدود تعيين شده  كند و خراب كند ضامن مي باش

كار كند و خراب شود، ضامن نيست. 
ــده تا كاري را به طرز  ــي كه به او اجازه داده ش  (مســألة ۲۱۰۲) كس
ــت، اگرچه اجير نباشد، حّتي  ــته انجام دهد، اگر خراب كند ضامن اس شايس
ــد ).  ــدون مزد و به قصد خدمت انجام داده باش ــد ( يعني ب ــر متبّرع باش اگ
ــك و دامپزشك، اگر شخصًا به معالجه مباشرت   (مسألة ۲۱۰۳) پزش
ــند، مثل مواردي كه به وسلية تزريق سرم، آمپول، پانسمان، عمل  داشته باش
جّراحي، دياليز، تنقيه، شستشوي داخل بدن، ماليدن كرم و پماد و امثال آنها 
به بدن انسان و حيوان در معالجة بيمار مباشرت دارند، مطلقًا ضامن هستند. 
 (مســألة ۲۱۰۴) همچنين پزشكي كه نظارت مستقيم دارد، و استفاده 
ــد، مانند بيماراني كه در بيمارستان  از دارو در هر وعده با نظارت او مي باش
ــتري هستند و يا همانند كودكان و رواني ها كه از خود  تحت نظارت او بس
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اختيار و استقالل ندارند و منحصرًا با صالحديد آن پزشك دارو مصرف مي 
كنند، نيز ضامن هستند.

ــكي كه بيمار را ويزيت مي كند و   (مســألة ۲۱۰۵) پزشك و دامپزش
نسخة مي نويسد، ولّي نظارت مستقيم ندارد و بيمار در استفاده از نسخه او 

استقالل رأي دارد، نيز بنابر احتياط واجب ضامن مي باشد. 
 (مســألة ۲۱۰۶) پزشك و دامپزشكي كه در مقام مشورت در مشاورة 
پزشكي شركت نموده، نظر خود را در مورد مريض اعالم مي كنند و دخالتي 

در درمان او ندارند، ضامن نمي باشند. 
 (مســألة ۲۱۰۷) اگر پزشك و دامپزشك، از بيمار، ولّي بيمار و مالك 

حيوان، نامه و تعّهد عدم ضمان بگيرد، ضمان از آنها برداشته مي شود. 
 (مسألة ۲۱۰۸) اگر ولّي بيمار يا مالك حيوان هنگام ويزيت و معاينة 
ــك و دامپزشك حضور داشته باشند و به آنها تفهيم شود كه حال بيمار  پزش
ــوند، و درمان  ــن داروها صرفًا به اميدي تجويز مي ش ــت و اي خطرناك اس

قطعي بيمار نمي باشد، براي سقوط ضمان كافي است. 
 (مسألة ۲۱۰۹) ظاهرًا در هر موردي كه كسي براي كسي تالش مي كند 
و برائت خود را از ضمان ابراز مي كند، ضامن نمي باشد، مگر اينكه كوتاهي 
كرده باشد، كه در اين صورت اعالم برائت، براي سقوط ضمان كافي نيست. 
ــتاري كه زير نظر دكتر كار مي كند و دستور او   (مســألة ۲۱۱۰) پرس
ــرم، پانسمان  را در مورد مريض اجرا مي كند، اگر از طريق تزريق آمپول، س
ــتقيم داشته باشد و يا بيماران  ــتفادة مريض از دارو دخالت مس و غيره در اس
ــود را بخورند، در دو مورد  ــتور بدهد كه داروي خ رواني و كودكان را دس

ضامن هستند :
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۱ ) از طرف بيمار، يا ولّي بيمار در اجراي دستور پزشك مأذون نباشند.
۲ ) از رهنمودهاي پزشك تجاوز كند و بدون اجازة بيمار يا ولّي بيمار، 

در درمان بيمار زياده روي كند. 
 (مسألة ۲۱۱۱) اگر پاي حّمال بلغزد و بار از روي سر و يا روي دوش 
او بيفتد و تلف شود، ضامن مي شود مخصوصًا در مواردي كه كوتاهي كرده 

باشد، مثل اينكه :
۱ ) از وضع خود آگاه باشد كه غالبآ پايش مي لغزد و مي افتد، در عين 

حال اقدام به حمل كاال كند. 
۲ ) راه ناهموار را انتخاب كند. 

۳ ) بيش از حد متعارف شتاب كند. 
۴ ) هر نوع كوتاهي و يا زياده روي در حمل بار مرتكب شود. 

ــي عصا و يا  ــد مانند اينكه كس بله اگر لغزش به جهت امر عرضي باش
ــر راه او قرار دهد، كه سبب لغزش او شود، در اين صورت  ــنگي را در س س
ضامنتش محل اشكال است. و همچنين در موارد لغزيدن بطور متعارف اگر 

اجاره مبتني بر عدم ضمان بنحو شرط ضمني باشد.
 (مسألة ۲۱۱۲) اگر اجير اّدعا كند كه جنس طوري تلف شده كه موجب 
ضمان نبوده، مثل سرقت، آتش سوزي و غرق شدن بدون كوتاهي؛ پس اگر 
براي اّدعاي او قرايني باشد، از قبيل اينكه همزمان با آن، موارد ديگري نيز به 
سرقت رفته باشد، و يا مورد اعتماد باشد، يا بّينه ( دو شاهد عادل ) بياورد، 
ــود، در غير اين صوت مي توان او را ضامن دانست.  اّدعايش پذيرفته مي ش
ــد، بنابر احتياط  ــوگند ياد كن ــر در فرض باال س  (مســألة ۲۱۱۳) اگ

استحبابي اّدعايش پذيرفته مي شود. 
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 (مســألة ۲۱۱۴) اگر در اجاره صريحًا يا ضمنًا مشخص شود كه بايد 
ــود و يا قراين بر آن داللت كند،  ــتأجر شخصًا از منافع آن برخوردار ش مس
ــي تواند آن را به ديگري اجاره دهد، در غير اين صورت مي تواند آن را  نم

به شخص ديگري اجاره بدهد. 
 (مسألة ۲۱۱۵) در مواردي كه عين در اختيار مستأجر قرار مي گيرد، 
نمي تواند آن را در اختيار كسي كه او را امين نمي داند قرار دهد، و اگر اقدام 

به چنين كاري كند ضامن است. 
 (مسألة ۲۱۱۶) اگر كسي اجير شده كه لباسي را بدوزد و يا ساختماني 
ــازد، اگر شرط مباشرت نشده باشد، مي تواند ديگري را براي اين كار  را بس
ــليم عين به  ــت كه مبتني بر تس اجير كند، ولكن اگر اجاره بلحاظ منافعي اس
ــت، و اگر  ــت، در اين صورت اجاره بدون اذن موجر نافذ نيس ــتأجر اس مس
ــد بايد مستأجر دوم به نظر  مالك اجازه دهد ويا اجارة اول مبتني بر اين باش

مستأجر اول ثقه بوده و گرنه بايد از مالك اجازة خاص گرفته شود.
ــده كه  ــرط نش ــي كه چيزي را اجاره كرده و ش  (مســألة ۲۱۱۷) كس
ــان مبلغ و يا كمتر از آن  ــتفاده كند، مي تواند آن را به هم ــودش از آن اس خ
ــي تواند ، مگر اينكه  ــتر از آن نم ــخص ديگر اجاره بدهد. ولّي به بيش به ش
ــده باشد، از قبيل  ــد، و يا هزينه اي را متحمل ش كاري در آن انجام داده باش
نقاشي كردن ساختمان و اصالح كردن خرابيهاي آن. وگرنه در خانه و مغازه 
ــت و بنابر احتياط  ــتي جايز نيس و چراگاه، بلكه بنابر احتياط واجب در كش
ــتحبابي بويژه زمين و آسياب در هيچ عين ديگر به بيشتر از اجرت اولي،  اس

اجاره ندهد. 
 (مســألة ۲۱۱۸) كسي كه اجير شده چيزي را براي كسي انجام دهد، 
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ــد، نمي تواند به كمتر از اجرت تعيين شده،  ــرت نشده باش ــرط مباش اگر ش
ــر اينكه كاري در آن انجام داده  ــخص ديگري را بر آن كار اجير كند، مگ ش

باشد، مثًال لباس را بريده باشد، يا پي هاي ساختمان را كنده باشد. 
ــده كه لباسي را براي كسي بدوزد   (مســألة ۲۱۱۹) اگر كسي اجير ش
ــخص ديگري  ــد، اگر ش و مواّد الزم از نخ و دگمه و غيره بر عهدة اجير باش
را به مبلغ كمتري براي دوختن آن اجير كند، ولّي مواد الزم را در اختيار او 

بگذارد، مانعي ندارد.
 (مسألة ۲۱۲۰) اگر كسي با شرايط خاّصي اجير شده، مثل اين كه آن 
كار را در فالن زمان، در فالن مكان، با فالن ابزار و امثال آن انجام دهد، و اجير 
ــرايط توافق شده انجام دهد، در اينجا دو صورت است : آن را بر خالف ش

۱ )جبران آن براي اجير ممكن نباشد، ولو از اين جهت كه مّدت تعيين 
شده سپري شده باشد، در اين صورت اجاره باطل مي شود و اجير در مقابل 

كاري كه انجام داده مستحق اجرت نمي شود. 
ــه اي پيراهن بدوزد  ــده تا از پارچ  (مســألة ۲۱۲۱) اگر خياط اجير ش
ــد، بايد  ولّي او از آن قبا دوخت، اگر قيمت پارچه با اين كار پايين آمده باش

تفاوت قيمت آن را بپردازد. 
 (مسألة ۲۱۲۲) اگر در فرض باال قيمت لباس باال رفته باشد، پس اگر 
اجير عمدًا بر خالف قرارداد رفتار كرده باشد در مقابل عملش مستحق هيچ 
اجرتي نمي باشد، ولّي اگر از روي اشتباه اين كار را انجام داده باشد، ظاهر 
ــت كه به مقداري كه موجب باال رفتن قيمت آن لباس شده مستحق  اين اس

اجرت مي شود. 
۲ )جبران آن براي اجير ممكن باشد، مثل اينكه زرگري اجير شده تا از 
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ــتبند بسازد، ولّي گردنبند ساخته است، و مدت اجاره تمام نشده  طالئي دس
است، در اينجا چند صورت هست :

۱ ) اگر عمدًا بر خالف رفتار كرده، اجاره باطل نمي شود، بلكه بايد آن 
را آب كند و مطابق قرارداد از آن دستبند درست كند. 

۲ ) اگر اشتباهًا گردنبند درست كرده و قيمت جنس با اين كار باال نرفته 
است، در اينجا نيز هم بايد آب كرده مطابق قرارداد بسازد. 

۳ ) ولّي اگر اشتباهًا گردنبند ساخته و قيمت جنس با اين كار باال رفته 
ــپس از آن دستبند بسازد به  ــت. در اينجا اگر بخواهد آن را آب كند و س اس
اجير ضرر مي خورد، چون نتيجة كارش ضايع مي شود، اينجا از باب تزاحم 
ــت كه بايد با يكديگر كنار بيايند و رضايت يكديگر را به دست  دو حق اس

آورند. اگر ممكن نشود به حاكم شرع رجوع كنند. 
 (مسألة ۲۱۲۳) اگر كسي را براي كاري اجير كنند و يك شرط زايد بر 
آن با او بكنند، او كار را انجام دهد، ولّي از آن شرط تخّلف كند اجاره صحيح 
است و اجير مستحق اجرت مي باشد، جز اينكه صاحب كار مي تواند اجاره 
را فسخ كند، اجرت را از او پس بگيرد و به او اجرت المثل پرداخت نمايد. 
 (مسألة ۲۱۲۴) به طور كلي هر اجاره اي كه شرطي در ضمنش شده باشد، 
ــرط موجب بطالن اجاره نمي شود، بلكه صاحب شرط حق فسخ  تخلف ش
دارد و اگر فسخ كند به جاي اجرت تعيين شده، اجرت المثل پرداخت مي كند. 
 (مسألة ۲۱۲۵) اگر براي كار خاصي اجير شود و از تكميل آن ناتوان 

گردد، به مقداري كه از آن انجام داده، مزد دريافت مي كند. 
ــود كه قابل تقسيط  ــي براي عملي اجير ش  (مســألة ۲۱۲۶) اگر كس
ــد، مثًال براي انجام دادن حج، عمرة رجبّيه، زيارت نيمه شعبان و امثال  نباش
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آنها اجير شود، اين كار را انجام دهد ولّي به نتيجة مطلوب نرسد، مثل اينكه 
ــد، بنابر احتياط واجب بايد صلح  ــپري شدن ايام حج به مّكه برس پس از س
ــه آن كار را يكبار با  ــداري از اجرت رضايت دهند، مثل اينك ــد و به مق كنن
ــته باشد، قيمت  حصول نتيجه و يك بار بدون حصول نتيجه اگر قيمتي داش

گذاري كنند و به آن مقدار از اجرت تعيين شده مصالحه كنند.
ــام داده و به نتيجه  ــرض باال كاري كه انج  (مســألة ۲۱۲۷) اگر در ف

نرسيده، هيچ قيمتي نداشته باشد، اجير مستحق اجرت نمي شود. 
*  *  *

بخش تكميلي
احكام سرقفلي

پس از سپري شدن مّدت اجاره، مستأجر هيچ حّقي در عين مورد اجاره 
ندارد و بايد آن را در صورت مطالبة مالك به صاحبش برگرداند، مگر اينكه 
شرط كرده باشند، يا قراردادي بسته باشند كه مستأجر بر اساس آن قرارداد در 
آن عين حق پيدا كند، مانند حق « سرقفلي » كه در زمان ما رايج شده است. 
ــتأجر در مقابل پرداخت   (مســألة ۲۱۲۸) سرقفلي حّقي است كه مس
ــبت به مورد اجاره پيدا مي كند و نسبت به اجارة آن عين  پولي به مالك نس

حق اولويت را به خود اختصاص مي دهد. 
 (مسألة ۲۱۲۹) احكام زير در مورد سرقفلي الزم به ياد آوري است :

۱ ) سرقفلي مانند ديگر حقوق مالي است، از جمله استفاده هايي است 
كه خمس به آن تعلق مي گيرد. 

 (مسألة ۲۱۳۰) سرقفلي قابل انتقال است و لذا با اجارة مالك، يا بدون 
آن، بر حسب آنچه هنگام پرداخت حق سرقفلي توافق كرده باشند، مي توان 
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آن را به ديگري فروخت. 
ــتأجر در مواردي است كه در سالهاي بعدي  ۲ ) حق اولويت براي مس
ــته باشد، پس اگر به دالئلي  آمادگي اجاره كردن و پرداخت اجاره بها را داش
چون زندان، تبعيد و امثال آنها حضور نداشته باشد حق اولويتش ساقط مي 

شود و مالك به تنهايي مي تواند در مورد آن عين تصميم بگيرد. 
 (مسألة ۲۱۳۱) اگر هنگام پرداخت پول و قرارداد سرقفلي، شرط كنند 
حق اولويت او همواره محفوظ باشد و مالك هرگز در تصميم گيري مستقل 

نباشد، در اين صورت حّقش ساقط نمي شود. 
۳ ) مالك در سالهاي بعدي مي تواند مبلغ اجاره را اضافه كند، به شرط 
ــرارداد روال ديگري را  ــود، مگر اينكه در ق ــتر نش اينكه از اجرت المثل بيش

شرط كرده باشند، آنگاه طبق روال تعيين شده رفتار مي كنند. 
 *  *  *
خاتمه

راه هاي ديگر استفاده از منافع
راه بهره گيري از منافع كاال و اجرت گرفتن در مقابل استيفاي منفعت، 
ــود دارد كه در اين  ــت، بلكه راههاي ديگري نيز وج ــر به اجاره نيس منحص

فصل بيان مي گردد.
ــد با بحث اجاره  ــة اين راهها كه بيان خواهد ش  (مســألة ۲۱۳۲) هم
مشترك هستند در اين كه بايد ضوابط تعيين شده در مكاسب محّرمه رعايت 

گردد تا اجرت به دست آمده حالل باشد. 
و اينك مطالب اين فصل را در دو مبحث بيان مي كنيم :

*  *  *
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مبحث اول
استفاده از منافع با ضمانت اجرت آنها

 (مسألة ۲۱۳۳) هر كس از ديگري انجام كار و يا در اختيار قرار دادن 
منفعتي را مطالبه كند، كه اين كار يا منفعت از نظر عرف ماليت داشته، و طرف 
ــتة او را تأمين كند، اجرت اين عمل و يا منفعت را بايد به او بپردازد.  خواس
 (مســألة ۲۱۳۴) اگر بيمار به دكتر بگويد: مرا معالجه كن، يا پياده به 
صاحب مركب بگويد: مرا سوار كن، يا صاحب پارچه به خياط بگويد : اين 
را بدوز، يا طالب كاال به دّال ل بگويد : فالن كاال را براي من خريداري كن 
ــه بگويد : اجازه بده من  ــبانگاه در خانه اي را بكوبد به صاحب خان ــا ش و ي
اينجا بخوابم و امثال اينها. در همة اين موارد اگر طرف مقابل خواسته او را 

تأمين نمايد، بايد اجرت آن را بپردازد، به چند شرط :
۱ ) مطالبه كننده كودك، ديوانه و يا سفيه نباشد، تا حق تصّرف در مال 

خود داشته باشد. 
ــدف او اين بوده كه كار را مجاني  ــد مبني بر اين كه ه ۲ ) قرايني نباش
ــتحق اجرت نمي شوند، بلكه طرف  براي او انجام دهند، در اين صورت مس
ــواب منفي دهد، و نمي تواند با  ــي تواند آن را مّجاني انجام دهند و يا ج م

اشاره و كنايه به او بفهماند كه اجرت مي خواهد و سپس اجرت بگيرد. 
۳ ) طرف در برآوردن خواستة او قصد تبّرع و مّجاني نداشته باشد، در 
اين صورت مستحق اجرت نمي شود و حق مطالبة اجرت را ندارد، به شرط 

اينكه به جهت كودكي، ديوانگي و سفاهت تصّرفش غير نافذ نباشد. 
ــألة پيشين گفتيم، بر هيچ   (مســألة ۲۱۳۵) همة مثال هايي كه در مس
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ــتيفاي  ــت و لذا طرفين مي توانند پيش از اس يك از عقود الزمه منطبق نيس
ــده  ــته را به هم بزنند، مگر اينكه عرفًا چنين متعارف ش منفعت، اين خواس
ــروع به آن هرگز آن را به هم نزنند، در اين صورت بايد  ــد كه پس از ش باش

مطابق عرف رفتار كنند. 
 (مسألة ۲۱۳۶) اگر پزشك اجرت ويزيت را در تابلوئي نوشته باشد، 
ــد، يا  ــته باش ــت نوش يا صاحب هتل قيمت غرفه و يا تختخواب را در ليس
ــته و يا اعالم كرده باشد، كسي كه از آنها  ــين اجرت آن را نوش صاحب ماش

استفاده مي كند، بايد اجرت اعالم شده را بپردازد. 
 (مســألة ۲۱۳۷) در مواردي كه اجرت اعالم نشده، اگر مراجعه كننده 
ــان اجرت را بايد  ــند، هم ــد و با يكديگر به توافق برس ــرت آن را بپرس اج

بپردازد، در غير اين صورت بايد اجرت المثل پرداخت نمايد. 
 (مسألة ۲۱۳۸) به كار گرفتن كارگر پيش از تعيين اجرت مكروه است.

 (مســألة ۲۱۳۹) اگر صاحب كاالئي مثل پاركينگ، حمام، مسافرخانه 
ــتفاده مي دهد، كسي  ــخص به همه اجازة اس و اتوبوس، در مقابل قيمت مش
ــتفاده مي كند بايد اجرت آن را بپردازد. و اگر قيمت مشخص  كه از آنها اس

نشده باشد، بايد اجرت المثل آن را پرداخت نمايد. 
 (مســألة ۲۱۴۰) ظاهرًا همين حكم در مواردي كه با استيفاي منفعت 
ــود، پس اگر كسي وارد رستوران، كافه،  عين از بين مي رود نيز جاري مي ش
ــيدنيها استفاده مي كند، و  ــاندويچي و امثال آن شده، از خوردنيها و نوش س
قصد مجاني بودن در كار نيست، اگر قيمت اغذيه تعيين شده هست، بايد آن 
قيمت را بپردازد، و اگر مشخص نباشد بايد اجرت المثل را پرداخت نمايد. 
 (مســألة ۲۱۴۱) آنچه در زمان ما در رستورانها رايج است، دادوستد 
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نيست تا احكام بيع در آنها جاري شود، بلكه اجازة استفاده در مقابل قيمت 
تعيين شده مي باشد و لذا احكام ياد شده در آنها جاري مي باشد. 

 *  *  *
مبحث دّوم

ُجعاله
جعاله آنست كه انسان مبلغ معّيني را به عهده بگيرد در مقابل هر كسي 

كه كار مشخصي را براي او انجام دهد. 
ــد،   (مســألة ۲۱۴۲) حق جعاله بايد به عنوان مزد و در مقابل كار باش
ــن انجام دهد، من اين مبلغ را  ــس اگر بگويد هر كس فالن كار را براي م پ
ــد، بلكه صرفًا يك وعده است و وفا  به او اهدا مي كنم، اين جعاله نمي باش

كردن به آن واجب نيست.
ــت و نياز به قبول ندارد، بلكه   (مســألة ۲۱۴۳) جعاله از ايقاعات اس

ايجاب و ايجاد انگيزه از سوي پيشنهاد كننده كافي است. 
 (مسألة ۲۱۴۴) ايجاب در جعاله بر دو نوع است :

۱ ) خاص. 
۲ ) عام.

خاص آنست كه به شخص معيني بگويد : اگر لباس مرا بدوزي به تو 
۱۰۰۰ تومان مي دهم، يا اگر مسجد را جارو بزني به تو اين مقدار مي پردازم. 
ــب فراري ام را برگرداند به او  ــت كه مثًال بگويد : هر كس اس عام آنس
۱۰۰۰ تومان مي دهم، يا بگويد : هر كس خطر حيوان درنده، يا خطر دشمن 

و يا خطر سيل را از اين شهر بر طرف كند، فالن مبلغ به او مي پردازم. 
 (مسألة ۲۱۴۵) جعاله پرداز بايد كسي باشد كه تصّرفش در مال خود 
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ــفيه باشد، نفوذ جعاله اش نياز به  ــد، پس اگر كودك، ديوانه و يا س نافذ باش
اذن ولّي دارد، و در غير اين صورت باطل مي شود و چيزي به عامل ( انجام 

دهنده ) تعلق نمي گيرد. 
 (مسألة ۲۱۴۶) در عامل، يعني كسي كه خواسته جعاله پرداز را به جا 
ــرط نيست، بلكه اگر كودك و يا ديوانه هم  مي آورد، جايز التصّرف بودن ش
آن كار را انجام دهد مستحق اجرت مي شود. با اين تفاوت كه اگر جعاله به 
صورت خاص باشد، يعني جعاله پرداز بالخصوص به او كار را ارجاع داده 
باشد، بايد از دو مبلغ تعيين شده در جعاله و اجرت المثل بيشترين را بپردازد. 
 (مســألة ۲۱۴۷) در جعاله الزم نيست جعاله پرداز ذينفع باشد، بلكه 
صرف عالقمند بودن وي به كار مورد نظر كافي است، اگرچه براي مصلحت 
ديگري باشد، پس اگر بگويد : هر كس لباس زيد را بدوزد، فالن مبلغ به او 

مي پردازم، جعاله صحيح است. 
ــده  ــه اگر فقط مصلحت كارگزار منظور ش  (مســألة ۲۱۴۸) در جعال
ــت را بشويي فالن  ــد، باز هم مانعي ندارد، مثل اينكه بگويد : اگر لباس باش

مبلغ مي پردازم.
 (مسألة ۲۱۴۹) به كارگزار هنگامي مبلغ جعاله تعّلق مي گيرد كه كار 
ــاس جعاله انجام داده باشد، پس اگر از جعاله بي خبر باشد و يا از  را بر اس
آن غفلت بورزد، مبلغ تعيين شده در جعاله به او تعلق نمي گيرد، اگرچه در 

اين كار از كارفرما انتظار احسان داشته باشد. 
 (مسألة ۲۱۵۰) اگر كارگزار كار را به قصد تبّرع ( مجاني ) انجام دهد، 

مبلغ جعاله به او تعلق نمي گيرد. 
 (مســألة ۲۱۵۱) جعاله پرداز پيش از آنكه كارگزار به كار و مقدمات 
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آن شروع كند مي تواند از جعاله منصرف شود. 
 (مســألة ۲۱۵۲) پس از آنكه كارگزار به مقدمات كار مشغول شد، آيا 

جعاله پرداز مي تواند از جعاله برگردد يا نه ؟ محّل اشكال است. 
 (مسألة ۲۱۵۳) در كاري كه اجزاي آن به هم پيوسته است، پس از شروع 
به آن، آيا جعاله پرداز مي تواند از جعاله برگردد يا نه ؟ باز هم محّل اشكال است.

ــت، پس از   (مســألة ۲۱۵۴) در كاري كه اجزاي آن قابل تفكيك اس
ــه برگردد و كارگزار به مقدار  ــروع به كار، جعاله پرداز مي تواند از جعال ش

كاري كه انجام داده اجرت دريافت مي كند. 
*  *  *





احكام مضاربه
ــي قرارداد ببندد كه  ــت كه صاحب مال با كس مضاربه عبارت از اين اس
آن شخص با مال او تجارت كند و در مقابل، قسمتي از سود از آِن او باشد.

ــت كه مال در تمّلك صاحبش  (مســألة ۲۱۵۵) در مضاربه شرط اس
ــت،  بماند و كارگزار آن را تمّلك نكند. و در واقع او وكيل صاحب مال اس

از طرف او مي خرد و از طرف او مي فروشد. 
(مســألة ۲۱۵۶) آنچه در زمان ما رايج شده كه مالك، پول را به تاجر 
ــته  ــد و او حق هر گونه تصّرف را در آن داش ــد كه در اختيار او باش مي ده
باشد، براي خودش بخرد و براي خودش بفروشد، و در مقابل پول ذّمه اش 
به مالك مشغول باشد و قسمتي از سود را به مالك اختصاص دهد، اين كار 
ربطي به مضاربه ندارد، بلكه از اقسام قرض ربوي و حرام مي باشد، بايد از 

آن پرهيز كرد و كار را بر اساس يك ميزان صحيح شرعي پي ريزي نمود. 
ــت، در آن ايجاب و قبول  (مســألة ۲۱۵۷) چون مضاربه از عقود اس

الزم است. 
(مسألة ۲۱۵۸) ايجاب و قبول در مضاربه همانند ديگر عقود، با لفظ 

و يا هر عملي كه بر آن داللت كند، تحقق مي يابد. 
(مسألة ۲۱۵۹) در مضاربه بايد دو طرف مضاربه نافذ التّصرف باشد، 



.......................................................................... توضيح املسائل  ۴۴۶

پس اگر يكي از آنها كودك، ديوانه يا سفيه باشد، عقد او جز با اذن ولّي نافذ 
نمي شود، چنانكه در بيع گفته شد. 

 (مســألة ۲۱۶۰) مضاربه با سكه هاي طال و نقره و اسكناسهاي رايج 
ــاس حفظ رأس المال پايه گذاري شود،  زمان و هر جنس و كاالئي كه بر اس

مانعي ندارد.
 (مســألة ۲۱۶۱) اگر هزار مثقال طال به عنوان مضاربه به كسي بدهد 
كه با آن تجارت كند و اصل سرمايه محفوظ بماند و درصدي از سود از آِن 

او باشد مانعي ندارد. 
 (مســألة ۲۱۶۲) اگر خانه، كارگاه و يا دستگاهي را به عنوان سرمايه 
ــد  در اختيار او بگذارد و توافق كنند كه قيمت آن مثًال يك مليون تومان باش

و آن سرمايه باشد و درصدي از سود آن، از آِن او باشد مانعي ندارد. 
 (مســألة ۲۱۶۳) اگر مثًال خانه اي را در اختيار او قرار دهد، كه آن را 
بفروشد، پول آن را سرمايه كند و با آن تجارت نمايد و درصدي از سود آن 

را به او بدهد، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۱۶۴) اگر به كسي تور ماهي گيري بدهد، تا با آن صيد كند 
ــريك باشند، و يا ماشين در اختيار كسي قرار مي دهد كه با آن  و در صيد ش

باركشي يا مسافركشي كند و در سود حاصله شريك باشند مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۱۶۵) اگر كسي كارگاهي را در اختيار شخصي قرار مي دهد 
و شخص سّومي سرماية الزم را مي دهد، تا با آن كارخانه را راه اندازي كند 
و سود حاصله از توليد كارخانه، بين آن سه نفر مطابق قرارداد تقسيم شود، 

مانعي ندارد، جز اينكه از باب مضاربه نمي باشد. 
ــي طلب دارد و مي خواهد با او  ــان از كس  (مســألة ۲۱۶۶) اگر انس
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ــپس با او قرارداد  ــدد، بايد طلب خود را از او بگيرد س ــرارداد مضاربه ببن ق
مضاربه ببندد، پس اگر آن را قبض نكرده بخواهد با پولي كه در ذّمة اوست 

عقد مضاربه ببندد، باطل مي شود. 
 (مسألة ۲۱۶۷) اگر باطلبي كه در ذّمة بدهكار هست با شخص ديگري 

قرارداد مضاربه ببندد، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۱۶۸) در مضاربه حتمًا بايد تقسيم سود بين آنها به صورت 
مشاع و درصديـ  مثل نصف، يك سّوم، يك چهارم و امثال آنـ  باشد، ولّي 
ــزار دينار در ماه، در اين صورت  ــّخصي را تعيين كند، مثًال ه اگر مقدار مش

اجاره خواهد بود و احكام اجاره بر آن جاري مي شود. 
 (مسألة ۲۱۶۹) مقتضاي اطالق عقد مضاربه آن است كه مال در دست 
كارگزار قرار بگيرد، ولّي اگر شرط كنند كه مال در اختيار مالك بماند، مانعي 

ندارد.
 (مســألة ۲۱۷۰) مقتضاي اطالق مضاربه آن است كه هر يك از مالك 
ــخ نمايند، و لذا با مرگ هر يك  و كارگزار هر وقت بخواهند مضاربه را فس

از آنها مضاربه باطل مي شود. 
 (مسألة ۲۱۷۱) اگر براي يكي از طرفين ( مالك يا كار گزار ) حادثه اي 
ــت بدهد، از قبيل : جنون و  ــتقالل در تصّرف خود را از دس رخ دهد كه اس

سفاهت، مضاربه باطل مي شود. 
 (مسألة ۲۱۷۲) اگر براي مضاربه مّدت زماني تعيين شود، دو صورت دارد :

ــت، و پس  ــد كه آن تاريخ آخرين مّدت مضاربه اس ۱ ) منظور اين باش
ــرطي صحيح است و لكن پيش از  از آن نبايد تجارت انجام بگيرد، چنين ش

فرارسيدن آن تاريخ باز هر يك از آنها حق فسخ مضاربه را دارند. 
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۲ ) منظور اين باشد كه عالوه بر معناي ياد شده، حتمًا بايد اين مضاربه 
تا تاريخ ياد شده ادامه پيدا كند، اين شرط نيز مانعي ندارد و در اين صورت 
ــده به صورت عقد الزم در مي آيد و هيچكدام از  مضاربه تا تاريخ تعيين ش

طرفين به تنهايي نمي تواند آن را فسخ نمايد. 
 (مسألة ۲۱۷۳) در صورت دّوم، با مرگ مالك و يا حدوث عارضه اي 
ــده باطل نمي شود، ولّي با مرگ  چون ديوانگي مضاربه پيش از تاريخ ياد ش
ــود، مضاربه  ــدوث عارضه اي كه از ادامة تجارت ناتوان ش ــزار و يا ح كارگ

باطل مي شود.
ــرط كند كه كارگزار كاالي   (مســألة ۲۱۷۴) اگر مالك در مضاربه ش
ــاص و يا به قيمت  ــد، يا در زمان خاص، مكان خ ــي را خريداري كن خاص
تعيين شده اي معامالتش را انجام دهد، بايد كار گزار بر طبق آن شرط رفتار 

نمايد. 
 (مســألة ۲۱۷۵) اگر كارگزار بر خالف شرايط تعيين شده رفتار كند، 
ــت و سود  ــت اس ــت، ولّي معامله اي كه انجام داده درس ــرمايه اس ضامن س

حاصله بر طبق قرارداد تعيين شده تقسيم مي شود. 
 (مسألة ۲۱۷۶) اگر در عقد مضاربه شرايط ويژه اي تعيين نشده باشد، 
مقتضاي اطالق مضاربه آنست كه كارگزار بر طبق تشخيص خود در آن مال 
ــافرت برود يا نه ؟ نسيه معامله بكند  تصّرف مي كند، در مورد اينكه آيا مس
ــا نه ؟ چگونه از مال محافظت كند ؟ و چگونه از آن بهره برداري نمايد ؟  ي

آزاد است. 
 (مسألة ۲۱۷۷) كارگزار در مضاربه بايد تالش كند تا نزديك ترين راه 
را براي حفظ سرمايه و بهره برداري از آن، به صورت متعارف جستجو كند، 
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در غير اين صورت كوتاهي كرده و ضامن است، چنانكه بحث خواهيم كرد. 
ــدن عقد مضاربه، مالك نمي تواند  ــته ش  (مســألة ۲۱۷۸) پس از بس
شرطي را كه در قرارداد نبوده، شرط كند. مگر اينكه آن قرارداد را فسخ كند 
ــت كه  و قرارداد جديدي را با ضوابط جديدي ببندد، و اين در صورتي اس

حق فسخ داشته باشد.
 (مسألة ۲۱۷۹) خسارت پديد آمده با سود حاصله جبران مي شود و 
كارگزار پس از جبران ضرر از سود استفاده مي كند، پس اگر در يك معاملة 
ــتفاده كند، كارگزار  ــار ضرر كند و در معامله ديگري ۲۰۰ دينار اس ۱۰۰ دين

فقط از يكصد دينار اضافي سهم بر مي دارد، نه از همة ۲۰۰ دينار. 
 (مسألة ۲۱۸۰) اگر قسمتي از سرمايه پيش از شروع به كار و گردش 

يافتن مال در تجارت، تلف شود، از سود حاصله جبران نمي شود.
 (مســألة ۲۱۸۱) ولي اگر پس از شروع به كار قسمتي از سرمايه تلف 
ــود، اگر اين تلف شدن از پيامدهاي تجارت باشد، مثل اشتباه در حساب،  ش
ــدن مال التجاره در نقل و انتقال و  ــتري ها، تلف ش نپرداختن برخي از مش

امثال آنها، با سود حاصله جبران مي شود. 
 (مسألة ۲۱۸۲) اگر تلف شدن برخي از سرمايه، از پيامدهاي تجارت 
ــد، مثل اينكه مال به سرقت برود، يا انبار طعمة حريق شود، آيا از سود  نباش
حاصله جبران مي شود يا نه ؟ محّل اشكال است، و بنابر احتياط واجب بايد 
ــرط خاصي كرده باشند، در اين صورت مطابق  مصالحه كنند، مگر اينكه ش

شرط رفتار مي كنند.
 (مســألة ۲۱۸۳) اگرچه سود جبران كنندة خسارت و تلف مي باشد، 
ــت، پس اگر در  ــّي اينكه در چه مدتي آن را جبران كنند، تابع قرارداد اس ول
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ضمن عقد به صراحت يا به طور ضمني و يا بر حسب عرف و عادت وقت 
ــود حاصله آن، ضرر يا تلف را جبران  ــخص باشد، در آن مّدت با س آن مش

مي كنند، چنانكه در مسأله بعدي توضيح داده مي شود. 
ــرارداد ببندند كه در پايان هر   (مســألة ۲۱۸۴) اگر مالك و كارگزار ق
سال به حساب خود برسند و سهم خود را از سود تجارت برداشت نمايند، 
در اين صورت ضرر و تلف هر سالي نيز از سود آن سال جبران مي شود. 
 (مسألة ۲۱۸۵) اگر توافق كنند كه پس از انجام هر معامله اي حساب 
خود را تصفيه كنند، ضرر و تلف هر معامله نيز از سود همان معامله جبران 

مي گردد.
 (مسألة ۲۱۸۶) اگر در عقد مضاربه، در اين رابطه چيزي تعيين نشده 
ــت كه تا پايان وقت مضاربه، براي جبران تلف و ضرر  ــد، ظاهر اين اس باش
فرصت باقي است. پس اگر براي پايان وقت مضاربه مّدتي تعيين نشده باشد 
ــخ كنند و در آن  مالك و يا عامل هر وقت كه بخواهند مي توانند آن را فس

موقع سود تثبيت مي شود. 
 (مســألة ۲۱۸۷) اگر در عقد مضاربه وقتي براي تصفية حساب تعيين 
ــدن آن  ــپري ش ــد، ولّي براي مضاربه مّدتي را تعيين نمايند، پيش از س نكنن
مّدت سود تثبيت نمي شود، مگر اينكه پيش از فرارسيدن مّدت، بر فسخ آن 

توافق كنند. در اين هنگام سود نيز تثبيت و تقسيم مي شود. 
ــود و يا خسارتي در آن رخ   (مســألة ۲۱۸۸) اگر مال مضاربه تلف ش
ــرط هاي تعيين شده از طرف  ــت، مگر اينكه با ش دهد، كارگزار ضامن نيس
ــألة ۲۱۷۴ بيان  ــك مخالفت نمايد، يا از مقتضاي وظيفة خود، كه در مس مال

گرديد، خارج شده باشد، و تلف در اثر مخالفت و يا زياده روي او باشد. 
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 (مســألة ۲۱۸۹) اگر كارگزار از مقتضــاي عقد مضاربه بيرون برود و 
ــود يا خسارتي در آن پديد آيد، ولّي اين تلف يا خسارت به  جنس تلف ش

زياده روي او مستند نباشد، ظاهرًا ضامن نيست. 
ــده در ضمن عقد  ــر كارگزار از ضوابط تعيين ش  (مســألة ۲۱۹۰) اگ
ــارتي پديد آيد ولّي به مخالفت  ــود يا خس ــرپيچي كند و جنس تلف ش س
ــت يا نه ؟ محّل اشكال است و بنابر احتياط  ــتند نباشد، آيا ضامن اس او مس

واجب مصالحه نمايند. 
ــرط كند كه اگر بدون كوتاهي و   (مســألة ۲۱۹۱) مالك نمي تواند ش
سهل انگاري كارگزار، مال تلف شود و يا خسارتي در آن پديد آيد، كارگزار 
ــرطي بكند مضاربه تبديل به قرض مي شود و  ــد، و اگر چنين ش ضامن باش
حكم قرض را پيدا مي كند و در نتيجه مالك در سود حاصله سهمي نخواهد 

داشت و همة سود مربوط به كارگزار مي شود. 
 (مسألة ۲۱۹۲) با كافر ذّمي، بلكه با مطلق كافر، قرارداد مضاربه بستن 

مكروه است. 
*  *  *





احكام مزارعه و مساقات
در اينجا سه مبحث است :

مبحث اّول
احكام مزارعه

مزارعه قراردادي است كه بين مالك زمين و شخص ديگري منعقد مي 
ــت نمايد و قسمتي از محصول آن زمين، از آِن او  ــود، تا وي زمين را كش ش

باشد.
(مسألة ۲۱۹۳) در مزارعه پنج شرط الزم است :

۱ ) محصول بين زارع و مالك مشاع باشد، يعني سهم زارع نصف، يك 
سّوم، يك چهارم و امثال آن باشد. 

(مسألة ۲۱۹۴) اگر براي يكي از آنها مقدار مشّخصي تعيين شود، مثًال 
گفته شود كه يك خروار از محصول، از آِن يكي و بقّيه از آِن ديگري باشد، 

چنين قراردادي باطل است. 
ــه زارع اجاره بدهد و در مقابل  (مســألة ۲۱۹۵) اگر مالك زمين را ب
پول و يا جنس مشخصي به عنوان اجرت تعيين شود، مانعي ندارد، به شرط 
ــألة ۲۰۶۴ تا ۲۰۶۸ ــد، به تفصيلي كه در مس اينكه از حاصل آن زمين نباش

بيان گرديد. 
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 (مسألة ۲۱۹۶) مالك يا زارع در مزارعه مي توانند عالوه بر سهم خود 
ــرط كنند، ولّي بنابر  از محصول زمين، چيز ديگري را نيز از نقد و جنس ش

احتياط واجب از محصول آن زمين نباشد. 
۲ ) در مزارعه بايد به تناسب زراعتي كه با آن زمين تناسب دارد، مّدت 

تعيين شود. 
ــت بر اساس ماه،   (مســألة ۲۱۹۷) تعيين مّدت در مزارعه ممكن اس
ــال، فصل و يا تعداد زراعت و برداشت محصول تعيين شود، تا در مورد  س

زراعت متناسب ابهامي نباشد. 
ــه اين صورت كه در  ــد، ولو ب ــّخص باش ۳ ) در مزارعه بايد زمين مش
ميان دو قطعه زمين مخير باشد، كه هر كدام را كه بخواهد انتخاب نمايد. تا 

ابهامي در كار نباشد. 
ــود كه هر يك از : تخم، ابزار، ادوات،  ــخص ش ۴ ) در مزارعه بايد مش
ــت  ــت. اينها را ممكن اس كارگر و هزينة كندن نهر و امثال آن بر عهده كيس
صريحًا در قرارداد مشخص كنند و يا به عرف و عادت محّل محّول نمايد. 
ــته باشد، و توان  ــتگي داش ۵ ) در مزارعه بايد زمين براي زراعت شايس

ديگر مقدمات آن نيز فراهم باشد. 
 (مسألة ۲۱۹۸) اگر در قسمتي از زمين از كشت مانع باشد، آن مقدار 
از قرارداد باطل مي شود و در مورد بقية آن براي هر دو طرف خيار تبّعض 
صفقه ثابت مي شود، اگر قرارداد بر مجموع به هم پيوسته مقّرر شده باشد. 
 (مســألة ۲۱۹۹) در مزارعه شرط نيست كه كارفرما مالك زمين باشد، 
ــد، مانند مستأجر،  ــت مالك منفعت و يا صاحب اختيار باش بلكه ممكن اس

ولّي كودك و متوّلي وقف. 
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 (مســألة ۲۲۰۰) مي توان زمين را براي زراعت عاريه گرفت، در اين 
صورت عاريه گيرنده نقش مالك را با كشاورز ايفا مي كند. 

 (مســألة ۲۲۰۱) اگر در عقد مزارعه بر زراعت خاّص، زمان خاص، 
ــت، مگر با  ــت خاص و امثال آنها توافق كنند، مخالفت با آن جايز نيس كيفي

رضايت ديگري. 
 (مســألة ۲۲۰۲) هيچيك از مالك و كشاورز پس از عقد مزارعه نمي 

توانند طرف مقابل را به شرط ديگري وادار سازند. 
ــرايط مقرر در ضمن عقد را   (مســألة ۲۲۰۳) اگر كشاورز يكي از ش
ــي و زيربنائي مزارعه باشد، مثل  ــائل اساس ــرط از مس رعايت نكند، و آن ش
اينكه زمين ديگري را بكارد، يا زراعت ديگري را انتخاب كند، مزارعه باطل 

مي شود. 
ــبب مخالفت كشاورز باطل   (مســألة ۲۲۰۴) هنگامي كه مزارعه به س

شود، پيامدهايي دارد كه در زير شرح مي دهيم :
ــود، و زمين در  ــيلة اين زراعت در زمين نقصي ايجاد ش ۱ ) اگر به وس

تصّرف زارع باشد، ضامن آن نقص حاصله مي باشد. 
ــة محصول به مالك مربوط مي  ــد، هم ۲ ) اگر بذر از آن مالك مي باش

شود و كشاورز سهمي در آن ندارد. 
۳ ) اگر به سبب مخالفت كشاورز نقصي در بذر و يا هر چيز مربوط به 

مالك پديد آمده باشد، بايد از عهدة آن بر آيد. 
ــة محصول به او تعّلق مي يابد، پس  ــد، هم ۴ ) اگر بذر از آِن زارع باش
ــت كه اجازه دهد تا موقع فرا  ــد مالك موظف اس اگر مخالفتش عمدي نباش
رسيدن درو در زمين او بماند، ولو در مقابل اجرت، مگر اينكه متضّرر شود. 
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ــد محصول را بكند و دور  ــد، مالك مي توان ولّي اگر مخالفتش عمدي باش
بريزد. 

 (مسألة ۲۲۰۵) اگر كشاورز در مسائل غير اساسي مخالفت كند، مثل 
ــتر آب بدهد،  اينكه توافق كرده بودند كه مثًال ده بار آب بدهد، كمتر يا بيش

مزارعه باطل نمي شود، جز اينكه مالك حق فسخ دارد. 
 (مســألة ۲۲۰۶) اگر در فرض ياد شده فسخ كند، پس اگر بذر از آن 
ــد، هّمة محصول از آِن او مي باشد و به كشاورز اجرت المثل داده  مالك باش
مي شود. و اگر بذر از آِن كشاورز باشد، هّمة محصول به او مربوط مي شود 

و به مالك اجرت المثل زمين را پرداخت مي كند. 
ــت كه ماليات  ــاي اطالق عقد مضاربه اين اس  (مســألة ۲۲۰۷) مقتض
ــات غّال ت پيش از  ــد، ولّي مالي ــت بر زمين، بر عهدة مالك زمين باش دول
تقسيم محصول از مجموع آن برداشت شود. مگر اينكه بر خالف آن توافق 

كرده باشند، كه بر آن اساس رفتار مي كنند. 
ــك و زارع مي توانند  ــيدن محصول مال ــد از رس  (مســألة ۲۲۰۸) بع
محصول را تخمين بزنند و بر آن اساس حساب يكديگر را تصفيه كنند. اگر 
بر اين كار راضي شدند و آن را انجام دادند، اين محاسبه نافذ است. پس اگر 
ــتر بوده،  ــود كه آن تخمين دقيق نبوده و محصول كمتر يا بيش بعدًا معلوم ش

نمي توانند چيزي از يكديگر مطالبه نمايد. 
*  *  *
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مبحث دّوم
احكام مساقات

مساقات قرارداد خاصي است ميان صاحب درختان كاشته شده، از قبيل 
خرما، مو و هر درخت ديگر، با شخص ديگري، بر اين اساس كه آن شخص 
اين درختان را آب بدهد، قلمه بزند، گرده افشاني كند و ديگر خدمات الزم 

را انجام دهد، در مقابل، بخشي از ميوه هاي آن درختان از آِن او باشد. 
 (مسألة ۲۲۰۹) در مساقات پنج شرط بايد رعايت شود :

ــّوم، يك  ۱ ) بنابر احتياط واجب ميوه به صورت درصدي ( مثل يك س
چهارم و امثال آن ) در ميان مالك و باغبان تقسيم شود. 

 (مســألة ۲۲۱۰) اگر مالك يا باغبان عالوه بر سهم خود، چيز ديگري 
را نيز براي خود اختصاص دهد و در ضمن قرارداد شرط كند مانعي ندارد. 

با ضوابطي كه در مسألة ۲۱۹۶ گفته شد. 
۲ ) مّدت تعيين شود، نهال هايي كه مورد قرارداد است مشخص گردد، ابزار، 
ادوات، وظيفه و هزينة كود و سّم و امثال آنها معلوم باشد كه بر عهدة كيست.

۳ ) موضوع مساقات نهال هاي كاشته شده باشد. 
 (مسألة ۲۲۱۱) اگر مورد مساقات نهال و قلمه هايي باشد كه بايد در 
ــود و محصول آن مطابق قرارداد بين صاحب زمين و باغبان  زمين كاشته ش
ــود مانعي ندارد، جز اينكه چنين معامله اي مساقات نمي باشد و  ــيم ش تقس

احكام مساقات در آن جاري نمي شود. 
 (مســألة ۲۲۱۲) اگر مورد مساقات بوته هاي كاشته شده اي باشد، كه 
ــتوار و پابرجا نمي شود، مانند هندوانه، خربزه  ــه هاي آنها در زمين اس ريش

بادمجان و امثال آنها، معامله صحيح است ولّي از باب مساقات نمي شود.
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۴ ) قرارداد مساقات پيش از شكل گرفتن ميوه باشد، واگر ميوه ها شكل 
گرفته، بايد نرسيده باشد، تا نياز به آب دادن و ديگر خدمات داشته باشد. 

ــد كه ميوة آنها رسيده   (مســألة ۲۲۱۳) اگر مورد معامله درختاني باش
ــته بندي  ــراي خدماتي چون : محافظت، چيدن، بس ــت و اين قرارداد ب اس
كردن و انتقال دادن باشد، معامله صحيح است ولّي از باب مساقات نيست، 
بلكه خود نوعي معامله است كه در زمان ما متداّول شده است كه چيزي از 
محصول را به كسي كه آن را با دستگاه مي چيند اختصاص داده مي شود. 

۵ ) باغبان طرف قرارداد، قدرت رسيدن و ارائة خدمات به باغ و درختان را 
داشته باشد، تا ميوة مطلوب از آن حاصل شود. چنانكه در مبحث مزارعه بيان گرديد. 
 (مسألة ۲۲۱۴) بستن عقد مساقات در مورد درختاني كه ميوه ندارند 

ولّي از برگ آنها استفاده مي شود، مانند حنا، ظاهرًا مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۲۱۵) اگر مورد مساقات درختي باشد كه ميوه دارد، ولّي از 
ــود، بلكه از برگش استفاده مي شود، و برگ مورد  ــتفاده نمي ش ميوه اش اس

قرارداد واقع شود، مانعي ندارد.
 (مسألة ۲۲۱۶) درختي چون سدر كه از برگ و ميوه اش استفاده مي شود، 
و يا درختي چون بيد كه فقط از چوبش استفاده مي شود، و يا هر درخت ديگري 
كه از غير ميوه اش استفاده مي شود، مي تواند مورد قرارداد مساقات واقع شود.

 (مسألة ۲۲۱۷) كسي كه طرف قرارداد در مساقات است، شرط نيست 
ــت كه حق استفاده از ميوه هاي آنها  ــد، بلكه كافي اس كه مالك نهال ها باش
ــند، مانند افرادي كه محصول باغ بر آنها وقف شده باشد و يا  ــته باش را داش

افرادي كه ميوه ها را بر درخت خريداري كرده باشند. 
*  *  *
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مبحث سّوم
برخي از احكام مشترك بين مزارعه و مساقات

ــاي التزام دو طرف  ــتند كه بر مبن ــاقات از عقدهايي هس مزارعه و مس
ــن و صاحب درخت از طرف مقابل  ــده اند. صاحب زمي قرارداد پي ريزي ش
ــانيدن مزرعه، جاليز و باغ را مي  ــش در زراعت و به ثمر رس تالش و كوش
ــروع  خواهد ، او نيز در برابر تالش خود از مالك مي خواهد كه پيش از ش

به كار تعهد نمايد كه بخشي از غّله و يا ميوه از آِن او باشد. 
 (مسألة ۲۲۱۸) در موردي كه التزام طرفين در كار نباشد، بلكه صاحب 
زمين بگويد : هر كس اين زمين مرا كشت كند، مثًال نصف زراعت از آِن او 
باشد.و طرف مقابل هيچ تعهد و التزامي نسپارد، اين جعاله است و ربطي به 

مزارعه ندارد. و همچنين است در مساقات. 
ــاقات از قراردادهاي   (مســألة ۲۲۱۹) با توجه به اينكه مزارعه و مس
ــرط است، آنچنانكه در ديگر عقدها  ــتند، در آنها ايجاب و قبول ش مالي هس
ــند. و به جهت  ــته باش گفتيم. و بايد طرفين حق تصّرف در مال خود را داش

خردسالي، ديوانگي، بردگي يا سفاهت از تصّرف مستقل محروم نباشند. 
 (مسألة ۲۲۲۰) مزارعه و مساقات از عقود الزمه هستند و بدون اقالة 

طرفين و يا فسخ كسي كه حّق خيار فسخ داشته باشد، فسخ نمي شود. 
ــاره خيار بود، در مزارعه و   (مســألة ۲۲۲۱) در هر موردي كه در اج

مساقات نيز، در همان مورد با همان ضوابط خيار ثابت مي شود. 
ــاورز و باغبان از كار كردن امتناع كند، مالك   (مسألة ۲۲۲۲) اگر كش
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مي تواند او را وادار به كار نمايد، اگر بر خالف مقتضاي قرارداد تخّلف كند، 
مالك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد. 

ــاورز و باغبان كاري را كه بايد انجام بدهند،   (مسألة ۲۲۲۳) اگر كش
انجام ندهند، و يا در آن كوتاهي كنند، به طوري كه به زراعت يا ميوه صدمه 
برسد، آيا در مقابل كم كاري هاي خود اجرت المثل را ضامن هستند يا نه ؟ 
ــت، پس بنابر احتياط واجب با يكديگر مصالحه كنند و رضايت  دو وجه اس

يكديگر را جلب نمايند. 
ــاورز موجب تلف   (مســألة ۲۲۲۴) در صورتي كه كوتاهي كردن كش
ــدن قسمتي از بذر شود، ضامن مي باشد. و اگر موجب صدمه رسيدن به  ش

زمين يا درختان بشود نيز ضامن است. 
ــت بيماري، مرگ، زندان و امثال   (مســألة ۲۲۲۵) اگر كارگزار به جه
ــرت او در قرارداد شرط نشده باشد،  ــود، اگر مباش آن از ادامة كار ناتوان بش
بايد كسي را به جاي خود اجير كند تا كار را به پايان برساند، و در صورت 
مرگ از تركة او كسي را اجير مي گيرند. و اگر خود داري كند حكم مسألة 

۲۲۲۲ جاري مي شود. 
 (مســألة ۲۲۲۶) اگر كشاورز به جهت بيماري قادر به ادامه كار نباشد 
و قدرت مالي بر اجير گرفتن نداشته باشد، قرارداد مزارعه يا مساقات باطل 

مي شود، و به نسبت كاري كه انجام داده اجرت مي گيرد. 
ــاورز بميرد و تركه اي نداشته باشد كه با آن   (مســألة ۲۲۲۷) اگر كش
ــود و به نسبت كاري كه انجام  ــاقات باطل مي ش اجير بگيرند، مزارعه و مس
ــًال حقش ثلث بوده و نصف كار را انجام  ــرت مي گيرد. پس اگر مث داده اج

داده بود، نصف ثلث به او مي رسد.



أحكام  مزارعه و مساقات ............................................................... ۴۶١

 (مسألة ۲۲۲۸) اگر در قرارداد شرط شده كه شخصًا كار را انجام دهد 
و از ادامة كار ناتوان شود، قرارداد باطل مي شود و به مقدار كاري كه انجام 

داده، از اجرت سهمش را مي برد. 
 (مسألة ۲۲۲۹) در سه مسألة ياد شده اگر كسي پيدا نشد كه كار او را 

انجام دهد، و كًال محصول از بين رفت، سهمي به او نمي رسد. 
ــد و از ادامه كار  ــاورز باش  (مســألة ۲۲۳۰) اگر در مزارعه بذر از كش
ــود، آيا چيزي از محصول به او  ــود و محصول كم و يا معيوب بش ناتوان ش
ــكال است، پس بنابر احتياط واجب در ميان  تعلق مي گيرد يا نه ؟ محّل اش

مالك و كشاورز و يا ورثة او مصالحه شود. 
*  *  *

 
 





احكام عاريه
ــتن جنس است كه به  ــت كه نتيجه اش در اختيار گذاش عاريه عقدي اس

رايگان از منافع آن استفاده نمايد. 
در اينجا صاحب كاال « عاريه دهنده » و طرف مقابل عاريه گيرنده است. 
(مســألة ۲۲۳۱) عاريه با هر فعل يا قول داّل بر آن تحقق مي پذيرد. 

همانند ديگر عقود. 
(مســألة ۲۲۳۲) عاريه دهنده بايد صاحب اختيار و صاحب نفوذ در 
تصّرف باشد، و لذا عاريه دادن غاصب، مجبور و محجور ( كودك، ديوانه و 
سفيه ) اثر ندارد. و تصّرف عاريه گيرنده در آن جايز نيست، بلكه در مقابل 

جنس و منافع آن، به اجرت المثل ضامن است. 
ــد  ــت كه عاريه گيرنده بالغ و صاحب رش (مســألة ۲۲۳۳) الزم نيس
باشد، بلكه به سفيه و كودك ممّيز هم مي توان عاريه داد. ولّي نمي توان از 

آنها تضمين خواست مگر با اذن ولي. 
(مســألة ۲۲۳۴) هر چيزي كه با بقاي عين آن مي توان از آن استفاده 

برد، مي توان آن را عاريه داد. 
(مسألة ۲۲۳۵) عاريه گيرنده مي تواند به مقداري كه به او اجازه داده 

شده از آن جنس استفاده نمايد. 



.......................................................................... توضيح املسائل  ۴۶۴

 (مسألة ۲۲۳۶) اگر در عاريه چيزي قيد نشود، انصراف به منافعي دارد 
كه عرفًا در آن موارد به كار گرفته مي شود و كمتر به جنس صدمه مي زند. 
 (مســألة ۲۲۳۷) عاريه گيرنده در مقابل عاريه ضامن نيست، مگر در 

موارد زير :
ــد، عاريه گيرنده ضامن است، مگر  ۱ ) اگر جنس عاريه طال و نقره باش

اينكه شرط كنند كه ضامن نباشد. 
ــد و يا در نگهداري آن  ــتفاده از عاريه زياده روي كرده باش ۲ ) در اس

كوتاهي كرده باشد، چنانكه در باب وديعه خواهيم گفت. 
۳ ) شرط ضمان كرده باشند. 

 (مسألة ۲۲۳۸) عاريه عقد جايز است و لذا هر يك از عاريه دهنده و 
عاريه گيرنده هر وقت خواستند مي توانند از عقد خود برگردند، مگر اينكه 
ــرط مّدت كنند. در اين صورت تا فرارسيدن زمان تعيين شده بايد  در آن ش

به شرط خود عمل كنند. 
 (مسألة ۲۲۳۹) اگر چيزي را براي هدف خاصي عاريه كنند كه الزمة 
ــد، در واقع شرط ضمني شده كه تا آن وقت  آن ادامة آن تا مّدت معيني باش
فسخ نكنند، مثل اينكه زمين را براي زراعت، اسب را براي مسافرت و ديگ 
ــيدن زراعت، برگشتن  را براي غذا پختن عاريه كنند، در اين صورت تا رس

مسافر و مهّيا شدن غذا، نمي توان از عاريه اعالن انصراف كرد. 
 (مســألة ۲۲۴۰) در همة مثال هاي ياد شده پيش از شروع به استفاده 
از عاريه، مالك مي تواند اعالم انصراف كند، مگر اينكه شرط عدم انصراف 

كرده باشد، در اين صورت بايد به شرط خود وفا كند. 
*  *  *



احكام وديعه
 ( امانت )

وديعه عقدي است كه نتيجة آن به امانت نهادن مالي در نزد كسي براي 
نگهداري آن مي باشد. 

صاحب مال « مُودع » يعني : امانت گذار، طرف مقابل «َوَدعي » يعني : 
امين و امانتپذير، و آن مال « وديعه » يا امانت مي باشد. 

 (مســألة ۲۲۴۱) وديعه با هر لفظ و عمل داّل بر آن تحقق مي يابد. و 
لفظ خاصي در آن شرط نيست. 

 (مســألة ۲۲۴۲) در وديعه امين و امانت گذار هر دو بايد بالغ، عاقل، 
رشيد و مختار باشند، يعني : مجبور نباشند، مثل هر عقد ديگر. 

 (مسألة ۲۲۴۳) امين نمي تواند در امانت طوري تصّرف كند كه نقصي 
ــد كاري انجام دهد كه آن  ــيدن. و نباي ــد آيد، مثل خوردن و پوش در آن پدي
ــف قرار دهد، مثل باز كردن قفل و جعبة آن، و امثال آن از  ــرض تل را در مع
كارهايي كه بر خالف نظر امانت گذار باشد. و اگر چنين كاري انجام بدهد، 

در امانت زياده روي كرده و به آن تجاوز نموده است. 
 (مسألة ۲۲۴۴) اگر شخص امين در وديعه تصّرفي بكند كه با نگهداري 
ــته باشد، مثل اينكه به تخت امانتي تكيه كند، يا بر روي آن  آن منافات نداش
ــود، اگرچه اين قبيل تصرفات نيز  ــد كه به راحتي پاك مي ش چيزي بنويس

بدون احراز اذن امانت گذار جايز نيست، ولّي تجاوز به شمار نمي آيد.
ــخص امانتدار  ــه ايجاب مي كند كه ش  (مســألة ۲۲۴۵) اطالق وديع
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مطابق روال عرف در حفظ آن تالش كند، به طوري كه عرفًا او را سهل انگار 
به شمار نياورند. 

ــت امانتدار باخبر   (مســألة ۲۲۴۶) اگر امانت گذار از كيفيت محافظ
باشد و امانت را بدون قيد و شرط به او بسپارد، اگر او طبق روال خويش از 
آن محافظت كند، كافي است، اگرچه در عرف آن را سهل انگاري بشمارند. 
ــي را براي نگهداري  ــر امانت گذار كيفّيت خاص  (مســألة ۲۲۴۷) اگ
ــان راه را بر گزيند و از آن تجاوز نكند.  ــت تعيين كند، امانتدار بايد هم امان
ولّي اگر نظر او بر حداقل بوده امانتدار مي تواند به طرز بهتر و شايسته تري 

در حفاظت آن تالش نمايد.
 (مسألة ۲۲۴۸) امانتدار بايد همواره به طرز متعارف امانت را رعايت 
ــد، اگر آب و غذا نياز دارد، و يا احتياج به آفتاب و هواخوري دارد، و يا  كن
ــك كردن و غيره دارد، بايد آنها را به موقع  ــتن و خش نياز به باز كردن و بس

انجام دهد و در آنها كوتاهي نكند وگرنه سهل انگار به شمار آيد. 
 (مسألة ۲۲۴۹) آنچه در مسألة باال گفته شد، با وضع امانتها با اختالف 
آب و هوا و فصول و غيره فرق مي كند، پس اگر آنچه مقتضاي نگهداري از 
ــت، رعايت نكند مقّصر است، مگر اينكه شرط كرده باشند كه اين  امانت اس

كارها را انجام ندهد، در اين صورت رعايت آنها الزم نيست.
 (مســألة ۲۲۵۰) اگر دفع شّر ظالم از امانت، متوّقف بر دروغ يا قسم 
ــت كه آن را انجام دهد. اگر عمدًا نكند،  ــد، بر امانتدار واجب اس دروغ باش
ضامن و سهل انگار مي باشد. ولّي اگر خيال مي كرد كه اين كار جايز نيست، 
ظاهر اين است كه مقصر نيست، مگر اينكه عرفًا ندانستنش قصور به شمار 

مي آيد. 
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 (مسألة ۲۲۵۱) اگر وديعه تلف شود يا عيب پيدا كند، امانتدار ضامن 
نيست مگر اينكه در بكار گيري آن زياده روي، و يا در حفاظت آن كوتاهي 
ــدنش در اثر اين كوتاهي يا زياده  ــد، و تلف شدنش يا معيوب ش كرده باش

روي باشد. در اين صورت ضامن مي باشد. 
 (مسألة ۲۲۵۲) اگر انسان وديعه را در جايي كه اجازه نداشت به كار 
برد و آسيبي به آن نرسيد، ولّي بعدها بدون اينكه او كوتاهي كند، تلف بشود 

و يا آسيب ببيند، او ضامن نيست. 
 (مسألة ۲۲۵۳) اگر امانت گذار امانتش را مطالبه كند و امانتدار بدون 
عذر از دادنش خود داري كند، پس اگر تلف شود، مطلقًا ضامن است، زيرا 

در حكم غاصب مي باشد. 
 (مســألة ۲۲۵۴) اگر امانت گذار در قرارداد شرط كند كه در صورت 
تلف ولو بدون زياده روي يا سهل انگاري، باز هم ضامن باشد، شرطش نافذ 

است.
ــت و هر يك از طرفين هر   (مســألة ۲۲۵۵) امانت از عقود جايزه اس
ــر اينكه صريحًا يا ضمنًا  ــي توانند آن را به هم بزنند، مگ ــت بخواهند، م وق

مّدتي تعيين شده باشد، پس بايد تا پايان مّدت ادامه بدهند. 
 (مســألة ۲۲۵۶) خيانت به امانت از طريق زياده روي، سهل  انگاري، 
ــت، چه امانت گذار مؤمن و يا مخالف، حتي كافر  دزدي و غير آن حرام اس

و يا ناصبي باشد. 
 (مســألة ۲۲۵۷) هر چيزي كه به امانت در نزد كسي نهاده شده، و او 

آن را پذيرفته است، هرگز نبايد به آن خيانت كند. 
 (مسألة ۲۲۵۸) در نصيحت و مشورت نيز هر گز نبايد انسان خيانت 
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كند چنانكه عّمار بن مروان از امام صادق A روايت كرده است كه فرمود :
« اگر قاتل امير المؤمنين A اگر چيزي را در نزد من بگذارد و 
من آن را بپذيرم، امانت را به او بر مي گردانم، و اگر با من مشورت 
كند و يا از من خير خواهي بطلبد، من هرگز به او خيانت نمي كنم». 
ــألة امانت اهتمام بورزند و در آن   (مســألة ۲۲۵۹) مؤمنين بايد به مس
مسامحه نكنند، كه موضوع بسيار مهّم است و در حديث حسين بن مصعب 

از امام A روايت شده است كه فرمود :
در سه چيز هيچ كس عذر ندارد :

۱ ) اداي امانت به آدم خوب و بد. 
۲ ) وفا به عهد، براي آدم خوب و بد. 

۳ ) نيكي به پدر و مادر، نيكوكار باشند يا بدكار. 
ــد، و يا امانتدار  ــر امانت گذار امانت را مطالبه كن  (مســألة ۲۲۶۰) اگ
ــد او بميرد و  ــد، ولو از اين جهت كه بترس ــرض خطر ببين ــت را در مع امان
ورثه اش آن را به صاحبش رد نكنند، بر او واجب است كه آن را به صاحبش 

و يا وكيلش برگرداند.
 (مسألة ۲۲۶۱) اگر مالك بميرد، بايد امانتش را به وارثه اش برگرداند، 
ــد كه او به  ــت، مگر اينكه مطمئن باش و دادن آن به يكي از وّراث كافي نيس
ــا به وصي ميت يا وكيل وارثان  ــر صاحب حقي حقش را مي پردازد. و ي ه

بپردازد. 
ــي به امانت گذار نباشد، بايد امين صبر   (مســألة ۲۲۶۲) اگر دسترس

كند، تا آن را به صاحبش يا ورثة او برساند. 
 (مسألة ۲۲۶۳) اگر مالك يا وارث او ناشناخته باشند، و انسان احتمال 
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ــتجو كردن او را شناسائي كند بايد جستجو كند تا  بدهد كه مي تواند با جس
پيدا كند، يا مأيوس شود. 

ــتجو از يافتن صاحب امانت   (مســألة ۲۲۶۴) اگر انسان پس از جس
ــتجو كردن  ــد، و يا جس ــتجو كردن غير ممكن باش ــود، و يا جس مأيوس ش
ــته باشد، ولّي احتمال بدهد كه در آينده خودش يا وارثش  محذور مهم داش
تصادفًا پيدا شود، بنابر احتياط واجب بايد انتظار بكشد، اگرچه زمان طوالني 

شود. 
ــود كه هرگز صاحب امانت يا   (مســألة ۲۲۶۵) اگر انسان مطمئن ش
وارث او را نخواهد يافت، بايد آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، اگر در 
ــود و به اين كار راضي نشود، عوض آن را به او مي دهد  آينده مالك پيدا ش

و ثواب صدقه از آن خودش مي شود. 
*  *  *





احكام شركت
ــت كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كاال سهيم  شركت آنس

باشند، يعني حّصة هر يك از شركا در آن به صورت مشاع باشد. 
 (مســألة ۲۲۶۶) اگر كاالئي از آِن چند نفر باشد، ولّي سهم هر يك از 

آنها در آن كاال مشّخص باشد، آن را شركت نمي گويند. 
ــركت به اعيان خارجي اختصاص ندارد، بلكه در   (مســألة ۲۲۶۷) ش
ذّمه نيز امكان پذير است، مثل اينكه چند نفر شريك، مال شركت را به يك 
نفر بفروشند و ذّمة او به آنها مشغول باشد. و يا يك نفر مال شركت را قرض 
كند و ذّمه اش به شركا مديون باشد، و يا يك نفر مال شركت را تلف كند و 

ذّمة او به آنها مشغول باشد. 
 (مسألة ۲۲۶۸) شركت در منافع نيز امكان پذير است، مثل اينكه چند 

نفر يك باب مغازه را اجاره كنند. 
 (مسألة ۲۲۶۹) شركت در حقوق نيز ممكن هست، مثل شركت چند 

نفر در حق خيار، سرقفلي و امثال آنها. 
 (مسألة ۲۲۷۰) شركت ممكن است به صورت غير اختياري پيش آيد، 
ــركت ورثه در مال مّيت، و يا هنگامي كه ميت يك باب خانه را مثًال  مثل ش

به چند نفر وصّيت كرده باشد، و ممكن است اختياري باشد. 
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 (مسألة ۲۲۷۱) شركت اختياري بر دو قسم است :
ــهيم  ــبب مالكيت س ــي، و آن هنگامي پيش مي آيد كه در س ۱ ) حكم
ــند، مثل اينكه چند نفر در حيازت يك مال، در احياي يك قطعه زمين،  باش
در كندن يك چاه و يا در انجام كاري كه يك ُجعاله دارد، شركت بورزند. و 
از اين باب است كه چند نفر در خريد يك كاال با يك قيمت شركت نمايند. 
ــدن يك نفر در مال ديگري رخ  ــريك ش ۲ ) عقدي، و آن گاهي با ش
ــش را به قيمت معيني مي خرد،  ــي نصف خانة رفيق مي دهد، مثل اينكه كس
ــف كاالي او را به قيمت معيني مي خرد، پس در خانه يا كاالي او  ــا نص و ي

شريك مي شود. 
ــريك كردن دو مالك يكديگر را در مال خود حاصل مي  و گاهي با ش
ــري مغازه اي دارد، با يكديگر  ــود، مثل اينكه يك نفر خانه اي دارد و ديگ ش

توافق مي كنند كه مغازه و منزل در ميان آنها مشاع باشد. 
ــوري با هم مخلوط  ــر دو مال متعلق به دو نفر ط  (مســألة ۲۲۷۲) اگ
شوند كه جدا كردن آنها ممكن نباشد، حكم شركت در ميان آنها جاري مي 
شود، مثل اينكه دو ظرف روغن زيتون با يكديگر مخلوط شوند، يا دو ظرف 

ديگر كه يكي زيتون و ديگري ذّرت بوده با يكديگر مخلوط شوند.
 (مســألة ۲۲۷۳) اگر دو مال متعلق به دو نفر طوري مخلوط شوند كه 
ــد، مثل اينكه دو كيسة گندم، يا يك كيسة گندم  ــخت باش جدا كردن آنها س
با يك كيسة جو به يكديگر مخلوط شوند، كه به جهت ريز بودن اجزا جدا 

كردن آنها سخت است، حكم شركت پيدا مي كنند. 
 (مسألة ۲۲۷۴) اگر دو كيسه متعلق به دو نفر، با يكديگر اشتباه شوند 
ــركت جاري نمي  ــوند، در اينجا حكم ش بدون اينكه به يكديگر مخلوط ش
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شود، بلكه بايد با يكديگر مصالحه كنند. 
ــركت عقدي اگرچه عبارت از قرارداد شركت در   (مســألة ۲۲۷۵) ش
ــي از آن با انواع راه  ــت، ولّي غالبآ مبتني بر تجارت با آن و بهره كش مال اس

هاي بهره كشي مي باشد، و اين بر دو قسم است :
ــد، ولّي آن را در  ــركت، بر آن توافق كنن ــركا پيش از قرارداد ش ۱ ) ش
ــار مي كنند و  ــر طبق آن توافق رفت ــد، در اين صورت ب ــرارداد وارد نكنن ق
ــركا از اجازة خود برگردد، كار متوقف مي گردد. و يا  هنگامي كه يكي از ش
ــركا به سبب مرگ، ديوانگي و امثال آن از اعتبار بيفتد،  اگر اجازة يكي از ش

باز هم كار متوقف مي شود. 
ــن قرارداد وارد كنند، چنانكه در زمان ما  ــق قبلي را در ضم ۲ ) آن تواف
ــركتهاي تعاوني، همه آن خصوصيتها  ــركتهاي بزرگ و منظم، از جمله ش ش
ــنامة شركت ثبت مي كنند، در اين صورت بايد دقيقًا به آنچه در  را در اساس

قرارداد آمده است عمل كنند. 
 (مسألة ۲۲۷۶) آنچه در قرارداد شركت مقرر شده، كه دايرة كار بسته 
يا گسترده باشد، شركا شخصًا كار شركت را به عهده بگيرند يا نه، چه مبلغي 
از صندوق برداشت كنند، تا چه زماني شركت به فعاليت خود ادامه دهد، و 
هر شرط مشروع ديگر، بايد بر طبق شرايط توافق شده عمل كنند، به شرط 
ــركت ـ آنها را شرط كرده  اينكه در ضمن يك عقد الزم ـ غير از قرارداد ش

باشند. 
 (مسألة ۲۲۷۷) در شركت غير عقدي نيز، ممكن است در ضمن يك 

عقد الزم، بهره كشي از مال شركت را با ضوابط خاصي شرط كنند. 
ــركتهاي تعاوني قانونمند جايز   (مســألة ۲۲۷۸) خريدن سهم هاي ش



.......................................................................... توضيح املسائل  ۴٧۴

ــت و خريدار ناگزير است كه ضوابط تعيين شده در اساسنامه شركت را  اس
بپذيرد و خود را به آن ملتزم نمايد. 

ــر برخي از معامالت شركت حرام باشد، خريداران   (مسألة ۲۲۷۹) اگ
سهام نبايد سهم هاي مربوط به آن معامالت را خريداري كنند. 

ــنامة شركتها در رابطه با   (مســألة ۲۲۸۰) ضوابط شرط شده در اساس
معامالت حرام، نافذ نيست، عمل كردن به آنها جايز نيست و تجارت كردن 

بر اساس آنها مشروع نمي باشد. 
 (مسألة ۲۲۸۱) اگر دو نفر يا چند نفر قرارداد ببندند كه هر يك براي 
ــت آورند با يكديگر  ــود و ضرر به دس خود خريد و فروش كنند، هر چه س

قسمت كنند، چنين قراردادي صحيح نيست. 
 (مسألة ۲۲۸۲) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر يك براي 
خود كار كند از قبيل تجارت، حيازت، اجاره، زراعت و غير آنها، سپس سود 

و ضرر در ميان آنها تقسيم شود، اين نيز صحيح نيست. 
 (مسألة ۲۲۸۳) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر سودي به 
ــد، از هبة وارث و غيره، در آن شريك باشند، اين هم جايز نيست،  آنها برس

و آن را شركت مفاوضه اي گويند. 
 (مســألة ۲۲۸۴) در همة اقسام سه گانه كه گفتيم شركت حاصل نمي 
ــود، امكان دارد كه افراد قرارداد با يكديگر مصالحه كنند بر اينكه دوستان  ش
ــت آنها برسد در  ــودي به دس ــهيم كنند، و هر س خود را در درآمد خود س
صندوق شركت بريزند، يا از طرف همگي آنها دريافت كنند و در ميان خود 

قسمت كنند. 
 (مسألة ۲۲۸۵) الزم است كه در شركتهاي عقدي همه سهامداران پس 
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ــن بر آنها توافق نمايند و  از تعيين حدود و تبيين مرزهاي آن، به طور روش
چيزي را به جهت غفلت، يا به اّتكاي قراين، يا به سبب اعتماد به يكديگر، 
يا از روي خجالت و يا هر عامل ديگري ناگفته نگذارند، كه به هنگام تصفية 
ــكل برخورد كنند، و موجب نزاع، اختالف، دشمني و قطع  ــاب به مش حس

رابطه را فراهم نمايند. 
 (مسألة ۲۲۸۶) براي هر يك از سهامداران به نسبت سرمايه اي كه در 
ــت از سود و ضرر سهم مي رسد، مگر اينكه در توافق نامه و  ــته اس آن گذاش
ــركا ضررها را عهده دار  ــرط كنند كه برخي از ش يا در ضمن عقد ديگري ش

بشوند، كه بايد طبق شرط رفتار نمايند. 
 (مســألة ۲۲۸۷) اگر قرارداد تنظيم كنند كه يكي از شركا، يا برخي از 
ــود و ضرر از آِن ديگران باشد، مانعي  ــرمايه اش را بردارد و س آنها، فقط س
ــركت شرط كنند، يا در ضمن  ــرط را در ضمن قرارداد ش ندارد، چه اين ش

عقد ديگري. 
ــرط كنند كه در مقابل  ــركا مي توانند ش  (مســألة ۲۲۸۸) برخي از ش
ــتري بردارند. پس اگر آن زياده به عنوان  ــركت، سهم بيش تجارت با مال ش
ــد، حكم مضاربه را پيدا مي كند، و اگر مبلغ مشّخصي  ــاع و درصد باش مش

باشد حكم اجاره را پيدا مي كند.
ــركا خدمات بيشتري را ارائه مي دهد،   (مســألة ۲۲۸۹) اگر يكي از ش
مثًال نگهداري مال التجاره را بر عهده مي گيرد، يا محّل تجاري را در اختيار 
مي گذارد، و يا ماشين حمل و نقل را در اختيار مي گذارد، مي تواند بيشتر 
از سهم خودش از شركت، شرط كند، پس اگر آن زياده مبلغ مشّخصي باشد 
از باب اجاره خواهد بود، و اگر مشاع و درصد باشد معامله مستقل خواهد 
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بود، نه اجاره و نه مضاربه.
 (مسألة ۲۲۹۰) يكي از شركا بدون ارائه خدمات نمي تواند براي خود 

سهمي بيش از سهم خود به نسبت سرمايه مقرر كند. 
 (مسألة ۲۲۹۱) اگر يكي از شركا در ضمن عقد شركت يا عقد ديگري 
شرط كند، كه پس از تقسيم سود شركت بر حسب سرمايه، مبلغي را از سهم 

خودشان به او بدهند، مانعي ندارد. 
 (مســألة ۲۲۹۲) در شركت عقدي اگر در ضمن عقد الزم شرط كنند 
كه با پول شركت تجارت نمايد، اين شرط نافذ مي باشد و بدون اذن شركا 
مي توانند آن را انجام دهند. در غير اين صورت برخي از آنها بدون اذن همة 

شركا نمي توانند در مال شركت تصّرف كنند. 
 (مســألة ۲۲۹۳) اگر شركا فقط به كسب خاصي رضايت بدهند، بايد 

به همان اكتفا كنند، و از آن تجاوز نكنند. 
ــركت چگونه  ــركا در مورد اينكه در پول ش  (مســألة ۲۲۹۴) اگر ش
ــنهادي شود تعدادي آن را به ضرر  ــند، يا هر پيش تصّرف كنند به نتيجه نرس
ــرك آن را به ضرر  ــنهادي كه ديگران ت ــد، و يا برخي از پيش ــركت بدانن ش
ــرع  ــري نمايد در همة اين موارد بايد به حاكم ش ــركت مي دانند، جلوگي ش

رجوع نمايند. 
 (مســألة ۲۲۹۵) اگر در فرض باال معلوم باشد كه اين الزامها و يا اين 
ــركا مي باشد، باز هم بنابر احتياط  جلوگيري ها، صرفًا براي ضرر زدن به ش

واجب بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند. 
ــد، مي  ــرع امكان پذير نباش  (مســألة ۲۲۹۶) اگر مراجعه به حاكم ش
ــر ديگران را كه براي صالح  ــركا مخالفت كرده، نظ توان با نظر برخي از ش
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ــرط اينكه به حد اقل  ــركت ضروري مي دانند، منظور كرد، ولّي به ش پول ش
مخالفت اكتفا نمايد.

 (مسألة ۲۲۹۷) اگر يكي از شركا تقسيم سرمايه و سود را درخواست 
بنمايد، بايد با پيشنهاد او موافقت نمايند، مگر در چند مورد :

ــد، كه در ضمن عقد شركت يا عقد الزم  ــرط الزم باش ۱ ) بر خالف ش
ديگري شرط شده باشد. 

۲ ) تقسيم به ضرر مال شركت باشد. 
۳ ) الزمة تقسيم اين باشد كه برخي از شركا مبلغي را به شركاي ديگر 

بپردازند، مثل اينكه كاال قابل تقسيم بر حسب سهام نباشد. 
 (مسألة ۲۲۹۸) اگر شركا در كيفيت تقسيم به توافق برسند، بر اساس 
توافق تقسيم مي كنند و نيازي به قرعه نيست، در صورت اختالف به حاكم 
ــبه مي كند، مال موجود را به  ــهام را محاس ــرع رجوع مي كنند. او نيز س ش
ــيم كرده، براي انتخاب سهم هر يك به قرعه  ــب سهام هر شريك تقس تناس

متوسل مي شود. 
 (مسألة ۲۲۹۹) اگر قسمتي از مال شركت مطالباتي باشد كه بر عهدة 
ــيم كنند و مطالبات به برخي از شركا اصابت  ــد، پس اموال را تقس مردم باش
ــود از همة شركا محسوب مي شود و قسمت  كند، اگر آن مطالبات تلف ش

قبلي باطل مي گردد. 
 (مسألة ۲۳۰۰) اگر شركا به تقسيم مال شركت به شكل خاصي توافق 
ــود به آنچه به او  ــارتي وارد ش ــي خس كنند و رضايت بدهند كه اگر به كس
ــهمش را با آن صلح كند.در اين صورت مصالحه  ــيده راضي باشد و س رس
ــود و تلف شدن مطالبات از كسي محسوب مي شود كه از سهم  نافذ مي ش
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او منظور شده است، نه همگان. 
 (مســألة ۲۳۰۱) كسي كه به مقتضاي عقد شركت و يا با شرط ضمن 
ــركت در دست او تلف  ــركت دارد، اگر مال ش عقد، حق تصّرف در مال ش
شود ضامن نيست، مگر اينكه سهل انگاري، يا زياده روي كند و يا در ضمن 

عقد شرط ضمان شده باشد.
 (مسألة ۲۳۰۲) اگر برخي از شركا چيزي را براي خودش بخرد، نمي 
ــركت بپردازد مگر با اذن آنها، و اگر بدون اذن آنها از  تواند پول آن را از ش
پول شركت بپردازد خيانت ورزيده است، ولّي معامله اش باطل نمي شود و 

معامله براي شركت واقع نمي شود. 
*  *  *



احكام سبق و رمايه
« سبق » يا اسب دواني، عبارت از عقدي است كه به موجب آن، برندة 

مسابقه، جايزة تعيين شده را مي برد. 
« رمايه » نيز عقدي است كه به موجب آن، تيرانداز برتر به جايزة تعيين 

شده دست مي يابد. 
 (مسألة ۲۳۰۳) طرفين عقد در سبق و رمايه، همة افراد شركت كننده 
ــند، به ضميمة كسي كه جايزه را مي پردازد، اگر از خود  ــابقه مي باش در مس

آنها نباشد.
 (مسألة ۲۳۰۴) در طرفين سبق و رمايه دو چيز شرط است :

ــغ و عاقل و نافذ  ــابقه بال ــركت كننده در قرارداد مس ــه افراد ش ۱ ) هم
التصّرف ( غير محجور ) باشند. 

ــول را به عهده  ــاب و برخي ديگر عقد قب ــا عقد ايج ــي از آنه ۲ ) برخ
بگيرند. 

 (مســألة ۲۳۰۵) در مسابقه نيز مانند ديگر عقدها هر لفظ يا عمل داّل 
بر الزام و التزام به قرارداد كفايت مي كند. 

ــر عقدها، هنگامي كه  ــبق و رمايه همانند ديگ  (مســألة ۲۳۰۶) در س
ــيد، الزم االجرا مي باشد و هر وقت مطالبه كنند بايد در  قرارداد به امضا رس
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ــابقه شركت نمايند، مگر اينكه چيزي رخ دهد كه قرارداد باطل شود، از  مس
قبيل ناتوان شدن، مردن يا اقالة برخي از اعضاء كه منجر شود به باطل شدن 

قرارداد.
ــركت در مسابقه هنگامي است كه قرارداد   (مسألة ۲۳۰۷) وجوب ش
ــاس پي ريزي شود كه بايد اعضاي مسابقه در مسابقه شركت كنند  بر اين اس

تا شخص برنده، جايزه را ببرد. 
 (مســألة ۲۳۰۸) اگر در مسابقه براي برنده جايزه اي تعيين شود، ولّي 
شركت افراد مسابقه در مسابقه الزامي نباشد، اين كار از ايقاعات خواهد شد 
و تعّهد كسي كه جايزه را مي پردازد به پرداخت جايزه كفايت مي كند، ديگر 
ــابقه  ــركت در مس ــت. در اين صورت ش نيازي به پذيرش و تعّهد افراد نيس
الزامي نيست، و طرفين ( جايزه پرداز و اعضاي مسابقه ) پيش از شروع در 
ــابقه مي توانند انصراف خود را اعالم نمايند. و حكم جعاله اينجا جاري  مس

مي شود. 
 (مسألة ۲۳۰۹) مسابقه دادن با هر حيوان سم دار، چون اسب و االغ و 

استر، و با هر حيوان كفپوش دار، مانند فيل و شتر، جايز است. 
 (مســألة ۲۳۱۰) مسابقه تيراندازي، با هر سالحي كه لبة تيزي از آهن 

داشته باشد جايز است، مانند شمشير، نيزه، تير، خنجر و امثال آنها. 
ــابقه با گرو ( برد و باخت ) جز با آنچه در دو   (مســألة ۲۳۱۱) مس

مسألة باال گفتيم جايز نيست. 
 (مســألة ۲۳۱۲) بنابر احتياط واجب مسابقة كبوتر پراني با گرو جايز 

نيست. 
 (مسألة ۲۳۱۳) بازي و مسابقه بدون برد و باخت مانعي ندارد جز در 
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قمار كه مطلقًا حرام است. 
 (مســألة ۲۳۱۴) در سبق و رمايه ( اسب دواني و تيراندازي ) اگر هر 
يك از افراد شركت كننده چيزي را گرو بگذارد كه پس از انجام سابقه، همة 

آنها، از آِن برنده باشد، مانعي ندارد. 
ــده را يكي از افراد  ــبق و رمايه اگر جايزه برن  (مســألة ۲۳۱۵) در س

مسابقه، و يا شخص ديگري بپردازد، مانعي ندارد. 
ــابقه جايز نيست، پس   (مســألة ۲۳۱۶) تعيين جايزه به غير برندة مس
آنچه در زمان ما رايج شده كه تماشاگران بر سر پيروزي يكي از افراد مسابقه 
ــود به فردي كه او را پيش بيني  ــرط بندي مي كنند، اگر او برنده ش دهنده ش

كرده، جايزه مي دهند و آن را « راْيِسْز » مي نامند، جايز نيست. 
ــب دواني و تيراندازي، الزم است همة   (مســألة ۲۳۱۷) در مسابقه اس
چيزهايي كه در مسابقه نقش دارد، تعيين شود، از قبيل : زمان، مكان، مقدار 
ــافت مسابقه، معيار و مقدار جايزه. ولّي بيش از اينها چيزي الزم  پرتاب، مس

نيست. 
ــا بدون برد و  ــه انجام دادن آنه ــابقه هايي ك  (مســألة ۲۳۱۸) در مس
ــت، اگر مكان مسابقه و ابزار آن را مجانًا در اختيار بازيكنها  باخت جايز اس
بگذارند، مانعي ندارد، ولّي اگر با اجرت باشد، جايز نيست كه قرار بگذارند 
كه اجرت را افراد بازنده بدهند. ولّي اگر همة بازيكن ها و يا فرد خاصي از 

آنها پرداخت نمايد مانعي ندارد.
ــت كه افراد با ايمان از انواع بازي ها و  ــته اس  (مســألة ۲۳۱۹) شايس
 J ــند، دوري بجويند، كه از رسول اكرم ــرگرمي ها، اگرچه حالل باش س

روايت شده كه فرمود :
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«همة سرگرمي هاي مؤمن باطل است، مگر در سه مورد :
۱ ) اسب دواني و پرش با اسب. 

۲ ) تمرين تير اندازي. 
 ۳ ) تفريح با همسر. 

كه اينها حق و شايسته است ». 
ــت كه افراد با ايمان، بالخصوص از بازي   (مسألة ۲۳۲۰) شايسته اس
ــابقه پي ريزي شده پرهيز كنند، كه در نهايت  ــاس غلبه و مس هايي كه بر اس
ــي و خود بيني مي انجامد و از تورهاي شيطان مي باشد. و در  به فخر فروش

مواردي به دشمني و كينه توزي و حسادت منتهي مي شود. 
كمترين ضرر اين بازي ها، از دست دادن وقت گران بهاي انسان است، 
كه تنها ذخيرة انسان در دنيا و يگانه ابزار او براي رسيدن به قلة كمال و اوج 

شرف و برترين هدف مي باشد. 
از خداي خواهيم توفيق عمل. 

*  *  *



احكام قرض و بدهي
ــت از قراردادي كه نتيجه اش تمليك مال است به  « قرض » عبارت اس

ديگري با شرط ضمان. 
اّما « بدهي » هر چيزي است كه ذّمة انسان به آن مشغول باشد. خواه به 
وسيلة عقد باشد، مانند بدهي مربوط به قرض، بهاي كاالي خريداري شده، 
ــلم. و يا  ــده به صورت س كابين مّدت دار، اجرت اجاره و كاالي فروخته ش

بدون عقد باشد، مانند بدل اشياء تلف شده و ضمانت دار. 
ــد طرفين حق  ــد هر عقد ديگر باي ــرض همانن (مســألة ۲۳۲۱) در ق
ــته باشند، يعني كودك، ديوانه و سفيه نباشند.  تصّرف در اموال خود را داش
ــت، و بايد قرض دهنده بر مالي كه قرض  در غير اين صورت عقد نافذ نيس

مي دهد سيطره داشته باشد.
(مســألة ۲۳۲۲) در مواردي كه قرض باطل باشد قرض گيرنده مالك 

آن پول نمي شود ولّي ضامن است، مگر اينكه غير ممّيز باشد. 
(مسألة ۲۳۲۳) كسي كه به فرد غير ممّيز قرض مي دهد، در حالي كه 
خود ممّيز است در واقع مالش را دور ريخته و در نگهداري آن سهل انگاري 

كرده است، و لذا طرف مقابل ـ بچة غير ممّيز ـ ضامن نيست.
(مســألة ۲۳۲۴) در قرض، بايد قرض گيرنده مال را تحويل بگيرد و 
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پيش از آن مالك آن مال نمي شود. 
 (مســألة ۲۳۲۵) هنگامي كه قرارداد قرض بسته شد و قرض گيرنده 
مال را قبض نمود، عقد الزم مي شود و هيچ كدام حق فسخ يكجانبه ندارند. 
اگر قرض دهنده پيش از فرا رسيدن مّدت قرض، مال خودش را مطالبه كند، 

بر قرض گيرنده واجب نيست كه اجابت كند. 
 (مسألة ۲۳۲۶) پس از تحّقق قرض، قرض گيرنده مي تواند عين مال 
ــيدن مّدت بخواهد آن را  ــه صاحبش برگرداند، ولّي اگر پيش از فرا رس را ب
ــت  ــخ كند و قرض خود را پرداخت نمايد، بر قرض دهنده واجب نيس فس

آن را بپذيرد.
ــا » يعني چيزهايي كه افراد آن   (مســألة ۲۳۲۷) قرض دادن « مِثلي ه
شبيه يكديگر هستند و از قيمت يكسان برخوردار هستند، مانعي ندارد. مانند 
سكه هاي طال، نقره، حبوبات، اسكناس، اجناس يك كارخانه با يك مارك، 

و امثال آنها. 
 (مســألة ۲۳۲۸) قرض دادن اشياء « قيمي » يعني چيزهايي كه قيمت 
افراد آنها يكسان نيست، مانند : دامها، طيور، لباسها، وسائل دستي، فرشهاي 
ــابه آنها در  ــد و مش ــتباف و امثال آنها، اگر تفاوت قيمت آنها زياد نباش دس

جنس و قيمت به راحتي پيدا شود، قرض دادن آنها نيز مانعي ندارد. 
ــت افراد آنها تفاوت فاحش دارد و   (مســألة ۲۳۲۹) چيزهايي كه قيم
در عرف مردم ضمان آنها با نظيرش نمي باشد، نمي توان آنها را قرض داد، 
ــت كرده با ضوابط بيع فروخت تا در وقت تعيين  ــه مي توان آنها را قيم بلك
شده، پول و يا جنسي معادل پول آن را پرداخت نمايد و لكن مالك آن نمي 

شود. 
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ــدن، در صورت بي نياز   (مســألة ۲۳۳۰) قرض گرفتن و بدهكار ش
بودن مكروه است، ولّي قرض دادن به مؤمن مستحب است و پاداش بزرگ 

دارد و چنانكه در روايات آمده از صدقه نيز برتر است. 
 (مســألة ۲۳۳۱) واجب است قرض گيرنده هنگام گرفتن قرض نيت 
ــود كه  ــود. و همين كار موجب مي ش ــه آن را پرداخت خواهد نم ــد ك كن
خداوند ياري فرمايد و قرضش را زود ادا نمايد و اگر تصميم بگيرد قرضش 

را پرداخت نكند همانند دزد مي باشد. 
 (مسألة ۲۳۳۲) اگر قرض دهنده شرط كند كه چيزي اضافه بگيرد ربا 

و حرام است. 
ــيدني و  ــت، خواه كش  (مســألة ۲۳۳۳) در قرض، ربا مطلقًا حرام اس

پيمانه اي باشد يا نه. چنانكه در باب ربا تذّكر داديم. 
 (مسألة ۲۳۳۴) اگر در قرض شرط زياده كنند، شرط باطل است، ولّي 
قرض باطل نيست و لذا مالي را كه قرض كرده، مي تواند در آن تصّرف كند 

و الزم نيست آن مقدار زيادي را بپردازد. 
 (مسألة ۲۳۳۵) در قرض شرط هر گونه زيادتي حرام است، چه عين 
باشد، يا منفعت، يا صفت و يا غير آن. چنانكه در مسأله بعدي مثال زده مي 

شود.
 (مسألة ۲۳۳۶) همة مثال هاي زير حرام و ربا مي باشد :

۱ـ  قرض دهنده شرط كند عالوه بر اداي قرض مثًال لباسي را به او بدهند. 
ــرط كند عالوه بر اداي قرض مثًال به مّدت يك ماه  ۲ ـ قرض دهنده ش

در خانة او بنشيند. 
۳ ـ قرض دهنده شرط كند عالوه بر اداي قرض مثًال براي مسافرتي از 
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اسب يا ماشين او استفاده كند. 
ــطي به او قرض دهد و شرط كند به همان مقدار گندم   ۴ ـ گندم متوس

خوب به او برگرداند. 
۵ ـ شرط كند عالوه بر اداي قرض، لباسش را ارزانتر بدوزد. 

همة موارد باال ربا و حرام مي باشد. 
 (مسألة ۲۳۳۷) اگر قرض دهنده شرط كند كه قرض گيرنده مثًال هزار 
ــجدي تأسيس كند، يا براي پدرش دعا كند، بنابر  تومان به فقير بدهد، يا مس
ــد ـ نيز حرام  احتياط واجب همة اين موارد ـ كه نفعش به خود او نمي رس

مي باشد. 
 (مسألة ۲۳۳۸) اگر قرض دهنده شرط كند كه در مقابل قرض چك، 
ــفته، يا گرو بگذارد و يا طلبش را در شهر ديگري پرداخت نمايد، مانعي  س

ندارد. 
 (مسألة ۲۳۳۹) اگر قرض گيرنده شرط كند كه قرض دهنده عالوه بر 
ــرض چيز ديگري هم به او بدهد، مانعي ندارد، خواه آن جنس، منفعت يا  ق
ــد، مثل اينكه شرط كند كه قرضش را كمتر از آنچه گرفته،  چيز ديگري باش

ادا نمايد. 
ــت كه در  ــت اين اس  (مســألة ۲۳۴۰) در رباي قرضي آنچه حرام اس
ــرط كند، ولّي اگر در ضمن سود قرضي را شرط  ــودي را ش ضمن قرض س
ــرط اينكه او نيز  ــي هبه كند به ش كند مانعي ندارد، مثل اينكه ده دينار به كس
ــي به قيمت پايين تر از  ۱۰۰ دينار به او قرض بدهد، و يا خانه اش را به كس

معمول اجاره دهد به شرط اينكه او نيز مقداري به او قرض بدهد. 
 (مســألة ۲۳۴۱) اگر قرض گيرنده چيزي به قرض دهنده هبه كند يا 
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ــاند، قرض دهنده مي تواند آن را قبول كند، به شرط اينكه  منفعتي به او برس
در قرض شرط نشده باشد، اگرچه پذيرفتن آن مكروه است و بهتر است آن 

را از اصل طلبش حساب كند. 
ــگام پرداخت بدهكاري خود،   (مســألة ۲۳۴۲) اگر قرض گيرنده هن
بهتر و بيشتر از آنچه گرفته به او پرداخت نمايد مانعي ندارد، بلكه مستحب 

هم هست. به شرط اينكه در قرض شرط نشده باشد. 
 (مسألة ۲۳۴۳) براي قرضي كه وقت پرداخت آن رسيده، نمي توانند 
ــغ آن بيفزايند، بلكه براي هيچ  ــد و در مقابل چيزي بر مبل ــّدت تعيين كنن م

بدهي ديگري نيز نمي توانند مّدت تعيين كرده، بر مبلغ آن بيفزايند. 
ــّدت دار بيفزايند، در  ــر بخواهند بر مّدِت بدهي م  (مســألة ۲۳۴۴) اگ
مقابل بر مبلغ آن نيز بيفزايند جايز نيست، و از اقسام رباهاي حرام مي باشند. 
ــود و فرار از ربا راههاي فراواني   (مســألة ۲۳۴۵) براي رسيدن به س

هست، كه از آن جمله است :
ــپس  ــي را از بدهكار در مقابل طلب خود مي خرد، س ۱ ) طلبكار جنس

آن را به مبلغ بيشتر براي مّدت بيشتري به او مي فروشد. 
ــرط مي كند كه  ۲ ) بدهكار چيزي را به طلبكار هبه مي كند و با او ش

براي پرداخت بدهي او مهلت بدهد. 
۳ ) يا هر كار ديگري كه ضوابط ربا بر آن منطبق نباشد. 

ــوي، آنچه در مورد ربا خواري   (مســألة ۲۳۴۶) در باب معامالت رب
ــد، در مورد رباي  ــه آگاهانه و يا از روي جهالت به آن اقدام كند، گفته ش ك

قرضي نيز جاري مي باشد. 
 (مســألة ۲۳۴۷) احكام ارث بردن از مّيت رباخوار نيز در اينجا همان 
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است كه در معامالت ربوي گفته شد. 
 (مســألة ۲۳۴۸) هنگامي كه طلبكار طلب خود را مطالبه كند، يا از او 
آثار عدم رضايت به تأخير طلبش ظاهر شود، بر بدهكار واجب است نسبت 
ــد و  ــه پرداخت بدهي خود اقدام نمايد، مگر اينكه بدهي او مّدت دار باش ب
ــيده باشد. در اينجا طلبكار ناگزير است تا فرارسيدن  زمان پرداخت آن نرس
آن وقتي كه در ضمن عقد قرض و يا عقد ديگري تعيين شده انتظار بكشد. 
ــي كه قدرت پرداخت بدهي خود را دارد، نبايد   (مســألة ۲۳۴۹) كس
ــد. و  ــده تأخير بيندازد، مگر اينكه طلبكار راضي باش آن را از زمان تعيين ش
اگر قدرت پرداخت ندارد شايسته است با نرمش و مالطفت از طلبكار عذر 

خواهي كند.
 (مســألة ۲۳۵۰) بدهي حاّل، كه وقت پرداخت آن رسيده، با رضايت 
ــود، مگر اينكه در ضمن  ــكار به تأخير، به بدهي مدت دار تبديل نمي ش طلب
ــت كه تا مّدتي كه  ــود، تنها چيزي كه هست اين اس ــرط ش عقدي زمان ش
ــد، اقدام به پرداخت آن واجب نمي شود، به مجرد اينكه  طلبكار راضي باش

مطالبه كند بر بدهكار واجب است نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. 
 (مســألة ۲۳۵۱) اگر بدهكار با داشتن توانائي بر پرداخت بدهي خود 
ــيدن وقت پرداخت، بدهي خود را پرداخت نكند، طلبكار، وكيل و يا  و رس
ولّي او حق مطالبه دارند، اگر امتناع كند مي توانند او را وادار كنند كه بدهي 

خود را بپردازد، اگرچه به وسيلة شكايت نزد حاكم شرع باشد. 
 (مســألة ۲۳۵۲) اگر راه رسيدن طلب خود منحصر باشد به اينكه نزد 

حاكم ستمگر شكايت ببرد، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۳۵۳) اگر بدهكار پس از رسيدن وقت پرداخت بدهي خود 
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اقدام كند، بر طلبكار واجب است آن را بپذيرد و اگر امتناع بورزد مي توانند 
ــد مي توانند آن را به جاي  ــازند. و اگر اجبارش ممكن نباش او را مجبور بس

طلبكار به حاكم شرع پرداخت نمايند. 
ــدن ذّمة بدهكار از بدهي، همين مقدار   (مســألة ۲۳۵۴) براي فارغ ش
ــر  ــال را در اختيار طلبكار بگذارد و هرگونه مانع را از س ــت كه م كافي اس
ــت كه در صورت امكان، نخست به  راهش بردارد. البّته احتياط واجب آنس

حاكم شرع مراجعه كند.
ــكوني، لباس مهماني،   (مســألة ۲۳۵۵) بدهكاري كه پس از خانة مس
ــدار بدهي خود پول نقد،  ــه و ديگر ضروريات زندگي اش، به مق ــاث خان اث
طلب، عرصه، ساختمان و امثال آنها را داشته باشد، بر او واجب است نسبت 
ــبت به  ــت او را نس به پرداخت بدهي خود اقدام كند و بر طلبكار جايز اس

پرداخت بدهي اش وادار كند. 
 (مســألة ۲۳۵۶) مستثنيات َدين، يعني چيزهايي كه نمي توان بدهكار 

را به جهت اداي بدهي خود به فروش آنها وادار كرد، عبارتند از :
۱ ) خانة مسكوني 

۲ ) لباسهاي تجّمالتي 
۳ ) اثاث خانه 

۴ ) ضروريات زندگي ـ بر حسب عرف ـ 
۵ ) سرمايه 

۶ ) ابزار كار 
 ۷ ) زمين مزروعي كه مخارج ساالنه اش از آن تأمين مي گردد. 

ــيعي دارد و مي تواند قسمتي   (مســألة ۲۳۵۷) بدهكاري كه خانة وس
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ــد و يا به جاي آن خانة كوچك تري تهيه كند، و يا در خانة  از آن را بفروش
وقفي مسكن گزيند، به شرط اينكه براي او مشّقت نداشته باشد و اهانت به 

شمار نيايد، بايد اين كار را انجام دهد. 
 (مســألة ۲۳۵۸) بدهكاري كه ابزار كار و يا اثاث خانه اش بيشتر از از 
ــائل گران قيمتي داشته باشد، الزم است اضافة  ــد، و يا وس حد متعارف باش
ــائل گران قيمت را به وسائل ارزان قيمت  آنها را به طلبكاران بپردازد و وس

مبّدل سازد، و اضافة قيمت آنها را به طلبكاران بدهد. 
 (مســألة ۲۳۵۹) اگر بدهكار بتواند با سرماية كمتر تجارت كند، بايد 

مازاد آن را به طلبكاران بدهد. 
 (مســألة ۲۳۶۰) اگر بدهكار بتواند به كاري اشتغال بورزد كه نياز به 
سرمايه و ابزار كار نداشته باشد، و در اين كار براي او مشّقت و ذّلت نباشد 

بايد آن را انجام دهد و سرمايه و ابزار كارش را به طلبكاران بدهد. 
 (مسألة ۲۳۶۱) بدهكار كه برخي از مستثنيات َدين را ندارد، مثًال خانه 
ندارد، نمي تواند موجودي خودش را به عنوان پول خانه نگهدارد، بلكه بايد 

آن را به طلبكاران بدهد، اگرچه بي خانه بماند. 
 (مسألة ۲۳۶۲) اگر بدهكار بخواهد برخي از مستثنيات َدين را بفروشد 
ــته است طلبكاران آن را قبول  و پولش را از بابت بدهي خود بپردازد، شايس
نكنند، چه رسد به اين كه بخواهند او را به اين كار تشويق و يا وادار نمايند. 
ــد و  ــتثنيات َدين را بفروش  (مســألة ۲۳۶۳) اگر بدهكار برخي از مس
ــت، و در صورت  پول آن را بابت بدهي خود بپردازد، پذيرفتن آن جايز اس
ــود، مگر اينكه طلبكار از حق خودش بگذرد و ذّمة او  اصرار واجب مي ش

را بريء سازد.
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ــألة ۲۳۵۶ـ   ــتثنيات دينـ  در مس  (مســألة ۲۳۶۴) آنچه به عنوان مس
ــاص دارد، و به مجرد فوت او حق  ــد، به زمان حيات بدهكار اختص بيان ش
ــد و ورثه حق تصّرف در آنها را ندارند، مگر  ــكاران به آنها تعلق مي ياب طلب

اينكه از طلبكاران اجازه بگيرند و يا طلب آنها را پرداخت نمايند. 
 (مسألة ۲۳۶۵) بر بدهكار واجب است براي پرداخت بدهي خود، به 

هر كاري كه براي او ذلت و مشقت نداشته باشد تن دهد. 
 (مســألة ۲۳۶۶) بر بدهكار الزم نيست به جهت پرداخت بدهي خود 
ــش، خمس، زكات، صدقه و امثال آنها را مطالبه نمايد،  ــي هبه، بخش از كس
ــد، بنابر احتياط  ــه او بذل كند و در پذيرفتن آن ذّلت نباش ــي ب ولّي اگر كس

واجب بايد آن را بپذيرد.
ــد مي   (مســألة ۲۳۶۷) اگر بدهكار كاالئي دارد كه اگر آن را بفروش
تواند بدهي خود را بپردازد، جز اينكه آن را به كمتر از قيمت مي خرند، بايد 
ــد كه فروش  ــه فروش آن اقدام كند، مگر اينكه قيمت به قدري پايين باش ب
ــكال  ــمار بيايد، در اين صورت وجوب اقدام محّل اش ــع مال به ش آن تضيي
ــت، بخصوص اگر پايين بودن قيمت موقتي باشد و انتظار زمان طوالني  اس

را ايجاب نكند. 
 (مسألة ۲۳۶۸) در فرض باال، اگر بدهكار بتواند از كسي قرض بگيرد 
تا بدهي خود را بپردازد و تا هنگام فرا رسيدن وقت اداي قرض جنس خود 

را بفروش برساند، ظاهر اين است كه اقدام به اين كار واجب است. 
 (مســألة ۲۳۶۹) اگر بدهكار بميرد حق طلب كاران بر تركة او تعلق 
ــت، فقط دو چيز بر حق آنها  مي گيرد و حق آنها مقدم بر وصاياي مّيت اس

مقدم مي باشد :
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۱ ) كفن واجب 
۲ ) حج واجب، اگر در حال حيات بر او واجب شده باشد. 

ــرد و پولش را پرداخت  ــخصي كاالئي را بخ  (مســألة ۲۳۷۰) اگر ش
ــنده اگر جنس خود را در ميان اموال مّيت پيدا كند، مي  نكرده بميرد، فروش
ــراي پرداخت بدهي  ــردارد، مگر در صورتي كه اموال مّيت ب ــد آن را ب توان
هايش كفايت نكند، در اينجا به نسبت طلب خود از تركة مّيت دريافت مي 
كند. در اين مسألة فرق نمي كند كه پرداخت نكردن مّيت به جهت مّدت دار 

بودن باشد و يا به جهت ديگري باشد. 
 (مسألة ۲۳۷۱) اگر مّيت بدهي مّدت داري داشته باشد، با مجرد مردن 
بدهي او نقد مي شود و مّدت ساقط مي شود و ورثه بايد بدهي او را از تركه 

بپردازند و نمي توانند در پرداخت آن تأخير روا دارند. 
 (مســألة ۲۳۷۲) اگر مّيت از ديگران طلب مّدت دار دارد، آيا با مرگ 
ــود يا نه ؟ محّل اشكال است، و بنابر احتياط واجب  او اين طلبها نقد مي ش

بايد ورثه با بدهكاران مصالحه نمايند. 
ــي به طلبكار نداشته باشد، بايد   (مســألة ۲۳۷۳) اگر بدهكار دسترس
ــم قطعي بگيرد كه هر وقت او را پيدا كند طلبش را بپردازد، و بايد به  تصمي
ورثه اش وصّيت كند كه اگر او را پيدا كردند طلبش را بپردازند و بايد در حّد 
امكان تالش خود را در جستجوي او ادامه دهد. و با اين مقدار به وظيفه اش 
عمل كرده است، اگرچه زمان به درازا بكشد و از پيدا كردنش نوميد شود. 
ــألة باال صدقه دادن به مقدار بدهي از طرف   (مســألة ۲۳۷۴) در مس
ــت اگر اين كار را انجام دهد ذّمه اش بريء نمي شود، و  طلبكار واجب نيس
ــوي  ــت كه وظيفه اش صدقه دادن از س اين همانند مال مجهول المالك نيس
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صاحب مال باشد.
ــاي نزديك به عصر ما فرموده اند   (مســألة ۲۳۷۵) آنچه بعضي از فقه
ــا كند، و در عرف مردم به  ــده صدقه بدهد و به آن اكتف ــه در فرض ياد ش ك
ــده است. البّته اگر كسي از باب  ــده، در نزد ما ثابت نش رّد مظالم معروف ش
احتياط و به رجاء مطلوبّيت اين كار را انجام دهد، ولّي خود را بريء الذّمه 

حساب نكند، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۳۷۶) اگر طلبكار ناپديد شود و ديگر خبري از او نرسد، در 

اينجا چند صورت هست :
۱ ) اگر بدانيم از دنيا رفته است بايد طلبش را به ورثه اش بپردازيم. 

ــده در مسألة ۲۳۷۳ جاري مي  ــت احكام ياد ش ۲ ) اگر بدانيم زنده اس
شود. 

۳ ) اگر احتمال بدهيم در ايام ناپديدي در گذشته باشد پس از جستجو، 
بعد از چهار سال بايد طلبش را به ورثه اش بپردازيم. 

۴ ) اگر با احتمال مرگ و بدون جستجو ده سال بگذرد، پس از گذشت 
ده سال بايد طلبش را به ورثه اش پرداخت شود. 

اگر اين بي خبري از حال طلبكار به جهت حادثه اي باشد كه بر بدهكار 
پيش آمده باشد، از قبيل مسافرت و زندان و امثال آن، در اينجا حكم مسألة 
ــت، اگرچه  ــود و پرداخت آن به ورثه طلبكار جايز نيس ۲۳۷۳ جاري مي ش
ــود و يا حّجت  ــد، مگر اينكه اّطالع از مرگ او حاصل ش زمان به درازا كش

شرعي بر آن قائم گردد. 
 (مســألة ۲۳۷۷) اگر بدهكار تنگدست باشد، مهلت دادن به او واجب 
است، سختگيري و وادار كردنش به پرداخت بدهي خود جايز نيست. بلكه 
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ــمتي از آن را به او ببخشند و او را  ــت كه همة بدهي و يا قس ــتحب اس مس
بريء الذّمه كنند. 

ــت كه با  ــتحب اس  (مســألة ۲۳۷۸) در مورد بدهكار توانمند نيز مس
ــتيفاي حق، يعني تا  ــختگيري و اس ــود، س نرمش و مالطفت مطالبة حق ش

آخرين ريال وصول كردن، مكروه است. 
 (مسألة ۲۳۷۹) مستحب است انسان بدهي پدر و مادرش را بپردازد، 
ــًا بعد از فوت آنها. چنانكه حالل كردن و بريء الذّمه كردن مؤمن  مخصوص

در حال حياتش مستحب است، چه رسد به بعد از وفات. 
*  *  *

 
بحث تكميلي

پيرامون تقاّص 
ــة او طلبي دارد و او از  ــي كاالئي دارد و يا در ذم ــان پيش كس اگر انس
ــر از مال او به مقدار طلبي كه از او دارد در  ــت آن امتناع مي ورزد، اگ پرداخ
ــودش بر دارد. و به او  ــت، مي تواند آن را به جاي حق خ ــت قرار گرف دس

اطالع ندهد. اين كار را « تقاّص » مي نامند. 
ــه طرف، مال او را عمدًا   (مســألة ۲۳۸۰) در تقاّص فرق نمي كند ك
ــده او را  ــبهه اي كه برايش حاصل ش ــد، و يا به جهت ش ــب كرده باش غص
ــتحق اين مال ندانسته باشد، در هر دو مورد مي تواند به مقدار مال خود  مس

از او تقاّص نمايد. 
ــت كه از آن  ــد مورد تقاص كردن مكروه اس  (مســألة ۲۳۸۱) در چن

جمله است :
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ــت او قرار  ۱ ) در موردي كه مال طرف مقابل به صورت امانت در دس
بگيرد. 

ــه از مال خود صرف نظر كرده و آن را به خدا حواله  ــوردي ك ۲ ) در م
كرده باشد. 

۳ ) طرف سوگند ياد كرده باشد كه چيزي به او مديون نيست.
 (مسألة ۲۳۸۲) در مواردي بنابر احتياط واجب تقاّص جايز نيست كه 

از آن جمله است :
ــوگند ياد كند، و او نيز به  ۱ ) اگر صاحب حق از طرف بخواهد كه س

تقاضاي صاحب مال سوگند ياد كند. 
ــد، بلكه مال را از روي  ــرف از پرداخت حق امتناع نمي كن ــر ط ۲ ) اگ

جهالت گرفته و اينك مراجعه به او ممكن نيست. 
ــر او نيز امكان مراجعه به صاحب   (مســألة ۲۳۸۳) اگر در فرض اخي
ــت تحويل بگيرد، ممكن  ــد، تا مال خودش را كه نزد اوس ــته باش مال نداش
است صاحب مال پس از مراجعه به حاكم شرع آن را به جاي حق خودش 
ــاس واليتي كه بر غائب دارد، مي  ــرع بر اس تقاّص نمايد. در اينجا حاكم ش
تواند ذّمه اش را به وسيلة اين مال از حّقي كه بر عهدة اوست بريء سازد. 

*  *  *





احكام رهن
رهن عبارت از قراردادي است كه بر اساس آن، مالي در مقابل بدهي « 
ــود، تا اگر بدهكار به موقع بدهي خود را پرداخت نكند،  گرو » نهاده مي ش

طلبكار بتواند آن را بفروشد و طلب خودش را وصول نمايد. 
(مســألة ۲۳۸۴) براي تحقق رهن الزم است گروگذار به مضمون آن 
ملتزم شود و گرو گيرنده نيز آن را قبول كند. مثًال گروگذار بگويد : من اين 
ــد. گرو گيرنده  فرش را نزد تو گرو مي گذارم تا در مقابل بدهي ام گرو باش

نيز بگويد : قبول كردم. 
(مســألة ۲۳۸۵) قرارداد رهن ممكن است در ضمن عقد ديگر باشد، 
ــرط اينكه اين فرش  مثل اينكه بگويد: من ۱۰۰ دينار به تو قرض دادم به ش
ــد. يا بگويد: من يك تن گندم به ۱۰۰۰ تو تا پرداخت آن پيش من گرو باش

دينار به تو فروختم به شرط اينكه اين خانة تو در نزد من گرو باشد. طرف 
نيز مي گويد قبول كردم. 

(مســألة ۲۳۸۶) براي قرارداد رهن هر چيزي از قول يا فعل كه بر آن 
داللت كند كافي است. 

(مسألة ۲۳۸۷) هر يك از طرفين رهن، يعني گروگذار و گرو گيرنده، 
بايد بالغ و عاقل باشند و مجبور نباشند. 
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ــته باشد،   (مســألة ۲۳۸۸) گروگذار بايد حق تصّرف در آن مال داش
ــتگي از  ــد و به جهت ورشكس يعني مالك، ولّي يا مأذون از طرف آنها باش

تصّرف در مال خود ممنوع نباشد. 
 (مســألة ۲۳۸۹) الزم نيست گروگذار شخص بدهكار باشد، بلكه هر 

انسان ديگري مي تواند مالش را در مقابل بدهي مسلماني گرو بگذارد . 
 (مســألة ۲۳۹۰) به محض توافق طرفين ( گروگذار و گرو گيرنده ) 
رهن تحقق مي پذيرد و الزامي مي شود. و تحقق و لزوم آن مشروط به قبض 

كردن گرو نمي باشد. 
 (مسألة ۲۳۹۱) رهن عقد الزم است و فسخ يكجانبة آن جايز نيست. 

 (مسألة ۲۳۹۲) در چند مورد رهن فسخ مي شود :
۱ ) با توافق طرفين از آن صرف نظر كنند. 
۲ ) يكي از موجبات خيار فسخ پديد آيد. 

۳ ) گرو گيرنده حق خودش را از گرو اسقاط نمايد. 
۴ ) گروگذار از همة بدهي خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است، 

بريء الّذمه شود. 
 (مســألة ۲۳۹۳) اگر جنس گرو گذاشته شده تلف شود، يا از قابليت 
استيفاي حق بيفتد، اگر تضميني باشد، بدلش به جاي آن جايگزين مي شود 
ــود و بر گروگذار واجب نيست كه  ــد رهن باطل مي ش و اگر تضميني نباش
ــز ديگري را جايگزين آن نمايد. مگر اين كه در ضمن عقد رهن يا عقد  چي

ديگري شرط كرده باشند. 
ــرط است كه قابلّيت استيفاي همة حق يا   (مسألة ۲۳۹۴) در رهن ش
ــد، خود آن را به  ــته باشد، پس اگر از نوع بدهي باش ــمتي از آن را داش قس
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ــد آن را بفروشند و پول آن را  عنوان طلب بردارند و اگر از نوع ديگري باش
به عنوان طلب خود بردارند. 

 (مســألة ۲۳۹۵) رهن گذاشتن چيزي كه مالّيت ندارد، مانند حشرات 
و امثال آنها جايز نيست. 

ــتن چيزي كه مالّيت شرعي ندارد، مانند   (مســألة ۲۳۹۶) رهن گذاش
شراب و خوك جايز نيست، اگرچه عرفًا مالّيت داشته باشد. 

 (مســألة ۲۳۹۷) رهن گذاشتن چيزي كه زود فاسد مي شود، از قبيل 
ميوه و امثال آن، اگر به اين منظور باشد كه تا فرار رسيدن وقت اداي بدهي 

محافظت شود و فروخته نشود، جايز نيست. 
ــر مقدار مال گروي و ويژگي هاي   (مســألة ۲۳۹۸) در رهن آگاهي ب

آن شرط نيست. 
ــل بدهي ديگري  ــي كه مال خودش را در مقاب  (مســألة ۲۳۹۹) كس
ــته، اگر با اجازه و يا به درخواست بدهكار نباشد، در صورتي كه  گرو گذاش
ــتيفا كند، گروگذار نمي تواند به  ــد و حّقش را از آن اس طلبكار آن را بفروش
بدهكار مراجعه كند و پول گروي اش را از او مطالبه نمايد. ولّي اگر با اجازه 
ــد، مي تواند به او مراجعه كند، مگر اينكه مبني بر  ــت او باش و به درخواس
بخشش و عدم ضمان باشد، و آن در صورتي است كه قرينه اي در بين باشد. 
ــتن در مقابل هر بدهي كه در ذّمه باشد،   (مســألة ۲۴۰۰) گرو گذاش

چون درهم، دينار، طعام و غيره جايز است. 
 (مســألة ۲۴۰۱) گرو گذاشتن در مقابل چيزي كه هنوز به ذّمه منتقل 
نشده و در ذّمة طرف برقرار نشده صحيح نمي باشد، بنابر اين در موارد زير 

گرو گذاشتن صحيح نيست :



.......................................................................... توضيح املسائل  .......................................................................... توضيح املسائل ۵٠٠ ۵٠٠

۱ ) گرو گذاشتن در مقابل مزد ُجعاله پيش از انجام دادن آن. 
۲ ) گرو نهادن در مقابل جنس غصب شده پيش از تلف شدن آن .

ــرط ضمان نشده، به   ۳ ) گرو گذاردن در مقابل امانتهايي كه در آنها ش
جهت اطمينان خاطر صاحب مال از كوتاهي نكردن امانت دار. 

ــود، به  ــليم مي ش ــي كه به خريدار تس ۴ ) گرو گذاردن در مقابل جنس
ــس به هنگام پديد آمدن  ــنده پس از گرفتن جن جهت اطمينان خاطر فروش

موجبات فسخ معامله. 
۵ ) گرو گذاردن در مقابل پول جنس خريداري شده، به جهت اطمينان 
ــتري از پس گرفتن پول خود به هنگام پديد آمدن موجبات فسخ  خاطر مش

معامله. 
ــده و  ــلم فروخته ش ۶ ) گرو گذاردن در مقابل كااليي كه به صورت س

وقت تحويل آن نرسيده است. 
در همة موارد فوق گرو گذاردن صحيح نيست، زيرا هنوز چيزي به ذّمة 

طرف ثابت نشده است. 
ــده اگر بخواهند وثيقه اي بگيرند مي   (مســألة ۲۴۰۲) در موارد ياد ش

توانند آن را در ضمن عقد الزمي شرط كنند. 
ــيني را به صورت نقدي مي خرد ولّي   (مســألة ۲۴۰۳) اگر كسي ماش
ــنده در نزد او به صورت وثيقه باشد، كه اگر  ــرط مي كند كه خانة فروش ش
ــد، آن خانه را بفروشد  ــين معيوب و يا دزدي درآيد و معامله باطل باش ماش
ــرط نافذ است. أگر خريدار  ــتيفا كند، مانعي ندارد و ش و پول خودش را اس
ــنده بگويد كه در  در وقت انجام معامله بطالن آنرا احتمال بدهد و به فروش
ــروط  ــورت بطالن معامله اين مبلغ را بعنوان قرض پرداخت مي كنم مش ص



۵٠١ ............................................................................. أحكام رهن 

براينكه خانه شما در نزد من وثيقه باشد.
 (مســألة ۲۴۰۴) اگر كسي خانه اش را مي فروشد و شرط مي كند كه 
ــال بعد تحويل بدهد، اگر مشتري در ضمن عقد شرط كند كه  آن را يك س
ماشين فروشنده تا موقع تحويل خانه به صورت وثيقه در نزد او باشد مانعي 

ندارد، اگرچه آن را رهن نمي نامند، ولّي شرط نافذ مي باشد. 
 (مسألة ۲۴۰۵) مقتضاي اطالق رهن آنست كه گرو گيرنده بتواند مال 
ــرد و گروگذار بايد آن را در اختيار او قرار دهد، مگر  ــروي را تحويل بگي گ
ــليم نكنند، يا به شخص سّوم تسليم كنند، كه  ــرط كنند كه به او تس اينكه ش

بايد مطابق شرط رفتار كنند. 
 (مســألة ۲۴۰۶) اگرچه رهن در مالكّيت گروگذار باقي مي ماند، ولّي 
ــود و آن عبارت  ــن، حقِّ گرو گيرنده نيز بر آن ثابت مي ش ــه مقتضاي ره ب
ــت از حق استيفاي طلب خود از آن. و در نتيجه او مي تواند رهن را در  اس
ــدودة اختيار خود قرار دهد و گروگذار را از هر گونه تصّرفي كه با اين  مح

حق منافات داشته باشد، منع كند. 
ــد مال گروي را تلف كند و يا به   (مســألة ۲۴۰۷) گروگذار نمي توان

وسيلة بخشش، فروش، وقف، عتق و غير آن از ملك خود خارج كند. 
 (مســألة ۲۴۰۸) گروگذار نمي تواند در جنس گروي تغييراتي بدهد 
كه رغبت مشتري را به آن كاهش دهد، از قبيل رنگ كردن، بريدن، دوختن 

و امثال آنها. 
ــروي را اجاره بدهد،  ــذار نمي تواند جنس گ  (مســألة ۲۴۰۹) گروگ
ــد و يا هر كار ديگري در مورد آن انجام دهد، كه آن را از حوزة  ــه بده عاري

اختيار گرو گيرنده بيرون ببرد و يا در معرض تلف يا ضرر قرار دهد. 
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ــد كاري انجام دهد كه نگهداري   (مســألة ۲۴۱۰) گروگذار نمي توان
ــود، از قبيل باز كردن طنابهاي كاال كه موجب از هم  ــخت ش گرو گيرنده س
ــردن حيوان كه زحمت هزينة خود و  ــيدن قطعات آن گردد، يا باردار ك پاش

بّچه اش افزايش پيدا كند. 
 (مســألة ۲۴۱۱) اگر گروگذار يكي از اين كارها را مرتكب شود، اگر 
ــد رنگ كردن و تلف كردن، مرتكب  ــد، مانن تصّرف او تصّرف خارجي باش
ــد، مثل فروختن و اجاره دادن،  ــده است، و اگر تصّرف اعتباري باش گناه ش

تصّرفش نافذ نمي شود، مگر با اجازة گرو گيرنده. 
 (مســألة ۲۴۱۲) اگر گروگذار تصّرفي در جنس گروي انجام دهد كه 
با حق گرو گيرنده منافات نداشته باشد مانعي ندارد، ولي تطبيق كردن آن بر 
مثل اينكه آن را بفروشد و با مشتري شرط كند كه همچنان در گرو بماند تا 

آن شخص حق خودش را استيفا نمايد، خالي از اشكال نيست. 
 (مسألة ۲۴۱۳) اگر گرو گيرنده اجازه بدهد كه مال گروي را بفروشد، 
ــده را تنفيذ كند، معامله صحيح است و پول آن به جاي  و يا معاملة انجام ش
آن جنس در گرو او قرار مي گيرد، مگر اينكه حق خودش را از رهن اسقاط 
ــتقل معامله را انجام مي دهد  نمايد، در اين صورت گرو گذار به صورت مس

و در پول آن به دلخواه تصّرف مي كند. 
 (مســألة ۲۴۱۴) مال گروي كه در اختيار گرو گيرنده قرار مي گيرد، 
ــد و اگر تلف شود ضامن نمي باشد، مگر اينكه  ــت او امانت مي باش در دس
ــهل انگاري نمايد. چنانكه در  در مورد آن تعّدي كند و يا در نگهداري آن س

فصل وديعه بيان گرديد.
 (مســألة ۲۴۱۵) براي گرو گيرنده تصّرف در مال گروي جايز نيست 
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مگر در دو مورد :
۱ ) تصّرفي كه حفظ گروي آن را ايجاب مي كند، مانند علوفه به حيوان 

دادن، فرش و لباس را براي نگهداري از بيد زدن باز و بسته كردن. 
 ۲ ) تصّرفي كه مالك صريحًا به آن اجازه دهد و يا از ظاهر حالش، ولو 

به حسب عرف، فهميده شود كه به آن راضي مي باشد. 
 (مسألة ۲۴۱۶) سود حاصله از مال گروي، مانند: شير و تخم مرغ، و 
ديگر منافع آن، چون : سوار شدن مركب و نشستن در منزل، از آِن مالك مي 
باشد و گرو گيرنده حق استفاده از آنها را ندارد، مگر با اجازة صريح مالك 

و يا اجازة مستفاد از ظاهر حال. 
ــك از مال گروي  ــرو گيرنده بدون اجازة مال  (مســألة ۲۴۱۷) اگر گ

استفاده كند، بايد قيمت آن را محاسبه كرده از بدهي طرف كسر نمايد. 
 (مسألة ۲۴۱۸) اگر گروگذار اجازه بدهد كه گرو گيرنده از منافع مال 
ــتفاده كند، در اينجا نيز بايد قيمت آن را محاسبه كرده از بدهي او  گروي اس

كسر نمايد. 
 (مســألة ۲۴۱۹) اگر گرو گيرنده شرط كند كه منافع مال گروي از آِن 
ــتفاده كند، در اينجا  ــد و يا از منافع مال گروي به صورت رايگان اس او باش

سه صورت هست :
ــرط را در ضمن عقد قرض شرط كند، مثًال بگويد : اين  ۱ ) اگر اين ش
مقدار به تو قرض مي دهم به شرط اينكه اين ماشين تو در نزد من گرو باشد 
ــرط باطل است، چون از اقسام رباي  ــوار بشوم، اين ش و من آن را مجانًا س
ــتفاده كند بايد قيمت آن را از بدهي  ــد. و اگر از منافع آن اس حرام مي باش

طرف كسر نمايد. 
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ــرط را جدا از قرارداد قرض شرط كنند، به اين معني كه  ۲ ) اگر اين ش
ــرط  پس از قرض دادن، از او مطالبة گروي نمايد، و به هنگام گرو گيري ش
ــد، ظاهرًا مانعي ندارد و قيمت آن را  ــتفاده كنن كند كه از منافع آن مجانًا اس

ضامن نمي شود. 
ــّوم انجام دهند، به اين معني كه  ــرط را در ضمن عقد س ۳ ) اگر اين ش
ــپس معاملة  ــرط رهن بدهند و گروگان را تحويل بگيرند، س قرض را به ش
ــرط كنند كه از گروي موجود در  ديگري با او كرده، در ضمن اين معامله ش
نزد گرو گيرنده استفادة مّجاني شود، ظاهر اين است كه اين شرط نيز جايز 

است و در مقابل استفاده از منافع مال گروي چيزي ضامن نمي شود. 
ــال گروي به  ــده بميرد حق او در م ــر گرو گيرن  (مســألة ۲۴۲۰) اگ
ــود و حق هيچكدام از آنها ساقط نمي شود مگر اينكه  ورثه اش منتقل مي ش
ــهم او را از بدهي خود بپردازد و  ــاقط كند و يا بدهكار س حق خودش را س

از سهم او بريء الذّمه بشود. 
ــود،   (مســألة ۲۴۲۱) اگر مالك مال گروي بميرد، رهن باطل نمي ش

اگرچه آن مال گروي به ورثه منتقل شده باشد. 
 (مســألة ۲۴۲۲) هنگامي كه وقت پرداخت بدهي رسيد، گرو گيرنده 
ــد به گروگذار  ــال گروي اقدام كند، باي ــرانه به فروش م نمي تواند خودس
ــرده، طلب خودش را مطالبه كند، اگر خودداري كند مي تواند او  مراجعه ك
ــودش را از طريق فروش گروي و يا از هر طريق  ــد كه بدهي خ را وادار كن
ــود، مي تواند مال گروي را بفروشد و  ديگري پرداخت نمايد. اگر مؤثر نش
طلب خودش را وصول كند. ولّي بنابر احتياط واجب در صورت امكان پس 

از مراجعه به حاكم شرع اقدام به فروش نمايد. 
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 (مسألة ۲۴۲۳) اين حكم در مورد كسي كه به مالك دسترسي نداشته 
باشد، به جهت غايب بودن يا ناشناخته بودنش، نيز جاري است. 

 (مسألة ۲۴۲۴) اگر گرو گيرنده در عقد رهن يا در عقد ديگري شرط 
ــر موعد حق فروش گروي را بدون مراجعه به گروگذار داشته  كند كه در س

باشد، شرط صحيح و نافذ است. 
ــر   (مســألة ۲۴۲۵) اگر گروگذار، گرو گيرنده را وكيل كند كه در س
موعد گروي را بفروشد و حق خودش را وصول كند، و در عقد رهن يا در 
ــرط صحيح و نافذ  ــرط نكند كه اين وكالت را عزل كنند، ش عقد ديگري ش

است.
 (مســألة ۲۴۲۶) در مسألة فوق شرط بالعزل بودن بايد در عقد رهن 
ــد، و بنابر احتياط واجب خارج  و يا عقد ديگري، خارج از عقد وكالت باش

از عقد قرض باشد. 
ــود يا بميرد و از خود  ــت ش  (مســألة ۲۴۲۷) اگر گروگذار ورشكس
قرضي بگذارد كه تركه اش به آن كفايت نكنند، آيا مي توان حق گرو گيرنده 
را در مورد گروي بر ديگر طلبكاران مقّدم داشت يا نه ؟ محّل اشكال است. 

و لذا بنابر احتياط واجب بايد او با ديگر طلبكاران مصالحه نمايد. 
 (مسألة ۲۴۲۸) اگر گروگذار بميرد و گرو گيرنده هيچ دليل و سندي 
ــد كه اگر به مال گروي  ــد، و ترس داشته باش ــته باش براي طلب خود نداش
ــه آن را بگيرند و طلب او را انكار نمايند، در اين صورت  ــراف كند، ورث اعت
ــد، طلب خودش را وصول كند و مازاد آن را به ورثه  مي تواند آن را بفروش

برساند و چيزي در مورد رهن بازگو نكند. 
 (مسألة ۲۴۲۹) اگر گرو گيرنده، يك مال گروي به خاطر طلبي كه از 
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كسي داشته، در اختيار دارد ولّي صاحب آن را نمي شناسد، مي تواند آن را 
بفروشد و طلب خود را وصول كند، و در اينجا چند صورت است :

ــد، آن را در مقابل طلبش تصاحب  ۱ ) اگر طلبش به مقدار گروي باش
مي كند. 

 ۲ ) اگر طلبش بيش از مال گروي باشد، آن را تصاحب مي كند و بقية 
طلبش بر عهدة بدهكاري كه نمي شناسد باقي مي ماند. 

ــد، طلب خود را وصول مي كند  ۳ ) اگر طلبش كمتر از مال گروي باش
و مازاد آن به عنوان امانت در دست او مي ماند، و حكم امانتي كه صاحبش 
ــناخته است بر آن جاري مي شود، كه حكم آن را در پايان فصل وديعه  ناش

بيان كرديم. 
ــرده و احتمال مي دهد كه به مقدار  ــر مقدار طلبش را فراموش ك ۴ ) اگ

مال گروي باشد، آن را از بابت طلب خود تملك مي كند. 
*  *  *



احكام كفالت
ــتيفاي حق، جز  ــت براي اطمينان از اس كفالت همانند رهن وثيقه اي اس

اينكه رهن در مورد اشياء و كفالت در مورد اشخاص مي باشد. 
ــخصي به شخص ديگري تعهد  (مســألة ۲۴۳۰) كفالت آنست كه ش
ــخص سّوم را هر وقت كه بخواهد و يا در وقت مشخصي  ــپارد كه ش مي س
ــود خود به جاي او  ــزد او حاضر نمايد، به طوري كه اگر او حاضر نش در ن

حضور پيدا كند. 
(مســألة ۲۴۳۱) كسي كه كفالت مي كند و اين تعهد را مي سپارد، « 

كفيل » ناميده مي شود. 
(مسألة ۲۴۳۲) محل بحث در كفالت مواردي است كه شخص كفالت 
شده ملزم به حضور در نزد صاحب حق يا صاحب اّدعا باشد و آن در جائي 
ــد، و لذا احكام اين فصل در زمان ما  ــت حاكم عادل باز باش ــت كه دس اس
ــد، از اين رهگذر دامن سخن فرا مي چينيم، فقط  خيلي مورد ابتال نمي باش

به دو مطلب اشاره مي كنيم:
مطلب اّول :

ــخص مورد اّدعا منهاي كفالت حضور واجب نباشد،  در جايي كه بر ش
ــتم زنداني شده، يا مجبور شده كه در نزد ظالم گواهي  ــي كه به س مانند كس
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ــت نمايد، در اينجا  ــده كه پول ناحقي را پرداخ ــد و يا به زور مجبور ش ده
كفالت شرعي صحيح نيست، زيرا كفيل حق ندارد كه او را وادار كند كه به 

زندان برگردد، يا در نزد ظالم شهادت دهد و يا پول ناحق را بپردازد. 
ــت كه  ــده در مواردي ممكن اس  (مســألة ۲۴۳۳) در مثال هاي ياد ش
كفالت صحيح باشد، مثل اينكه ظالم اجازه دهد كه زنداني تا مّدت معيني به 
ــي بخواهد كه براي او كفالت كند، و  ــود، و زنداني از كس قيد كفالت آزاد ش
ــكل نيفتد، اگر  ــر موعد به زندان باز گردد، تا كفيل به مش تعهد كند كه در س
ــت كه بر سر موعد به زندان باز  ــخص مّتهم واجب اس او كفالت كند، بر ش
گردد و كفيل نيز حق دارد كه او را به اين كار وادار كند، اگرچه او در واقع 

مستحق زندان نباشد و به ستم به زندان افتاده باشد. 
ــده اگر بازگشت زنداني با قطع نظر   (مســألة ۲۴۳۴) در فرض ياد ش
از كفالت حرام باشد، مثل مواردي كه خطر مرگ داشته باشد، يا در معرض 
ــد، در اينجا نفوذ كفالت  ــرعًا جايز نباش ضرري قرار بگيرد كه تحّمل آن ش

مشكل است. 
مطلب دّوم :

ــود كه طرف را در  ــت كه كفيل متعهد ش ــهور و معهود آنس كفالت مش
ــده حاضر نمايد، ولّي آنچه در زمان ما  ــده در محل تعيين ش وقت تعيين ش
ــخص متعهد مي شود كه اگر بدهكار بدهي خود را در  ــايع گرديده كه ش ش
سر موعد پرداخت نكند، كفيل به جاي او پرداخت كند، ظاهرًا مانعي ندارد 

و چنين تعهدي نافذ مي باشد. 
 (مســألة ۲۴۳۵) در اين كفالت ذمة بدهكار بريء نمي شود و او بايد 
ــر موعد بدهي خودش را بپردازد، اگر خودداري كند كفيل موظف مي  در س



۵٠٩ ........................................................................... أحكام كفالت 

شود كه بر اساس كفالت خود بدهي او را پرداخت نمايد. 
ــت كه در ضمان به   (مســألة ۲۴۳۶) فرق اين كفالت با ضمان اين اس
محض اينكه كسي ضامن مي شود، ذمة ضامن مشغول مي شود و ذمه طرف 

فارغ مي گردد، به خالف كفالت، كه ذمة طرف فارغ نمي شود. 
ــرط نيست،   (مســألة ۲۴۳۷) در كفالت مالي ظاهرًا اجازة بدهكار ش
بلكه توافق كفيل و طلبكار كافي مي باشد. ولّي نفوذ آن مشروط بر اين است 
كه از طرف طلبكار اقدامي انجام گرفته باشد، مثًال او بدهكار را مورد تعقيب 
ــخت بگيرد، وكيل بگويد كه او را رها كن من كفيل او  قرار دهد و بر او س

هستم، پس او نيز به اتكاي كفالت او بدهكار را رها كند. 
ــي معامله نمي كند از ترس اينكه   (مســألة ۲۴۳۸) اگر تاجري با كس
ــخصي مي گويد : نترس، با او معامله كن،  پولش را ندهد يا نتواند بدهد، ش
ــتم و جبران مي كنم، او نيز به اّتكاي  ــد من كفيل هس هر ضرري از او برس
كفالت او با آن شخص معامله مي كند. در اينجا نيز اين كفالت نافذ است. 

 (مســألة ۲۴۳۹) در غير اين موارد كفالت نافذ نيست، پس اگر كسي 
ــخصي طلب دارد كه از وصول آن ناتوان و مأيوس شده، رهايش كرده  از ش
است، كسي براي دلگرمي او مي گويد من براي وصول حق تو كفيل هستم، 

آن صرفًا يك وعده است و چيزي بر عهدة او ثابت نمي شود. 
 (مسألة ۲۴۴۰) اگر كسي بدون اجازة بدهكار از طرف او كفيل شود، 

پس از پرداخت بدهي او نمي تواند به او مراجعه كند. 
ــت بدهكار كفيل  ــي با اجازه يا به درخواس  (مســألة ۲۴۴۱) اگر كس
شود، پس از پرداخت بدهي او مي تواند به او رجوع كند، مگر اينكه اجازة 
او مبتني بر عدم ضمان باشد، كه بايد قرينه اي براي اين كار در ميان باشد. 
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ــي مطالبه كنند و او از   (مســألة ۲۴۴۲) اگر چيزي را به ناحق از كس
ــب اّدعا نافذ  ــن كفالت در مورد صاح ــود، اي ــي بخواهد كه كفيل او ش كس
ــت، و او حق ندارد از كفيل آن خواستة ناحق را مطالبه كند، ولّي اگر به  نيس
ــتم از او گرفت، كفيل در صورتي كه با اجازه يا به درخواست مّتهم كفيل  س
شده باشد، مي تواند پس از پرداخت آن به مّتهم رجوع كند. و بر او واجب 

است كه آن را پرداخت نمايد. 
*  *  *



احكام ضمان
ضمان عبارت از آنست كه انسان بدهي ديگري را به عهده بگيرد تا ذّمة 
ــود و به جاي او ذّمة ضامن مشغول گردد. كسي كه اين بدهي را  او فارغ ش

به عهده مي گيرد ضامن ناميده مي شود. 
(مسألة ۲۴۴۳) در عقد ضمان هر قول يا فعلي كه اين تعهد را برساند 

كفايت مي كند. 
(مسألة ۲۴۴۴) ضمان عقدي است كه بين ضامن و صاحب حق بسته 
مي شود و لذا بايد اين قرارداد از روي اختيار منعقد شود و هيچكدام بر اين 
ــيد باشند، يعني كودك،  ــوند، و هر دو بايد بالغ و عاقل و رش كار مجبور نش

ديوانه و سفيه نباشند.
(مســألة ۲۴۴۵) ضامن الزم نيست كه ورشكست نباشد، زيرا نهايت 
ــود، لكن طلبكار با  ــت كه اين بدهي نيز بر عهده اش ثابت مي ش امر اين اس

ديگر طلبكاران در موجودي او سهيم نمي شود. 
(مســألة ۲۴۴۶) اما در مورد طلبكار، اگر ضمانت با محجور بودن او 
منافات داشته باشد، الزم است كه او ورشكست نباشد، تا طلبش در معرض 

تلف قرار نگيرد. 
ــت، بلكه  ــرط نيس ــت رضايت بدهكار ش (مســألة ۲۴۴۷) در ضمان
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ضمانت از طرف مرده هم جايز است. 
 (مسألة ۲۴۴۸) اگر ضامن يا طلبكار كودك، ديوانه يا سفيه باشد، ولّي 

آنها جانشين آنها مي شوند و عقد ضمان را برگزار مي كنند. 
 (مسألة ۲۴۴۹) عقد ضمان وكالت پذير است، يعني از طرف ضامن يا 
ــان مي توانند عقد ضمان را منعقد كنند، به شرط اينكه وكيل  طلبكار، وكيلش

و موكل بالغ و عاقل و رشيد باشند. 
ــرط است كه ذمة بدهكار به آن   (مســألة ۲۴۵۰) در صحت ضمان ش
ــغول شده باشد، اگرچه به صورت متزلزل، مانند جنس خريداري  بدهي مش
ــة بدهكار ضمانت  ــش از ثبوت آن بر ذم ــخ. ولّي پي ــده در ايام خيار فس ش

صحيح نيست، مانند مزد جعاله پيش از اقدام به كار. 
ــه بر ذّمه تعّلق  ــت ك  (مســألة ۲۴۵۱) ضمانت منحصر به مواردي اس
گرفته باشد، و لذا در مورد اعيان مضمونه، مانند اشياء مغصوبه ضمان جاري 

نمي شود. 
ــد، نمي  ــخص بدهكار نباش  (مســألة ۲۴۵۲) اگر ضمانت با اجازة ش
ــد، مي  تواند پس از اداي بدهي او به او رجوع كند، ولّي اگر با اجازة او باش
تواند به او رجوع كند و آنچه از طرف او پرداخت نموده از او مطالبه نمايد. 
ــد،  ــكار چيزي از طلبش را به ضامن ببخش  (مســألة ۲۴۵۳) اگر طلب

ضامن نمي تواند آن را از بدهكار بگيرد. 
ــي يا هر دليل  ــن به جهت ناتوان ــزي را كه ضام  (مســألة ۲۴۵۴) چي

ديگري پرداخت نكرده، نمي تواند از بدهكار مطالبه نمايد. 
ــكار به كمتر از بدهي طرف ضمان   (مســألة ۲۴۵۵) اگر ضامن با طلب

مصالحه نمايد، نمي تواند بيشتر از مقدار مصالحه را از او مطالبه نمايد. 



أحكام ضمان ............................................................................ ۵١٣

 (مسألة ۲۴۵۶) ضمان از عقود الزمه است و فسخ آن از طرف ضامن، 
طلبكار، حتي با توافق آن دو جايز نمي باشد. 

 (مسألة ۲۴۵۷) در ضمانت شرط خيار صحيح نيست. 
 (مسألة ۲۴۵۸) در ضمانت خيار تخلف وصف يا تخلف شرط پديد 
نمي آيد. پس اگر طلبكار شرط كند كه ضامن چيزي را انجام دهد و او انجام 
ــت را بپذيرد كه ضامن  ــرط ضمان ــخ ندارد. و اگر به اين ش ندهد، حق فس
توانمند باشد و بعدًا معلوم شود كه تهيدست بوده، حق فسخ ندارد. چه اين 

شرطها صريح بوده يا از محتواي سخن استفاده مي شد. 
ــت با اجازة فرد  ــي در صورتي كه قرارداد ضمان  (مســألة ۲۴۵۹) ول
بدهكار باشد، ظاهر اين است كه شرط خيار فسخ در آن جايز است، و خيار 
ــود و فسخ آن نيز با رضايت  ــرط نيز در آن جاري مي ش تخلف وصف و ش

هر سه ( طلبكار، بدهكار و ضامن ) امكان پذير مي باشد. 
ــت، و   (مســألة ۲۴۶۰) ضمانت مّدت دار براي بدهي نقدي جايز اس
طلبكار پس از قبول ضمانت تا رسيدن زمان تعيين شده حق مطالبه نخواهد 
ــت. و ضمانت نقدي براي بدهي مدت دار نيز جايز است، و ضامن پس  داش

از ضمانت بايد نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. 
*  *  *





احكام حواله
(مسألة ۲۴۶۱) منظور از حواله آن است كه بدهكار بدهي خودش را 
ــخص ديگري حواله كند كه ذمة خودش فارغ شود و ذمة او در مقابل  به ش

طلبكار مشغول شود. 
(مســألة ۲۴۶۲) براي قرارداد حواله هر لفظ يا عملي كه به آن داللت 

كند كفايت مي كند. 
(مســألة ۲۴۶۳) در حواله رضايت حواله دهنده ( بدهكار ) و حواله 

شونده ( طلبكار ) شرط است. 
(مسألة ۲۴۶۴) شخص سّوم كه به او حواله داده مي شود، اگر ذمة اش 

به حواله دهنده بدهكار نباشد، رضايت او نيز شرط است. 
(مســألة ۲۴۶۵) اگر شخص سّوم به حواله دهنده مثًال درهم بدهكار 
ــد، و حواله دهنده به او دينار حواله دهد، حتمًا بايد با رضايت او انجام  باش

بگيرد. 
(مســألة ۲۴۶۶) اگر شخص سّوم به حواله دهنده بدهكار باشد، ولّي 
ــتباهًاـ  و به او حواله  ــاب كردهـ  ولو اش حواله دهنده او را غير بدهكار حس

كرده، در اين صورت نيز بايد با رضايت او حواله انجام پذيرد. 
ــي طلبي دارد، اگر بخواهد آن را  ــان از كس (مســألة ۲۴۶۷) اگر انس
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ــرط نيست، بلكه رضايت  عينًا به طلبكار خودش حواله دهد، رضايت او ش
طلبكار و حواله دهنده كافي است. 

 (مسألة ۲۴۶۸) حواله دهنده و حواله شونده بايد بالغ و عاقل باشند و 
ــند، و در مواردي كه نفوذ حواله با ورشكستگي منافات  مكره (مجبور) نباش

داشته باشد، بايد ورشكست نيز نباشد. 
 (مســألة ۲۴۶۹) در مواردي كه رضايت شخص ثالث، يعني كسي كه 
ــرط باشد، او نيز بايد بالغ و عاقل و غير مكره  ــود، ش به او حواله داده مي ش

باشد. 
ــت كه با مراجعه به  ــتري اس  (مســألة ۲۴۷۰) در اينجا تفصيالت بيش

فصل « حجر » روشن مي شود. 
 (مســألة ۲۴۷۱) اگر شخص سّوم كه به حواله دهنده بدهكار نيست، 
ــد،  ــاس مراجعه باش اگر اجازه داد كه به او حواله دهند، اگر اين اجازه بر اس
ــوع كند، ولّي اگر بر  ــت حواله، مي تواند به حواله كننده رج ــس از پرداخ پ

اساس تبّرع باشد، ذمة حواله دهنده بر او مشغول نمي شود. 
 (مســألة ۲۴۷۲) در صحت حواله شرط است كه ذمة حواله دهنده به 
ــغول باشد، پس اگر چيزي در ذمه اش مستقر نشده  آنچه حواله مي دهد مش
ــبب آن فراهم شده باشد، مانند  ــد نمي تواند آن را حواله كند، اگرچه س باش

مزد جعاله اي كه هنوز طرف انجام نداده است. 
 (مسألة ۲۴۷۳) حواله نيز همانند ضمان عقد الزم است، و شرط خيار 

فسخ در آن جاري نمي شود، چنانكه در مسائل ۲۴۵۶ ـ ۲۴۵۸ گفته شد. 
ــّوم ( كه بر او حواله  ــخص س  (مســألة ۲۴۷۴) اگر حواله با اجازه ش
ــود ) انجام بگيرد، خيار فسخ و غيره جاري مي شود، چنانكه  واگذار مي ش
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در مسألة ۲۳۵۹ بيان گرديد. 
ــخص ثالث در هنگام حواله تهيدست بوده، و   (مسألة ۲۴۷۵) اگر ش
ــونده مطلع نبوده، پس از آگاهي خيار فسخ دارد. ولّي اگر پيش از  حواله ش
ــتي او از بين برود، آيا باز هم حق فسخ دارد ؟ محل  ــخ كند تهيدس آنكه فس

اشكال است. 
 (مسألة ۲۴۷۶) اگر از اول بناي شخص حواله داده شد بر اين بوده كه 
از كسي قرض كند، يا به هر وسيلة ديگر حواله را تأمين كند، در اين صورت 

حواله شونده خيار فسخ ندارد. 
*  *  *

تذكر:
ــت، همان  ــان اخبار مورد گفتگو اس ــه اي كه در اصالح فقها و لس حوال
ــي  ــت كه در اينجا بيان گرديد، و آن انتقال ذّمة حواله دهنده به ذمة كس اس
است كه حواله براي او فرستاده مي شود. اّما آنچه در زمان رايج ما شده، كه 
حواله دهنده از كسي كه هيچگونه بدهي به او ندارد مي خواهد كه بدهي او 

را از طرف او ادا نمايد، آن نيز مانعي ندارد. 
 (مســألة ۲۴۷۷) اگر كسي در كشوري پولي را به شخصي مي دهد كه 
ــد، اگر پولي كه مي دهد با  ــري معادل آن را از او دريافت كن ــور ديگ در كش
ــند، مثًال مقداري دالر مي دهد تا در  پولي كه دريافت مي كند، از دو نوع باش
ــور ديگري از او مارك بگيرد، مانعي ندارد، زيرا بازگشت آن به فروش  كش

دالر به مارك است و آن مانعي ندارد.
 (مسألة ۲۴۷۸) اگر در فرض باال پولي كه مي دهد با پولي كه مي گيرد 

از يك نوع باشد، در اينجا سه صورت است :
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ــي مي دهد كه در خارج از آن كشور،  ــي ۱۰۰۰ دالر به كس ۱ ) اگر كس
ــد يا  ــت كند، مانعي ندارد، چه به صورت معامله باش ۱۰۰۰ دالر از او درياف

قرض، زيرا شرط اختالف مكان در قرض مانعي ندارد. 
۲ ) اگر ۱۰۰۰ دالر بدهد و در خارج ۹۵۰ دالر بگيرد، ظاهر اين است 
ــد يا قرض، زيرا بيشتر از پول قرضي  كه آن نيز مانعي ندارد، چه معامله باش

گرفتن حرام است نه كمتر از آن گرفتن. 
ــرد، اگر به  ــارج ۱۰۵۰ دالر بگي ــه در خ ــد ك ــر ۱۰۰۰ دالر بده ۳ ) اگ
صورت قرض باشد، حرام و ربا مي باشد، ولّي اگر به صورت معامله باشد، 
ــرط زياده در  ــد به ۱۰۵۰ دالر، مانعي ندارد، زيرا ش يعني ۱۰۰۰ دالر بفروش

معدودات ( شمردني ها ) مانعي ندارد. 
*  *  *



احكام َحْجر
ــيطره و  ــان به جهت كمبودي در س ــت كه انس منظور از « َحجر » آنس

سلطنتش، از تصّرف در جان و مال خود ممنوع باشد. 
ــت كه در ابواب  ــان فراوان اس (مســألة ۲۴۷۹) عوامل حجر در انس

مختلف فقه از آنها سخن رفته است، و مهم ترين آنها چهار چيز است :
۱ ) خردسالي

ــد، نمي تواند  (مســألة ۲۴۸۰) كودك پيش از آنكه به حّد بلوغ برس
ــتقل تصّرف كند، اگرچه ممّيز باشد، مگر در  در جان و مال خود به طور مس

مواردي چون وصّيت كه در جاي خود بيان مي شود. 
ــان و مال خود  ــد با اذن ولّي در ج ــودك مي توان (مســألة ۲۴۸۱) ك
ــورد چيزي كه انجام  ــد، يعني در م ــرط اينكه ممّيز باش تصّرف نمايد، به ش
ــخيص باشد، تا معني و مفهوم آن را بداند و آن را قصد  مي دهد صاحب تش

كند. 
(مســألة ۲۴۸۲) كودك ممّيز مي تواند در جان و مال شخص ديگر با 
ــي كه در آن حق تصّرف دارد، تصّرف كند. و در اينجا اجازة ولّي  اجازة كس

كودك شرط نيست. 
(مســألة ۲۴۸۳) كودك غير ممّيز نمي تواند در جان و مال خود و يا 
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ــخص اجازة  جان و مال ديگري تصّرف كند، اگرچه ولّي كودك و يا آن ش
تصّرف داده باشند. 

 (مسألة ۲۴۸۴) اگر كودك فقط نقش واسطه را ايفا كند، يعني با اجازة 
ــاند، مثل  ــّي خود و صاحب اختيار چيزي، پيام او را به طرف مقابل برس ول
اينكه شخصي پولي را توسط كودك خردسالي به محل تجارت طرف معامله 
بفرستد، تا به او اعالم كند كه صاحب پول جنس مشّخصي را از او در مقابل 

اين پول مي خواهد ، او نيز متصدي ايجاب و قبول شود مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۴۸۵) اگر بّچه ممّيزي اقدام به انجام معامله اي براي خويش 
نمايد و مأذون بودنش از سوي ولّي مورد شك باشد، بر حسب ظاهر حكم 
ــآ اگر صريحًا اّدعاي اذن  ــود، خصوص بر صّحت معامله و تحقق اذن مي ش
ــخن او مقدم  ــود، س ولّي را بكند، ولّي اگر بعدًا ولّي او منكر صدور اذن ش

مي شود. 
 (مسألة ۲۴۸۶) بالغ بودن شخصي به يكي از سه راه ثابت مي شود :

۱ ) اطالع و آگاهي 
۲ ) گواهي دو شاهد عادل 

۳ ) اّدعاي خود شخص، به شرط اينكه مّتهم به دروغگويي نباشد. 
 (مسألة ۲۴۸۷) عالمت بلوغ در اول كتاب ( در سر آغاز احكام تقليد 

) بيان گرديد. 
۲ ) ديوانگي

ــان و مال خود جنون  ــان از تصّرف در ج ــن عامل ممنوعّيت انس دومي
است. 

 (مسألة ۲۴۸۸) جنون از نظر شّدت و ضعف مختلف است و كمترين 
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مرتبة آن براي ممنوع التصّرف بودن كافي است. 
 (مسألة ۲۴۸۹) كمترين مرتبة جنون آن است كه شخص در اثر ضعف 
ــده، و منفعت را از ضرر تشخيص  عقل و كمبود ادراك، مصلحت را از مفس

ندهد و براي انتخاب راه منطقي و عقالئي قادر نباشد. 
ــتد را مي فهمد و   (مســألة ۲۴۹۰) ديوانه اي كه معني و مفهوم دادوس
ــي تواند براي انجام معامله تصميم بگيرد، جز اينكه بر انتخاب راه صحيح  م
ــت، در حكم بّچة ممّيز مي باشد، ولّي اگر معني و مفهوم معامله را  قادر نيس

تشخيص ندهد، در حكم بّچة غير ممّيز مي باشد. 
۳ ) سفاهت

سومين عامل محجوري سفاهت است و آن عبارت از يك حالت دروني 
ــان از نگهداري اموال خويش از تلف شدن، فاسد  ــت كه به ناتواني انس اس

شدن و ناقص شدن مربوط مي شود. 
 (مســألة ۲۴۹۱) كسي كه در اثر كمبود داشتن، به كاري دست مي زند 
ــفيه به شمار  كه مالش را در معرض تلف و تباهي و نقصان قرار مي دهد، س

مي رود. 
ــت الزم را از مال خود  ــي تواند مراقب ــي كه نم  (مســألة ۲۴۹۲) كس
داشته باشد، يا آن را به رايگان مي بخشد و يا معامالتي انجام مي دهد كه به 

صورت آشكار مغبون مي شود، سفيه مي باشد. 
 (مسألة ۲۴۹۳) اگر آثار جنون و سفاهت در كسي آشكار نباشد، بنابر 

عدم آنها گذارده مي شود. 
 (مسألة ۲۴۹۴) به محض بالغ شدن كودك، ولّي نمي تواند اموال او را 
به دستش بسپارد، بلكه بايد با آزمودن و امثال آن رشد او را به دست آورد. 
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 (مسألة ۲۴۹۵) كسي كه سابقة جنون و يا سفاهت داشته، براي صّحت 
ــتد با او الزم است كه عقل و رشد او آزموده شود، يا دو شاهد عادل  دادوس
بر آن گواهي دهند، و يا مشاهده كنيم كه ولّي با او همانند يك فرد عاقل و 

هشيار رفتار مي كند. 
ــفاهت بر فردي و يا رفع آن از   (مســألة ۲۴۹۶) براي ثبوت حكم س
فردي، نيازي به حكم حاكم شرع نيست، بلكه هر كسي بايد بر طبق عالئمي 

كه در مسألة فوق بيان گرديد، رفتار نمايد. 
 (مســألة ۲۴۹۷) اگر در ثبوت يا رفع حكم سفاهت در مورد شخصي 

اختالف رخ دهد، آنجا بايد به حاكم شرع مراجعه شود. 
 (مســألة ۲۴۹۸) شخص سفيه منحصرًا در مورد امور مالي از تصّرف 
ــه و صدقه، و يا به صورت  ــد، مانند هب ــد، خواه رايگان باش ممنوع مي باش

دادوستد باشد، مانند بيع و اجاره. 
 (مسألة ۲۴۹۹) شخص سفيه از هر تصّرفي كه هزينه كردن مال را در 

پي داشته باشد منع مي شود، مانند ازدواج، نذر، عهد و سوگند. 
 (مسألة ۲۵۰۰) سفاهت موجب ممنوعيت از تصرفات غير مالي، چون 

طالق و ظهار نمي شود. 
۴ ) ورشكستگي

ــتگي  ــل ممنوعّيت از تصّرف در مال، افالس و ورشكس ــن عام چهارمي
است. 

ــود كه موجودي او به  ــي گفته مي ش  (مســألة ۲۵۰۱) مفّلس به كس
پرداخت بدهي هايش كفايت نكند. 

 (مسألة ۲۵۰۲) شخص مفّلس اگر از پرداخت قرضهايش امتناع بورزد 



۵٢٣ ............................................................................ أحكام َحْجر 

ــتور  ــرع به او دس ــرع طرح دعوا كنند، حاكم ش و طلبكاران در نزد حاكم ش
ــبت به اداي دين خود اقدام نمايد و اگر باز هم امتناع نمايد،  مي دهد كه نس

حاكم شرع متصّدي پرداخت مطالبات مردم از اموال او مي شود. 
ــش كفايت نكند،  ــه اداي ديون ــوال مفلس ب  (مســألة ۲۵۰۳) اگر ام
موجودي او، به جز مستثنيات دين، به نسبت بدهي هايش تقسيم مي شود. 

 (مسألة ۲۵۰۴) مستثنيات دين در مسألة ۲۳۵۵ بيان گرديد. 
ــون خود امتناع ندارد، جز   (مســألة ۲۵۰۵) اگر مفّلس از پرداخت دي
ــي هايش كفايت نمي كند، در اينجا نيز  ــه موجودي او به پرداخت بده اينك
ــتثنيات دين ـ در ميان طلبكاران به نسبت مطالبات  موجودي او ـ به جز مس

آنها تقسيم مي شود. 
 (مسألة ۲۵۰۶) اگر شخص مفّلس توانائي كار كردن را داشته باشد، و 
ــئون او نباشد، طلبكاران مي توانند او را به كار كردن  كار كردن بر خالف ش

وادار نمايند. 
 (مسألة ۲۵۰۷) هنگامي كه حاكم شرع به مفّلس دستور داد كه نسبت 
ــاقط مي شود، او  ــّلط او بر اموالش س به پرداخت ديون خود اقدام كند، تس
ــد كه مانع پرداخت  ــد در اموال خود به گونه اي تصّرف كن ــر نمي توان ديگ

بدهي ها و يا موجب نقصان اموال گردد. 
ــم كار كند و پولي به  ــر مفّلس پس از حكم حاك  (مســألة ۲۵۰۸) اگ
ــت آورد، در آن پول نيز حق تصّرف ندارد، تا هنگامي كه مطالبات مردم  دس

را بپردازد.
 (مسألة ۲۵۰۹) مفّلس غير از موارد ياد شده، از ديگر تصرفات ممنوع 

نمي باشد. 



.......................................................................... توضيح املسائل  ۵٢۴

 (مسألة ۲۵۱۰) در موردي كه اموال مفّلس به پرداخت ديونش كفايت 
ــي كه مفّلس از او  ــاهده كنند كه جنس ــي كند، اگر يكي از طلبكاران مش نم
خريداري كرده، دست نخورده مانده است، مي تواند جنس خود را از بابت 
ــراه ديگر اموال مفّلس ميان  ــت كه آن را هم طلب خود بردارد و نيازي نيس

طلبكاران تقسيم كنند. 
*  *  *
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(مسألة ۲۵۱۱) پدر و نياي پدري هر چه باالتر برود، بر كودك واليت 
دارند، در مورد مال و جانش، جز در مورد طالق و برخي از مسائل ازدواج، 

كه در جاي خود بيان خواهد شد. 
(مسألة ۲۵۱۲) براي اعمال واليت پدر و جّد، وجود مصلحت شرط 
ــد و تضييع حق كودك به  ــت، بلكه همين مقدار كه مفسده نداشته باش نيس

شمار نيايد كافي است. 
ــي توانند مال كودك را به قيمت  (مســألة ۲۵۱۳) پدر و جّد پدري م
ــند، مگر اينكه از نظر عرفي سهل انگاري به شمار آيد، به جهت  روز بفروش

اينكه به قيمت باالتر بدون هيچ مشكلي، امكان فروش باشد. 
(مســألة ۲۵۱۴) اگر پدر يا جّد پدري بخواهند حق كودك را اعمال 
ــرط ياد شده، بنابر احتياط واجب، الزم است  ــقاط كنند، عالوه بر ش و يا اس
ــه اقدام نكردن به آن، كودك را در  ــد، به اين معني ك كه عرفًا مورد نياز باش
ــي را از او تفويت كردن به  ــرار دادن، و يا مصلحت مهّم ــكل ق معرض مش

شمار آيد. 
(مسألة ۲۵۱۵) پدر مي تواند براي كودكان خود براي پس از مرگش 
سرپرست و قّيم تعيين كند، به شرط اينكه با واليت جّد تزاحم پيدا نكند. 
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 (مسألة ۲۵۱۶) جّد پدري نيز مي تواند براي پس از مرگش سرپرست 
ــرط اينكه با  ــتي نوه اش را بر عهده بگيرد، به ش و قّيم تعيين كند كه سرپرس

واليت پدر كودك تزاحم پيدا نكند. 
 (مسألة ۲۵۱۷) اگر پدر يا جّد پدري در وصّيت خود صريحًا به وصي 
ــودك تجارت كند، مي تواند با آن تجارت كند. در  ــازه دهند كه با مال ك اج
ــاط واجب نبايد با مال كودك تجارت كند، مگر  ــر اين صورت بنابر احتي غي
ــارتهاي احتمالي را جبران كند و در سود  ــد كه بتواند خس اينكه توانمند باش

آن با يتيم مشاركت نكند.
 (مسألة ۲۵۱۸) اگر كودكي در حال جنون به سّن بلوغ برسد، واليت 

پدر، جد و وصي آنها، بر او ادامه پيدا مي كند. 
ــد به حّد بلوغ برسد، سپس   (مســألة ۲۵۱۹) اگر بّچه اي در حال رش
ــت كه به ميراث او از همه شايسته  ــود، ولّي او كسيس جنون بر او عارض ش

تر است. چنانكه در مسألة بعدي توضيح داده مي شود. 
 (مســألة ۲۵۲۰) اگر كودك يا ديوانه، پدر، جد پدري و وصي آنها را 
ــي است كه از همه به ميراث او شايسته تر  ــت بدهد، واليت او با كس از دس
ــتي او را بر عهده بگيرد. و كسي نمي  ــد، به شرط اينكه بخواهد سرپرس باش
ــد در برابر اعمال واليت او مزاحمت ايجاد كند، و يا بدون اجازة او در  توان

كارهايش مداخله نمايد. 
ــراث نخواهد  ــده، اولي به مي ــأله ياد ش  (مســألة ۲۵۲۱) اگر در مس
ــي مي تواند به اين كار اقدام كند،  ــتي او را به عهده بگيرد، هر كس سرپرس
ــهل انگاري يا فساد انگيزي شؤون  ــي با او رفتار كند، بدون س با خير انديش
ــي اش را اداره كند. چنانكه در مورد پدر و جّد پدري بيان گرديد. البته  زندگ
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انسان بر خويشتن آگاه است و خداوند بر اعمال او ناظر است و او فتنه انگيز 
را از مصلحت انديش باز مي شناسد. 

 (مســألة ۲۵۲۲) كسي كه متصدي امور كودك است، در مسائل مهم، 
ــائل روزمّره است، بنابر احتياط واجب بايد از شخص عادلي  كه فراتر از مس

كمك بگيرد.
 (مسألة ۲۵۲۳) در مسائل ازدواج و طالق، هنگامي متصّدي امر كودك 
ــد و بنابر احتياط  ــي تواند اقدام كند كه عرفًا به اين كار نياز باش ــه م و ديوان

واجب بايد در صورت امكان به حاكم شرع نيز مراجعه كند. 
 (مسألة ۲۵۲۴) كودكي كه در حال سفاهت به سن بلوغ برسد، واليت 

او با كسي است كه در دوران كودكي واليت او را بر عهده داشت. 
 (مسألة ۲۵۲۵) بّچه اي كه در حال رشد به سن بلوغ برسد، ولّي بعدًا 
ــود، بنابر احتياط واجب، واليت او با حاكم شرع  ــفاهت بر او عارض ش س
ــي كه اولي به ميراث او  ــاركت پدر و جّد پدري، سپس با كس ــت با مش اس

باشد، به شرط اينكه بخواهد سرپرستي او را بر عهده بگيرد. 
*  *  *





احكام صلح
صلح قرار دادي است كه به هنگام نارسائي ديگر قرار دادها بين دو نفر 

بسته مي شود، تا آنها به خواستة خود برسند و بر مشكل خود فايق آيند. 
(مسألة ۲۵۲۶) در صلح همانند ديگر عقود الزم است كه طرفين بالغ، 

عاقل و رشيد باشند، ورشكست و يا مجبور نباشد. 
(مســألة ۲۵۲۷) در صلح هر لفظ و يا فعلي كه مضمون آن را برساند 

كافي است. 
ــالل، تحليل حرام و يا  (مســألة ۲۵۲۸) اگر صلح متضّمن تحريم ح

مخالف با يكي از احكام شرع باشد، منعقد نمي شود. 
ــت، مگر اينكه در آن شرط  (مســألة ۲۵۲۹) صلح از عقود الزمه اس
خيار فسخ كنند، در اين صورت صاحب خيار مي تواند آن را فسخ نمايد. 

(مسألة ۲۵۳۰) هر يك از طرفين مصالحه مي توانند صلح را به جهت 
ــخ كنند. چنانكه با  ــدن عيب فس ــرط، تخّلف وصف يا پديدار ش تخّلف ش

توافق طرفين نيز مي توان آن را بهم زد. 
(مســألة ۲۵۳۱) به هنگام بروز اختالف و براي جلوگيري از جنگ و 

جدال مي توان راه صلح را پيش گرفت. 
ــالف را در ميان  ــوان حق مورد اخت ــح مي ت (مســألة ۲۵۳۲) در صل
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ــيم كرد و يا به يكي از طرفين اعطاء نمود، و يا هر كار ديگري  طرفين تقس
ــا از بروز اختالف جلوگيري نمايد. اگرچه حق  ــه اختالف را رفع كند و ي ك
كال از آِن يكي باشد و هر دو به آن واقف باشند، جز اينكه چيزي در دست 

داشته باشند كه بتوانند به وسيله آن اقامة دعوا كنند. 
 (مسألة ۲۵۳۳) پس از قرار داد صلح حّق اقامة دعوا از طرفين ساقط 
ــيلة صلح گرفته شده به آنها حالل مي باشد، اگرچه  ــود و آنچه به وس مي ش

بعدًا هم به وسيلة اقرار و امثال آن حقيقت امر روشن شود. 
 (مســألة ۲۵۳۴) اگر ترك تجاوز حرام، يكي از اركان قرار داد صلح 
ــل چيزي بدهد كه او از  ــن معني كه صاحب حق به طرف مقاب ــد، به اي باش
ــد، به او فحش ندهد و بر عليه او در نزد حاكم جاير  ــت بكش ــرارت دس ش
اقامة دعوا نكند، در اينجا پرداخت مال در مقابل عدم تعّدي است نه از باب 

صلح، و اين مال بر او حالل نمي باشد. 
 (مسألة ۲۵۳۵) اگر كسي را با تهديد و امثال آن مجبور به صلح كنند، 
چنين صلحي صحيح نيست، زيرا هر عقدي كه از روي اجبار باشد باطل است.

ــاع، صلح جايز است، مثًال   (مســألة ۲۵۳۶) براي جدا كردن حق مش
ــند، پس صلح كنند  ــريك باش ــب و گاو با يكديگر ش اگر دو نفر در يك اس
ــد. البّته اين كار از باب تقسيم  ــب از آِن يكي و گاو از آِن ديگري باش كه اس

نيست، بلكه از باب صلح مي باشد. 
ــدن حق دو نفر نيز مصالحه جايز   (مســألة ۲۵۳۷) در مورد مشتبه ش
ــي از آن شخص ديگري باشد،  ــي و لباس ــت، مثل اينكه كتابي از آِن كس اس
مالك كتاب و لباس با يكديگر اشتباه شده باشد، در اينجا نيز مي توان صلح 

كرد كه كتاب را يكي بردارد و لباس را ديگري. 
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ــتباه از اينكه حقي در كار هست يا نه ؟   (مســألة ۲۵۳۸) براي رفع اش
ــت، يا با ولّي او صلح كرد، به  ــي كه احتماًال صاحب حق اس مي توان با كس
ــد فالن مبلغ قرض كرده يا  ــي كه اگر نمي دانيم آيا مثًال زيد از خال ــن معن اي
ــا قرض خود را ادا كرده يا نه ؟ در اينجا مثًال به نصف آن مبلغ صلح  ــه ؟ ي ن

مي كنيم.
 (مسألة ۲۵۳۹) فائدة صلح در مورد ياد شده اين است كه جنس يا مبلغي 
كه مورد صلح قرار مي گيرد، بر آن شخص واقعًا حالل مي باشد، به طوري 
كه اگر بعدًا حقيقت امر آشكار شود، از مقتضاي صلح بيرون نخواهد رفت. 
 (مسألة ۲۵۴۰) اگر در مورد حّقي كه ثابت است به كمتر از آن صلح 
كنند، جايز است و ذّمه طرف از مازاد آن بريء مي شود، لكن با دو شرط :

۱ ) صاحب حق مقدار آن را بداند. 
 (مســألة ۲۵۴۱) اگر صاحب حق مقدار آن را نمي داند ولّي طرف آن 
را مي داند ولّي اظهار بي اطالعي مي كند كه به كمتر از آن صلح شود، چنين 
ــد، حتي در  ــت، مگر اينكه صاحب حق به آن راضي باش صلحي جايز نيس

صورتي كه بداند كه طرف مقابل آن را مي داند. 
۲ ) صلح واقعي باشد و قصد جّدي به بريء الذّمه ساختن طرف مقابل 

از حق خود با طيب خاطر داشته باشد. 
 (مسألة ۲۵۴۲) اگر صاحب حق صرفًا به اين جهت به صلح تن بدهد 
ــت بياورد، چنين صلحي صلح  ــمتي از حق خودش را به دس كه بتواند قس

واقعي نيست و ذمة طرف نسبت به مازاد آن مشغول مي ماند. 
*  *  *





احكام وكالت
ــت كه موجب مي شود وكيل به جاي موّكل قرار  وكالت قرار دادي اس
بگيرد، آنگونه كه ولّي به جاي كسي قرار داشت كه واليت او را بر عهده داشت.

 (مســألة ۲۵۴۳) به محض قرار داد وكالت، وكيل به جاي موّكل قرار 
ــت. و اين خيلي فراتر از  مي گيرد، اگرچه هنوز هيچ تصّرفي انجام نداده اس
ــت، كه در آنجا فقط حق تصّرف پيدا مي كند و به جاي  اذن در تصّرف اس

اذن دهنده قرار نمي گيرد. 
 (مسألة ۲۵۴۴) تفاوت اذن با وكالت، در وكالت تفويضي ظاهر مي شود، 
اگر انسان از طرف شخصي و يا از طرف ولّي او به صورت مطلق در امور مالي 
او وكيل شود، بر او واجب است بر همة آنچه كه بر موّكل واجب بوده اقدام 
كند، در حالي كه بر مأذون چنين وظيفه اي نيست، بلكه او فقط حق اقدام دارد. 
 (مسألة ۲۵۴۵) در وكالت همانند ديگر عقود، هر لفظ يا عملي كه بر 

التزام وكيل و موّكل به قرار داد وكالت داللت كند، كافي است. 
 (مسألة ۲۵۴۶) بنابر احتياط واجب وكالت بايد قطعي باشد، پس اگر 
تعليقي باشد و مقّيد به چيزي باشد كه معلوم نيست كه آيا رخ مي دهد يا نه، 

وكالت منعقد نمي شود. 
ــد، ولّي مورد وكالت تعليقي   (مســألة ۲۵۴۷) اگر وكالت قطعي باش
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باشد، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۵۴۸) وكيل و موّكل بايد هر دو بالغ، عاقل و رشيد باشند و 
ــته باشند، مگر اينكه با اذن ولّي چنين  ممنوعّيت تصّرف در امور مالي نداش

قرار دادي را ببندند.
ــخص قاصر ممّيزي را وكيل كند،   (مســألة ۲۵۴۹) اگر فرد كامل، ش
مانعي ندارد، اگرچه با اذن ولّي نباشد، و اين به جهت صّحت وكالت نيست، 
بلكه به جهت اذن تصّرف است كه از مفاد وكالت استفاده مي شود. زيرا در 

نفوذ تصّرف مأذون كمال مأذون و اذن ولّي شرط نيست. 
 (مســألة ۲۵۵۰) براي نافذ بودن تصرفات وكيل شرط است كه موّكل 
ــته باشد، و لذا اگر دختر با كره اي كه ولّي دارد،  او بر اين كار حاكميت داش
ــي را براي اجراي عقد ازدواجش وكيل كند، وكالتش صحيح است ولّي  كس

نفوذ عقد او مشروط به رضايت ولّي موّكل مي باشد. 
 (مســألة ۲۵۵۱) اگر صاحب مالي كه در گرو ديگري است، كسي را 
ــد، وكالت صحيح است، ولّي نفوذ اين معامله  وكيل كند كه مالش را بفروش

مشروط به اذن گرو گيرنده است. 
ــت، و لذا موّكل هر وقت   (مســألة ۲۵۵۲) وكالت از عقود جايزه اس
ــت مي تواند  ــت مي تواند وكيل را عزل كند، و وكيل هر وقت خواس خواس

از وكالت كناره گيري كند. 
ــت كه او مّطلع باشد، يا   (مســألة ۲۵۵۳) عزل وكيل هنگامي نافذ اس

شخص مورد وثوق به او اطالع داده باشد. 
 (مسألة ۲۵۵۴) اگر در ضمن قرار داد وكالت و يا در ضمن عقد ديگري 
شرط كنند كه هرگز وكيل را عزل نكنند، يا تا زمان معيني او را عزل نكنند، شرط 
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صحيح است و تا آن زمان عزل نافذ نمي شود و او همچنان وكيل بال عزل مي باشد.
 (مسألة ۲۵۵۵) در هر كاري كه شارع مقدس نفرموده كه شخص بايد 
ــخصًا آن كار را انجام دهد، وكالت جايز است. و در انتساب آن به موّكل  ش

همين مقدار بس كه به امر او و به نيابت از طرف او انجام گرفته است. 
 (مسألة ۲۵۵۶) وكالت در امور اعتباري، چون اجراي عقود و ايقاعات، 
ــليم كردن جنس و هبه، انجام  و در امور خارجي، مثل تحويل گرفتن و تس
ــتحبات، كه بالخصوص شارع مقدس شرط  ــياري از واجبات و مس دادن بس

مباشرت نكرده، صحيح و نافذ است. 
 (مسألة ۲۵۵۷) به پيروي از فقها، رضوان اهللا عليهم، در ابواب مختلف فقه، بيان 
كرديم كه در چه موردي وكيل گرفتن صحيح و در چه موردي غير صحيح مي باشد. 
 (مسألة ۲۵۵۸) اگر وكالت مطلق باشد، وكيل در راهي كه بر مي گزيند 
ــد، نبايد از محدوده وكالت خود خارج شود،  ــت، ولّي اگر مقيد باش آزاد اس
ــت، مگر اينكه موّكل بر آن اجازه دهد.  ــود كارش نافذ نيس و اگر خارج ش
ــدود وكالت كه آيا دائره اش ضيق   (مســألة ۲۵۵۹) ميزان در تعيين ح
ــه از قرار داد  ــاس آنچ ــت. يعني عرف براس ــيع بوده، عرف اس بوده يا وس
وكالت، به ضميمة شواهد و قراين حالي و مقالي، و شيوة متعارف بين مردم، 

تشخيص دهد، مالك قرار داده، محدودة وكالت او را تعيين مي كند. 
 (مسألة ۲۵۶۰) اگر مورد وكالت يك كاال باشد، آن را موّكل به دست 

وكيل مي سپارد تا در محدودة وكالت خود با آن رفتار كند. 
 (مسألة ۲۵۶۱) اگر جنسي را به دست وكيل سپرده كه آن را بفروشد، 
يا تعمير كند، يا نگهداري كند، آن جنس در دست او امانت است. و اگر در 
دست او تلف شود، ضامن نيست، مگر اينكه از محدوده وكالت خود خارج 
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ــود، يا در نگهداري آن كوتاهي كند و يا در به كار گرفتن آن زياده روي  ش
نمايد. كه در اين صورت ضامن است ولّي وكالتش باطل نمي شود. 

 (مسألة ۲۵۶۲) هنگامي كه وكيل معامله اي را انجام مي دهد، مسئولّيت و 
پيامدهاي آن با اوست، پس اگر موّكل از پرداخت پول يا تسليم جنس خودداري 
كند، طرف معامله مي تواند آن را از وكيل مطالبه كند و وكيل بايد از عهده بر آيد. 
پس اگر پول باشد بايد بپردازد و اگر جنس باشد بايد عوض آن را تحويل دهد.

 (مســألة ۲۵۶۳) اگر جنسي كه وكيل فروخته معيوب در آيد، مشتري 
ــود،  ــخ ش مي تواند مابه التّفاوت آن را از وكيل مطالبه كند و اگر معامله فس
ــتري پولش را از وكيل مي گيرد. و اگر مورد وكالت تزويج باشد، دختر  مش

مي تواند مهريه اش را از او مطالبه نمايد. 
 (مســألة ۲۵۶۴) اگر وكيل تصريح كند كه هيچ مسئولّيتي را به عهده 
ــان دهد كه او فقط وكيل در اجراي عقد بود،  نخواهد گرفت و يا قراين نش

در اين صورت مسئولّيتي نخواهد داشت. 
 (مسألة ۲۵۶۵) تعيين اجرت براي وكيل مانعي ندارد، پس اگر اجرت 
در مقابل خود وكالت باشد، با پذيرش وكالت مستحق اجرت مي شود و به 
ــي را وكيل كند كه به هنگام لزوم  ــود، پس اگر كس كيفيت كار توّجه نمي ش
ــراي او تعيين كند، تا وكالت  ــات الزمه را انجام دهد و ماهيانه اي را ب اقدام

ادامه دارد مستحق آن اجرت خواهد بود. 
 (مسألة ۲۵۶۶) اگر اجرت وكيل بر اساس كاري كه انجام مي دهد تعيين 
شود، بر آن اساس استحقاق پيدا مي كند، پس اگر بگويد براي هر معامله اي كه 
انجام مي دهد فالن مقدار به او بدهد، بر آن اساس مستحق اجرت خواهد شد. 

*  *  * 



احكام هبه
هبه عبارت از بخشيدن و تمليك كردن چيزي به صورت رايگان است، 

البّته نه به عنوان صدقه، كه احتياج به قصد قربت داشته باشد. 
 (مسألة ۲۵۶۷) در عقد هبه، هر لفظ يا عملي كه بين هبه كننده و هبه 
ــود كه مضمون هبه و بخشش  ــوي وكيل يا ولّي آنها واقع ش پذير، و يا از س

را برساند كافي است. 
 (مســألة ۲۵۶۸) براي تحقق هبه همين بس كه هبه كننده جنس هبه 
ــخص هبه پذير به قصد هبه و بخشش ارسال كند و او آن  ــده را به نزد ش ش

را بگيرد. 
 (مسألة ۲۵۶۹) هبه كننده و هبه پذير بايد بالغ و عاقل باشند، و يا ولّي 
ــوند. و بايد هبه كننده محجور ( سفيه  آنها به جاي آنها متصّدي اين كار بش

يا ورشكست ) نباشد. 
 (مســألة ۲۵۷۰) در صّحت هبه شرط است كه هبه پذير آن را با اذن 
ــد. پس  ــه كننده قبض كند، اگرچه مّدت مديدي پس از اجراي عقد باش هب
اگر هبه كننده پيش از قبض بميرد، هبه باطل مي شود، و عين هبه شده جزِء 

تركه قرار مي گيرد.
 (مســألة ۲۵۷۱) اگر به جاي هبه پذير وكيل يا ولّي او قبض كند، يا 
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جنس هبه شده در تصّرف هبه پذير باشد، كفايت مي كند و نيازي به قبض 
مجّدد ندارد.

 (مســألة ۲۵۷۲) در هبه برداشتن موانع از سر راه هبه پذير و ثبت در 
دفاتر رسمي كافي نيست، بلكه بايد هبه كننده آن را از حوزة تصرفات خود 

خارج كند و عرفًا در حوزة تصرفات هبه پذير قرار بگيرد. 
 (مسألة ۲۵۷۳) هبه بايد عين باشد و هبه كردن منافع صحيح نيست.

 (مسألة ۲۵۷۴) اگر كسي سهم مشاع خودش را هبه كند مانعي ندارد 
و قبض كردن آن با قبض همة آن عين تحقق مي پذيرد. 

ــي طلب دارد، مي تواند آن را به  ــان از كس  (مســألة ۲۵۷۵) اگر انس
شخص ديگري هبه كند، و قبض كردن آن با گرفتن آن تحقق مي يابد. 

 (مسألة ۲۵۷۶) اگر انسان از كسي طلب دارد، مي تواند آن را به خود 
آن شخص هبه كند، اينجا ديگر احتياج به قبض ندارد، بلكه به معناي بريء 

الّذمه كردن او مي باشد. 
ــته شد و هبه پذير آن را   (مســألة ۲۵۷۷) هنگامي كه قرار داد هبه بس
قبض نمود، اين عمل الزامي نمي شود، بلكه هبه كننده هر وقت بخواهد مي 

تواند آن را پس بگيرد، مگر در پنج مورد :
ــاوندان باشد، و  ــده، از ارحام و خويش ــي كه به او هبه ش ۱ ) اينكه كس

ميزان در خويشاوندي صدق عرفي آن است. 
 (مسألة ۲۵۷۸) زن و شوهر اگر پيش از پيوند زناشوئي فاميل نباشند، 

جزء خويشاوندان به شمار نمي آيند. 
ــرف مقابل به او هبه كرده  ــه كننده آن را در مقابل هبة ط ــه هب ۲ ) اينك

باشد، كه آن را هبة معّوضه مي نامند. 
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 (مســألة ۲۵۷۹) اگر هبه كننده آن را در مقابل هبة آن شخص به فرد 
ديگري هبه كرده باشد، بنابر احتياط واجب الزامي نمي شود. 

ــود، مثل اينكه پارچه  ــده تغييراتي حاصل ش ۳ ) آن كه در عين هبه ش
ــود، گندم آرد شود و امثال اينها، چه اين تغييرات توسط  بريده، يا دوخته ش

شخص هبه شونده انجام پذيرد و يا به دست ديگري. 
۴ ) آنكه عين هبه شده از ملك طرف به وسيلة فروش، بخشش، وقف 

و غيره بيرون رفته باشد. 
 (مســألة ۲۵۸۰) اگر بعدًا عين هبه شده به مالكيت شخص هبه شده 
برگردد، آيا باز هم هبه كننده مي تواند آن را پس بگيرد يا نه ؟ محل اشكال 

است. 
۵ ) آنكه يكي از دو طرف هبه كننده يا هبه شونده بميرد. 

ــن موارد پنجگانه هبه كننده نمي تواند چيزي را كه هبه كرده پس  در اي
بگيرد. 

 (مسألة ۲۵۸۱) در هبة معّوضه الزم نيست كه عوض عين باشد، بلكه 
هر چيزي كه به آن عوض و پاداِش هبه صدق كند، كفايت مي كند، از قبيل 
ــد، يا در اختيار او قرار  كاال، منفعت يا يك عمل، چه به صورت تمليك باش
ــرط اينكه به عنوان عوض و پاداش  دهد، تا وي از آن بهره مند گردد، به ش

هبه انجام بگيرد. 
ــت خانه اي را بخرد و صاحب   (مســألة ۲۵۸۲) اگر كسي مي خواس
ــه او هبه كند، او نيز در مقابل به  ــه مايل به فروش نبود، اگر چيزي را ب خان

فروش خانه متمايل شود، همين مقدار نيز هبة معّوضه به شمار مي آيد. 
 (مسألة ۲۵۸۳) در هبة معّوضه بنابر احتياط واجب الزم است كه هبه 



.......................................................................... توضيح املسائل  ۵۴٠

ــس اگر از اين عنوان غفلت  ــده آن را به عنوان عوض هبه اش بپذيرد، پ كنن
داشته و آن را به عنوان عوض هبه نپذيرفته، هبه الزامي نمي گردد. 

ــد، بايد كسي كه بر او  ــرطي شده باش  (مســألة ۲۵۸۴) اگر در هبه ش
ــده باقي هست، به آن شرط پاي بند  ــرط شده، تا هنگامي كه عين هبه ش ش
باشد، در غير اين صورت به طرف مقابل خيار شرط ثابت مي شود، اگرچه 

يكي از عوامل پنجگانه ( كه موجب الزامي شدن هبه بود ) موجود باشد. 
 (مسألة ۲۵۸۵) اگر كسي به يكي از همسران يا فرزندانش چيز اضافي 
ببخشد، اگر تنگدست باشد مكروه است و گفته شده كه مطلقًا مكروه است. 

*  *  *



احكام صدقات و موقوفات
ــد كه از ملك مالك بيرون مي روند و  ــة صدقات اين ويژگي را دارن هم
هرگز مالك نمي خواهد كه از آن بهره مند شود، ولّي به طور كّلي صدقات 

بر دو نوع هستند :
ــده و استفاده از آن يله و رها مي شود، و يا منافع آن  ۱ ) عين حبس ش

تحصيل شده در راه تعيين شده هزينه مي شود. 
ــود و هر گونه نقل و انتقال در آن،  ۲ ) عين از ملك مالك خارج مي ش

يا بهره گيري از آن آزاد مي باشد. 
ــكيل  ــف » مي نامند و نوع دّوم ديگر صدقات را تش ــوع اّول را « وق ن

مي دهد. 
ــكني، ُعمري و  ــام وقف، چون : ُس  (مســألة ۲۵۸۶) در برخي از اقس
ُرقبي، عين موقوفه از ملك مالك بيرون نمي رود، چنانكه در فصل چهارم به 

تفصيل بيان خواهد شد. 
و اينك احكام صدقات و موقوفات در دو مبحث بيان مي گردد. 

*  *  *
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مبحث اّول
احكام وقف

و در آن چهار فصل هست. 

فصل اّول
وقف و اقسام آن

وقف عبارت است از بيرون كردن عين از ُملِك مالك و حبس كردن آن 
براي بهره وري از منافع يا توليدات آن. 

ــت براي يك مصلحت   (مســألة ۲۵۸۷) منافع عين موقوفه ممكن اس
ــود و يا براي استفادة طبقة  ــتفادة عموم طبقات از آن منظور ش همگاني و اس
خاّص و قشر خاّصي اختصاص داشته باشد. از اين رهگذر موقوفات بر دو 

قسم مي باشند :
قسم اّول : وقف عام

 (مسألة ۲۵۸۸) موقوفاتي كه تحت عنوان خاّصي وقف مي شوند ولّي 
ــر خاّصي اختصاص ندارد، وقف عام مي باشند،  ــتفاده از آنها به قش حق اس
مانند مساجد، حرم ائّمهD ، مشاهد مشّرفه، اماكن مقّدسه و ساختمانهاي 

وابسته به آنها.
ــزاران از اين اماكن از آثار   (مســألة ۲۵۸۹) بهره وري زائران و نمازگ
ــد، نه از مقّومات آنها، تا استفاده از آن اماكن را به  عناوين آن اماكن مي باش

اين موارد تخصيص بزند. 
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 (مسألة ۲۵۹۰) در وقف عام كسي مالك منافع آن نمي شود و استفاده 
از آنها به گروه خاص يا به موارد خاص، اختصاص پيدا نمي كند. 

 (مسألة ۲۵۹۱) اجاره دادن وقف عام در مثل اين موارد و پول گرفتن 
در مقابل استفاده از آن جايز نيست. 

 (مســألة ۲۵۹۲) اگر كسي وقف عام را غصب كند و يا استفاده از آن 
به خود اختصاص دهد، كار حرامي انجام داده، ولّي ضمان آور نمي باشد. 

 (مسألة ۲۵۹۳) وقف كردن محّلي به عنوان نامشروع، از قبيل : بتخانه، 
ــا و يا هر چيزي كه شعار فرقة باطل و يا معبد يكي از  ــه، كليس بتكده، كنيس

اديان باطل و يا منسوخ باشد، جايز نيست و وقف حاصل نمي شود. 
 (مسألة ۲۵۹۴) وقف كردن چيزي به عنوان آرامگاه يكي از افراد كافر، 

گمراه و بدعت گذار صحيح نيست. 
 (مسألة ۲۵۹۵) اگر مسجدي را يكي از فرقه هاي گمراه تصّرف كنند 

و مركز تبليغات خود قرار بدهند، وقف بودن آن از بين مي رود. 
 (مســألة ۲۵۹۶) معبدي كه به عنوان عبادتگاه يكي از اديان آسماني، 
پيش از فسخ شدن آن، تأسيس شده است و اينك پيروان و منسوبين آن دين 

در آنجا مستقر هستند و در اختيار دارند، از حالت وقفي بيرون نمي رود. 
 (مســألة ۲۵۹۷) بقعه هايي كه در اطراف قبور مؤمنين ساخته شده و 
ــط اهل بدعت و ضاللت تصّرف شده، ضرري به وقف بودن آنها  اينك توس

نمي رسد، فقط تصّرف اهل باطل در آنجا نامشروع مي باشد. 
قسم دّوم : وقف خاص

 (مســألة ۲۵۹۸) بنيادهايي كه براي طبقة مشّخصي وقف شده، تا آنها 
از منافع و يا عايدات آنها استفاده كنند، وقف خاص ناميده مي شود و براي 
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آنها سه صورت هست :
ــد كه آن طبقه اي كه اين بنياد بر آنها  ــاس باش ۱ ) وقف آنها بر اين اس
ــتفاده كنند، بدون اينكه مالك  ــده شخصًا از منافع و ثمرات آنها اس وقف ش
بشوند، مانند : مدارس ديني كه بر طالب وقف مي شود، سراهايي كه براي 

زائران و مسافران وقف مي شود، يا منازلي كه بر اوالد وقف مي شود. 
ــده طبقة مورد نظر مي توانند بر   (مســألة ۲۵۹۹) در مثال هاي ياد ش
ــّي نمي توانند كه  ــده در آن اماكن اقامت كنند، ول ــاس ضوابط تعيين ش اس
تمّلك نمايند و يا به اجاره دهند. و اگر كسي آنجا را غصب كند، گناه كرده 

ولّي ضامن نمي شود. 
ــد، به اين معني كه آن  ــاس مالكّيت طبقة مورد نظر باش ۲ ) وقف بر اس
ــوند. مثل  ــده مالِك منافع و عايدات آن بش طبقه اي كه بنياد بر آنها وقف ش
ــه خانه و يا باغي را براي اوالدش وقف كند و تصريح كند كه مال آنها  اينك

بشود. 
 (مسألة ۲۶۰۰) در فرض باال افراد آن طبقه مالِك منافع آن خانه يا باغ 
مي شوند، مي توانند آن را اجاره دهند و آثار مالكّيت بر آنها بار مي شود، و 

لذا خمس و زكات بر آنها تعّلق مي گيرد. 
 (مســألة ۲۶۰۱) در فرض ياد شده اگر كسي آنجا را مصادره كند، يا 
از منافعش استفاده نمايد، و يا موجبات به هدر رفتن منافع آن را فراهم كند، 

ضامن مي شود. 
 (مسألة ۲۶۰۲) ظاهرًا در مواردي كه طبقة موقوٌف عليهم افراد فراوان 
ــل اماكني كه به  ــود، مث ــد، چنين معنايي از وقف منظور نمي ش ــته باش داش
ــادات، فقرا، زّوار و امثال آنها وقف شده باشد بلكه در مثل  طّالب، علما، س
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ــاس وقف نامه منافع  ــد، كه بر اس وقف بر اوالد چنين وقفي متصّور مي باش
آن بين آنها تقسيم مي شود. 

۳ ) وقف بر اساس تمليك متوّلي باشد، به اين صورت كه متوّلي منافع 
ــد، و در اين صورت پيش از  ــيم كن ــان طبقة موقوٌف عليهم تقس آن را در مي
ــي مالك منافع و  ــراد طبقة مورد نظر، كس ــيم آن بر اف ــدام متوّلي بر تقس اق
ــيم او بر اساس ضوابط تعيين  ــود. ولّي بعد از تقس عايدات آن بنياد نمي ش

شده از طرف واقف افراد مالك منفعت آن مي شوند. 
 (مســألة ۲۶۰۳) ظاهرًا اين است كه در اين فرض نيز ضمان هست. 
حّتي پيش از تعيين و تقسيم متوّلي، و اگر در اين مقطع كسي آنجا را اشغال 
كند، متولي اجرت آن را مي گيرد و در ميان افراد آن طبقه تقسيم مي كند. 

 (مســألة ۲۶۰۴) در همة اقسام وقف، شرط است كه منافع مورد نظر 
ــد، و لذا وقف كردن آالت قمار و شطرنج و امثال  از عين موقوفه حرام نباش

آنها جايز نيست. 
ــام وقف همچنين شرط است كه محّل   (مســألة ۲۶۰۵) در همة اقس
تعيين شده براي صرف در آمد آن حرام نباشد، پس اگر چيزي را وقف كنند 
ــق  كه عايدات آن صرِف چاپ كتب ضاله، يا تبليغ فرق ضاّله، يا ترويج فس

و فجور شود، چنين وقفي باطل است. 
*  *  *
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فصل دّوم
صيغة وقف و شرايط آن

وقف جز با انشاي صيغة وقف توّسط واقف يا وكيل او تحّقق نمي يابد. 
ــت كه بگويد : « آن را وقف كردم »، يا « آن را  ــاي وقف كافي اس و در انش

حبس كردم ». 
ــاي وقف هر فعلي كه بر آن داللت كند كافي   (مســألة ۲۶۰۶) در انش
ــت، از قبيل : امضا كردن پاي وقف نامه، به عنوان التزام به مضمون آن ؛  اس
سپردن عين موقوفه به دست متوّلي آن ؛ انداختن فرش در يكي از مساجد، 
يا مشاهد مشّرفه ؛ نصب لوستر در مساجد، حسينيه ها و مشاهد مشّرفه ؛ و 

هر كار ديگري كه به انگيزة وقف انجام پذيرد و بر آن داللت كند. 
ــاي وقف بنيادهايي چون مساجد و حسينيه   (مســألة ۲۶۰۷) در انش
ها، گشودن در آنها براي اقامة نماز و اجراي مراسم مذهبي كفايت مي كند. 
ــت، نه از عقود، و لذا احتياج به   (مســألة ۲۶۰۸) وقف از ايقاعات اس
ــد، مثل فقرا، يا محدود  ــول ندارد، چه افراد موقوٌف عليهم نا محدود باش قب

باشد، مانند اوالد واقف. 
 (مسألة ۲۶۰۹) بنابر احتياط واجب در وقف قصد قربت شرط است، 

اگرچه واقف مسلمان نباشد. 
 (مســألة ۲۶۱۰) در وقف شرط است كه در حال حيات واقف قبض 
ــود و جزء تركة  ــود و اگر پيش از قبض واقف بميرد، وقف واقع نمي ش ش
ــض با اذن واقف انجام  ــرد. و بنابر احتياط واجب بايد قب ــت قرار مي گي مّي
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بگيرد. 
 (مســألة ۲۶۱۱) اگر واقف براي وقف متولي و سرپرست تعيين كند، 

قبض كردن او كفايت مي كند، اگرچه خودش باشد. 
ــرط  ــود متولي قبض كردن موقوٌف عليهم ش  (مســألة ۲۶۱۲) با وج

نيست، بلكه بنابر احتياط واجب كافي هم نيست. 
 (مسألة ۲۶۱۳) اگر واقف متوّلي و سرپرستي براي وقف تعيين نكرده 
ــد، قبض كردن طبقة نخست از موقوٌف عليهم، به صورت دسته جمعي،  باش

و يا قبض ولّي و يا وكيل آنها كافي است. 
 (مسألة ۲۶۱۴) اگر برخي از طبقة موقوٌف عليهم آن را قبض كند، به 

مقدار حّصة آنها وقف تحّقق پيدا مي كند. 
ــال خودش وقف   (مســألة ۲۶۱۵) اگر محّلي را براي فرزندان خردس
كرده كه آنها تحت سرپرستي خودش مي باشند، قبض خودش از طرف آنها 

كفايت مي كند.
 (مســألة ۲۶۱۶) چيزي كه به عنوان خاّص وقف شده، بنا بر احتياط 
ــب با آن عنوان انجام  ــت كه كاري متناس واجب براي تحقق وقف الزم اس
ــينيه ها و دفن مرده در  ــم در حس ــاجد، اقامة مراس پذيرد، مانند نماز در مس

گورستان. 
 (مســألة ۲۶۱۷) اگر باغي را وقف كرده كه ميوة آن از آِن فقرا باشد، 

بنابر احتياط واجب بايد به مقتضاي آن عمل نمايد. 
ــد كه خود   (مســألة ۲۶۱۸) اگر تعيين نكردن متولي به اين معني باش
سرپرستي آن را به عهده بگيرد، در همة صورتها قبض خودش كافي خواهد 

بود. 



.......................................................................... توضيح املسائل  ۵۴٨

 (مسألة ۲۶۱۹) در هيچيك از موارد ياد شده به قبض حاكم شرع نياز 
نيست، بلكه قبض او تأثير هم ندارد. 

ــود، در   (مســألة ۲۶۲۰) وقفي كه به دنبالة وقف ديگري وقف مي ش
ــده، مانند  تحقق وقف همين بس كه آن را به صورتي در آورند كه وقف ش
ساختماني كه براي حرم امام و يا امامزاده اي وقف مي شود، يا مكاني براي 
ــعة حرم يا مسجد اختصاص داده مي شود، دربي كه بر بناي موقوفه اي  توس
ــجد و حرم و  ــود، فرش و ظرف و چراغ و پنكه اي كه در مس نصب مي ش

امثال آن نهاده مي شود. 
 (مسألة ۲۶۲۱) وقف بايد براي هميشه باشد، پس اگر چيزي را وقف 
ــد كه در اين مّدت منافع  كند و مدت تعيين كند، پس اگر منظورش اين باش
ــد كه از  ــود، مانعي ندارد. ولّي اگر منظورش اين باش آن در آن راه صرف ش
ــدن آن مّدت به ملك او باز گردد،  ــپري ش ــود و بعد از س ملك او خارج ش
ــود. همين حكم در مورد موقوفاتي كه وقف شده بر عنواني كه  باطل مي ش

انتظار مي رود كه از بين برود نيز جاري است. 
 (مسألة ۲۶۲۲) اگر بنيادي را بر طبقه اي وقف كنند كه انتظار نمي رفت 
ــوند، ولّي تصادفًا منقرض شدند، در اينجا وقف تبديل به صدقه  منقرض ش

مي شود.
 (مسألة ۲۶۲۳) اگر چيزي را وقف كند و شرط كند كه هر وقت نياز 

داشته باشد، به مالكّيت خودش برگردد، ظاهرًا باطل مي باشد. 
 (مسألة ۲۶۲۴) وقف بايد منّجز باشد، پس اگر آن را به حصول چيزي 
معّلق كند كه در آينده حاصل مي شود، مثًال بگويد : اگر مسافر از سفر بيايد، 
ــود، خانه ام را  ــفا پيدا كند، و يا اگر هالل فالن ماه رؤيت ش يا اگر بيمار ش
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وقف نمودم، چنين وقفي باطل است. 
ــت  ــر آن را به چيزي معّلق كند كه معلوم نيس  (مســألة ۲۶۲۵) و اگ
ــد يا نه ؟ مثًال بگويد : اگر اين نوزاد پسر باشد، خانه ام را  حاصل خواهد ش

وقف نمودم، آن نيز باطل است. 
ــرط صّحت  ــر وقف را به چيزي معّلق كند كه ش  (مســألة ۲۶۲۶) اگ
ــد، آن را وقف نمودم،  ــت، مثًال بگويد : اگر اين خانه مال من باش وقف اس

مانعي ندارد. 
ــت،   (مســألة ۲۶۲۷) اگر بگويد : اين خانه پس از مرگ من وقف اس
ــام وقف معّلق و باطل است. مگر اينكه مقصودش اين باشد كه ورثه  از اقس
ــمول احكام وصّيت  را وصّيت كند كه پس از مرگش آن را وقف كنند، مش

خواهد بود. 
ــت، و اگر  ــتن باطل اس  (مســألة ۲۶۲۸) وقف كردن چيزي به خويش

ديگران را به خودش ضميمه كند، همه اش باطل مي باشد. 
 (مســألة ۲۶۲۹) اگر چيزي را به ديگران وقف كند ولّي شرط كند كه 
هزينة زندگي واقف را آنها بپردازند، يا حقوق واجبة خود را به او بدهند، يا 

قرضهايش را پرداخت نمايند، باطل مي شود. 
 (مسألة ۲۶۳۰) اگر چيزي را وقف كند و توليت آن را با خودش قرار 
ــرار دهد، باز هم باطل  ــزي از عايدات موقوفه را براي متوّلي ق ــد، و چي ده
است. مگر اينكه اين مبلغ در مقابل كاري باشد كه براي اداره كردن موقوفه 
ــه بنابر احتياط  ــرط اينك ــام مي دهد، در اين صورت مانعي ندارد، به ش انج

واجب بيشتر از اجرت آن نباشد.
 (مســألة ۲۶۳۱) اگر چيزي را وقف كند كه پس از مرگش از در آمد 



.......................................................................... توضيح املسائل  ۵۵٠

ــود، حقوق واجبه اش پرداخت شود، يا اعمال واجب و  آن قرضهايش ادا ش
مستحب از طرف او انجام شود، مانعي ندارد. 

ــد از چيزي كه براي  ــف همانند ديگران مي توان  (مســألة ۲۶۳۲) واق
عموم وقف كرده، خودش نيز استفادة كند، به شرط اينكه وقف را از اّول بر 

اساس استفاده خويشتن پايه گذاري نكرده باشد. 
 (مسألة ۲۶۳۳) در ميان باديه نشينها دو رقم وقف رايج است :

ــير و پشم آن استفاده  ــفندي را وقف مي كنند كه از ش ۱ ) گاو يا گوس
ــود، بّچة نري كه از آن متولد شود قرباني باشد، ذبح شده اطعام شود، اّما  ش
ــد، و هكذا در  ــود، همانند مادرش وقف باش بچة ماده اي كه از آن متولد ش

نسلهاي بعدي. 
ــهم  ــي از معصومينD قف مي كنند و يا س ــوان را براي يك ۲ ) حي
ــد، تا نوزادهاي ماده اش براي زاد و ولد  ــاعي را از حيواني وقف مي كنن مش
ــان آن معصوم اطعام كنند و يا  بماند و بچه هاي نرش را ذبح كرده در احس

آن را بفروشند و پولش را در آن راه احسان كنند. 
ــت به شرط   (مســألة ۲۶۳۴) ظاهرًا در هر دو مورد وقف صحيح اس

اينكه به دو نكته توجه شود :
ــد نه معّلق، چنانكه در مسألة ۲۶۲۴ بيان  ۱ ) وقف به صورت منّجز باش

گرديد.
۲ ) واقف چيزي از توليدات آن را تمّلك نكند، چنانكه در مسألة ۲۶۲۸ 

گفته شد. 
 (مسألة ۲۶۳۵) اگر واقف براي موقوٌف عليهم شرايطي را شرط كند، 
ــر روز يك جزء قرآن  ــه بماند بايد ه ــد : هر كس در اين مدرس ــًال بگوي مث
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بخواند، چنين شرطي دو صورت دارد :
۱ ) اگر منظورش وادار كردن آنها به اين كار باشد، شرطش نافذ نيست 

و عمل به اين شرط بر آنها واجب نمي شود. 
ــزء موقوٌف عليهم اين  ــاني ج ــد كه تنها كس ۲ ) اگر منظورش اين باش
موقوفه هستند كه به اين شرطها عمل كنند، كه معموًال منظور از شرطها اين 
ــرط نافذ است، ولّي عمل به اين شرط بر آنها  ــد، ظاهرًا اين ش معني مي باش
ــود، نهايت امر اين است كه هر كس به آن شرط عمل نكند،  واجب نمي ش

از زمرة موقوٌف عليهم بيرون مي رود. 
ــد و محجور (  ــوغ، عقل، رش ــالوه بر بل ــف ع  (مســألة ۲۶۳۶) واق

ورشكست ) نبودن، بايد دو شرط ديگر نيز داشته باشد :
ــته باشد، يعني يا مالك آن باشد، و يا بر  ــّلط داش ۱ ) بر عين موقوفه تس

مالك آن واليت داشته باشد. 
۲ ) مختار باشد، يعني كسي او را به اين كار مجبور نكرده باشد. 

 (مســألة ۲۶۳۷) اگر انسان مال ديگري را بدون اذن او، و بدون اينكه 
ــد، وقف كند، وقف باطل است و اگر صاحبش بعد  ــته باش بر او واليت داش

به آن اجازه دهد وقف حاصل نمي شود. 
 (مسألة ۲۶۳۸) عين موقوفه شرايطي دارد، كه از آنجمله است :

۱ ) عين باشد، پس نمي توان منفعت را وقف نمود. 
۲ ) موجود باشد، پس وقف بچة حيواني كه هنوز حامله نيست، صحيح 
نيست، مگر اينكه به تبع موجود باشد، يعني حيواني را با نوزادهايش وقف 

كنند. 
 (مســألة ۲۶۳۹) بنابر احتياط واجب بچة حيواني را كه هنوز در شكم 
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مادرش مي باشد، نمي توان وقف كرد، مگر به تبع مادر. 
ــد، پس نمي توان گوسفندي را از ميان گّلة  ــّخص باش ۳ ) عين بايد مش

گوسفند وقف كند، كه بعدًا بخواهد آن را مشّخص نمايد. 
ــتعداد آن را داشته باشد كه با بقاي عين از منافعش  ۴ ) عين موقوفه اس
استفاده شود، مثًال خانه اي باشد كه در آن سكونت كنند، يا درختي باشد كه 
ــايه و ميوه اش استفاده كنند، يا حيواني باشد كه از شير پشم و نوزادش  از س

استفاده شود. 
ــتفاده كردن از آن موقوف   (مســألة ۲۶۴۰) وقف كردن چيزي كه اس
باشد بر تلف شدن عين آن، جايز نيست، مثل ميوه جات، خوراكيها، صابونها 

و پودرهاي لباسشوئي. 
 (مسألة ۲۶۴۱) وقف كردن چيزي كه استفاده از آن موقوف بر عوض 
ــدن عين آن باشد جايز نيست، مثل وقف كردن پول براي تجارت، قرض  ش

الحسن و امثال آن. 
۵ ) منافع مورد نظر در وقف حالل باشد، پس اگر آالت قمار، شطرنج، 
و لعب را وقف كنند كه با آن بازي شود، يا از درآمدش استفاده شود، باطل 

است.
 (مســألة ۲۶۴۲) در وقف بايد فرد يا افرادي كه عين بر آنها وقف مي 
ــد، پس اگر چيزي را بر يكي از دو نفر، يا يكي از دو  ــخص باش ــود، مش ش

صنف وقف كند كه بعدًا آن را مشّخص كند، صحيح نيست. 
 (مسألة ۲۶۴۳) ولي اگر چيزي را بر دو نفر يا بر دو صنف وقف كند، 
كه هر كدام از آنها بخواهند از آن استفاده كنند، مخّير باشند، مانعي ندارد. 

*  *  *
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فصل سّوم
احكام وقف

ــتي وقف را  ــي تواند حق توليت و سرپرس  (مســألة ۲۶۴۴) واقف م
براي خود يا ديگري قرار دهد، چه اين توليت براي بهره ور ساختن موقوفه 
باشد، يا هزينه كردن در آمد آن، يا ساختن، تعمير كردن، اصالح كردن و يا 
نگهداري آن باشد. در اين موارد بدون اذن متوّلي كسي حق مداخله در اين 

امور را ندارد. 
 (مســألة ۲۶۴۵) قرار دادن توليت براي بيش از يك نفر مانعي ندارد، 
خواه منظور اين باشد كه با مشاركت يك ديگر توليت آن را به عهده بگيرند، 
ــتقل باشد، تا بر طبق ضوابط تعيين شده، مثل اينكه هر  يا هر يك از آنها مس
كدام زودتر اقدام كند، يا هر كدام حضور داشته باشد، توليت آن را بر عهده 

بگيرد. 
ــي قرار مي دهد، مشروط به   (مســألة ۲۶۴۶) توليتي كه واقف بر كس
ــت، چنانكه با رد كردن او نيز از بين نمي رود. نهايت امر اين  پذيرش او نيس
است كه او مي تواند كناره گيري كند و توليت آن را بر عهده نگيرد، پس در 

اين صورت مثل اين است كه براي آن متوّلي تعيين نشده باشد. 
 (مسألة ۲۶۴۷) اگر متوّلي پس از رّد توليت، به آن راضي شود، توليت 

از آِن او هست، و توليتش با خود داري ساقط نمي شود. 
 (مســألة ۲۶۴۸) واقف مي تواند براي متوّلي در مقابل توليتش مبلغي 
از در آمد موقوفه را تعيين كند، چه اين مبلغ به مقدار اجرت المثل باشد، يا 
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كمتر و يا بيشتر باشد. 
 (مسألة ۲۶۴۹) متولي حق ندارد بيش از حق تعيين شده چيزي از در 

آمد وقف را بردارد، فقط مي تواند از توليت كناره گيري كند. 
 (مســألة ۲۶۵۰) اگر توليت موقوفه اي به صورت رايگان تعيين شده 
ــد آن را ندارد، فقط مي تواند از  ــد، متوّلي حق پذيرش چيزي از در آم باش
منصب خود كناره گيري كند. و حكم آن در مسألة ۲۶۵۷ بيان خواهد شد. 
ــد،  ــر واقف براي موقوفه متوّلي تعيين نكرده باش  (مســألة ۲۶۵۱) اگ
ــد، و اگر در ميان  توليت آن در وقف خاص با افراد موقوٌف عليهم مي باش
آنها اختالف پديد آيد، براي رفع اختالف به حاكم شرع مراجعه مي كنند، تا 

آنچه به نظر او براي مصلحت وقف مناسبتر باشد، آن را برگزيند. 
 (مســألة ۲۶۵۲) در وقف عام براي استفادة همگان از عين موقوفه به 
مقتضاي وقفّيت نيازي به تعيين متولي نيست، ولّي اگر نداشتن متوّلي آن را 

در معرض خرابي و تباهي قرار دهد، به حاكم شرع رجوع مي كنند. 
 (مسألة ۲۶۵۳) اگر در مورد كيفّيت استفاده يا نگهداري از عين موقوفه 
ــجد را  ــد، از قبيل اينكه درب حرم يا مس در وقف عام راههاي مختلفي باش
ــيله اي براي  ــن كنند؟ از چه نوع وس كي باز كنند؟ چراغهاي آن را كي روش
سرد كردن يا گرم نمودن آن استفاده كنند؟ به حاكم شرع رجوع مي كنند. 

ــرع رجوع شود، اگر   (مســألة ۲۶۵۴) در مواردي كه بايد به حاكم ش
ــد، بايد به افراد عادل و اهل شناخت رجوع  ــرع نباش ــي به حاكم ش دسترس
كنند، اگر آنهم ممكن نباشد، به افرادي رجوع مي كنند كه آگاهي بيشتري به 

مصالح وقف و دلسوزي بيشتري به حفاظت آن دارند. 
ــت كه متوّلي عادل باشد، ولّي اگر از روي   (مسألة ۲۶۵۵) شرط نيس
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ــود را انجام ندهد، اگر  ــت، مقتضاي توليت خ ــي، خود داري يا خيان ناتوان
ــد، او توليت را بر عهده مي گيرد،  واقف براي او جايگزين تعيين كرده باش

در غير اين صورت مانند آن است كه متوّلي تعيين نشده باشد. 
ــده، پس از آن قصور يا تقصير،   (مســألة ۲۶۵۶) اگر در فرض ياد ش
بخواهد كه توليت را بر عهده بگيرد، حق توليتش محفوظ است و قصور يا 
ــقوط توليت او نمي شود، مگر اينكه در وقفنامه پيش بيني  تقصير موجب س

شده باشد كه با اين كار عزل شود. 
 (مسألة ۲۶۵۷) اگر واقف شخص معيني را براي توليت تعيين كند كه 
ــورت رايگان، يا با حقوق اندك توليت موقوفه را بر عهده بگيرد. اگر  به ص
آن شخص از توليت آن بدون حقوق يا با حقوق تعيين شده امتناع كند، اگر 
ــرع كسي را پيدا كند كه به صورت مّجاني يا با همان حقوق اندك  حاكم ش

آن را به عهده بگيرد، او را براي ادارة آن تعيين مي كند. 
 (مسألة ۲۶۵۸) اگر كسي با اين خصوصيت پيدا نشود، احتياط واجب 
آن است كه متوّلي تعيين شده از سوي واقف را با حقوق متناسب برگزينند. 
ــخص ديگري با حقوق كمتر  مگر اينكه بيش از افراد ديگر مطالبه كند و ش

از آن يافت شود، كه در اين صورت او را بر مي گزينند. 
 (مسألة ۲۶۵۹) در مواردي كه براي تعيين متولي به حاكم شرع رجوع 
ــي را براي اداره و سرپرستي موقوفه به  ــود، حاكم شرع مي تواند كس مي ش
عنوان وكيل خويش تعيين كند، نه اينكه كسي را به عنوان متوّلي نصب كند، 
ــه ديگر نتواند او را عزل كند و با مرگش نيز معزول نگردد، مگر اينكه در  ك

وقفنامه چنين موضوعي پيش بيني شده باشد. 
ــة طبقات موقوٌف  ــي بايد همواره مصلحت هم  (مســألة ۲۶۶۰) متوّل
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ــم را در اعصار مختلف در نظر بگيرد، نه فقط مصلحت معاصران خود  عليه
را. 

 (مســألة ۲۶۶۱) هنگامي كه وقف تحّقق پيدا كرد ( با ضوابطي كه در 
ــائل ۲۶۰۶ تا ۲۶۲۰ بيان گرديد ) لزوم پيدا مي كند، نه واقف و نه ورثة  مس
او حق رجوع به آن را ندارد، اگرچه اين وقف در مرض موت واقف انجام 

پذيرد و بيش از ثلث تركه اش باشد. 
 (مسألة ۲۶۶۲) پس از تحّقق يافتن وقف، نه واقف و نه ديگري حق 
ــتفاده از وقف را  تغيير دادن كيفّيت وقف، طبقة موقوٌف عليهم يا كيفّيت اس
ــده باشد، زيرا واقف  ندارد. مگر اينكه در وقفنامه چنين چيزي پيش بيني ش
ــن تغييراتي را براي خود يا  ــاء وقف، حق دارد كه اختيار چني به هنگام انش

ديگري شرط كرده باشد. 
 (مســألة ۲۶۶۳) وقف بر دو قسم است : شراكتي و ترتيبي. در وقف 
ــريك و  ــراكتي همة افراد يك عنوان با اختالف مراتبي كه دارند، در آن ش ش
ــند، مثل وقفي كه بر علما يا سادات باشد. در وقف ترتيبي تا  ــهيم مي باش س

افراد طبقة اول هستند به طبقة دّوم نوبت نمي رسد. 
ــا، اگر متوّلي عين موقوفه را   (مســألة ۲۶۶۴) در هر يك از اين وقفه
ــد، اگر در وسط سال برخي از افراد  ــال اجاره داده باش مثًال براي مّدت يكس
ــوند، يا افراد جديدي  ــوٌف عليهم بميرند، يا همة طبقة قبلي منقضي ش موق
ــهم آنها باطل نمي شود، بلكه  ــوند، اجاره عين موقوفه، به مقدار س متوّلد ش
توزيع اجاره بها دگرگون مي شود، به اين معني كه بقية سال را بايد با توّجه 

به افراد در گذشته و افراد به دنيا آمده محاسبه نمايد. 
 (مسألة ۲۶۶۵) در فرض ياد شده بعيد نيست كه مطابق آنچه در عرف 
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ــت، درآمد ساالنة وقف نيز در پايان سال بر اساس افراد موجود در  رايج اس
سر سال تقسيم و توزيع گردد. 

ــام كه عين موقوفه  ــروش عين موقوفه در وقف ع  (مســألة ۲۶۶۶) ف
براي استفادة همة طبقات در همة قرون و اعصار وقف شده، كه شرح آن در 

مسألة ۲۵۸۸ گذشت، هرگز جايز نمي شود. 
 (مســألة ۲۶۶۷) فروش عين موقوفه در وقف خاص، كه شرح آن در 

مسائل ۲۵۹۸ تا ۲۶۰۳ گذشت، در دو مورد جايز است :
۱ ) استفاده كردن از وقف به صورتي كه وقف شده غير ممكن شود و 

وقفّيت باطل شود و عين موقوفه تبديل به صدقه گردد. 
۲ ) واقف به هنگام وقف تصريح كند كه در مواقعي چون پديدار شدن 
اختالف، يا مطلقًا فروخته شود. در اين صورت فروخته مي شود و پول آن 
ــود، خرج مي  ــتفاده مي ش در موردي كه واقف تعيين كرده، يا از وقفنامه اس

گردد. 
 (مسألة ۲۶۶۸) نسخه هاي خطي اگرچه در اثر سقوط از مورد استفاده 
بودن، موقوفه بودن آنها باطل مي شود و به صدقة مطلق يا مخصوص مبّدل 
ــورد اعتماد، از  ــا در كتابخانه هاي عمومي م ــردد، ولّي نگهداري آنه مي گ
ــته نيست كه آنها را با  ــد، و لذا شايس بهترين موارد صرف صدقات مي باش

فروش و امثال آن تباه كنند. 
ــداري آنها موجب  ــار عتيقة هنري و غيره كه نگه  (مســألة ۲۶۶۹) آث
ــرفرازي اسالم و مسلمين است، حكم مسألة پيشين را دارند و الزم است  س
كه متوّلي آنها در حفظ و حراست آنها تالش كنند و به هنگام اعمال واليت 

به اين جهت توّجه داشته باشند. 
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 (مسألة ۲۶۷۰) اگر از مفاد وقفنامه استفاده شود كه واقف مي خواهد 
منافع، توليدات و يا عايدات حاصله از وقف به افراد موقوٌف عليهم تمليك 
شود، اگر تعداد آنها محدود باشند و دسترسي به همة آنها امكان پذير باشد، 
ظاهر اين است كه بايد در ميان همة آنها توزيع گردد. و اگر واقف تصريح به 
امتياز برخي بر ديگري نكرده باشد، بايد به طور مساوي و يكسان تقسيم گردد. 
 (مسألة ۲۶۷۱) اما در مواردي كه تعداد موقوٌف عليهم محدود نباشد 
و دسترسي به همة آنها ممكن نباشد، مثل مواردي كه به فقرا، سادات، علما 
و امثال آنها وقف مي شود، ظاهر اين است كه توزيع در ميان گروهي از آنها 

كافي است و الزم نيست كه به همه آنها برسد. 
ــد كه افراد موقوٌف عليهم   (مســألة ۲۶۷۲) اگر مفاد وقفنامه اين باش
ــتفاده كنند، در اينجا جايز نيست كه برخي از آنها پولي از  ــخصًا از آن اس ش

برخي ديگر بگيرند و به آنها اجازه بدهند كه مستقال از آن استفاده كنند. 
ــتفاده   (مســألة ۲۶۷۳) اگر برخي از افراد موقوٌف عليهم در مقابل اس
ــن مبلغ در مقابل اعمال  ــان چيزي به عنوان مصالحه بگيرند، كه اي نكردنش

نكردن حق خود باشد، نه در مقابل استفادة مستقّل آنها، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۲۶۷۴) موقوفه بودن چيزي به يكي از سه راه ثابت مي شود :

۱ ) اطالع شخصي به صورت يقيني
۲ ) گواهي دو شاهد عادل

۳ ) خبر دادن كسي كه عين موقوفه در اختيار اوست. 
 (مسألة ۲۶۷۵) ويژگيهاي آن نيز، كه آيا وقف عام است يا خاّص ؟ آيا 
مثًال به عنوان مسجد وقف شده يا حسينّيه ؟ آيا شراكتي هست يا ترتيبي ؟ آيا 
منافع آن تمليك مي شود يا نه؟ آيا موقوٌف عليهم شخصًا بايد استفاده كنند 
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يا نه ؟ و ديگر ويژگيهاي آن نيز به همين سه طريق ياد شده ثابت مي شود. 
 (مســألة ۲۶۷۶) هر بنيادي و يا هر عيني كه شايستگي وقف را داشته 
ــته شده باشد، و احتمال داده شود كه  ــد، و بر روي آن عنوان وقف نوش باش

آن نوشته صّحت دارد، اين نوشته دو صورت دارد :
ــي كه اين عين را  ــت كس ــد كه عادتًا به دس ــته معلوم باش ۱ ) از نوش
ــيكاري هاي نصب شده در  ــته شده است، مانند كاش ــته، نوش در اختيار داش
ساختمان، يا نوشته هاي حّك شده در ظروف و امثال آن، و وقف نامه هاي 

توأم با مهر و امضا و تاريخ در نسخه هاي دستنويس و امثال آن. 
۲ ) نوشته هاي معمولي، مانند نوشته اي كه مثًال با ماژيك روي ديواري 

نوشته شده باشد. 
ــم دّوم هيچ ارزشي ندارد، ولّي ظاهر اين است كه قسم اّول موجب  قس

مي شود كه به وقف بودن آن حكم شود. 
 (مســألة ۲۶۷۷) چيزي كه روي آن نوشته اي داّل بر وقف بودن حّك 
شده، در دست كسي باشد و او اّدعاي مالكّيت بكند و براي آن نوشته توجيه 
معقولي بيان نمايد، پذيرفته مي شود و احكام ملكّيت بر آن جاري مي شود. 
ــرايط مجّوز فروش وقف را احراز نموده  ــر اّدعا كند آن را خريده و ش و اگ

است، گفتارش پذيرفته مي شود. 
ــت وقف و ديگر  ــن نوع وقف، كيفي ــزان در تعيي  (مســألة ۲۶۷۸) مي
ويژگيهاي آن، ظاهر گفتار واقف است. پس آنچه از تعبير واقف با مالحظة 

قراين زماني و مكاني حاكم بر آن، استفاده شود، به آن عمل مي شود. 
ــدن وقفنامه، محل  ــر گنگ بودن يا گم ش  (مســألة ۲۶۷۹) اگر در اث
ــردن آن در همه جهات مورد  ــر هزينه ك ــد، اگ مصرف موقوفه معلوم نباش
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ــود. و اگر قابل جمع نباشد ولّي  ــد، بايد آنگونه هزينه ش احتمال ممكن باش
ــي شود و اگر غير  ــد، بايد در ميان آنها قرعه كش موارد احتمال محدود باش

محدود باشد، بايد در كارهاي خير هزينه شود. 
 (مسألة ۲۶۸۰) در بخش اخير بنابر احتياط واجب، مواردي كه احتمال 
داده مي شود كه محل صرف وقف بوده بايد بر ديگر امور خيريه مقّدم شود.

 (مسألة ۲۶۸۱) چيزي كه از نظر مردم وقف شناخته شده، و هر نسلي 
با آن معاملة وقف مي كنند و كسي هم مزاحمت ايجاد نمي كند، براي اثبات 

وقف بودن آن كافي است. 
 (مسألة ۲۶۸۲) براي اثبات وقف عام يا وقف خاص بودن چيزي هم 

همين رفتار مردم كافي است. 
 (مسألة ۲۶۸۳) اماكن عمومي كه مردم به عنوان اينكه وقف عام است 
از آنها استفاده مي كنند و كسي هم براي آنها ايجاد مزاحمت نمي كند، و به 
كيفيت استفاده از آن اعتراض نمي كند، براي اثبات وقف عام بودنش كافي 
است و به جستجوي دليل ديگري از بّينه و اقرار و امثال آنها نيازي نيست. و 
تا هنگامي كه قراين ديگري برخالف آن يافت نشود، به ظاهر همين تصّرف 

مردم اعتماد و استناد مي شود. 
ــامل بودن وقف، بر فرد خاّص، يا بر   (مســألة ۲۶۸۴) اگر در مورد ش
ــك كنيم، بنا را بر عدم مي گذاريم و موقوفه را در آن مورد  مورد خاّصي ش
ــي كنيم، بلكه به موارد يقيني اختصاص مي دهيم. يا به مواردي كه  هزينه نم
ــود، و يا به مواردي كه متولّيان پيشين  ــتفاده مي ش از ظاهر عبارت واقف اس

در آن صرف مي كردند ، بسنده مي شود. 
*  *  *
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فصل چهارم
احكام حبس، ُسكني، ُعمري و ُرقبي

ــت آوردن منافع آن به  ــده در حبس كردن عين براي بدس عناوين ياد ش
ــتند، جز اينكه اينها بر اساس بيرون  ــترك هس صورت تدريجي، با وقف مش
كردن عين از مالكّيت مالك پي ريزي نشده اند، بلكه در ُملك مالك باقي مي 

مانند و پس از در گذشت او به ورثه اش منتقل مي شوند. 
 (مسألة ۲۶۸۵) در عناوين ياد شده، افرادي كه عين به نفع آنها حبس شده، 
نمي توانند در آن تصّرف مالكانه كنند، مثًال آن را بفروشند، يا به كسي هبه كنند. 
 (مســألة ۲۶۸۶) حبس كردن عبارت است از تصّدق دادن منافع يك 
ــي كه وقف بر آنها  ــردن آن به فرد، افراد و يا طبقة خاص ــن و منحصر ك عي
جايز باشد، از قبيل : فقرا، طّال ب، حّجاج، زّوار، خادم مسجد و امثال آنها. 
 (مسألة ۲۶۸۷) حبس كردن همانند وقف نياز به انشاء دارد، يعني بايد 
ــا نمايد، مثًال بگويد :  با لفظ يا عملي كه داللت بر مراد خود كند، آن را انش
اين اسب را در راه خدا حبس نمودم. يا آن را در اختيار كسي قرار دهد كه 

براي او حبس نموده است.
 (مسألة ۲۶۸۸) براي الزامي شدن حبس قصد قربت و قبض دادن آن 
ــرط است، چنانكه در وقف  ــده، ش به فرد يا افرادي كه به نفع آنها حبس ش

بيان گرديد. ولّي شرط بودن پذيرش آنها محّل اشكال است. 
 (مســألة ۲۶۸۹) اگر مالك عيني را براي مدت معّيني حبس نمود، تا 
ــپري شدن آن مدت نمي تواند از آن  ــود و پيش از س آن مّدت الزامي مي ش
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برگردد. و اگر در اثنا بميرد ورثه نيز حق ندارد كه آن را برهم بزنند. 
 (مسألة ۲۶۹۰) پس از سپري شدن مّدت تعيين شده منافع آن به مالك 

برمي گردد و اگر فوت كرده باشد به ورثة او باز مي گردد. 
ــّي مّدتي براي آن  ــر مالك عيني را حبس كند، ول  (مســألة ۲۶۹۱) اگ
تعيين نكند، بلكه مطلق بگذارد، يا به دائمي بودن آن تصريح كند، اگر از اين 
ــود، حكم وقف بر آن جاري مي گردد، در غير اين  كارش وقف فهميده ش
ــت ندارد، ولّي پس از مرگش جزء تركه  ــت حق بازگش صورت تا زنده اس

قرار مي گيرد و به ورثه منتقل مي شود. 
 (مسألة ۲۶۹۲) اگر كسي چيزي را در اختيار فرد يا عنواني قرار دهد، 
ــر وقت بخواهد مي تواند از اين كار  ــاء نكند، ه ولّي حبس كردن آن را انش
ــين يا  ــي قرار دهد، غالم، ماش بر گردد، مثل اينكه خانه اش را در اختيار كس
ــي قرار دهد، يا مثًال ماشين خود را به نقل و انتقال  مركبش را در اختيار كس

حجاج اختصاص دهد. 
ــد و آن  ــكني » مي باش  (مســألة ۲۶۹۳) يكي از مصاديق حبس « ُس
ــكن دارد. و منظور از ُسكني اين است كه حق سكونت در  اختصاص به مس

آن مسكن را به فرد معيني اختصاص دهد. 
 (مسألة ۲۶۹۴) كسي كه عيني را حبس كرده، اگر براي پايان آن وقت 
مشّخصي را تعيين كند، مثًال بگويد : اين عين را تا ده سال حبس كردم، آن 

را « ُرقبي » مي نامند. 
 (مسألة ۲۶۹۵) اگر كسي عيني را حبس كند و پايان مّدت آن را مرگ 
ــي نامند. مثل اينكه  ــرار بدهد، آن را « ُعمري » م ــودش يا مرگ طرف ق خ
ــت از آن  ــين را براي زيد حبس كردم، كه تا زنده اس ــد : من اين ماش بگوي
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استفاده كند، يا تا من زنده هستم از آن استفاده كند. 
 (مسألة ۲۶۹۶) در ُسكني، ُرقبي و ُعمري شرط است كه عين را براي 
فرد معين حبس كند، پس اگر آن را براي طبقه اي مثًال حبس كند، آن را فقط 

« حبس » مي نامند. 
ــده، چنانكه در آغاز فصل گفتيم،   (مســألة ۲۶۹۷) در عناوين ياد ش
ــود و عين از ملك او بيرون نمي رود،  ــلب نمي ش مالكّيت عين از مالك س
ــرط كند كه  ــد و با خريدار ش و لذا هر وقت بخواهد مي تواند آن را بفروش
ــتفاده نكند و در اين  ــه از منافع آن اس ــده و يا براي هميش تا وقت تعيين ش

صورت حبس باطل نمي شود. 
ــي كه عيني براي او حبس شده نمي تواند آن را   (مســألة ۲۶۹۸) كس
به كسي اجاره دهد و يا منافع آن را با كسي مصالحه كند، يا از كسي مبلغي 
ــاقط نمايد، زيرا او مالك منافع آن عين  ــتفاده اش را از آن س بگيرد و حق اس

نيست، تا آن را به كسي واگذار كند. 
 (مسألة ۲۶۹۹) با توجه به اينكه ظهور يا قدر متيّقن از حبس آن است 
كه شخصًا از آن عين بهره مند گردد، نمي تواند آن را به كسي واگذار كند، 

از اين رو جواز مصالحه نيز مشكل مي شود. 
ــي كه عيني براي او حبس شده، اگر نخواهد از   (مســألة ۲۷۰۰) كس
آن استفاده كند، منافع آن به مالك بر مي گردد و به تبع عين تحت سيطرةاو 

قرار مي گيرد. 
 *  *  *
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مبحث دّوم
احكام صدقات

 (مسألة ۲۷۰۱) صدقات كه بر اساس حبس عين پايه گذاري نشده اند، 
به طور كلي بر دو قسم هستند :

ــرع مقّدس آنها را صدقه قرار داده و صدقه  قســم اّول :صدقاتي كه ش
ــاء مالك نياز ندارد، مانند زكات واجبه، زكات فطره و عين  بودن آنها به انش

موقوفه اي كه وقفّيت آن باطل شده باشد. 
 (مســألة ۲۷۰۲) تمليك و تقسيم اين قسم از صدقات به مستحّق، از 
پيامدهاي صدقه بودن آنهاست، و از نظر رتبه و زمان متأّخر از آن مي باشد 

و پي ريزي آن به دست مكّلف يا هم زمان با آن نيست. 
 (مســألة ۲۷۰۳) اگرچه مكّلف مي تواند اين نوع از صدقات را پيش 
ــازد و كنار بگذارد، ولّي با قرار دادن نصاب معين  ــتحق، جدا س از قبض مس
در زكات و تعيين كردن مقدار معين در زكات فطره، از طرف خداوند منان 

تعيين شده هستند.
ــت كه صدقه دادن به صورت ياد شده   (مســألة ۲۷۰۴) ظاهر اين اس
ــت، پس بيرون كردن مال  ــروع مي باشد و آن نوعي ايقاع اس صحيح و مش
از ُملك مالك و قرار دادن آن در مسير تقّرب به پروردگار كفايت مي كند. 
ــد، با اين   (مســألة ۲۷۰۵) اين نوع از صدقات همانند وقف مي باش
تفاوت كه وقف بر اساس حبس عين است ولّي صدقات بر اين اساس نمي 
ــند، بلكه به مجّرد صدقه دادن از ملك مالك بيرون مي رود و در جهت  باش
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تعيين شده قرار مي گيرد. 
 (مسألة ۲۷۰۶) صدقه به معناي ياد شده بر دو نوع مي باشد :

۱ ) صدقة مطلقه، و آن همان صدقاتي است كه در زمان ما رايج شده، 
ــه مقداري پول يا جنس به عنوان خيرات كنار مي گذارند، چنين صدقه اي  ك

را در همة اقسام خيرات مي توان هزينه كرد. 
۲ ) صدقة مقيد و مشــروط به مورد خاص، مثل صدقاتي كه براي 
موارد مشّخص اختصاص داده مي شود، مانند : درمانگاه، بيمارستان، جهيزيه، 

مراسم عزاداري، مجالس جشن، اطعام در مساجد و تكايا و امثال آنها. 
 (مسألة ۲۷۰۷) از همين قبيل است صدقاتي كه براي گروه خاصي از 
ــود، مانند : علما و سادات، و يا فرد خاصي از  مؤمنان اختصاص داده مي ش
افراد نيازمند اختصاص مي يابد، كه به او تمليك نمي شود، ولّي براي رفع نياز 
او هزينه مي شود، مثل ساختن خانه، مخارج ازدواج و يا هزينه هاي درماني 
او. ولّي اگر به او تمليك شود از قسم دّوم خواهد بود كه بعد بحث مي كنيم. 
 (مسألة ۲۷۰۸) و از همين قبيل است پولهايي كه به صندوقهاي خيرية 

ايتام، مستمندان، بيمارستانها، كتابخانه ها و امثال آنها ريخته مي شود. 
 (مســألة ۲۷۰۹) همة اينها در صورتي است كه شخص متبّرع آن مال 
ــده را از ُملك خود خارج كند و رابطه اش را با آن قطع كند، در غير  جدا ش
ــود و پيش از هزينه شدن صدقه بودن آن  اين صورت اذن در تصّرف مي ش

تحّقق پيدا نمي كند.
 (مســألة ۲۷۱۰) صدقه اي كه براي مورد خاصي اختصاص يافته، اگر 
ــود، يا آن مورد از بين برود، مثًال  هزينه كردن آن در آن مورد غير ممكن ش

آن مريض بهبودي يابد، در ديگر موارد خير هزينه مي شود.
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 (مسألة ۲۷۱۱) اگر شخصي مالي را به عنوان صدقه جدا كرده و مورد 
ــد، احتياط واجب آن  خاصي را تعيين نكرده، بلكه گفته كه در راه خدا باش

است كه براي فقرا، مساكين و افراد ابن سبيل مصرف شود. 
قسم دّوم :صدقاتي كه با اراده و انشاء مالك به صورت صدقه در مي آيد. 
 (مسألة ۲۷۱۲) برخي از اين نوع صدقات نيز واجب مي باشند، مانند 
ــواب مختلف فقه بيان گرديده  ــة روزه و امثال آنها، كه در اب ــارات، فدي : كّف

است و غير آنها مستحب است. 
 (مســألة ۲۷۱۳) صدقه دادن مستحب مؤّكد است و تشويق و ترغيب 
فراواني براي آن در قرآن كريم، سنت نبوي و احاديث ائّمة ُهديD آمده 

است. و اينك تعدادي از آثار آن كه در احاديث آمده :
۱ ) صدقه سپر آتش است. 

۲ ) كسي كه نامة اعمالش با صدقه پايان پذيرد اهل بهشت است. 
ــيطان رهائي  ــتردة ۷۰ بلكه ۷۰۰ ش ــان را از دامهاي گس ۳ ) صدقه انس

مي دهد. 
۴ ) صدقه درمان بيماران است. 

۵ ) صدقه از مرگ ناگهاني نگه مي دارد. 
 ۶ ) صدقه از طاعون مصونيت مي دهد. 

۷ ) صدقه از غّده هاي خطرناك و كشنده بيمه مي كند. 
۸ ) صدقه از آتش سوزي جلوگيري مي كند. 

۹ ) صدقه از غرق شدن مانع مي شود. 
۱۰ ) صدقه از زير آوار ماندن نگه مي دارد. 

۱۱ ) صدقه از جنون حفظ مي كند. 
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۱۲ ) صدقه اجل را به تأخير مي اندازد. 
۱۳ ) صدقه موجب ادا شدن قرضها مي شود. 

۱۴ ) صدقه سبب زيادتي مال مي شود. 
۱۵ ) صدقه باعث بركت در مال مي گردد. 

و در حديث آمده كه ۷۰ نوع بال را از انسان دور مي كند. 
ــت، كه خشم   (مســألة ۲۷۱۴) بهترين نوع صدقة، صدقه مخفيانه اس
ــاند و صاحب صدقه يكي از هفت گروهي است كه  خداوند را فرو مي نش
در زير سايه رحمت پروردگار قرار مي گيرد، در روزي كه سايه اي جز سايه 

رحمت خداوند نيست. 
ــان صدقه اي در آغاز روز و  ــتحب است كه انس  (مســألة ۲۷۱۵) مس
ــب بدهد، تا شر آنها را با صدقه دفع كند. و در حديث  صدقه اي در آغاز ش
آمده است كه : صدقة شب غضب خدا را فرو مي نشاند، گناه بزرگ را محو 
ــان مي سازد ؛ اّما صدقة روز مال را بركت مي دهد  ــاب را آس مي كند و حس

و عمر را افزايش مي دهد. 
 (مســألة ۲۷۱۶) بچه اي كه به ده سالگي برسد و صدقات را به مورد 
مصرف كند، مي تواند از مال خود صدقه بدهد، و اين يكي از مواردي است 
كه از محجور بودن كودك استثنا شده است، و اذن ولّي در آن شرط نيست. 
 (مسألة ۲۷۱۷) صدقه در اصل همانند هبه يكي از عقود است، كه در 

آن عالوه بر ايجاب و قبول، قصد قربت نيز شرط است. 
 (مســألة ۲۷۱۸) در صدقه نيز همانند ديگر عقود هر لفظ يا عملي كه 

بر مقتضاي آن داللت كند، كافي است. 
 (مسألة ۲۷۱۹) در صدقه نيز همانند هبه قبض دادن شرط است. 
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 (مســألة ۲۷۲۰) هر نوع احسان و كمك مالي در پاداش و استحباب 
ــود، از قبيل : بريء الذّمه ساختن بدهكار، عاريه دادن  به صدقه ملحق مي ش
ــد. و در  كاال، بذل طعام و لباس و امثال آنها، اگرچه به صورت تمليك نباش
اين صورت به ايجاب و قبول نياز نيست، بلكه از ايقاعات مي باشد. و حكم 

هبه بر اينها جاري نمي شود، بلكه ملحق به صدقه مي باشند. 
 (مســألة ۲۷۲۱) هر نوع خدمت به خلق در حكم صدقه است اگرچه 

مالي نباشد، چنانكه در حديث آمده است :
۱ ) هر كار نيكي صدقه است. 

۲ ) دور كردن موجبات آزار و اذّيت از راه صدقه است. 
۳ ) انجام دادن نيكوكاري ها از مرگ پليد و شكست ذّلت بار جلوگيري مي كند. 
 (مسألة ۲۷۲۲) در صدقه قصد قربت شرط است، در غير اين صورت 

آثار صدقه بر آن مترّتب نمي شود، بلكه حكم هبه را پيدا مي كند. 
 (مسألة ۲۷۲۳) صدقة سّيد بر سّيد حالل است، چه صدقة واجبه باشد، يا 
صدقة مستحبي، حتي زكات واجب. ولّي زكات غير سّيد بر سّيد جايز نيست. 
ــّيد بر سّيد مانعي   (مســألة ۲۷۲۴) غير از زكات ديگر صدقات غير س
ندارد، حّتي صدقات واجب، مانند كّفارات حج، روزه، عهد، نذر، قسم و غيره. 
 (مسألة ۲۷۲۵) صدقات مستحبي را غير سّيد مي تواند به سّيد بدهد، 
مگر پولهاي ناچيزي كه به عنوان بال گردان به فقرا مي دهند، كه پذيرش آن 
براي سادات خالي از اشكال نيست، زيرا كه در آن نوعي ذّلت و خواري هست. 
ــي كه مي خواهد صدقه به سّيد بدهد، اولي اين   (مســألة ۲۷۲۶) كس
ــش و هبه به او بدهد، تا از طرفي او را محروم  ــت كه آن را به نّيت بخش اس

نكرده باشد و از طرفي او را تحقير نكرده باشد. 
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 (مسألة ۲۷۲۷) پس از آنكه صدقه به دست فقير رسيد، پس گرفتن آن 
ــت، اگرچه بيگانه باشد، و در آن تصّرف نكرده باشد. و اينجاست  جايز نيس

كه صدقه از هبه متمايز مي شود. 
ــت نمي تواند صدقه را بپذيرد و   (مســألة ۲۷۲۸) كسي كه فقير نيس
ــود و ذّمة پرداخت كننده بريء نمي شود، اگر  اگر بگيرد آن را مالك نمي ش

صدقة واجبه باشد.
 (مسألة ۲۷۲۹) مستحب است به سائلي كه از وضع زندگي اش مطلع 
نيستيم، از باب احتياط كه شايد مستحق باشد، صدقه داده شود. ولّي اگر بي 

نياز باشد، تصّرف در آن براي او جايز نيست. 
 (مسألة ۲۷۳۰) صدقه دادن به ناصبي كه دشمن اهل بيت باشد، جايز 

نيست ولّي به غير آنها از فرق اسالمي و به كفار نيازمند مانعي ندارد. 
ــه از عقيده اش  ــخص نيازمندي ك  (مســألة ۲۷۳۱) صدقه دادن به ش
اطالعي نداريم مانعي ندارد، بالخصوص به زنان، كودكان، پير مردان و افراد 
ــبت به آنها رّقت و ترّحم پيدا مي شود. ولّي  ــان نس بي نوايي كه در دل انس

بهتر اين است كه در اين مورد به حّد اقل اكتفا شود. 
ــتحق بفرستد و او قبول   (مســألة ۲۷۳۲) كسي كه صدقه اي را به مس
نكند و برگرداند، نمي تواند آن را جزء مال خود قرار دهد، بلكه بايد آن را 
ــم اول صدقه مي شود، كه در ذيل مسألة  در امور خيريه صرف كند و از قس

۲۷۰۱ بيان گرديد. 
 (مسألة ۲۷۳۳) توسعه بر خانواده، به شرط اينكه به حّد اسراف نرسد، 

از صدقه دادن به ديگران افضل است. 
 (مسألة ۲۷۳۴) اگر كسي امكاناتي دارد و آن را در امور خيرّيه صرف 
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ــت و در روايت  ــت مي مانند، مكروه اس مي كند، خود و خانواده اش تهيدس
آمده كه اگر از خداوند طلب روزي كند، دعايش مستجاب نمي شود. 

ــاوندان، از تصدق بر ديگران   (مســألة ۲۷۳۵) صدقه دادن بر خويش
ــت كه اگر ارحام انسان نيازمند باشند و  ــت و در روايات آمده اس افضل اس

انسان به ديگران صدقه بدهد، خداوند آن را نمي پذيرد. 
ــاوندي است كه از انسان   (مســألة ۲۷۳۶) بهترين مورد صدقه خويش

كينه به دل دارد و يا به جهت مخالفت از او رو گردان مي باشد. 
 (مسألة ۲۷۳۷) مستحب است كه انسان تالش كند كه براي مستمندان 
ــتاد نفر واسطة خير يك  ــت : اگر هش اعانه جمع كند، كه در روايت آمده اس
خير بشوند و يك خير ۸۰ دست بگردد تا به دست مستحق برسد، همة آنها 

مأجور مي شوند، بدون اينكه از پاداش بقيه چيزي كاسته شود. 
ــؤال كردن مكروه است، و از  ــخص نيازمند س  (مســألة ۲۷۳۸) بر ش
برخي روايات استفاده مي شود، كه سؤال كردن به غير نيازمند حرام است. 
ــت، بلكه نيازمند  ــرعي نيس  (مســألة ۲۷۳۹) منظور از نيازمند فقير ش
ــت، چنانكه در حديث آمده : « اگر كســي خوراك سه روزش  عرفي اس
موجود باشد و از مردم سؤال كند، روز قيامت در حالي خداوند را 

مالقات مي كند كه گوشت صورتش ريخته باشد ». 
*  *  *



احكام وصّيت
ــت كه انسان در حال حيات خود مي بندد، تا  وصّيت عهد و پيماني اس

آنچه را كه براي پس از مرگش مي خواهد ، تبيين نمايد. 
(مســألة ۲۷۴۰) وصّيت كردن از مستحّبات مؤكده است، و احاديث 
ــيده  ــوايان معصومDرس ــي در اين رابطه از پيامبر اكرم J و پيش فراوان

است، كه از آن جمله است :
۱ ) وصّيت حّقي است بر عهدة هر مسلمان. 

۲ ) شايسته نيست كه مسلماني شبي را به استراحت بپردازد، جز اينكه 
وصيتنامه اش باالي سرش باشد. 

ــي كه به هنگام مرگ وصّيت نيكو نكرده باشد، عالمت نقصان  ۳ ) كس
عقل و مرّوت او مي باشد. 

ــه فرصت  ــي فرمايد : اي فرزند آدم س ــارك و تعالي م ــد تب ۴ ) خداون
گرانبها در اختيار تو قرار دادم :

ــه اگر خانواده ات از آنها آگاه مي  ــانيدم ك ۱ـ  چيزهايي را براي تو پوش
شدند، جنازه ات را در زير خاكها دفن نمي كردند . 

۲ ـ امكاناتي برايت فراهم كردم، آنگاه از تو قرض خواستم، ولّي چيزي 
را پيش نفرستادي. 
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۳ ـ اجازة اظهار نظر دادم كه به هنگام مرگ در مورد ُثلث خود وصّيت 
كني، ولّي كار خيري عرضه نكردي. 

 (مسألة ۲۷۴۱) در فصل غسل اموات مطالبي ياد آور شديم كه به اين 
فصل مربوط مي شود. 

ــش فصل و يك خاتمه بيان مي  در اينجا احكام وصّيت را در ضمن ش
كنيم :

*  *  *
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فصل اّول
در بيان آنچه وصّيت با آن محّقق مي شود

 (مسألة ۲۷۴۲) وصّيت بر دو قسم است :
قسم اّول : وصّيت تمليكي

وصّيت تمليكي عبارت است از اينكه انسان چيزي از تركه اش را براي 
ــد، و آن نوعي تمليك يا تخصيص  ــخص معيني يا عنوان معيني قرار ده ش

دادني است، كه مشروط به مرگ وصّيت كننده مي باشد. 
ــي بگويد كه اين خانه يا اين فرش مثًال پس   (مســألة ۲۷۴۳) اگر كس
از مرگ من ماِل فالني است، يا مال فقرا يا مربوط به فالن مسجد مي شود، 
به محض فوت، آن عين به آن شخص يا عنوان مربوط مي شود و نيازي به 

انشاء وصي يا وارث ندارد. 
قسم دّوم : وصّيت پيماني

ــي را به عنوان سرپرست و قيم  ــت كه كس وصّيت عهدي يا پيماني آنس
ــي از اموال خود مسّلط  ــال خود قرار دهد و يا او را بر بخش كودكان خردس

كند تا پس از مرگش آن را در مواردي كه تعيين مي كند هزينه كند. 
ــت مربوط به يك موضوع   (مســألة ۲۷۴۴) وصّيت پيماني ممكن اس
ــد، مثل اينكه وصّيت كند كه او را با پارچة مخصوصي كه قبًال  خارجي باش
ــد، مثل  ــت مربوط به يك امر اعتباري باش تهيه كرده، كفن كند، و ممكن اس
اينكه وصّيت كند كه درصدي از تركه اش را به زيد بدهد، يا هزينة ساختمان 

مسجدي كند، يا قسمتي از مالش را بفروشد و در ميان فقرا تقسيم كند. 
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ــي به محض مرگ  ــم پيمان  (مســألة ۲۷۴۵) تصرفات اعتباري از قس
ــي كه چنين  ــوي وصي يا كس ــود، بلكه بايد از س وصّيت كننده نافذ نمي ش

حقي دارد تنفيذ شود. 
 (مســألة ۲۷۴۶) اگر كسي در حال حياتش كفن تهيه كرده باشد. بايد 
ــًا او را با آن كفن كنند، در غير اين صورت اگر كفن خاصي را وصّيت  حتم
كرده باشد، نافذ بودن وصّيت محّل اشكال است، در اين صورت الزم است 

بين وصّيت و اذن وصي يا ولّي شرعي را جمع كنند. 
 (مســألة ۲۷۴۷) براي تحقق يافتن وصّيت، هر لفظ صريح و روشن، 
ــته و يا هر كار ديگري كه بر انشاي وصّيت داللت كند، كفايت  ــاره، نوش اش

مي كند. 
 (مسألة ۲۷۴۸) در وصّيت تمليكي پذيرفتن كسي كه براي او وصّيت 
شده، شرط نيست، پس اگر كسي كه چيزي براي او وصّيت شده، فرد معين 
و يا افراد معّيني باشند و آن را رّد كنند، بنابر مشهور وصّيت باطل مي شود. 
ــي كه چيزي براي او وصّيت شده، در حال   (مســألة ۲۷۴۹) اگر كس
حيات وصّيت كننده يا پس از مرگش اّول قبول كند، سپس رّد نمايد، بدون 
ــود، ولّي اگر ابتداًء آن را رد كند، بطالن وصّيت  ترديد وصّيت باطل نمي ش
محل اشكال است، و احتياط واجب آن است كه طرف احتياط رعايت شود. 
ــزي را وصّيت كند كه به   (مســألة ۲۷۵۰) اگر در وصّيت عهدي چي
ــود، چه اين  ــود، انجام دادن آن بر او واجب نمي ش ــري مربوط مي ش ديگ
ــد، يا به ضرر او پس اگر وصّيت كند خانه اش را به  ــود او باش وصّيت به س
كسي بدهند، واجب نيست كه او بپذيرد، يا وصّيت كند كه از طرف او حج 

يا عمره اي را به جا آورد، بر او واجب نمي شود. 
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ــي   (مســألة ۲۷۵۱) اگر چيزي از واجبات تجهيز جنازه اش را بر كس
ــا بر جنازه اش نماز  ــل دهد ي ــت كند، مثًال وصّيت كه فالني او را غس وصّي
بخواند، احتياط واجب آنست كه با اذن ولّي آن را انجام دهد، مگر اينكه بر 

او مشّقت داشته باشد. 
 (مســألة ۲۷۵۲) در مسألة ياد شده بين وصي و ديگري فرقي نيست، 
ــاي مّيت را بجا آورد، منظور  ــود كه بايد وصي وصاي پس آنچه گفته مي ش
اين است كه بايد تالش كند تا وصيتهاي مّيت بر زمين نماند، نه اينكه حتمًا 

بايد خودش انجام دهد. 
 (مسألة ۲۷۵۳) براي نفوذ وصايت شرط نيست كه وصي آن را بپذيرد 
ــالش كند كه آن  ــود، بلكه بايد ت ــاقط نمي ش ــر رد كند، از گردنش س و اگ

وصّيتها انجام شود. 
 (مسألة ۲۷۵۴) اگر در حال حيات وصّيت كننده، وصي آن را رد كند 
ــود، ولّي اگر بر  ــاقط مي ش و وصّيت كننده از او اعراض كند، وصايت او س

وصايت او اسرار كند، ظاهر اين است كه وصايت او ساقط نمي شود. 
ــت كه شخصًا بر وصاياي مّيت   (مســألة ۲۷۵۵) بر وصي واجب نيس
عمل كند و مي تواند كه از آن خودداري كند، پس مانند اين است كه وصي 
ــود، بر  ــد، و اگر بعدًا به انجام وصّيت راضي ش ــد به وصّيت عمل كن نتوان

ديگران حق تقّدم دارد. 
 (مسألة ۲۷۵۶) اگر انسان به كسي بگويد كه : به من وصّيت نكن، يا 
ــرم، ولّي او اعتنا نكند و او را  ــد : اگر به من وصّيت كني من نمي پذي بگوي
ــت كه آن را بپذيرد و مكّلف نيست كه  وصي خود قرار دهد، او مجبور نيس

يك بار ديگر به او اّطالع دهد كه بر مقتضاي وصايت عمل نخواهد كرد. 
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ــز رّد كند و رد  ــي را وصي قرار دهد، او ني  (مســألة ۲۷۵۷) اگر كس
ــا نكند و مجددآ بر او وصّيت كند،  ــش را به او اطالع دهد، او نيز اعتن كردن

پذيرفتنش واجب نيست. 
 (مسألة ۲۷۵۸) اگر وصي وصايت را پذيرفت، باز هم حق دارد كه آن 

را رّد كند، مشروط بر اينكه تالش كند كه آن وصّيتها بر زمين نماند.
ــه وصايت او را  ــدري از فرزندش بخواهد ك  (مســألة ۲۷۵۹) اگر پ
بپذيرد، فرزند حق ندارد كه از آن سر باز زند، ولّي اگر پدري بر فرزند خود 
وصّيت كند، ولّي از او نخواهد كه آن را رد نكند، او نيز همانند ديگران حق 

دارد از پذيرش آن امتناع كند. 
*  *  *
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فصل دّوم
احكام وصّيت كننده و وصّيت شونده

 (مســألة ۲۷۶۰) در وصّيت كننده شرايطي الزم است كه از آن جمله 
است :

ــت، ولّي بچه اي كه به  ــال نافذ نيس ۱ ) بلوغ، كه وصّيت كودك خردس
ــالگي رسيده، اگر عاقل باشد و وصّيتش در راه امور خيرّيه باشد، نافذ  ده س

مي باشد. 
ــاله نيز در   (مســألة ۲۷۶۱) بنابر احتياط واجب وصّيت بچة هفت س

مورد اموال كم، كه براي امور خيرّيه باشد، نافذ است. 
ــت و امثال آنها در حالي كه عقل  ــل، پس وصّيت ديوانه و مس ۲ ) عق

خود را از دست داده اند، نافذ نيست. 
۳ ) اختيار، و لذا وصّيت كسي كه او را مجبور كرده باشند، نافذ نيست. 

۴ ) آزادي، كه وصّيت برده بدون اذن مواليش نافذ نيست. 
ــي از روي عصيان اقدام به خود  ۵ ) مرگ غير انتحاري، پس اگر كس
ــي كرده، آنگاه وصّيت نموده و از دنيا رفته، چنين شخصي وصّيتش در  كش

امور مالي نافذ نيست و در غير آن نافذ مي باشد. 
 (مســألة ۲۷۶۲) كسي كه پس از اقدام به خودكشي وصّيت كرده، در 

چند مورد وصّيتش نافذ مي باشد :
 ۱ ـ اقدام به خودكشي عمدي نباشد. 

۲ ـ اقدام به خود كشي عمدي باشد ولّي به قصد مرگ نباشد. 
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ــي از روي عصيان نباشد، بلكه به جهت كار مهم  ۳ ـ اقدام به خود كش
تري باشد كه معذور شناخته شود. 

ــودي بيابد و به جهت  ــود، بلكه بهب ــي تلف نش ۴ـ  با اقدام به خودكش
ديگري بميرد. 

۵ ـ وصّيتش پيش از اقدام به خودكشي باشد. 
 (مسألة ۲۷۶۳) در نفوذ وصّيت خودكشي كننده در مسائل غير مالي، 
ــت براي كودكان، اشكالي هست و لذا احتياط واجب  از قبيل تعيين سرپرس

آنست كه طرف احتياط رعايت شود. 
 (مســألة ۲۷۶۴) آدم سفيه كه رشد مالي ندارد، وصّيتش در امور مالي 
نافذ نيست، ولّي در مسائل غير مالي، همچنين در مسائل مالي اگر مربوط به 

امور خيرّيه باشد نافذ است. 
 (مسألة ۲۷۶۵) در وصّيت كننده ايمان شرط نيست، و لذا وصّيت غير 
ــلمان نيز نافذ است، جز اينكه مؤمن بايد آنها  مؤمن و اهل خالف و غير مس

را در احكام وصّيت به مقتضاي آيين خودشان وادار كند. 
ــي ندارد صحيح  ــي كه وجود خارج  (مســألة ۲۷۶۶) وصّيت به كس
ــت، مثل اينكه بگويد خانه ام را پس از مرگ من به پسر زيد بدهيد و به  نيس

هنگام مرگ او زيد پسري نداشته باشد. 
 (مســألة ۲۷۶۷) اگر انسان به بچه اي كه در رحم مادر است چيزي را 
ــد و آن بچه زنده به دنيا نيايد، در اينجا چند  ــه صورت تمليكي وصّيت كن ب

صورت است :
 ۱ ) اگر پيش از آنكه روح در كالبد آن دميده شود، سقط شود، وصّيت 

باطل مي گردد. 
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۲ ) اگر پس از آنكه روح در كالبد آن دميده شده، زنده سقط شود، گريه 
ــپس بميرد، در اين صورت وصّيت  ــكار شود، س كند و صداي گريه اش آش

نافذ است. 
ــود ولّي پيش از آنكه گريه كند و صدايش  ۳ ) اگر روح در آن دميده ش
ــود بميرد، در صّحت وصّيت اشكال هست، ، بنابر احتياط واجب  ــنيده ش ش

رعايت احتياط الزم است. 
ــه وارث، اهل خالف، كافر حربي و   (مســألة ۲۷۶۸) وصّيت كردن ب
كافر ذّمي مانعي ندارد، مگر اينكه موجب ترويج باطل يا تشويق به آن گردد، 

در اين صورت باطل مي شود. 
 (مسألة ۲۷۶۹) در وصّيت تمليكي و عهدي، اگر شخص وصّيت شده 
ــش از وصّيت كننده بميرد، اگر وصّيت كننده از وصّيتش برگردد، وصّيت  پي
ــاقط مي شود، ولّي اگر از وصّيتش برنگردد، اگر چه به جهت بي اّطالعي  س
از مرگ او باشد، وصّيت نافذ است و مال به ورثة آن شخص منتقل مي شود. 
 (مسألة ۲۷۷۰) در فرض ياد شده ورثه حّق رد كردن ندارند، بلكه به 
صورت قهري مالك مي شوند و در ميان ورثه همانند ديگر تركه اش تقسيم 
ــده زمين باشد، به همسرش سهم نمي رسد.  ــود. و اگر مال وصّيت ش مي ش
ــود و وصايايش با آن تنفيذ  ولّي قرضهاي آن مّيت از آن مال پرداخت مي ش

مي شود. 
*  *  *
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فصل سّوم
احكام وصي

كسي را وصّيت كننده براي تنفيذ وصاياي خود تعيين مي كند « وصي 
» ناميده مي شود، چه يك نفر باشد يا چند نفر. 

 (مسألة ۲۷۷۱) در وصي چند شرط معتبر است :
۱ ) بلوغ 

ــد كه در   (مســألة ۲۷۷۲) وصي قرار دادن بّچه، اگر به اين منظور باش
ــت،  ــال كودكي به مقتضاي وصايت عمل كند، چنين وصّيتي صحيح نيس ح
ــران. ولّي اگر منظور اين  ــه او را به تنهايي وصي قرار دهد يا همراه ديگ چ

باشد كه پس از بلوغ آن را به عهده بگيرد، مانعي ندارد. 
 (مســألة ۲۷۷۳) اگر كودكي را وصي خود قرار دهد و مشخص نكند 
ــت،  ــه آيا پيش از بلوغ اقدام به كار بكند يا بعد از آن، وصّيت صحيح اس ك

ولّي پيش از بلوغ حق تصّرف ندارد. 
ــوز به بلوغ  ــد و هن ــي كه وصي كودك باش  (مســألة ۲۷۷۴) در جاي
نرسيده باشد، در مورد كارهاي فوري از قبيل اداي َدين، تقسيم مال در ميان 

ورثه و دفع غائله اي كه مال را به خطر بيندازد، ديگران اقدام مي كنند. 
 (مســألة ۲۷۷۵) اگر وصي يك كودك و يك فرد بالغ باشد، شخص 
بالغ به تنهايي تنفيذ وصايا را به عهده مي گيرد و منتظر بالغ شدن بّچه نمي 

شود، مگر اينكه وصّيت كننده به اين كار تصريح كرده باشد. 
ــت، به گونه اي كه در  ۲ ) عقل، پس وصي قرار دان ديوانه صحيح نيس
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مورد كودك گفتيم. 
ــس وصي قرار دادن برده بدون اذن مالكش صحيح نمي  ۳ ) آزادي، پ

باشد. 
 (مســألة ۲۷۷۶) مسلمان مي تواند غير مسلمان را در مورد امور مالي 
ــيطره بر  ــرط اينكه متضّمن واليت و س مربوط به او وصي قرار دهد، به ش

فرزندان مسلمان و اموال آنها نباشد. 
 (مسألة ۲۷۷۷) در وصي عدالت شرط نيست، حتي مورد اعتماد بودن 
ــد، كه وصّيت  ــت، مگر اينكه متضّمن واليت بر كودكان باش ــرط نيس نيز ش
ــّلط كند كه به رعايت كردن  ــي را بر كودكان خود مس كننده نمي تواند كس

مصلحت آنها اعتماد ندارد. 
 (مســألة ۲۷۷۸) اگر فردي را كه مورد اعتماد نيست وصي قرار دهد، 
وصّيتش در مورد سرپرستي كودكان صحيح نيست، و مانند اين است كه در 

اين مورد وصي تعيين نكرده باشد. 
 (مســألة ۲۷۷۹) وصّيت كننده مي تواند چند نفر را وصي خود قرار 
دهد، كه به صورت دسته جمعي به تنفيذ وصاياي او اقدام كنند، به گونه اي 
ــه بدون جلب نظر همة آنها كاري صورت نگيرد، يا به ترتيب و با رعايت  ك
حق تقّدم، و يا هر يك از آنها در وصايت مستقل باشند، پس هر كدام زودتر 

اقدام كرد، يا زودتر حضور يافت مقّدم باشد. 
 (مســألة ۲۷۸۰) در مواردي كه جلب نظر بيش از يك نفر الزم باشد، 
اگر در كيفّيت عمل به وصّيت اختالف كنند، اگر راهي براي رعايت نظر آنها 
ــود، مثًال يكي بگويد كه فالن مال را به سادات  ــد، بايد آن گونه عمل ش باش
ــود. در غير  ــادات فقير داده مي ش بدهيم و ديگري بگويد به فقرا، پس به س
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اين صورت بنابر احتياط واجب به حاكم شرع رجوع كنند. 
ــرگ، ناتواني و امثال آن از وصي   (مســألة ۲۷۸۱) اگر وصي در اثر م
ــاقط شود، بنابر احتياط واجب الزم است كه آن عّده از ورثه كه مي  بودن س
توانند تنفيذ وصّيت را بر عهده بگيرند، با حاكم شرع مشتركًا آن را بر عهده 

بگيرند. 
 (مسألة ۲۷۸۲) به هنگام سقوط وصي از وصايت، نمي توان كسي را 
ــوي مّيت در كارها مستقل باشد،  ــده از س برگزيد كه همانند وصي تعيين ش
ــه تنفيذ وصّيت مي  ــوي آنها ب ــده به عنوان وكيل از س بلكه فرد انتخاب ش

پردازد. 
 (مســألة ۲۷۸۳) اگر وصي در اجراي وصّيت كوتاهي كند، هر كسي 
مي تواند او را از اين كار باز دارد، به ويژه ورثه. پس اگر باز داشته نشد، يا 
با ورثه به ستيز برخاست، ورثه مي تواند همراه با حاكم شرع بر كارهاي او 
ــألة  نظارت كنند، و اگر نتوانند او را به اجراي وصّيت وادار كنند، حكم مس

پيشين جاري مي شود. 
ــت و در مقابل تلف شدن مال ضامن   (مســألة ۲۷۸۴) وصي امين اس

نمي باشد، مگر در مورد :
۱ ) بيرون رفتن از محدودة وظيفة خود و هزينه كردن مال در جايي كه 

مورد وصّيت نباشد. 
ــراي وصّيت را به تأخير  ــردن در وصّيت، مثل اينكه اج ــي ك ۲ ) كوتاه
ــال، مثل اينكه در حفاظت آن  ــود، يا در نگهداري م بيندازد، تا مال تلف ش

كوتاهي كند، تا مال به سرقت برود. 
 (مسألة ۲۷۸۵) اگر وصّيت كننده مورد وصايت را مشّخص كند، بايد 
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وصي در آن محدوده اجراي وصّيت كند و از آن محدوده بيرون نرود، ولّي 
اگر مطلق بگذارد، مثًال بگويد فالني وصي من است، ظاهر چنين وصّيتي در 
عرف ما اين است كه او بايد ثلث را جدا كرده، در مصالح مّيت هزينه كند، 
ــه به گردن مّيت بوده ادا كند، امانتهايي را كه در نزد او بوده به  ــي را ك حقوق

صاحبانش رد كند، و امثال اينها. 
 (مســألة ۲۷۸۶) آيا وصّيت مطلق در مورد وصي شامل واليت او بر 
ــال نيز مي شود يا نه ؟ محّل اشكال است. احتياط واجب در  كودكان خردس

اين است كه متصّدي سرپرستي امور كودكان از او اذن بطلبد. 
 (مسألة ۲۷۸۷) در زمان ما متعارف شده كه ناظري بر وصي از طرف 
وصّيت كننده تعيين مي شود، اگر بازگشت اين كار بر تعيين دو نفر به عنوان 
وصي، با حق تقّدم يكي بر ديگري باشد، مانعي ندارد و وصّيت نافذ است. 
ــد كه وصي يك نفر   (مســألة ۲۷۸۸) اگر معناي تعيين ناظر، اين باش
ــتقل، و ناظر هم مي تواند كه اظهار نظر كند، در اين  ــت به صورت مس اس
صورت وصّيت در مورد ناظر نافذ نيست. ولّي وصّيت كننده مي تواند وصي 
ــورت كند و نظر او را در عمل به  را مكّلف كند با فرد معّيني در كارها مش
ــت كه نظرش را  ــخص واجب نيس وصّيت رعايت كند. جز اينكه بر آن ش

مطرح سازد. 
*  *  *
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فصل چهارم
احكام چيزهايي كه دربارة آنها وصّيت مي شود

در فصل اّول گفتيم كه وصّيت بر دو قسم است :
۱ ) تمليكي 
۲ ) پيماني 

ــي در مورد آن وصّيت  ــزي كه در وصّيت تمليك  (مســألة ۲۷۸۹) چي
ــت كه منفعت حالل و چشمگير داشته باشد. و آن به  ــود، هر مالي اس مي ش

شكلهاي مختلف امكان پذير است، كه از آن جمله است :
۱ ) عين موجود، مثل خانه و حيوان 

ــي كه اآلن وجود خارجي ندارد، ولّي انتظار مي رود كه در آينده  ۲ ) عين
پديد آيد، مانند بچه حيوان يا ميوة درخت. 

۳ ) منفعت عين موجود. 
۴ ) منفعت عيني كه در آينده به وجود خواهد آمد. 

ــي دور زمين باير ) نه  ۵ ) حق قابل انتقال، مثل حق تحجير ( ديوار كش
حقوق غير قابل انتقال، چون حق شفعه. 

ــدي و پيماني در مورد آن   (مســألة ۲۷۹۰) چيزي كه در وصّيت عه
ــود، هر تصّرف حالل در تركه مي باشد، چه موجود خارجي  وصّيت مي ش
ــد، مانند وصّيت به دادن دانه به كبوترهاي حرم، از غلة موجود در انبار،  باش
ــه دادن اموال يا نايب گرفتن  ــد، مانند وصّيت كردن به صدق يا اعتباري باش
كسي براي انجام حج، روزه و نماز نيابتي از طرف وصّيت كننده، يا غير اينها 
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از تصّرفهاي مشروع. 
ــي تعيين كردن  ــألة ۲۵۱۵ به بعد احكام وص  (مســألة ۲۷۹۱) در مس
براي كودكان خردسال بيان گرديد، و در مسألة ۲۷۵۰ به بعد احكام وصّيت 

مربوط به تجهيز مّيت گذشت. 
 (مســألة ۲۷۹۲) وصّيت كردن در مورد هر چيزي كه سود چشمگير 
آن حرام باشد، مثل شراب، يا منجر به حرام باشد، مثل ترويج باطل، صحيح 

نيست، و نافذ نمي شود. 
 (مسألة ۲۷۹۳) وصّيت كردن در مورد شرابي كه قابل تبديل به سركه 
ــت ديگر  ــت و يا منفعت حالل ديگري دارد، مانعي ندارد، همچنين اس اس

محرمات. و در اين مسألة ميان وصّيت تمليكي و پيماني فرقي نيست. 
 (مسألة ۲۷۹۴) مّيت تا يك سّوم تركه اش به خودش مربوط است، تا 
ــّوم تركه هر وصّيتي بخواهد، به صورت تمليكي يا پيماني، مي تواند  يك س
انجام دهد. ولّي بهتر آن است كه فقط تا يك چهارم تركه وصّيت كند و بهتر 

از آن، اينست كه به يك پنجم آن اكتفا كند. 
 A ــة وّراث، هيچ وارثي جز امام  (مســألة ۲۷۹۵) اگر مّيت از طبق
نداشته باشد و همة اموالش را در راه امور خيرّيه وصّيت كند، باز هم تا ثلث 

نافذ مي شود. 
 (مسألة ۲۷۹۶) در فرض ياد شده، احتياط واجب آنست كه در مورد 
ــي كه وارث ندارد جمع  ــّوم ديگر، بين وصّيت مّيت و حكم تركة كس دو س

شود. 
 (مسألة ۲۷۹۷) معيار در ثلث، يك سّوم تركة مّيت به هنگام درگذشت 

اوست. 
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 (مســألة ۲۷۹۸) اگر كسي به هنگام وصّيت به چيزي وصّيت كرد كه 
ــّوم موجودي آن روز بود، ولّي بعدًا قيمت آن پايين آمده، يا  بيش از يك س
ــد، و در نتيجه  قيمت ديگر اموالش باال رفت و يا بر حجم اموالش افزوده ش
ــد، وصّيتش نافذ  مال مورد وصّيت به مقدار، ثلث يا كمتر از ثلث تركة او ش

مي باشد. 
 (مسألة ۲۷۹۹) اگر انسان در مورد قسمتي از اموالش وصّيت كرد كه 
ــش نبود، ولّي بعد قيمت آن باال  ــّوم اموال آن وقت قيمت آن بيش از يك س
رفت، يا قيمت ديگر اموالش پايين آمده، و يا قسمتي از اموالش را از دست 
ــد، وصّيتش در مورد زايد بر  داد، و در نتيجه قيمت آن بيش از ثلث تركه ش

ثلث نافذ نمي شود. 
ــبة ثلث، هزينة كفن و دفن و ديگر   (مســألة ۲۸۰۰) به هنگام محاس
ــر مي شود،  ــد، از تركه كس ــألة ۲۸۰۲ بيان خواهد ش هزينه هايي كه در مس

سپس يك سوم آن به عنوان ثلث محاسبه مي شود. 
ــاعي از دارائي مّيت   (مســألة ۲۸۰۱) اگر وصّيت در مورد بخش مش
باشد و قسمتي از تركه تلف شود، از مورد وصّيت نيز به همان نسبت خود 

مورد ضمان قرار مي گيرد. 
ــد از اصل تركه  ــمت از واجبات مالي كه باي  (مســألة ۲۸۰۲) آن قس
ــغول شده، و آنها  ــت كه ذّمة مّيت بر آنها مش ــت شود، چيزهايي اس برداش

عبارتند از :
۱ ) قرضهاي مّيت. 

۲ ) چيزي كه به صورت سلف فروخته است. 
۳ ) پول چيزهايي كه به صورت نسيه خريده است. 



 أحكام وصّيت ........................................................................... ۵٨٧

۴ ) عوض چيزهايي كه ضامن شده است. 
۵ ) دية جنايتهايي كه مرتكب شده است. 

۶ ) كارهايي كه به وسيلة اجير شدن بر ذّمه اش آمده است. 
۷ ) چيزهايي كه در ضمن عقدي ملتزم شده، و تعهد نكرده كه شخصًا 

انجام دهد. 
۸ ) حقوق شرعي، چون خمس و زكات كه بر عهده اش باشد. 

۹ ) حّجة االسالم اگر بر عهده اش باشد. 
و در مسألة ۲۳۶۹ ياد آور شديم كه حقوق واجبه و هزينة حّجة االسالم 

قبل از هر چيزي از اصل تركه برداشت مي شود. 
 (مســألة ۲۸۰۳) ديگر واجباتي كه در آنها نايب گرفتن مشروع باشد، 

از اصل تركه برداشت نمي شود. 
 (مســألة ۲۸۰۴) كّفاره هايي كه متضّمن تصّدق به مال است از اصل 
تركه برداشت نمي شود. و هزينة عهدها و نذرهايي كه مباشرت خود را در 
ــود. و هزينة سوگند از  ــت مي ش آنها منظور نكرده بود، از اصل تركه برداش

اصل تركه برداشت نمي شود.
 (مسألة ۲۸۰۵) اگر چيزي از تركه تلف شود، از حقوق واجبه و ديگر 
ــود، بلكه  ــألة ۲۸۰۲ بيان گرديد، چيزي كم نمي ش واجبات مالي كه در مس

آنچه تلف شده موجب نقصان در ميراث و موارد وصّيت مي گردد. 
 (مســألة ۲۸۰۶) اگر برخي از وارثان از پرداخت واجبات مالي خود 
ــد، و يا به اين جهت باشد كه در نزد او  داري كند، چه از روي نافرماني باش
ثابت نشده باشد، ديگر وارثان بايد از سهم خود نسبت به پرداخت آن اقدام 

كنند و پيش از پرداخت آن حق تصّرف در سهم خود را ندارند. 
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 (مســألة ۲۸۰۷) اگر ديگر وارثان آن را تبرعًا پرداخت كنند، از سهم 
ــود، و اگر به اين نّيت بپردازند كه بعد دريافت كنند، به  ــاب مي ش آنها حس
ــردن به او ممكن  ــد، يا مراجعه ك ــي مراجعه مي كنند، اگر وصي نباش وص
نباشد، به حاكم شرع مراجعه مي كنند. اگر آن هم ممكن نباشد، پرداخت آن 

به نّيت مراجعه كفايت مي كند. 
 (مسألة ۲۸۰۸) اگر مّيت به بيش از يك سوم تركه وصّيت كند، تا يك 
ــوم نافذ مي باشد و نسبت به مازاد ثلث به اجازة وارثه، در حال حيات يا  س

پس از ممات وصّيت كننده، موقوف مي باشد. 
 (مسألة ۲۸۰۹) اگر برخي از وارثان در مورد مازاد ثلث اجازه دهند و 

برخي ديگر اجازه ندهند، نسبت به سهم آنها نافذ مي شود. 
 (مسألة ۲۸۱۰) اگر ورثه برخي از وصّيتهاي مازاد ثلث را اجازه دهند، 

فقط در آن مورد نافذ مي شود. 
ــث اجازه داد، ديگر  ــر وارثي كه در مورد مازاد ثل  (مســألة ۲۸۱۱) ه
نمي تواند از اجازه اش برگردد، چه در زمان حيات وصّيت كننده اجازه داده 

باشد، يا بعد از مرگ او. 
 (مســألة ۲۸۱۲) اگر وصّيت كننده، ورثه، يا برخي از ورثه را از ارث 

بردن محروم كند، در اينجا سه صورت است :
ــري واگذار كند، به  ــهم برخي از ورثه را به ديگ ــر مّيت همة س ۱ ) اگ
جهت اينكه او نيازي به اين مال ندارد، يا براي اينكه آن ديگري نياز فراوان 
دارد، و يا به جهت اينكه وصّيت كننده به اين كار نياز دارد، و به اين جهت 
كه رسيدن مال به آن غير از امور خيرّيه باشد و مّيت را در آن سراي سودمند 
باشد، و امثال اينها، كه بازگشت اين كار به محروم كردن ورثه از ارث نباشد، 
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ــهم او به شمار آيد، در اين صورت اگر وارث ( صاحب  بلكه تصّرف در س
سهم ) اجازه دهد، همة وصّيت نافذ مي شود، اگر اجازه ندهد به مقدار ثلث 

نافذ مي گردد. 
ــب او، و يا براي  ــكيك در نس ۲ ) اگر مّيت برخي از وارثه را براي تش
كيفر دادن او به سبب كار ناپسندي كه از او سر زده، و يا امثال اينها، از سهم 
ــت، حتي به  ــت كه چنين وصّيتي نافذ نيس خود محروم نمايد، ظاهر اين اس

مقدار ثلث نيز، چه وارثه اجازه بدهند يا نه. 
ــالن فرزندم چيزي از تركه ندهيد و  ــر مّيت وصّيت كند كه به ف ۳ ) اگ
ــهم او را مثًال به فقرا بدهيد، در اينجا اگر آن وارث اجازه بدهد، وصّيت  س
مّيت در همة سهم او نافذ مي شود و اگر اجازه ندهد، فقط در ثلث آن نافذ 

مي باشد. 
 (مسألة ۲۸۱۳) اگر مّيت چيزي از مالش را به عنوان ثلث خود تعيين 
ــّخص كرده  ــد، بايد همان را به عنوان ثلث جدا كنند و در محّلي كه مش كن
ــردن آن را به وصي واگذار كرده، پس از تعيين  ــرف كنند. و اگر تعيين ك ص
ــيلة وصي، همان شيء به عنوان ثلث مقرر مي شود و نيازي  كردن آن به وس

به اجازة ورثه ندارد. 
ــث اموالش تا مّدت  ــي وصّيت كند كه با ثل  (مســألة ۲۸۱۴) اگر كس
ــّخصي تجارت كرده، سود حاصله از آن را در امور خيرّيه مصرف كنند.  مش
ــتن آن مبتني مي  ــت كه اين وصّيت بر جدا كردن ثلث و كنار گذاش پيدا اس
باشد، و اينكه نگفته چه كسي آن را جدا كند، ظهور در اين دارد كه اين كار 
را بر عهدة وصي نهاده است، و همين مقدار براي جواز تصّرف و جدا كردن 

ثلث به وسيلة وصي كفايت مي كند. 
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 (مسألة ۲۸۱۵) اگر مّيت ثلث خود را مشّخص نكند و تعيين كردن آن 
را به وصي واگذار نكند، و كيفّيت وصّيتش نيز بر جدا كردن آن مبتني نباشد، 
بلكه فقط محّل مصرف آن را تعيين كند، در اينجا ظاهر اين است كه نه وصي 
ــاع در ضمن  و نه ديگري حق جدا كردن آن را ندارند، بلكه به صورت مش
تركه مي ماند، پس اگر مقدار تركه به وسيلة تجارت و توليد و غيره افزايش 
ــدن و  ــدا كرد، ثلث نيز افزايش مي يابد، و اگر مقدار تركه در اثر تلف ش پي
امثال آن كاهش پيدا كرد، از مقدار ثلث نيز به همين نسبت كاسته مي شود. 
 (مســألة ۲۸۱۶) اگر چيزي را وصّيت كند كه در ميان چند نفر تقسيم 
كنند، اين وصّيت حمل بر تساوي مي شود و آن مال در ميان آنها به صورت 

مساوي تقسيم مي شود. 
 (مســألة ۲۸۱۷) اگر چيزي را وصّيت كند كه در ميان عموها و دايي 
ــّوم آن از آِن دائي ها و دو سّوم آن از آِن عموها مي  ــيم كنند، يك س ها تقس

باشد، كه به صورت مساوي در ميان آنها تقسيم مي گردد. 
*  *  *
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فصل پنجم
احكام وصّيت

 (مســألة ۲۸۱۸) وصّيت كننده تا زنده است مي تواند از وصّيت خود 
برگردد، پس اگر از قسمتي از آن برگردد، آن مقدار از وصّيت باطل مي شود. 
 (مسألة ۲۸۱۹) بازگشت وصّيت كننده از وصّيت خود با هر سخن و 

يا عملي كه بر آن داللت كند، محقق مي شود. 
ــت از آن نمي  ــكار كردن وصّيت به معناي بازگش  (مســألة ۲۸۲۰) ان
ــد، مگر اينكه اين عمل براي اعالم عدم رضايت به آن وصّيت از او سر  باش

زده باشد، خواه وصّيت قبلي را فراموش كرده باشد يا نه. 
ــپس بر ضّد آن وصّيت   (مســألة ۲۸۲۱) اگر به چيزي وصّيت كند، س
كند، مثًال نخست وصّيت كند كه چيزي را به زيد بدهند، سپس وصّيت كند 
آن را به خالد بدهند، اين وصّيت به معناي بازگشت از وصّيت اّولي است و 
بايد به وصّيت دّوم عمل شود، چه وصّيت اّولي را فراموش كرده باشد يا نه. 
 (مســألة ۲۸۲۲) اگر مّيت چندين وصّيت كرده باشد كه در ميان آنها 
تضاد نيست، ولّي تزاحم است، مثل اينكه به چيزهايي وصّيت كند كه مالي كه 
وصّيت در آن نافذ است به همة آنها كفايت نكند، اگر در ميان آنها چيز واجبي 
باشد، آن مقّدم مي شود، چه مالي باشد، مانند حج، و يا بدني باشد، مانند نماز. 
 (مسألة ۲۸۲۳) در فرض ياد شده تفاوت نمي كند كه به همة آنها در 
ــد، يا در اوقات مختلف، نيز فرق نمي كند كه به  يك زمان وصّيت كرده باش

واجب جلوتر وصّيت كرده باشد يا نه. 
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 (مسألة ۲۸۲۴) مقدم داشتن واجب هنگامي است كه به جهت واجب 
ــد، ولّي اگر چنين تكليفي بر عهدة او نباشد  بودنش بر آن وصّيت كرده باش
ــد، در اين صورت لزومي بر  ــًا براي احتياط به آن وصّيت كرده باش و صرف
مقّدم داشتن آن نيست، بلكه آن نيز همانند ديگر وصّيتهاي تبّرعي مي باشد. 
ــي وصّيت كرده كه در ميان آنها   (مســألة ۲۸۲۵) اگر مّيت به چيزهاي
ــت، ولّي تزاحم هست، يعني مالي كه وصّيت در آن نافذ است به  تضاّد نيس
ــة آنها كفايت نمي كند، پس اگر همة آنها واجب يا همة آنها غير واجب  هم

باشد، در اينجا دو صورت است :
ــد،  ــه و با يك تعبير وصّيت كرده باش ۱ ) اگر به همة آنها در يك جلس
مثًال گفته باشد : آنچه نماز و روزه به گردن من هست، آنها را از طرف من 
انجام دهيد، و يا گفته باشد كه از طرف من هر يك از مشاهد ائمهDرا ده 
ــود، يعني از هر يك  بار زيارت كنيد، در اينجا بر همة آنها نقص وارد مي ش

به مقداري كه مال كفايت كند انجام داده مي شود. 
۲ ) اگر به آنها در جلسات مختلف وصّيت كند، و يا در يك جلسه ولّي 
با ترتيب وصّيت كند، مثل اينكه اّول بگويد : آنچه نماز بر گردن من هست 
انجام دهيد، سپس بگويد آنچه روزه بر گردن من هست انجام دهيد. يا اّول 
بگويد : دو بار از طرف من به زيارت اميرالمؤمنان A برويد، سپس بگويد 
ــين A برويد. يا اّول بگويد : ۱۰۰۰ دينار از  دو بار نيز به زيارت امام حس
ــپس بگويد : ۱۰۰۰ دينار به زيد بدهيد. در همة  طرف من صدقه بدهيد، س
ــده انجام داده مي شود، سپس به مقداري  اين موارد آنچه را كه اّول گفته ش

كه از پول باقي باشد به دّومي پرداخته مي شود. 
 (مسألة ۲۸۲۶) اگر وصّيت كند كه يك سلسله واجبات مالي را از ثلث او 
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انجام دهند، اگر ثلث به آنها كفايت نكند، بقّيه را از اصل تركه صرف مي كنند. 
 (مسألة ۲۸۲۷) اگر وصّيت كند كه ثلث او را در تعدادي از امور مالي 
واجب و تعدادي امور مستحّبي صرف كنند، اگر ثلث او بر انجام دادن همه 
آنها كفايت نكند، ثلث را بر آنها تقسيم مي كنند، كمبود واجبات را از اصل 
ــود، مگر اينكه  ــتحّبات جبران نمي ش تركه جبران مي كنند، ولّي كمبود مس

ورثه اجازه دهند. 
ــه در ميان آنها تضاد   (مســألة ۲۸۲۸) اگر به چيزهايي وصّيت كند ك
نباشد ولّي مزاحمت باشد، يعني ثلث به آنها كفايت نكند، اگر معلوم شود كه 
برخي از آنها از ثلث نمي باشند، نقص فقط بر آن وارد مي شود، اگرچه آن 
ــد، مثًال بگويد به پسر كوچكم هزار دينار بدهيد، و ثلث  را جلوتر گفته باش
ــود به مستمندان بدهيد، در اينجا نقص بر ۱۰۰۰  مرا كه ۱۰۰۰۰ دينار مي ش

دينار وارد مي شود، مگر اينكه ورثه اجازه دهند. 
 (مسألة ۲۸۲۹) اگر ظهور وصّيت در اين باشد كه برخي از وصّيتهايش از 
اصل تركه خارج شود، مثًال بگويد ۱۰۰ دينار به زيد بدهيد و ثلث تركه را به فقرا 
بدهيد، باز هم از ثلث حساب مي شود و بيشتر از ثلث نياز به اجازة ورثه دارد. 
 (مسألة ۲۸۳۰) اگر بگويد ۱۰۰ دينار به زيد بدهيد، اما در مورد ثلث 
محل مصرف آن را بيان خواهم كرد و پيش از آن فوت كند، وصّيت در مورد 

آن ۱۰۰ دينار نافذ است، به شرط اينكه از ثلث بيشتر نباشد. 
 (مسألة ۲۸۳۱) اگر مّيت به چيزي وصّيت كند و مالي كه وصّيتش در 

آن نافذ است به انجام آن كافي نباشد، در اينجا دو صورت است :
ــته باشد، بايد به آن  ــيم داش ۱ ) اگر مورد وصّيت قابلّيت تبعيض و تقس
مقدار كه مال وافي باشد، بسنده شود، مثل اينكه وصّيت كند كه ۱۰۰۰ دينار به 
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مستمندان داده شود، و ثلث او ۵۰۰ دينار باشد، به مقدار موجود بسنده مي شود. 
ــد، مثل اينكه وصّيت كند كه از  ــيم نباش ۲ ) اگر مورد وصّيت قابل تقس
ــوي او حج آورده شود و مال به آن كفايت نكند، حّتي به حج ميقاتي، در  س

اين صورت آن را در راههاي خير صرف مي كنند. 
ــده فرق نمي كند كه از اّول كم بوده   (مســألة ۲۸۳۲) در مسألة ياد ش
باشد، يا بعدًا در اثر تلف شدن، يا مزاحمت با ديگر وصّيتها كاهش پيدا كند. 
 (مسألة ۲۸۳۳) اگر وصّيت كند كه ثلث او را در كار نامشروع صرف 
كنند وصّيتش نافذ نيست، ولّي از ريشه باطل نمي شود كه مال به ورثه تعّلق 
پيدا كند، بلكه بايد وصي، يا هر كس كه تنفيذ وصايا را بر عهده گرفته، آنها 

را در راه خير هزينه كند. 
*  *  *
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فصل ششم
راه ثبوت وصّيت

 (مســألة ۲۸۳۴) اگر اصل وصّيت مورد ترديد باشد و دليلي بر وجود 
ــود، ولّي اگر وصّيت حتمي باشد،  ــته مي ش ــد، بنا بر عدم آن گذاش آن نباش
ــك و ترديد باشد، و دليلي بر  اّما اينكه آيا از آن عدول كرده يا نه ؟ مورد ش

عدول نباشد، بنا بر عدم آن گذاشته مي شود. 
 (مسألة ۲۸۳۵) وصّيت خواه تمليكي يا پيماني باشد، به چند راه ثابت مي شود :

۱ ) اطالع حتمي 
۲ ) اعتراف وصّيت كننده 

۳ ) گواهي دو شاهد عادل 
۴ ) اعتراف ورثه، اگرچه عادل نباشند. 

ــود، ولّي   (مســألة ۲۸۳۶) وصّيت به مال با اعتراف ورثه ثابت مي ش
وصّيت مربوط به سرپرستي اطفال با اعتراف خود آنها ثابت نمي شود. 

ــرد عادل و دو زن  ــت تمليكي با گواهي يك م  (مســألة ۲۸۳۷) وصّي
عادل نيز ثابت مي شود. 

ــا گواهي فقط يك مرد، يا فقط دو   (مســألة ۲۸۳۸) وصّيت تمليكي ب
زن نيز با ضميمة سوگند صاحب حق در نزد حاكم شرع، ثابت مي شود. 

ــه   (مســألة ۲۸۳۹) وصّيت تمليكي با گواهي دادن چهار زن عادل، س
ــه زن عادل، نصف آن با گواهي دو زن عادل و يك  چهارم آن با گواهي س

چهارم آن با گواهي يك زن عادل نيز ثابت مي شود. 
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 (مسألة ۲۸۴۰) وصّيت عهدي نيز اگر قابل تقسيم باشد، همانند مسألة 
ياد شده است. 

 (مســألة ۲۸۳۱) سرپرستي اطفال خردسال، به شكلهاي ياد شده قابل 
اثبات نيست. 

 (مسألة ۲۸۴۲) بازگشت از وصّيت نيز با راههاي زير ثابت مي شود :
۱ ) آگاهي قطعي 

۲ ) اعتراف وصّيت كننده 
۳ ) گواهي دو شاهد عادل 

 (مســألة ۲۸۴۳) بازگشت از وصّيت قبلي با گواهي شاهدان عادل بر 
وصّيت بعدي نيز ثابت مي شود. 

 (مسألة ۲۸۴۴) با اعتراف ورثه يا برخي از آنها بر وصّيت بعدي، اگر 
عادل نباشند، بازگشت از وصّيت قبلي ثابت نمي شود. 

 (مسألة ۲۸۴۵) اگر مّيت مالي را به كسي داده باشد كه پس از مرگش 
ــده هزينه  در راه معّيني مصرف كند، او بايد آن مال را در آن مورد تعيين ش
كند، به شرط اينكه با يكي از راههاي زير صّحت وصّيت را احتمال بدهد :

۱ ) احتمال بدهد كه كمتر از مقدار ثلث باشد. 
 ۲ ) احتمال بدهد كه از واجبات مالي باشد. 

ــد  ــد، بلكه مالي باش ۳ ) احتمال بدهد كه آن مال متعّلق به آن مّيت نباش
كه براي مورد ياد شده تعّلق داشته است. 

 (مســألة ۲۸۴۶) در مسألة ياد شده، اگر انسان بداند كه وصّيت مزبور 
صحيح نيست، اگر احتمال بدهد كه آن مال از آِن مّيت باشد، بايد به ورثة او 
رجوع كند. ولّي اگر بداند كه مال او نبوده، حكم مجهول المالك را پيدا مي كند. 

*  *  *
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بخش پاياني

تصرفات منّجز
 (مســألة ۲۸۴۷) انسان تا زنده است مي تواند هر گونه تصّرف قطعي 
در اموال خود انجام بدهد، مثًال چيزي را به كسي به صورت مجاني ببخشد، 
يا ذّمة بدهكاري را بري نمايد، يا معامله اي را بر اساس بذل و بخشش انجام 

دهد، چه اين كار به ضرر ورثه باشد يا نه ؟ 
 (مســألة ۲۸۴۸) در مسألة ياد شده فرق نمي كند كه در حال صّحت 

كامل باشد، يا در بستر بيماري، حتي بستر مرگ باشد. 
 (مســألة ۲۸۴۹) در تصرفات قطعي ثبت كردن در دفتر اسناد رسمي 
ــرايط آن تحقق پيدا كند، به  ــد تمليك با همة ش ــت نمي كند، بلكه باي كفاي
طوري كه اگر كسي كه جنس به او تمليك شده در آن تصّرف كند و دست 
ــد. خواه آن را به طور  ــك قبلي را از آن كوتاه كند، به او ظلم نكرده باش مال

رايگان به او داده باشد، يا در مقابل چيزي به او تمليك كرده باشد.
 (مســألة ۲۸۵۰) اگر معلوم نباشد كه ثبت كردن در دفتر اسناد رسمي 
ــت، يا مقارن با آن است و يا يك تمليك صوري  ــرعي اس از آثار تمليك ش
ــت، ظاهر اين است كه پس از ثبت در دفتر اسناد بايد بنا را بر  و ظاهري اس
تحّقق تمليك حقيقي بگذارند، ولّي حكم واقعي تابع حصول تمليك حقيقي 

بين خود و خداوند متعال مي باشد. 
 (مسألة ۲۸۵۱) اگر معلوم باشد كه به هنگام امضا كردن دفتر اسناد رسمي 
تمليك حقيقي در بين نبوده، ولّي احتمال بدهد كه بعد تمليك كرده باشد، در 
اينجا بايد بنا را بر عدم تمليك بگذارد تا هنگامي كه شرعًا ثابت نشده باشد. 
ــخص  ــي اقرار كند كه فالن مبلغ به فالن ش  (مســألة ۲۸۵۲) اگر كس
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ــت و آن شخص حق  ــت، اين اعتراف در حال حيات او نافذ اس مديون اس
دارد كه طلب خود را مطالبه نمايد. 

 (مسألة ۲۸۵۳) اگر شخصي اقرار كند كه فالن مال از آِن فالني است، 
ــت، چه آن شخص ورثة او باشد يا  اين اعتراف نيز در حال حياتش نافذ اس

شخص بيگانه اي باشد. 
ــي در حال احتضار در مورد وارث خود به   (مســألة ۲۸۵۴) اگر كس
ــخص محتضر  ــت، اگر ش چيزي اقرار كند، و بگويد كه اين مال از آِن اوس
ــتكار باشد، اين اقرار در مورد آن وارث نافذ است، ولّي  مورد اعتماد و درس
ــد، فقط به مقدار ثلث تركه اش نافذ مي شود، و در عين  ــتكار نباش اگر درس

حال بر ديگر وصيتهايش مقدم مي باشد. 
 (مسألة ۲۸۵۵) اگر كسي در حال سالمت مزاج به چيزي اعتراف كند، مثًال 
بگويد : اين خانه از آن فالن پسرم مي باشد، آنگاه به صورت ناگهاني مرگ به 
سراغش بيايد، در اينجا اقرارش مطلقًا نافذ است اگرچه امين و درستكار نباشد. 
 (مسألة ۲۸۵۶) انسان دو نوع تصرف را مي تواند به مرگش مشروط كند :

۱ ) وصّيت 
 ۲ ) عتق، يعني آزاد شدن بنده، كه آن را تدبير گويند. 

ــق، هيچ تصرف ديگري، چون :   (مســألة ۲۸۵۷) به جز وصّيت و عت
ــكار و امثال آنها را نمي توان به مرگ  ــف، صدقه، بريء الذّمه كردن بده وق

خود مشروط ساخت. 
 (مســألة ۲۸۵۸) همة اين تصرفات يا بايد منّجز باشد، يعني در حال 
ــود، و يا به صورت وصّيت پيماني باشد، كه در اين  حياتش نافذ و عملي ش

صورت بر اساس شرايط وصّيت صحيح مي شود. 
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 (مسألة ۲۸۵۹) اگر يكي از اينها را مشروط نمايد، مثًال بگويد : اين خانه 
پس از مرگ من وقف باشد، باطل است، حتي در حّد ثلث نيز نافذ نمي باشد. 
 (مسألة ۲۸۶۰) اگر كسي بگويد : فالن بدهكار پس از مرگ من بريء 
الذّمه شود، و منظورش اين باشد كه ورثه او را بريء الذّمه نمايند، و آنها نيز 
بريء الذّمه نمودند، نافذ مي شود. ولّي اگر منظورش اين باشد كه من او را 
ــما فقط كار مرا امضا كنيد، و آنها امضا  پس از مرگم بريء الذّمه مي كنم، ش

كردند، به اين امضا ترتيب اثر داده نمي شود. 
 (مسألة ۲۸۶۱) اگر بدهكار بدهي خود را پرداخت نمايد، آن گاه ورثه 
ــغول  ــت، زيرا ذّمه اش مش او را بريء الذّمه كنند، باز هم اثري نخواهد داش

نيست، تا آن را ابراء كنند. 
*  *  *





احكام ازدواج
ــوئي، پيوندي شريف و مقّدس است كه خداوند مّنان آن را  پيوند زناش
ــر  ــيله بقاي نوع بش از روي رحمت بر بندگانش مقّرر فرموده، تا به اين وس
ــده در نهاد انسان تعديل شود،  تضمين گردد، غريزه هاي به وديعت نهاده ش
ــرم خانواده از  ــوظ بماند، در آغوش گ ــن عّفت و گوهر پاكي اش محف دام
ــت و تنهائي رهائي يافته، رشته زندگي اش سامان پذيرد. چنانكه  خطر وحش

خداوند مّنان مي فرمايد :
ْن َأْزَواِجُكم َبنَِني  ْم َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكم مِّ ْن َأنُفِسـكُ Pَواّهللاُ َجَعَل َلُكم مِّ
 (۱): Oَباِت َأَفبِاْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمِت اّهللاِ ُهْم َيْكُفُروَن يِّ َن الطَّ َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ
ــما از جنس خود همسراني قرار داد، و از همسرانتان  « خداوند براي ش
ــما روزي  ــما فرزندان و نوه هايي پديد آورد، و از پاكيزه ها براي ش براي ش

داد. آيا به باطل ايمان مي آورند و به نعمت خدا كافر مي شوند ؟ ». 
و در سورة ديگر مي فرمايد :

َتْسـُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل  ْن َأنُفِسـُكْم َأْزَواجًا لِّ Pَوِمـْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
 (۲): Oُروَن ًة إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْمحَ َودَّ َبْيَنُكم مَّ

(۱) سورة نحل ( ۱۶ )، آيه ۷۲ . 
(۲) سورة روم ( ۳۰ )، آيه ۲۱ . 
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ــت كه همسراني از جنس خودتان براي شما  ــانه هاي او اينس  «و از نش
ــوي آنها آرامش پيدا كنيد، و در ميانتان موّدت و رحمت قرار  آفريد، تا به س
داد. در اين، نشانه هايي است براي آنانكه انديشة خود را به كار مي اندازند ». 
ــتحباب ازدواج تأكيد شده  در احاديث فراواني بر فضيلت، اهّميت و اس
و از ترك آن به شّدت نهي شده و مكروه است، و اينك ترجمة چند حديث 

از رسول اكرم J تقديم مي گردد :
ــيله  ــي كند، نيمي از دين و ايمانش به اين وس ــي كه ازدواج م ۱ ) كس

محفوظ مي باشد، در مورد نيم ديگر بايد تقوا پيشه كند. 
ــده كه در نزد خداوند از بنياد ازدواج  ــالم بنيادي تأسيس نش ۲ ) در اس

محبوبتر باشد.
۳ ) كسي كه دوست دارد بر فطرت و آيين من گام بردارد، بايد از سّنت 

من پيروي كند، يكي از سّنتهاي من ازدواج است. 
ــزه مالقات كند، در حالي كه  ــس بخواهد خدا را پاك و پاكي ــر ك ۴ ) ه

همسري براي خود برگزيده او را مالقات نمايد. 
ــرده به جاي آورد، بهتر از  ــخص ازدواج ك ۵ ) دو ركعت نمازي كه ش
فرد مّجردي است كه شبها را با عبادت سپري كند و روزها را روزه بگيرد. 

۶ ) پليدترين مردگان شما، مردههاي بي همسر مي باشند. 
امام باقر A نيز در اين رابطه مي فرمايد :

ــودي به دست نياورده كه براي او بهتر باشد  ۷ ) هيچ بنده اي در دنيا س
ــر شايسته اي كه هر وقت او را ببيند شادمان گردد و چون از او دور  از همس

باشد، دامن عّفتش را پاكيزه دارد و از اموال شوهرش محافظت نمايد. 
ــوايان معصومD در مورد ترغيب و تشويق به  روايات صادره از پيش
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ازدواج و نهي از تجّرد بيرون از شمار است. 
ــس براي ترس از فقر و  ــت كه هر ك ــي از اين روايات آمده اس در برخ
تنگدستي از تشكيل خانواده سر باز زند، به خداوند متعال سوءظن پيدا كرده 

است. 
و در برخي ديگر آمده است كه ازدواج يكي از عوامل جلب روزي مي 

باشد، و رزق و روزي همراه با همسر و اوالد است. 
ــاده كردن زمينة ازدواج تالش  ــته است كه افراد با ايمان براي س شايس
ــرايط آن را آسان نمايند، هزينه هاي آن را كاهش دهند، براي اقامة  كنند، ش
ــاد، از بذل هر گونه كمك و  ــاختن فتنه و فس ــه كن س ــّنت پيامبر و ريش س

مساعدت دريغ نورزند. 
كسي كه از ازدواج ناتوان است بايد تقوا پيشه كند، دامن عّفتش را آلوده 
نكند، خود را از فتنه و گناه دور بدارد، از حيله هاي شيطان بر حذر باشد، از 
ــان را به سوي زشتي ها سوق مي دهد، غافل  نيرنگهاي نفس، كه همواره انس
ــته نمايد، از قرار گرفتن در  ــد، خود را با زيور فضايل و پاكدامني آراس نباش
ــد و توصي ههاي خداوند مّنان را آويزة  پرتگاه پليدي و ناپاكي بر حذر باش

گوش خود قرار دهد كه مي فرمايد :
 : (۱) O َوْلَيْسَتعِفِف الَّذيَن الَجيُِدوَن نِكاحًا َحّتي ُيْغنَِيُهُم اُهللا ِمْن َفْضِلِهP
ــه  ــاني كه امكاناتي براي ازدواج نمي يابند، بايد پاكدامني را پيش « كس

كنند، تا خداوند از فضل خود آنان را بي نياز كند ». 
ــه فرموده اند ، در اّيام تجّرد با روزه  ــوايان دين به افراد مجّرد توصي پيش
ــكالت تجّرد فائق آيند، كه  ــتن موهاي خويش بر مش گرفتن و بلند نگه داش

(۱) سورة نور ( ۲۴ )، آيه ۳۳. 
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اين دو عمل از شّدت نياز به ازدواج مي كاهد. 
ــان را در اين آزمايش  ــه جوانان با ايم ــان مي خواهيم ك ــد مّن از خداون
ــليم آنان  ــان را پاكيزه دارد، بر ايمان و تس ــخت ياري نمايد، دامن عّفتش س

بيفزايد، چنانكه خود مي فرمايد :
، َو َمْن  َتِسـبُ َرجًا * َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث الَحيْ َعْل َلُه َخمْ ِق اَهللا َجيْ P َو َمْن َيتَّ
 (۱) Oٍء َقْدرًا ْل َعَيل اهللاِ َفُهَو َحْسُبُه، اِنَّ اَهللا بالُِغ أْمِرهِ، َقْد َجَعَل اُهللا لُِكلِّ َيشْ َيَتَوكَّ
ــي كه تقواي الهي را پيشه كند، خداوند راه نجاتي براي او فراهم  « كس
آورد. و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي دهد. و هر كس بر خدا توّكل 
ــاند، كه  كند، خداوند كفايت امرش را مي كند و فرمانش را به پايان مي رس

خدا براي هر چيزي اندازه اي قرار داده است ». 
ــت در اينجا به عنوان ديباچة سخن، پيرامون احكام ارتباط  ــته اس شايس
ــر و دختر با دختر، با قطع نظر از ازدواج  ــر با پس ــر و دختر و روابط پس پس
ــام و شرايط آن را در  گفتگو نماييم، آنگاه احكام ازدواج، آداب، اركان، اقس

ضمن چندين فصل بيان كنيم. 
*  *  * 

آغاز سخن
در روابط مرد و زن با جنس موافق و مخالف

 (مسألة ۲۸۶۲) براي مرد و زن، به جز در موارد زن و شوهر و مالك 
ــس مخالف و موافق، بلكه  ــز، هرگونه كامجوئي و لّذت طلبي، از جن و كني
ــمه، حرام مي باشد، چه اين كامجوئي به وسيلة  حّتي مانند حيوانات و مجّس

(۱) سورة طالق ( ۶۵ )، آيه ۳. 
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دست، بوسيدن، نگاه يا شنيدن صدا باشد. 
 (مسألة ۲۸۶۳) بر مرد و زن حرام است كه به وسيلة دست زدن به عضو 
تناسلي خود كامجوئي بكند، اگرچه به مرحلة بيرون آمدن مني منجر نشود. 
 (مسألة ۲۸۶۴) بنابر احتياط واجب، نگاه كردن به عضو تناسلي خود 

به قصد كامجوئي جايز نيست .
 (مسألة ۲۸۶۵) دست زدن و بازي كردن با عضو تناسلي به قصد زمينه 
ــازي براي كامجوئي از همسر خود مانعي ندارد، به شرط اينكه به مرحلة  س

خروج مني نرسد. 
 (مسألة ۲۸۶۶) زن مي تواند دستها و صورت خود را از مرد محرم و 
نامحرم نپوشد، ولّي بايد موي سر و ديگر اندام بدنش را از نامحرم بپوشاند، 

حّتي پاهايش را بنابر احتياط واجب . 
 (مسألة ۲۸۶۷) زني كه در ازدواج و زناشوئي به او رغبت نمي شود، 
مي تواند سر و بازوهايش را باز گذارد، اگرچه بهتر است آنها را بپوشاند. 

ــوي را كه باز مي  ــي تواند عض ــاده نم  (مســألة ۲۸۶۸) زن از كار افت
ــيدن و انگشتر و النگو در دست  ــرمه كش گذارد، زينت كند، مگر در حّد س

كردن باشد.
ــيدن لباسهاي تزييني، كه   (مســألة ۲۸۶۹) براي زن از كار افتاده، پوش
ظاهر آنها به وسيلة نوع رنگ، حاشيه، برش و دوخت تزيين شده، جايز ولّي 

مكروه است. 
 (مسألة ۲۸۷۰) بنابر احتياط واجب زن از كار افتاده نبايد عطري بزند 
كه بوي آن به نامحرم برسد، و نبايد از لباسهاي شهوت برانگيز استفاده كند. 
 (مسألة ۲۸۷۱) براي زن واجب نيست از بچة غير ممّيز و يا مرد ابله 
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كه به جهت كمبود فهم نسبت به زنها كششي ندارد، خود را بپوشاند. 
 (مســألة ۲۸۷۲) بنابر احتياط واجب زنها بايد از مرد نامحرمي كه به 

جهت بيماري يا كهولت سن به زنها رغبت ندارد، خود را بپوشانند. 
ــمت بدنش را   (مســألة ۲۸۷۳) زن مي تواند به جز عورت، ديگر قس
از محرم نپوشاند، مگر اينكه موجب فتنه و شهوت برانگيز باشد، كه در اين 

صورت بنابر احتياط واجب بايد بپوشاند. 
ــهوت به جز عورت به همة   (مســألة ۲۸۷۴) مرد مي تواند بدون ش

اعضاي بدن محارم خود نگاه كند. 
 (مسألة ۲۸۷۵) افرادي كه بر يك زن محرم هستند، عبارتند از :

۱ ) پدر، پدِر پدر، پدِر مادر، و نياهاي پدر و مادر، هر چه باال روند. 
۲ ) پسر، پسِر پسر، پسِر دختر و نواده هاي آنها، هر چه پايين بروند. 

۳ ) برادران. 
۴ ) برادر زادگان، هر چه پايين بروند. 

۵ ) خواهر زادگان، هر چه پايين بروند. 
 ۶ ) عموها، عموهاي پدر و مادر و جّد و جّده، هر چه باال روند. 

۷ ) دايي ها، دايي هاي پدر و مادر و جّد و جّده، هر چه باال روند. 
۸ ) فرزندان و نوادگان شوهرش، اگرچه پيش از انجام مراسم زناشويي 

از او جدا شده باشد. 
۹ ) پدران و نياكان شوهرش، اگرچه پيش از عروسي از او جدا شده باشد. 
۱۰ ) داماد، و داماد فرزندان، هر چه پايين بروند، اگرچه پيش از عروسي 

جدا شده باشند. 
ــرط اينكه  ــوهر مادر بزرگ، به ش ــوهر مادر و ش ۱۱ ) ناپدري، يعني ش
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مراسم زناشويي انجام شده باشد. 
 (مسألة ۲۸۷۶) در محرم بودن ناپدري، فرق نمي كند كه پيش از پدر 
اين فرد با مادرش ازدواج كرده باشد، يا بعد از پدر او، فقط شرط است كه 
ــده باشد  ــد. ولّي اگر قبل از آميزش از او جدا ش با مادر او آميزش كرده باش

به دختر او محرم نمي شود. 
 (مسألة ۲۸۷۷) يازده مورد محرم كه در مسألة پيشين بيان كرديم، عينًا 
در مورد خويشاوندان شيري نيز جاري مي شود، يعني براي يك زن : پدران 
ــيري، عموها و دايي هاي شيري، برادر  ــيري، برادران شيري، فرزندان ش ش
ــيري، دامادها و ناپدريهاي شيري نيز، به شرحي  زادگان و خواهر زادگان ش

كه در جاي خود بيان خواهد شد، محرم مي باشند. 
 (مسألة ۲۸۷۸) كنيزان با شرايطي كه در كتب فقهي بيان شده به مالك 
ــت، از تفصيل  ــند. ولّي چون در زمان ما مورد ابتال نيس خود محرم مي باش

احكام آنها خودداري گرديد. 
 (مسألة ۲۸۷۹) در موارد يازده گانه زن مي تواند به جز عورت ديگر 
ــألة ۲۸۷۵ ) نپوشاند، و آنها مي  ــده ( در مس اندامهاي خود را از افراد ياد ش

توانند بدون قصد ريبه به سر و صورت و بدن او نگاه كنند. 
 (مسألة ۲۸۸۰) خواهر زن براي شوهر خواهر، تا مّدتي كه خواهرش 
ــر اوست حرام است، ولّي محرم نمي باشد، يعني نمي تواند به بدن و  همس
موي سرش نگاه كند و بر او واجب است خود را از شوهر خواهرش بپوشاند. 
ــر زن ديگري كه براي  ــوارد يازدهگانه، ه ــه جز م  (مســألة ۲۸۸۱) ب
ــان حرام ابدي باشد مانند زني كه ُنه بار او را طالق داده، براي او محرم  انس
ــد يعني بايد خودش را از او بپوشاند، اگرچه هرگز نمي تواند با او  نمي باش
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ازدواج نمايد. 
 (مسألة ۲۸۸۲) نگاه كردن به موي سر و بدن زن نامحرم جايز نيست 
ــه هر چه او را از بي حجابي نهي  ــد، به طوري ك مگر اينكه بي حجاب باش
ــال اينكه مانعي ندارد،  ــي و يا به خي ــهل انگاري يا سركش كنند، به جهت س

گوش ندهد. 
ــت ولّي به جهت غفلت از   (مســألة ۲۸۸۳) زني كه بي حجاب نيس
ــانيده، نگاه كردن به او حرام است، حّتي اگر  وجود نامحرم خودش را نپوش

كافر هم باشد، بنابر احتياط واجب.
 (مســألة ۲۸۸۴) نگاه زن به مرد نامحرم جايز است، ولّي بنابر احتياط 

واجب نبايد به سوي او خيره شود و ديدگانش را از او پر كند. 
 (مسألة ۲۸۸۵) زن و مرد نامحرم نمي توانند جزئي از بدن يكديگر را 
لمس كنند، اگرچه نگاه به آن عضو جايز باشد، مثًال حق مصافحه با يكديگر 
را ندارند، اگرچه در برخي از مناطق جزء آداب معاشرت به شمار آمده باشد. 
 (مســألة ۲۸۸۶) در مناطقي كه دست ندادن مرد و زن، دور از ادب و 
اخالق به شمار آيد، باز هم مصافحه كردن مرد و زن نامحرم جايز نيست، و 
پيروي كردن از شيوة آنان زير پا نهادن تعاليم دين و لگدمال كردن ارزشهاي 

معنوي و سقوط در منجالب تقليد كوركورانه از جهان كفر مي باشد. 
 (مسألة ۲۸۸۷) هر فرد با ايمان بايد به ارزشهاي واالي اسالم پاي بند 
ــد و با افتخار و سربلندي به تعاليم ديني ارج نهاده، عظمت و شخصّيت  باش
ــازد، كه سهل انگاري نشان بي شخصّيتي  ــكار س خودش را براي همگان آش

مي باشد. 
ــود كه به جهت درمان و امثال آن   (مســألة ۲۸۸۸) اگر مرد ناگزير ش
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ــكان به ديدن عكس او در آينه  ــه بدن زن نامحرم نگاه كند، در صورت ام ب
ــنده كند، در غير اين صورت بايد به مقدار اضطرار از نظر زمان و محل  بس

نگاه اكتفا كند. 
 (مســألة ۲۸۸۹) اگر دكتر مجبور باشد بدن زن نامحرم را لمس كند، 

او نيز بايد به همان مقدار ضرورت اكتفا نمايد. 
 (مسألة ۲۸۹۰) اختالط خانوادگي، و زندگي اعضاي يك خانواده در 
يك ساختمان، موجب نمي شود كه نگاه كردن افراد نامحرم به يكديگر جايز 
شود، و آنچه در اين زمان رايج شده كه خويشاونداني چون پسر عمو و دختر 
عمو، پسر دايي و دختر عمه، زن و شوهر خواهر، مرد و خواهر زن، نسبت 
ــامحه مي كنند، هيچ مجّوز شرعي ندارد، تأّسف بار اينكه در  به يكديگر مس
ــاهده مي شود.  ــهل انگاري ها مش برخي از خانواده هاي متدّين نيز چنين س
 (مسألة ۲۸۹۱) دردناكتر اينكه در مراسم عروسي و امثال آن غيرت و 
ــود و جواناني كه در اوج شهوت هستند به سالنهايي  حمّيت فراموش مي ش
ــهوت برانگيز حضــور دارند، رفت و  ــهاي ش ــه زنان آرايش كرده با لباس ك
ــه دور از غيرت و جوانمردي، زير پا نهادن  ــد مي كنند، كه اين رفتارها ب آم
ــي، تجاوز به حريم دين، كفران  ــهاي الهي، لگدمال كردن تعاليم مذهب ارزش

نعمت، طغيان و سركشي، و غوطه ور شدن در گناه و معصيت مي باشد. 
ــي يكي از مظاهر الطاف الهي است كه   (مسألة ۲۸۹۲) مراسم عروس
ــت خانواده هاي داماد و عروس هر لحظه به ياد خدا باشند، از  ــته اس شايس
ــگذار باشد، از كفران نعمت به شّدت پرهيز كنند،  الطاف بيكران خدا سپاس
مرزهاي دين را شديدًا رعايت نمايد، از موجبات غضب خدا بر حذر باشند 
ــل جلب عنايت حضرت احدّيت را مورد عنايت قرار دهند. چنانكه  و عوام
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در قرآن كريم آمده :
 (۱) Oَلئِْن َشَكْرُتْم َال زيَدنَُّكْم َو َلئِْن َكَفْرُتْم اِنَّ َعذايب َلَشديٌد P

ــگذار باشيد نعمتهاي خود را براي شما افزون خواهم نمود،  « اگر سپاس
و اگر كفران بورزيد، عذاب من بسيار شديد است ». 

 (مسألة ۲۸۹۳) جايز است مرد صداي زن نامحرم را بشنود و زن مي 
تواند صداي مرد نامحرم را بشنود، به شرط اينكه لّذت جنسي در ميان نباشد. 
ــت، چنانكه   (مســألة ۲۸۹۴) اختالط مردان و زنان نامحرم مكروه اس

سرور بانوان جهان، حضرت فاطمهB فرمود :
« براي زنان بهتر آنست كه مردان را نبينند و مردان نيز آنها را نبينند ». 
 (مسألة ۲۸۹۵) اگر اختالط زن و مرد موجب فتنه و فساد باشد، حرام 

است، به ويژه در مواردي كه بر روابط تنگاتنگ پايه گذاري شود. 
*  *  *

(۱) سورة ابراهيم ( ۱۴ )، آيه ۷. 
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فصل اّول
آداب و سنن ازدواج

ــان هنگامي كه تصميم بر ازدواج   (مســألة ۲۸۹۶) مستحب است انس
گرفت، دو ركعت نماز بخواند و عرضه بدارد :

« الّلهـّم اّين اريـد أن أتـزّوج، الّلهّم فقّدر يل ِمَن الّنسـاء أعّفهن فرجآ و 
أحفظهّن يل يف نفسـها و يف مايل، و أوسـعهّن رزقَاً و أعظمهّن بركًة، و قّدر 

يل منها ولدًا طّيبًا جتعله خلفًا صاحلًا يف حيايت و بعد مويت ». 
ــه قصد ازدواج با او را دارد،   (مســألة ۲۸۹۷) مرد مي تواند به زني ك
نگاه كند، ولّي بنابر احتياط واجب به همان مقداري كه متعارف است كه به 
ــد؛ نگاه كند، مانند بازوها، پاها، سر و  ــيدن لباس خانگي باز باش هنگام پوش

قسمتي از سينه، نه قسمتهاي ديگر كه معموًال پوشيده مي باشد. 
 (مسألة ۲۸۹۸) در مسألة ياد شده اگر لباس زن نازك و بدن نما باشد 
ــماني او معلوم  مانعي ندارد، ولّي در هر حال بايد به مقداري كه وضع جس

شود بسنده شود و از آن حّد تجاوز نشود. 
ــر به جهت مال و يا جمال او كراهت   (مســألة ۲۸۹۹) انتخاب همس
ــا زني به جهت مالش  ــول اكرم Jفرمود : « هر كس ب ــه رس دارد، چنانك
ــه همان واگذارد، و اگر به جهت جمالش با او  ــد، خداوند او را ب ازدواج كن
ازدواج كند، با چيزي كه دوست ندارد مواجه شود، ولّي اگر به جهت دينش 

با او ازدواج كند، خداوند همه آنها را براي او گرد آورد ». 
 (مسألة ۲۹۰۰) ازدواج كردن با زن زيبايي كه ريشه ندارد مكروه است، 
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ــول اكرم Jچنين زني را به گياه روييده در مزبله تشبيه فرموده است.  رس
 (مســألة ۲۹۰۱) ازدواج با زن احمق كراهت دارد، و در حديث آمده 
ــت از مرد ابله فرزند شايسته اي به دنيا بيايد، ولّي از زن  ــت كه ممكن اس اس

ابله هرگز فرزند شايسته پديدار نمي شود. 
 (مســألة ۲۹۰۲) اسالم بر كنار گذاشتن امتيازات نژادي تأكيد كرده، و 

زن مؤمن را همسنگ مرد مؤمن شمرده است. 
 (مســألة ۲۹۰۳) شايسته است هنگام ازدواج به دين، اخالق، عّفت و 
ــود، چنانكه در روايات فراوان از پيشوايان معصومD آمده  امانت دّقت ش
است « اگر خواستگاري كه دين و اخالقش را ميپسنديد به سراغ شما بيايد، 

به او تزويج كنيد، وگرنه فتنه و فساد بزرگي در زمين پديدار مي شود ». 
 (مســألة ۲۹۰۴) رد كردن خواستگار متدين و خوش اخالق، شايسته 
ــد زندگي خود و  ــد كه بتوان ــته باش ــت، به ويژه اگر امكاناتي هم داش نيس

همسرش را تأمين كند. 
 (مسألة ۲۹۰۵) آنچه در برخي از قبايل مرسوم شده كه دخترشان را به 
ديگر قبيله ها تزويج نمي كنند و نژاد خود را برتر و بزرگتر از هر نژاد ديگر 
ــأن طبقه خاّصي مي دانند، در خدمت  ــان را در ش مي پندارند، و يا دخترانش

شيطان و پيرو افكار جاهلي مي باشند. 
 (مســألة ۲۹۰۶) انحصاري كردن حق ازدواج، ظلم به زنان و محروم 
ــان مي باشد، كه اگر شكيبايي پيشه كنند مورد  كردن آنان از مهم ترين حقش
ستم قرار مي گيرند و كسي به دادخواهي آنها گوش نمي دهد و اگر از سّنت 
ــوند، مورد تهاجم، سرزنش، ننگ و عار اعضاي قبيله واقع  قبيلگي خارج ش
ــوند و عكس العملهاي حاّدي را به دنبال خواهد داشت. خداوند مّنان  مي ش
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در رّد اين افكار مي فرمايد :
: (۱)O ِة َيْبُغوَن، َو َمْن أْحَسُن ِمَن اهللاِ ُحْكًام لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن P أَفُحْكَم اْجلاِهلِيَّ

ــتجو مي كنند ؟ چه كسي از نظر داوري از  « آيا داوري جاهلّيت را جس
خداوند بهتر است، براي گروهي كه يقين داشته باشند ؟ ». 

 (مســألة ۲۹۰۷) آنچه در ميان بسياري از خانواده ها مرسوم شده كه 
ــنديدن آن، موضوع را به استخاره موكول مي  ــتگار و پس پس از آمدن خواس

كنند، ريشة مذهبي ندارد، و با روايات ياد شده سازگار نمي باشد. 
ــب آن است كه   (مســألة ۲۹۰۸) در ازدواج و در هر امر خيري مناس
ــت آن را مقّدر  ــدا طلب خير كنند، يعني از خدا بخواهد آنچه خير اس از خ
ــد او را منصرف كند و از تحقق  ــر كند، و اگر اقدام كردن صالح نباش و ميّس

يافتن آن مانع شود. در مسألة ۱۲۷۸ در اين رابطه سخن گفتيم. 
 (مسألة ۲۹۰۹) دختر دادن به شرابخوار، بد اخالق، ناپاك و هر كسي 
ــت. رسول اكرم Jفرمود: «  ــد، مكروه اس كه به احكام دين پاي بند نباش
ــت، كسي كه دخترش را شوهر مي دهد، نيك بينديشد  ازدواج قيد و بند اس

كه نازدانه اش را به قيد و بند چه كسي در مي آورد».  
 (مســألة ۲۹۱۰) مستحب است انسان در شوهر دادن دخترش تعجيل 
كند. امام صادق A فرمود : « از سعادت انسان است كه دخترش در خانه او 
ِرگل نشود ». و اگر در خانه او رگل شد، ديگر تأخير در تزويج او كراهت دارد. 
 (مســألة ۲۹۱۱) براي زن و شوهر هرگونه كامجوئي از پيكر يكديگر 
ــه، لمس و غير آنها، و اگر به انزال مني نيز منتهي  ــت، از نگاه، بوس جايز اس

شود مانعي ندارد. 

(۱) سورة مائده ( ۵ )، آيه ۵۰. 
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 (مســألة ۲۹۱۲) رابطة جنسي از دبر همسر مكروه است و اگر راضي 
نباشد جايز نيست. 

ــوئي بيرون ريختن مني مانعي ندارد،   (مســألة ۲۹۱۳) در روابط زناش
ــت، مگر اينكه با او شرط كرده  ــبت به زن آزاده مكروه اس البته اين رفتار نس
باشد، بالخصوص اگر راضي نباشد، به ويژه اگر انتظار حاملگي داشته باشد، 
يا بچه اش را شير دهد، مشروط بر اينكه زبان دراز، تندخو و ترشرو نباشد. 
 (مســألة ۲۹۱۴) جلوگيري از بارداري اگر موّقتي باشد، مانعي ندارد، 
ــوهر ) باشد، بنابر احتياط  ــدن يكي از طرفين ( زن يا ش ولّي اگر به عقيم ش
واجب فقط در موردي جايز است كه بارداري پياپي ضرر جسمي داشته باشد. 
 (مســألة ۲۹۱۵) اگر جلوگيري از بارداري مستلزم آن باشد كه انسان 
ــود به موردي كه باردار  ــك پديدار نمايد، بايد اكتفا ش عورتش را براي پزش
شدن مستلزم حرج باشد و يا خود بارداري او را به مراجعه به دكتر نامحرم 

و كشف عورت براي او ناگزير سازد. 
ــين آن است كه  ــائل پيش  (مســألة ۲۹۱۶) منظور از جلوگيري در مس
ــود، اّما پس از آنكه نطفه منعقد شد، به  ــان كاري كند كه نطفه منعقد نش انس

هيچ وجه ساقط كردن آن جايز نيست، اگرچه مّدت بسيار كوتاه باشد. 
ــقت   (مســألة ۲۹۱۷) ناقص الخلقه بودن جنين، بيماري مادر، در مش

بودن مادر، مشكالت اقتصادي و امثال آنها مجّوز سقط جنين نمي شود. 
خداوند مّنان در قرآن كريم مي فرمايد :

 (۱): Oَو الَتْقُتُلوا أْوالَدُكْم َخْشَيَة إْمالٍق، َنْحُن َنْرُزُقُهْم َو إّياُكْمP
« فرزندانتان را از ترس تنگدستي نكشيد، شما و آنها را ما روزي مي دهيم ». 

(۱) سورة اسراء ( ۱۷ )، آيه ۳۱. 
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 (مســألة ۲۹۱۸) اگر يقين حاصل شود كه اگر سقط جنين نكنند مادر 
تلف مي شود، يعني : امر داير شود بين اينكه بّچه تلف شود، يا بّچه و مادر 
ــت، به شرط اينكه  ــوند، در اين مورد كورتاژ كردن جايز اس هر دو تلف ش

دّقت كافي مبذول شود و مرگ مادر در غير اين صورت قطعي باشد. 
 (مسألة ۲۹۱۹) براي زن واجب است كه شوهرش هر وقت اراده كند 
خود را در اختيار او قرار دهد، چه در مورد آميزش و يا هر گونه كامجوئي 

كه بخواهد، به جز در مورد دبر، كه اطاعتش واجب نيست. 
 (مسألة ۲۹۲۰) براي زن حرام است كه از روي خشم و يا به دليل كار و 
خستگي، يا از ترس باردار شدن و يا به هر دليل ديگر از شوهرش تمكين نكند. 
ــود را آرايش كند،  ــت كه خ ــتحب اس  (مســألة ۲۹۲۱) براي زن مس

خوشبو سازد، زمينه سازي كند و خود را بر شوهرش عرضه نمايد. 
*  *  *
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فصل دوم
احكام عقد نكاح و أولياي عقد

 (مســألة ۲۹۲۲) رابطة زناشوئي در ميان زن و مرد فقط به يكي از دو 
صورت زير جايز مي شود :

۱ ) ازدواج 
۲ ) سيطره بر كنيز 

ــت، به بحث در  ــألة كنيز در زمان ما مورد ابتال نيس با توّجه به اينكه مس
پيرامون ازدواج بسنده مي كنيم. 

 (مســألة ۲۹۲۳) ازدواج عقدي است كه ميان زن و مرد رابطة ويژه اي 
را پديد مي آورد. و آن بر دو قسم است :

۱ ) عقد دائم 
۲ ) عقد موّقت 

ــود،  ــم حتمًا بايد صيغة عقد خوانده ش  (مســألة ۲۹۲۴) در عقد دائ
ــند  ــيلة امضاي س ــود، اگرچه به وس و بدون تلّفظ به آن عقد حاصل نمي ش
ــد.  ازدواج و امثال آن پاي بندي خودش را به مضمون عقد اعالم كرده باش
ــد. و به اين وسيله از  ــود، به هر زباني كه باش بلكه حتمًا بايد به آن تلّفظ ش

ديگر عقدها متمايز مي شود. 
 (مسألة ۲۹۲۵) عقد عبارت از آن است كه صيغة ايجاب توسط يكي 
از طرفين، يا وكيل و يا ولّي او خوانده شود، سپس صيغة قبول توسط طرف 

ديگر، يا وكيل و يا ولّي او خوانده شود. 
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 (مسألة ۲۹۲۶) صيغة عقد به يكي از دو صورت زير امكان پذير است :
ْجُتَك َنْفســي بَِمْهٍر َكذا » و مرد بگويد : «  ــًال بگويد : « َزوَّ ۱ ) زن مث

َقبِْلُت هَكذا » و امثال آن. 
ْجُتِك بَِمْهٍر َكذا » و زن بگويد : « َقبِْلُت  ــد : « َتَزوَّ ــرد مثًال بگوي ۲ ) م

هَكذا » و امثال آن. 
 (مسألة ۲۹۲۷) در عقد نكاح الزم نيست فقط از مشتّقات لفظ « زواج 
» استفاده شود، بلكه با مشتّقات واژة « نكاح » و امثال آن نيز مي تواند عقد 

نكاح را جاري ساخت. 
 (مســألة ۲۹۲۸) ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي و امضاي طرفين 
كفايت نمي كند و اثر ازدواج بر آن مترّتب نمي شود، بلكه حتمًا بايد صيغة 

عقد در ميان آنها جاري شود. 
ــا بايد هنگام ثبت  ــر دفترها و صاحبان محضر، ي  (مســألة ۲۹۲۹) س
ــن وكالت بگيرند و عقد را جاري كنند و يا از آنها بخواهند  ازدواج از طرفي

كه قبل از ثبت در دفتر نسبت به اجراي عقد اقدام كنند. 
ــبت به   (مســألة ۲۹۳۰) پدر، جّد پدري و جّد او هر چه باال رود، نس
پسر و دختري كه به سن تكليف نرسيده اند، واليت دارند، و مي توانند آنها 
ــت و  ــوهر دهند و يا داماد كنند. پس اگر آنها را تزويج كردند، نافذ اس را ش

بعد از بلوغ حق رجوع ندارند. 
 (مســألة ۲۹۳۱) پدر، جّد پدري و جّد او هر چه باال برود، نسبت به 
پسر و دختري كه در اّيام كودكي ديوانه بوده اند و به سّن تكليف رسيده اند، 
ــتند، نيز واليت دارند، و اگر آنها بعدًا عاقل شوند حق  ولّي هنوز ديوانه هس

رجوع ندارند. 
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ــتقًال واليت   (مســألة ۲۹۳۲) پدر و جّد پدري بر كوك و مجنون مس
ــتفاده كرد و قبل از ديگري  ــدام از آنها از واليت خود اس ــد، پس هر ك دارن

نسبت به ازدواج كودك يا ديوانه اقدام نمود، كارش نافذ است. 
 (مسألة ۲۹۳۳) اگر پدر و جّد پدري به طور همزمان نسبت به ازدواج 
ــودك و يا ديوانه اقدام كنند، و يا در اين موضوع اختالف كنند، جّد مقدم  ك

بر پدر مي باشد. 
ــّد پدري، وجود مصلحت   (مســألة ۲۹۳۴) در جواز تزويج پدر و ج
ــت، ولّي نبايد در انتخاب آنچه  ــت، بلكه نبودن مفسده كافي اس ــرط نيس ش

شايسته تر است كوتاهي نمايد. چنانكه در مسألة ۲۵۱۲ بيان نموديم. 
 (مسألة ۲۹۳۵) پسر و دختري كه به سن تكليف رسيده اند و از نعمت 
عقل برخوردارند، در مورد ازدواج مستقل هستند و پدر و جّد پدري بر آنها 
واليت ندارند. فقط در مورد دختر باكره اذن پدر و يا پدر پزرگ پدري شرط 
است، و اگر هر دو حضور داشته باشند، اذن يكي از آنها كافي است، و اگر 

در ميانشان اختالف باشد نظر جّد مقّدم است. 
 (مسألة ۲۹۳۶) منظور از باكره دختري است كه هنوز ازدواج نكرده و 

اگر ازدواج كرده عروسي و آميزش مشروع انجام نگرفته است. 
 (مســألة ۲۹۳۷) اگر دختري در اثر پرش و امثال آن بكارتش از بين 
برود، يا به وسيلة گناه و يا در اثر وطي به شبهه بكارتش رفته باشد، در حكم 

باكره است و اذن پدر در ازدواج او شرط است. 
 (مسألة ۲۹۳۸) دختر باكره در دست پدر و جّد اسير وكاال نمي باشد، 
تا آنها مطابق خواسته هاي خويش و يا بر اساس عادت قبيلگي در مورد او 
تصميم بگيرند، بلكه حتمًا بايد مصلحت و نياز طبيعي او را مورد نظر قرار دهند. 



 أحكام ازدواج ........................................................................... ۶١٩

 (مسألة ۲۹۳۹) اگر پدر و پدربزرگ از ازدواج دختر باكره جلوگيري 
ــان ساقط مي شود، و  ــد، واليتش كنند و اين كار عرفًا به ضرر و زيان او باش

دختر شخصًا در مورد خود تصميم مي گيرد. 
 (مســألة ۲۹۴۰) اگر اذن گرفتن از پدر يا پدربزرگ به جهت بيماري 
ــافرت طوالني آنها ممكن نباشد، اذن آنها ساقط مي شود و دختر به  و يا مس
طور مستقل تصميم مي گيرد. و در اين صورت اذن ديگري، چون برادر، يا 

حاكم شرع الزم نيست. 
 (مســألة ۲۹۴۱) دختري كه پدر و پدربزرگ ندارد، در تصميمگيري 
ــق مداخله در ازدواج او  ــت و هيچيك از فاميل و غير فاميل ح ــتقل اس مس
ندارند، پس آنچه در برخي از خانواده ها مرسوم شده كه در امور دختر بالغ 
و عاقل مداخله مي كنند و يا در تصميم ولّي دختر مداخله مي كنند، ستمي 
ــت، دور از معيارهاي ديني و شيوة جاهالنه است. و از موجبات  ــكار اس آش

فتنه و فساد است، كه در مواردي پيامدهاي ناگواري نيز در پي دارد. 
ــفيه است، اگر در ديگر   (مســألة ۲۹۴۲) كسي كه در مسائل مالي س
ــد، نه خودش و نه ولّيش در مورد ازدواج او نمي توانند  ــائل هشيار باش مس
ــر در اين رابطه  ــد با اذن و توافق همديگ ــتقال تصميم بگيرند، بلكه باي مس

تصميم بگيرند. 
ــي كه حق واليت بر نكاح ندارد و در اين مورد   (مســألة ۲۹۴۳) كس
ــري بكند، اين عقد فضولي  ــر يا دخت ــت ندارد، اگر اقدام به تزويج پس وكال
ــخص، يا ولّي و يا وكيل او دارد، پس اگر  خواهد بود و نياز به اجازة آن ش

آنها اجازه دهند، عقد نافذ مي شود، در غير اين صورت باطل مي گردد. 
*  *  * 
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فصل سوم
موجبات حرمت ازدواج

 (مسألة ۲۹۴۴) شش چيز موجب حرمت ازدواج مي باشد :
اّول : نسبت ( محّرمات نسبي ) 

 (مسألة ۲۹۴۵) گروهي از زنان به وسيلة نسب بر مرد محّرم مي باشند 
و ازدواج با آنها حرام مي باشد، كه عبارتند از :

۱ ) مادر، مادربزرگ، مادربزرگ پدر و مادر، هر چه باال روند. 
۲ ) دختران، دختران پسر و دختر، و نوه هاي آنها، هر چه پايين بروند. 

۳ ) خواهران. 
۴ ) دختران خواهر و برادر، و نواده هاي آنها، هر چه پايين بروند. 

۵ ) عّمه، عّمة پدر و مادر و عّمه هاي آنها، هر چه باال روند. 
۶ ) خاله، خالة پدر و مادر و خاله هاي آنها، هر چه باال روند. 

دّوم : ازدواج ( محّرمات سببي ) 
ــيلة ازدواج گروهي از زنان به مرد محرم مي   (مســألة ۲۹۴۶) به وس

شوند كه ازدواج با آنها براي هميشه بر او حرام است، آنها عبارتند از :
۱ ) زن پدر، همسِر پدربزرگ و همسِر پدربزرگ پدر، هر چه باال رود. 

۲ ) عروس، عروس فرزند و عروِس نوادگان، هر چه پايين بروند. 
۳ ) مادر زن و مادربزرگهاي زن، هر چه باال روند. 

 (مســألة ۲۹۴۷) مادر زن، عروس و زن پدر به محض عقد محرم مي 
ــوند و ازدواج با آنها حرام مي باشد، اگرچه پيش از عروسي متاركه شود  ش
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و به طالق بيانجامد. 
ــر از شوهر قبلي و يا شوهر بعدي، به شرط  ۴ ) ربيبه، يعني دختر همس

اينكه با مادر او آميزش كرده باشد، همچنين است نوادگان همسر. 
ــان با زني ازدواج كند ولّي عروسي نكند، تا   (مســألة ۲۹۴۸) اگر انس
هنگامي كه او را طالق نداده، نمي تواند با دخترش ازدواج كند، ولّي اگر او 

را قبل از عروسي طالق دهد، مي تواند با دخترش ازدواج كند. 
ــوهر او حرام مي باشد، بر پدر   (مســألة ۲۹۴۹) دختِر زن، فقط بر ش
شوهر و پسر شوهر حرام نمي باشند، و لذا انسان مي تواند با ربيبة پدر و يا 
ربيبة پسر ازدواج كند، اگرچه مادر او در حبالة نكاح پدر يا پسر باقي باشد. 
 (مسألة ۲۹۵۰) جمع كردن بين دو خواهر همزمان جايز نيست، و لذا 
ــت،  ــان با زني ازدواج كند، تا هنگامي كه آن زن در حبالة نكاح اوس اگر انس

نمي تواند با خواهر او ازدواج كند. 
 (مسألة ۲۹۵۱) اگر انسان زنش را طالق ِرجعي بدهد، تا عّدة او تمام 

نشده نمي تواند با خواهرش ازدواج كند. 
 (مسألة ۲۹۵۲) اگر انسان زنش را طالق دهد، پس از سپري شدن عّدة او، 
مي تواند با خواهرش ازدواج كند. همچنين است اگر در عّدة طالق باين باشد. 
ــان بخواهد با دختر برادر و يا دختر خواهر   (مســألة ۲۹۵۳) اگر انس
ــرش اجازه بگيرد، در اين صورت  ــرش ازدواج كند، بايد قبًال از همس همس

ازدواج صحيح و در غير اين صورت باطل مي باشد. 
 (مســألة ۲۹۵۴) اگر كسي بدون اذن همسرش با دختر برادر يا دختر 
ــرش به آن اجازه دهد، عقدش صحيح مي  خواهِر او ازدواج كند، اگر همس

شود، ولّي بهتر است صيغة عقد را تجديد كنند. 
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ــا موجب نشر حرمت نمي شود، پس اگر   (مسألة ۲۹۵۵) عمل فحش
انسان با زني زنا كند، دختر و مادر او بر اين شخص حرام نمي شود، اگرچه 
ــر آن مرد  ــت با آنها ازدواج نكند. چنانكه آن زن نيز بر پدر و يا پس بهتر اس

حرام نمي شود، اگرچه بهتر است آنها نيز با آن زن ازدواج نكنند. 
ــي با عّمه يا خالة خودش زنا كند،   (مســألة ۲۹۵۶) اگر نعوذ باهللا كس
ــد. ولّي اگر قبًال با  ــي تواند با دختر آنها ازدواج كن ــر احتياط واجب نم بناب
دختر آنها ازدواج كرده باشد، اين كار موجب حرام شدن زنش نمي شود، به 

خصوص اگر اين كار پس از عروسي روي داده باشد. 
 (مسألة ۲۹۵۷) اگر انسان با پسري لواط كند، خواهر، مادر و دختر او 

بر لواط كننده حرام مي شود. 
ــان با پدر زن، برادر زن و يا فرزند همسرش   (مســألة ۲۹۵۸) اگر انس
لواط كند، بنابر احتياط واجب همسرش بر او حرام مي شود. و اگر اين كار 

با حقوق همسرش منافات داشته باشد، او را طالق مي دهد. 
 (مسألة ۲۹۵۹) اگر لواط كننده بچه باشد، موجب نشر حرمت نمي شود. 
 (مسألة ۲۹۶۰) اگر انسان با زن شوهردار عمدًا ازدواج كند، ازدواجش 

باطل است، و آن زن بر اين مرد حرام ابدي مي شود. 
 (مسألة ۲۹۶۱) اگر كسي نمي دانست كه ازدواج با زن شوهردار حرام است، 
و لذا با او ازدواج كرده، بنابر احتياط واجب باز هم بر او حرام ابدي مي شود. 
 (مســألة ۲۹۶۲) اگر انسان نمي دانست كه زني شوهر دارد و لذا با او 
ــوئي با او انجام نگرفت، بر او حرام ابدي نمي  ازدواج كرد، ولّي هرگز زناش
شود، پس اگر بعدها شوهر آن زن بميرد و يا او را طالق دهد، پس از سپري 
شدن عّده اش بنابر احتياط واجب، مي تواند با عقد جديد با او ازدواج كند.
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ــي با زني در اّيام عّده اش ازدواج كند، بر او   (مســألة ۲۹۶۳) اگر كس
ــدن اّيام عّده  ــپري ش ــد و تا س ــود، مگر اينكه جاهل باش حرام ابدي مي ش
نزديكي نكرده باشد، در اين صورت حرام نمي شود، بلكه مي تواند با عقد 

جديد با او ازدواج كند. 
 (مسألة ۲۹۶۴) در مسألة پيشين اگر يكي از طرفين آگاه و ديگري جاهل 
باشد، و نزديكي حاصل نشود، نسبت به كسي كه آگاه بوده، حرمت ابدي ثابت 
ــكال است.  ــود، ولّي در مورد آنكه جاهل بوده ثبوت حرمت محّل اش مي ش
ــت ابدي، فرق نمي كند كه   (مســألة ۲۹۶۵) در جهالت مانع از حرم
جاهل به موضوع يا جاهل به حكم باشد، يعني نداند كه زن در عّده است، و 
ــت، در هر دو مورد به شرط  يا نداند كه ازدواج با زن در حال عّده حرام اس

اينكه آميزش انجام نشده باشد، حرام ابدي نمي شود. 
 (مســألة ۲۹۶۶) ازدواج كردن با زن زناكار، اگرچه مشهور به اين كار 
ــي كه نمي داند آيا توبه كرده يا نه،  ــبت به كس ــد، مانعي ندارد، ولّي نس باش
كراهت دارد. براي آگاهي از توبه او همين مقدار كافي است كه او را به گناه 

دعوت كند و او امتناع نمايد. 
 (مسألة ۲۹۶۷) اگر كسي با زن شوهردار، و يا زني كه در عّدة طالق 
رجعي است، زنا كند، بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام ابدي مي شود، 

اگرچه از شوهردار بودن، يا در حال عّده بودن او آگاه نباشد. 
 (مســألة ۲۹۶۸) در اين مسأله در مورد شوهردار بودن فرق نمي كند 

كه شوهر دائمي داشته باشد يا ازدواج موّقت كرده باشد. 
 (مسألة ۲۹۶۹) اگر زن شوهردار زنا كند، به همسر خود حرام نمي شود. 
 (مسألة ۲۹۷۰) ازدواج بر مرد و زني كه در حال احرام هستند، حرام 
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ــت، پس اگر مردي در حال احرام با زني ازدواج كند، اگر مي دانست كه  اس
ازدواج در حال احرام حرام است و عمدًا به اين كار اقدام نموده، عقد باطل 
ــه به او حرام مي شود. ولّي اگر جاهل به مسأله  ــت و آن زن براي هميش اس

باشد، عقد باطل است، ولّي حرمت ابدي نمي آيد. 
ــألة ياد شده فرق نمي كند كه نزديكي حاصل   (مسألة ۲۹۷۱) در مس

شود، يا نشود. 
 (مســألة ۲۹۷۲) زن نيز اگر در حال احرام شوهر كند، اگر به حرمت 
ــد، بنابر احتياط واجب بر آن مرد حرام ابدي مي شود، ولّي اگر  آن آگاه باش
جاهل به مسأله باشد عقد باطل است، ولّي حرمت ابدي حاصل نمي شود. 
 (مسألة ۲۹۷۳) شخص آزاده نمي تواند بيش از چهار زن دائمي داشته 

باشد، ولّي در مورد كنيز و زن موّقت محدودّيتي نيست. 
سّوم : شيردادن

ــرايط زير موجب محرمّيت و حرمت   (مســألة ۲۹۷۴) شيردادن با ش
ازدواج مي شود :

ــد، نه به وسيلة  ــيلة مكيدن از پستان زن باش ــير خوردن به وس اّول: ش
شيشه و امثال آن. 

ــير خوردن به صورت كامل باشد، يعني در هر نوبت بّچه سير  دّوم: ش
ــر حرمت نمي شود، اگرچه  ــير خوردنهاي بريده بريده موجب نش شود. ش

تعداد آنها زياد باشد. 
 (مســألة ۲۹۷۵) فاصله هاي كوتاه مّدت در ميان هر نوبت شيردهي، 
براي سرگرم شدن بچه يا جابجا شدن او از پستاني به پستان ديگر و يا مانند 

آنها، مانع از نشر حرمت نمي شود. 
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سّوم: شيردهي به مقدار الزم باشد، و آن عبارت است از :
۱ ) پانزده بار شيردهي پياپي، بدون فاصله شدن شيِر زن ديگر. 

 (مســألة ۲۹۷۶) اگر در ميان پانزده نوبت شير، غذاي ديگري بخورد، 
آيا از نشر حرمت مانع مي شود يا نه ؟ محّل اشكال است. 

ــبانه روز كامل، به طوري كه به مّدت ۲۴  ــيردهي به مّدت يك ش ۲ ) ش
ساعت هر وقت نياز به غذا پيدا كند، فقط از پستان او شير بخورد، از پستان 

ديگري شير نخورد و غذاي ديگر نيز نخورد. 
۳ ) آن مقدار از پستان يك زن شير بخورد كه گوشت و استخوانش با شير 
او استحكام پيدا كند، و به صورت محسوس با شير او رشد و نمّو كند. اگرچه در 
ميان آنها غذاي ديگري هم بخورد، يا از پستان زن ديگري هم شير بخورد. مگر 
اينكه به قدري فاصله بيفتد كه رشد و نمو كودك عرفًا به شير آن زن مستند نباشد. 
چهارم: شير خوردن از پستان يك زن باشد، پس اگر بچه اي آن مقدار 
ــر حرمت نمي كند، اگرچه هر دو يك  ــتان دو زن بخورد نش الزم را از پس
شوهر داشته باشند و شير هر دو زن مربوط به يك شوهر باشد. حتي نسبت 

به آن مرد نيز محرمّيت ايجاد نمي شود. 
ــت كه شير مربوط به يك  ــر حرمت شرط اس  (مســألة ۲۹۷۷) در نش
ــيرده از همسر قبلي جدا شده  ــد، پس اگر فرض شود كه زن ش ــوهر باش ش
باشد، ازدواج مجدد نموده و باردار باشد، اگر در اثناي شير دادن زايمان كند، 
مقداري از شير شوهر قبلي بچه اي را شير دهد و بقّية آن را از شير شوهر دّوم 
شير دهد، و هيچيك از آنها به تنهائي به حّد نصاب نرسد، نشر حرمت نمي 
كند، حتي نسبت به اين زن هم محرم نمي شود، و فرزند او به شمار نمي آيد. 
ــد، پس اگر از پستان زني بدون  ــير مربوط به زايمان باش پنجم: بايد ش
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زايمان شير جاري شود، اين شير نشر حرمت نمي كند. 
 (مسألة ۲۹۷۸) در مورد نشر حرمت كردن شير مربوط به زايماني كه 

از راه نامشروع نطفه اش منعقد شود، اشكال هست. 
ششم: شير خوردن پيش از رسيدن كودك به دو سالگي باشد. 

 (مسألة ۲۹۷۹) بنابر احتياط واجب بايد از زايمان آن زن نيز دو سال 
نگذشته باشد و كودك قبًال از شير گرفته نشده باشد. 

ــتان زني شير  ــده از پس ــرايط ياد ش  (مســألة ۲۹۸۰) اگر بّچه اي با ش
ــير ) به شمار مي آيد و  ــوهر او ( صاحب ش بخورد، فرزند آن زن و فرزنِد ش

همة احكام پدر و مادر واقعي ( َنَسبي ) براي آنها حاصل مي شود. 
 (مسألة ۲۹۸۱) فرزندان زِن شيرده و فرزندان شوهرش، برادران و خواهراِن 
شيرخوار ؛ پدران و مادرانشان، پدربزرگ و مادربزرگ او ؛ برادران و خواهرانشان 
ــاب مي آيند ؛ و هكذا.  نيز عموها و عّمه ها، دايي ها و خاله هاي او به حس
ــبي و سببي، در مورد  ــاوندان نس  (مســألة ۲۹۸۲) همة احكام خويش
خويشاوندان شيري نيز جاري مي باشد، بنابر اين خواهر شيري، مادر شيري، 
ــيري، خواهر زادة شيري، برادر زاة شيري، مادر زن شيري، عروس  دختر ش

شيري، عّمة و خالة شيري، محرم هستند و ازدواج با آنها حرام مي باشد. 
 (مسألة ۲۹۸۳) انسان نمي تواند با دو خواهر شيري همزمان ازدواج كند. 
ــيري و دختر خواهر شيري   (مســألة ۲۹۸۴) ازدواج با دختر برادر ش
همسر، بدون اجازة همسر جايز نيست. چنانكه در مسألة ۲۹۷۱ بيان گرديد. 
 (مسألة ۲۹۸۵) به طوري كه خويشاوندان نسبي و سببي زن شيرده و 
ــوهرش بر شيرخوار محرم مي شوند، خويشاوندان شيري آنها نيز بر بچة  ش
شيرخوار حرام و محرم مي شوند. به عنوان مثال : خواهر شيري زِن شيرده، 
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بر فرزند شيري او حرام و محرم مي باشد. 
ــير دو همسر، دو بّچه را شير دهد، اين   (مســألة ۲۹۸۶) اگر زني با ش
ــي توانند با يكديگر  ــوند، حّتي م ــبت به يكديگر محرم نمي ش دو بّچه نس
ازدواج كنند، ولّي هر يك از آنها نسبت به مادر شيري و صاحب شير و همة 

خويشان نسبي، سببي و شيري آن دو، حرام و محرم مي شوند. 
 (مســألة ۲۹۸۷) پدر و پدربزرگ كودك شيرخوار نمي توانند با دختر 
و نواده هاي صاحب شير ازدواج كنند، خواه آنها فرزندان نسبي صاحب شير 

باشند يا فرزندان شيري. 
 (مسألة ۲۹۸۸) پدر و پدربزرگ كودِك شيرخوار، نمي توانند با دختر 
ــيري  ــيرده ازدواج كنند. ولّي اگر آن زن دختر ش ــبي زن ش و نواده هاي نس
ــته باشد كه او را با شير شوهر ديگرش شير داده باشد، پدر و پدربزرگ  داش
ــودك مي توانند با او ازدواج كنند. چنانكه خود آن كودك نيز مي تواند با  ك

آن دختر ازدواج كند، چنانكه در مسألة ۲۹۸۶ بيان گرديد. 
ــِر پدربزرگ مادري، بايد از شير   (مســألة ۲۹۸۹) مادر همسر و همس
ــه نوة دختري خود خودداري كنند، زيرا در اين صورت مادر آن بچه  دادن ب

بر پدرش حرام مي شود و عقد ازدواجشان باطل مي گردد. 
 (مسألة ۲۹۹۰) اگر مادِر پدر، يا مادربزرگ پدر، نوادة خود را شير بدهند، 
نسبت به ازدواج پدر و مادر كودك مشكلي پيش نمي آيد، فقط آن كودك بر 
عمو زاده ها و عّمه زاده هايش حرام مي شود، زيرا با اين شير خوردن برادِر 
شيري پدر، عموي شيري عمو زاده ها، و دائي شيري عّمه زاده هايش مي گردد. 
 (مســألة ۲۹۹۱) فرزندان زن شيرده و فرزندان صاحب شير نسبت به 

برادران و خواهران كودك شيرده هيچگونه محرمّيتي پيدا نمي كنند. 
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ــر حرمت با يقين و آگاهي، و  ــيردهي موجب نش  (مســألة ۲۹۹۲) ش
گواهي دو شاهد عادل ثابت مي شود. 

 (مسألة ۲۹۹۳) اگر زني بگويد: من فالن كودك را شير دادم، با اّدعاي 
او رابطة شيري ثابت نمي شود، مگر اينكه علم حاصل شود. 

 (مسألة ۲۹۹۴) اگر تعدادي زن گواهي دهند فالن زن فالن كودك را 
شير داده است، با گواهي آنها رابطة شيري ثابت نمي شود، اگرچه تعدادشان 

به چهار تن برسد، مگر اينكه از گواهي آنها علم حاصل شود. 
چهارم : لعان

ــرائط خاّص آنست كه  چهارمين عامل حرمت بين مرد و زن، لعان با ش
در باب لعان بيان گرديده است. 

 (مسألة ۲۹۹۵) اگر زني الل باشد و يا قدرت بر سخت گفتن نداشته 
ــوهرش او را به فحشا مّتهم كند، آن زن بر شوهرش حرام مي  ــد، اگر ش باش
ــروط بر اينكه شرايط لعان  ــود، اگرچه لعان در ميان آنها انجام نپذيرد. مش ش

فراهم باشد. 
 (مســألة ۲۹۹۶) در فرض ياد شده، اگر شرايط لعان فراهم نباشد نيز 

بنابر احتياط واجب آن زن بر شوهرش حرام مي شود. 
پنجم : ُنه بار طالق دادن يك زن

ــد، اگر كسي زنش را نه بار  به طوري كه در فصل طالق بيان خواهد ش
طالق دهد، آنها به يكديگر حرام ابدي مي شوند. 

ششم : كفر 
 (مسألة ۲۹۹۷) زِن مسلمان هرگز نمي تواند با مرد كافر ازدواج كند، 
چه اهل كتاب باشد يا نه. براي مرد مسلمان نيز جايز نيست با زن كافر ( غير 
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اهل كتاب ) ازدواج كند، خواه به صورت دائم باشد يا موّقت. 
 (مسألة ۲۹۹۸) مرد مسلمان مي تواند با زن يهودي و زن مسيحي، به 
صورت دائمي و يا موّقت ازدواج كند، جز اينكه مكروه است، به ويژه دائمي، 
ــد و ازدواج با او امكان پذير باشد.  ــلمان فراهم باش به خصوص اگر زن مس
 (مســألة ۲۹۹۹) اگر مرد مسلمان با داشتن زن مسلمان بخواهد با زن 
ــرش اذن  يهودي و يا نصراني به صورت دائم ازدواج كند، بايد قبًال از همس

حاصل كند، و اگر پس از اجراي عقد نيز اجازه دهد كفايت مي كند. 
ــيحي  ــي بخواهد با زن يهودي و يا زن مس  (مســألة ۳۰۰۰) اگر كس

ازدواج موّقت انجام دهد، اجازة همسر شرط نيست. 
 (مسألة ۳۰۰۱) ازدواج موّقت با زن مجوسي كراهت دارد، بيش از زن 
ــيحي، ولّي ازدواج دائم با زن مجوسي خالي از اشكال نيست،  يهودي و مس

و بنابر احتياط واجب ترك آن الزم است. 
 (مسألة ۳۰۰۲) ارتداد از اسالم بر دو نوع است :

۱ ) ارتداد فطري 
۲ ) ارتداد مّلي 

 (مسألة ۳۰۰۳) كسي كه پدر و مادر و يا فقط پدرش مسلمان بوده و 
ــالم برگردد، او را مرتّد فطري  ــالم به دنيا آمده، اگر از آيين اس بر فطرت اس

مي نامند. 
 (مسألة ۳۰۰۴) كسي كه از پدر كافر و مادر مسلمان به دنيا آمده باشد، 
ــمار مي آيد يا نه ؟ محّل اشكال  ــالم خارج شود مرتد فطري به ش اگر از اس
ــلمان نمي تواند  ــت، جز اينكه چنين موردي پيش نمي آيد، زيرا زن مس اس
ــد، و يا در  ــبهه پيش آمده باش با مرد كافر ازدواج كند، مگر اينكه وطي به ش
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فرضهاي نادر. 
ــيدن به حّد  ــي كه كافر به دنيا آمده، پس از رس  (مســألة ۳۰۰۵) كس

تكليف مسلمان شده، اگر از اسالم برگردد، او را مرتّد مّلي مي نامند. 
 (مسألة ۳۰۰۶) اگر كسي با ارتداد فطري مرتّد شود، حتمًا بايد زنش از او جدا 
شود و عّدة وفات نگه بدارد، چه زناشوئي انجام يافته باشد، و يا فقط عقد بسته باشد. 
ــدن همسرش از او محّل   (مســألة ۳۰۰۷) در مرتّد مّلي لزوم جدا ش
اشكال است، به ويژه بعد از مراسم زناشوئي، ولّي بايد از او كناره گيري كند 

و به او اجازه ندهد كه از وي كامجوئي نمايد. 
ــوهرش جدا شد عّدة   (مســألة ۳۰۰۸) زِن مرتد مّلي هنگامي كه از ش
طالق نگه مي دارد و بعد از سپري شدن ايام عّده از او منقطع مي شود. ولّي 
ــوهرش بميرد، بنابر احتياط واجب بايد آن عّده را رها  اگر در اثناي عّده ش

كرده، عّدة وفات نگه دارد. 
 (مســألة ۳۰۰۹) اگر زني مرتد شود، چه ارتداد فطري يا مّلي، اگر به 
ــلمانش از او جدا شود  ــوهر مس صورت كافر غير كتابي درايد، حتمًا بايد ش
ــل كتاب درآمد، در نكاح  ــود. ولّي اگر به صورت اه و عقدش باطل مي ش

شوهرش باقي مي ماند، چه زناشوئي انجام يافته باشد يا نه. 
 (مسألة ۳۰۱۰) اگرچه ارتداد موجب بطالن عقد نكاح است، اّما موجب 
حرمت ابدي نمي شود و از نكاح مجدد مانع نمي شود، نه در مورد زن و نه 
در مورد مرد. پس اگر شخص مرتد در ارتداد خود باقي بماند، حكم ديني كه 
برگزيده بر او جاري مي شود، و اگر به اسالم بازگردد، مي تواند با عقد جديد 
ــد يا ارتداد مّلي.  ــر قبلي خود ازدواج نمايد، خواه ارتداد فطري باش با همس
ــلمان شوند، بر نكاح   (مســألة ۳۰۱۱) اگر دو زوج كافر همزمان مس
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خود باقي مي مانند. 
 (مسألة ۳۰۱۲) دو زوج كافر كه عقد بسته بودند و مراسم زناشوئي در ميان 
آنها حاصل نشده بود، اگر يكي از آنها مسلمان شود، عقدشان باطل مي شود. 
 (مسألة ۳۰۱۳) دو زوج كافر كه مراسم زناشوئي ميانشان انجام يافته، 
اگر يكي از آنها مسلمان شود، منتظر مي ماند، اگر آن يكي هم در مّدت عّدة 
ــود، بر نكاح خود باقي مي ماند. ولّي اگر تا  ــالم مشّرف ش طالق به آيين اس

پايان مّدت عّده مسلمان نشود، ازدواجشان باطل مي شود. 
 (مســألة ۳۰۱۴) از فرض باال استثنا مي شود صورتي كه مرد مسلمان 
ــد، در اينجا عقد نكاح باطل نمي شود،  ــيحي باش ــود و زن يهودي يا مس ش
خواه زناشوئي انجام يافته باشد يا نه، خواه زن نيز در مّدت عّدة طالق اسالم 

بياورد و يا بر كفر خود باقي بماند. 
ــت مرد مؤمن با زن مؤمنه ازدواج كند، و   (مســألة ۳۰۱۵) شايسته اس

ازدواج كردن با زن مستضعف مانعي ندارد. 
 (مســألة ۳۰۱۶) براي فرد با ايمان مكروه است با زني از اهل خالف 

( غير شيعه ) ازدواج كند، مگر اينكه مستضعف باشد. 
ــتضعف از اهل  ــا ايمان با مرد غير مس  (مســألة ۳۰۱۷) ازدواج زن ب

خالف ( غير شيعه ) كراهت بيشتري دارد. 
 (مسألة ۳۰۱۸) ازدواج مرد يا زن شيعه با اهل خالف، اگر ترس گمراه 

شدن در بين باشد، حرام است، ولّي عقدشان باطل نيست. 
 (مسألة ۳۰۱۹) بنابر احتياط واجب بايد از ازدواج با مرد يا زن ناصبي 

پرهيز شود. 
*  *  *
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فصل چهارم
ازدواج موّقت

 (مســألة ۳۰۲۰) ازدواجي كه تا وقت معّيني بدون نياز به طالق انجام 
مي گيرد و در سِر وقت پايان مي پذيرد، ُمتعه و ازدواج موّقت ناميده مي شود. 
 (مسألة ۳۰۲۱) مشروعّيت ازدواج موّقت به اجماع همة فرق اسالمي 
ثابت شده، و به اجماع و اّتفاق آراي اهل بيت عصمت و طهارت و شيعيان 
آنان، هرگز نسخ نشده است. چنانكه روايات فراواني از طريق شيعيان و اهل 

سّنت بر آن داللت مي كند. 
 (مســألة ۳۰۲۲) در ازدواج موّقت همانند ازدواج دائم نياز به ايجاب 
ــت، و همين مقدار كافي است كه زن بگويد : « زّوجُتَك  و قبول لفظي هس
نفســي إلي وقت كذا بمهر قدره كذا » پس مرد بگويد: « َقبِْلُت ». و يا 
مرد بگويد : « أتزّوجِك إلي وقت كذا بمهر قدره كذا » پس زن بگويد: 

« َقبِْلُت» و يا هر عبارت ديگري كه اين معني را ادا كند. 
 (مسألة ۳۰۲۳) در ازدواج موّقت حتمًا بايد مهر ( اجرت ) ذكر شود، 

و اگر گفته نشود عقد باطل مي شود. 
ــود، پس اگر  ــد مّدت ذكر ش ــت باي  (مســألة ۳۰۲۴) در ازدواج موّق
صريحًا گفته نشود، چه از روي فراموشي باشد، يا از روي خجالت، و يا به 

تصّور اينكه قصدشان كفايت مي كند، ازدواج تبديل به دائم مي گردد. 
 (مســألة ۳۰۲۵) اگر در ازدواج موّقت به جاي تعيين مّدت، به شمار 
ــنده كنند، مثًال بگويند : يك يا چند بار، بنابر احتياط واجب الزم  آميزش بس
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است مّدت را ببخشد و عقد را تجديد نمايند. 
 (مســألة ۳۰۲۶) در ازدواج موّقت حتمًا بايد مّدت دقيقًا تعيين شود، 
پس اگر بگويد: تا آمدن فالني از مسافرت، و تاريخ آمدن او دقيقًا مشّخص 

نباشد، عقد باطل است. 
 (مســألة ۳۰۲۷) در عقد موّقت حتمًا بايد مّدت مشخص باشد، پس 
اگر مّدت آن يك ماه باشد، ولّي آغاز و انجام آن مشّخص نباشد، باطل است. 
 (مسألة ۳۰۲۸) در ازدواج موّقت بنابر احتياط واجب حتمًا بايد مّدت 
ــًال از اّول ماه آينده  ــد، پس اگر آغاز آن را مث ــة اجراي عقد باش آن از لحظ
تعيين كنند، بايد عقد را تجديد كنند. و در اين سه مورد عقد تبديل به دائم 

نمي شود. 
 (مسألة ۳۰۲۹) در عقد موّقت نيازي به طالق نيست، بلكه به يكي از 

دو طريق زير از يكديگر جدا مي شوند :
۱ ) سپري شدن مّدت تعيين شده. 

۲ ) بخشيدن مّدت باقيمانده.
ــا را براي مّدت  ــل صغير مي توانند آنه  (مســألة ۳۰۳۰) ولي دو طف
ــند،  ــي به يكديگر عقد كنند، اگرچه در آن مّدت قابل كامجوئي نباش كوتاه
براي اهداف ديگري، از قبيل ايجاد محرمّيت. اين عقد صحيح است به شرط 
ــهل انگاري نسبت به حّق صغير به شمار  ــده اي در كار نباشد و س اينكه مفس

نيايد. چنانكه در مسألة ۲۹۳۴ بيان گرديد. 
 (مســألة ۳۰۳۱) ولّي طفل صغير پس از اجراي عقد، مي تواند مّدت 

آن را ببخشد كند، به شرط آنكه اين كار به مصلحت طفل باشد. 
*  *  *
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فصل پنجم
عيبهايي كه موجب فسخ مي شود

ــت، اّما بر خالف ديگر عقدهاي   (مســألة ۳۰۳۲) نكاح عقد الزم اس
الزم، با اقالة طرفين فسخ نمي شود. 

 (مسألة ۳۰۳۳) در عقد نكاح نمي توان شرط خيار كرد و خيار تخلف 
شرط در آن جاري نمي شود. فقط در موارد معدودي اختيار فسخ هست كه 
در مسائل بعدي مورد گفتگو قرار مي دهيم و نمي توان از آنها تجاوز كرد. 

 (مسألة ۳۰۳۴) زن در چهار مورد اختيار فسخ دارد :
ــد از عقد، اگرچه  ــد يا بع ــود، خواه پيش از عقد باش ۱ ) مرد ديوانه ش

زناشوئي هم انجام شده باشد. 
ــد، به شرط اينكه حتي يك بار هم  ــته باش ۲ ) مرد قدرت نزديكي نداش
ــد، چه از اّول  ــد و از نزديكي با زنان ديگر نيز ناتوان باش نزديكي نكرده باش

ناتوان بوده، يا بعدًا ناتوان شده باشد. 
ــر خود ناتوان باشد، و   (مســألة ۳۰۳۵) اگر مردي از نزديكي با همس
ــد و حتي از نزديكي با ديگر زنان نيز  ــز قدرت چنين كاري را پيدا نكن هرگ
ــد، زن اختيار فسخ دارد، ولّي نبايد خودسرانه اقدام به فسخ كند،  ناتوان باش
ــرع مراجعه كند، و حاكم شرع به مّدت يك سال  بلكه مي تواند به حاكم ش
از زمان مراجعه به او مهلت مي دهد، اگر تا اين مّدت او توان حاصل نكند، 

حق فسخ در مورد او ثابت مي شود. 
 ۳ ) مرد هنگام عقد اخته باشد. 
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۴ ) نسب مرد خالف درآيد. 
ــردي ازدواج كند و مرد خود را از يك   (مســألة ۳۰۳۶) اگر زني با م
ــت، زن حق فسخ  ــود از آن قبيله نيس قبيلة خاصي معرفي كند، اگر معلوم ش

دارد، چه پيش از مراسم عروسي كشف شود يا بعد از آن. 
 (مسألة ۳۰۳۷) مرد نيز در هشت مورد اختيار فسخ دارد :

۱ ) زن ديوانه باشد. 
۲ ) زن مبتال به جذام ( خوره ) باشد. 
۳ ) زن مبتال به برص ( پيسي ) باشد. 

۴ ) زن عيبي داشته باشد كه مانع نزديكي و يا موجب سختي آن باشد، 
ــتخوان يا غّده در محّل، حّتي تنگ  ــت، اس از قبيل فراخي محّل، بودن گوش

بودن بيش از حّد كه عيب شمرده شود. 
۵ ) زن مبتال به افضا باشد، يعني نشيمنگاه او با مجراي حيض يكي شده 

باشد و ديواره از ميان رفته باشد. 
۶ ) زن نابينا باشد، اگرچه ظاهر چشمها سالم به نظر برسد. 

۷ ) زن لنگ باشد. 
۸ ) زن مرتكب زنا باشد. 

 (مسألة ۳۰۳۸) موارد هشتگانة فوق فقط در جايي موجب خيار فسخ 
ــند، پس اگر بعد از عقد پديد آيند  ــوند كه از قبل از عقد موجود باش مي ش

موجب خيار فسخ نمي شوند، خواه پيش از عروسي باشد يا بعد از آن. 
 (مسألة ۳۰۳۹) در عيبهايي كه موجب خيار فسخ براي مرد يا زن مي 

شود، بين عقد دائم و عقد موقت فرق نيست. 
 (مسألة ۳۰۴۰) حق خيار فسخ در عيبهاي ياد شده فوري نيست، بلكه 
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ــي يافتن، از حق خيار  ــت مّدتي از آگاه ــي توانند با تأخير و پس از گذش م
فسخ استفاده كنند. 

 (مسألة ۳۰۴۱) حق فسخ صاحب خيار ساقط نمي شود مگر به ساقط 
كردن و يا اظهار رضايت به ازدواج پس از آگاهي از عيب. 

 (مســألة ۳۰۴۲) اگر مرد پس از آگاهي از عيب زن، اقدام به نزديكي 
كند، اين عمل نشان رضايت است. 

 (مسألة ۳۰۴۳) اگر زن پس از آگاهي از عيب مرد، از او تمكين كند، 
آن نيز بنابر احتياط واجب نشان رضايت مي باشد. 

 (مسألة ۳۰۴۴) اگر پيش از نزديكي فسخ كنند مهرّيه ساقط مي شود، 
ــي  و اگر قبًال پرداخت كرده آن را پس مي گيرد، مگر در مورد ناتواني جنس

( عنين ) كه بايد نصف مهرّيه را بپردازد. 
 (مسألة ۳۰۴۵) فرد اخته شده نيز هنگام فسخ بنابر احتياط واجب بايد 

نصف مهرّيه را بپردازد. 
 (مسألة ۳۰۴۶) اگر پس از وقوع نزديكي اقدام به فسخ كنند بايد همة 
ــي در كار بوده، به تدليس  ــت نمايد. و اگر تدليس و نيرنگ ــه را پرداخ مهرّي
ــخصًا نيرنگ زده  كننده مراجعه كرده، مهرّيه را از او مي گيرد، و اگر زن ش
ــد نمي تواند به  ــد، مهرّيه را از او پس مي گيرد، اگر نيرنگي در كار نباش باش

كسي مراجعه كند. 
 (مســألة ۳۰۴۷) اگر با دختري به عنوان باكره ازدواج كند، بعد معلوم 
شود باكره نبوده، حق فسخ ندارد، بلكه اگر ثابت شود ازالة بكارت به وسيلة 

نزديكي بوده، به مقدار تفاوت باكره و غير باكره از مهرّيه كم مي شود. 
 (مسألة ۳۰۴۸) اگر با دختري به عنوان اينكه باكره است ازدواج كند، 
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بعد معلوم شود به وسيلة پرش و امثال آن ازالة بكارت شده، حق فسخ ندارد 
و بنابر احتياط واجب چيزي از مهريه اش نيز كم نمي شود. 

 (مســألة ۳۰۴۹) به جز ازالة بكارت، در عيبهاي ديگر از مهرّيه كاسته 
نمي شود. 

 (مســألة ۳۰۵۰) اگر يكي از زن و شوهر به بيماري واگير مبتال شود، 
طرف مقابل حق خيار فسخ ندارد، خواه پيش از عروسي باشد يا بعد از آن، 
فقط مي تواند به مقداري كه از سرايت كردن آن در امان باشد، از همسرش 

دوري گزيند. 
ــوهر به بيماري واگير، اگر زن   (مســألة ۳۰۵۱) در صورت ابتالي ش
ــرايت كردن آن، از او دوري گزيند، نفقه اش ساقط نمي  براي مصونّيت از س
ــوهر، براي حفظ حقوق  ــود. و در صورت ابتالي زن و دوري جستن ش ش

زوجّيت طالق دادن بر شوهر واجب نمي شود. 
 (مسألة ۳۰۵۲) در فرض ياد شده، اگر مرد نمي تواند حقوق همسرش 
ــت كند و زن به ضرر و زيان مي افتد، بنابر احتياط واجب بايد او را  را رعاي

طالق دهد. 
 (مسألة ۳۰۵۳) اگر اين بيماري واگير قبل از عقد بوده و طرف مقابل 
با داشتن آگاهي از آن اقدام به ازدواج نموده، در اينجا بايد حقوق همسرش 
را ادا كند، اگرچه موجب ضرر و زيان باشد، مگر اينكه ضرر شديد و خطر 
جّدي باشد، به طوري كه اقدام به آن شرعًا مجاز نباشد. در اين صورت بايد 

براي حفظ جان خويش دوري برگزيند. 
ــدارد و حتي اگر هرگز  ــا زن بيمار مانعي ن  (مســألة ۳۰۵۴) ازدواج ب
ــت و آثار زوجّيت بر آن مترّتب مي  ــود، عقد صحيح اس نزديكي حاصل نش
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ــود. ولّي ازدواج با مرد مريض فقط با تحّقق و عمل نزديكي حاصل مي  ش
شود. 

ــود و پيش از  ــرد بيماري ازدواج نم ــي با م  (مســألة ۳۰۵۵) اگر كس
ــت، و مهرّيه و عّده و  ــي آن مرد از دنيا رفت، عقد باطل اس ــول نزديك حص

ارثي نخواهد بود. 
ــألة ياد شده بيماري آشكار   (مســألة ۳۰۵۶) منظور از بيماري در مس
ــمار آورند، نه آن بيماري نهفته اي كه آثاري  ــت كه عرفًا او را بيمار به ش اس

در ظاهر ندارد و پزشكان با آزمايش و امثال آن به وجودش پي مي برند.
*  *  *
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فصل ششم
احكام مهرّيه

 (مســألة ۳۰۵۷) هر چيزي كه مالّيت دارد و شرعًا كاسبي با آن جايز 
است، مي توان آن را مهرّيه قرار داد، اگرچه بسيار اندك باشد، خواه جنس، 
ــد. پس اگر دوختن لباس يا تعليم قرآن را مهرّيه  منفعت، نقد يا در ذّمه باش

قرار دهند، مانعي ندارد.
 (مســألة ۳۰۵۸) چيزي كه شرعًا كاسبي با آن جايز نيست، نمي توان 

آن را مهرّيه قرار داد، از قبيل : شراب، خوك، آالت قمار و امثال آنها. 
ــود، پس   (مســألة ۳۰۵۹) بايد مهرّيه در عقد ملك زوجه قرار داده ش
اگرملك شخص ديگري چون پدر، مادر يا برادر زوجه قرار بگيرد عقد باطل 

مي شود. 
ــرط كند مقداري از مهرّيه از آِن او باشد،   (مســألة ۳۰۶۰) اگر ولّي ش
ــود. اما مي تواند شرط كند كه عالوه بر مهرّيه چيزي به او  عقد باطل مي ش

داده شود، و زن مي تواند اين شرط را ساقط كند. 
ــد، پس اگر ازدواج بر   (مســألة ۳۰۶۱) در نكاح حتمًا بايد مهرّيه باش

اساس نداشتن مهرّيه مبتني شود، باطل مي شود. 
 (مسألة ۳۰۶۲) اگر هنگام اجراي عقد مهرّيه مطرح نشود، اگر ازدواج 
ــد، عقد باطل مي شود، ولّي اگر عقد دائم باشد، باطل نمي شود،  موّقت باش

جز اينكه در صورت نزديكي كردن مهرالمثل بر عهده اش مي باشد. 
 (مسألة ۳۰۶۳) در عقدي كه مهرّيه تعيين نشده، اگر پيش از عروسي 
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طالق بدهد، بايد بر اساس وضع مالي خود چيزي به او بدهد. و بهتر است 
ــأنش به او ندهد، مگر اينكه  حال زن را نيز رعايت كند و چيزي كمتر از ش
ــه او تعّلق نمي گيرد، و در  ــد، كه در اين صورت چيزي ب طالق خلعي باش

طالق مبارات اشكال هست. 
 (مسألة ۳۰۶۴) در عقدي كه مهرّيه تعيين نشده، اگر پيش از عروسي 
ــاط واجب بايد چيزي مطابق  ــي از طرفين بميرد، در اينجا نيز بنابر احتي يك

شأن و امكانات مالي مرد به زن داده شود. 
ــود، بلكه به نظر   (مســألة ۳۰۶۵) اگر در عقد مقدار مهرّيه تعيين نش
ــود و اگر  ــد، باطل مي ش ــود، اگر عقد موّقت باش يكي از زوجين موكول ش
عقد دائم باشد عقد صحيح است. پس اگر به نظر شوهر موكول شود، او هر 
ــد يا زياد. و اگر به نظر زن موكول شود،  چه بگويد زن بايد بپذيرد، كم باش

او نمي تواند از مهر الّسّنه تجاوز كند. 
 (مسألة ۳۰۶۶) در فرض ياد شده، اگر پيش از اظهار نظر، يكي از آنها 
بميرد، و هنوز نزديكي حاصل نشده باشد، ديگر نيازي به اظهار نظر نيست، 

بلكه چيزي مطابق شأن و امكانات مالي مرد به او تعّلق مي گيرد. 
 (مسألة ۳۰۶۷) اگر در فرض ياد شده، پس از نزديكي و پيش از اظهار 
نظر، يكي از طرفين بميرد، پس اگر حق نظر با شخصي بود كه از دنيا رفته، 
به زن مهرالمثل داده مي شود، و اگر حق نظر با كسي بود كه زنده است، بر 

اساس مسألة ۳۰۶۵ اظهار نظر مي كند و حكمش نافذ مي باشد. 
 (مسألة ۳۰۶۸) به محض اجراي عقد، زن مالك مهرّيه مي شود و حق 
دارد همة آن را مطالبه كند، و اطالق عقد ايجاب مي كند كه مهرّيه نقد باشد، 
خواه شوهر توانمند باشد يا تنگدست، و مي تواند پيش از وصول كامل آن 
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از تمكين و در اختيار قراردادن خود براي شوهر خودداري كند. 
 (مسألة ۳۰۶۹) اگر شوهر پيش از پرداخت مهرّيه نزديكي كند، ديگر 
ــه خاطر گرفتن مهرّيه از تمكين دادن خودداري كند، و اگر  زن نمي تواند ب
ــزه مي شود. ولّي اگر مطالبه كند بر شوهر واجب  اين كار را انجام دهد ناش

است كه اگر قدرت دارد آن را پرداخت كند، همانند ديگر قرضهايش. 
 (مسألة ۳۰۷۰) زن نمي تواند به خاطر وصول كردن مهرّيه مدت دار 
ــاس متعارف زمان عجله اي در پرداخت آن  ــت و بر اس كه بر ذّمة زوج اس

نيست، از تمكين كردن خودداري كند. 
ــرط كند كه مهلت تأخير در پرداخت   (مســألة ۳۰۷۱) اگر در عقد ش
ــرط مي تواند تا وصول  ــد، مطابق ش ــاس مهلت در تمكين باش مهرّيه بر اس

مهرّيه از تمكين خودداري نمايد. 
ــد و براي   (مســألة ۳۰۷۲) اگر همه و يا مقداري از مهرّيه در ذّمه باش
ــود، مقتضاي اطالق آن اينست كه پيش از طالق يا مرگ  آن مّدتي تعيين نش
ــبت به  ــوهر هر وقت بخواهد مي تواند نس حق مطالبة آن را ندارد. البّته ش

پرداخت آن اقدام كند. 
 (مسألة ۳۰۷۳) اگر براي پرداخت مهرّيه وقتي تعيين شود، بايد مطابق 
ــرط عمل شود، مگر اينكه منظور از آن تأخير مهرّيه تا هنگامي كه زن در  ش

حبالة نكاح اوست باشد، كه اين معني در زمان ما بعيد نيست. 
 (مســألة ۳۰۷۴) اگر براي پرداخت مهرّيه وقتي تعيين شود، اگر پيش 
از فرارسيدن آن وقت او را طالق دهد، بايد بالفاصله نسبت به پرداخت آن 

اقدام كند، چنانكه با مرگ نيز تبديل به نقد مي شود. 
 (مســألة ۳۰۷۵) در ازدواج دائم اگر پيش از نرديكي، يكي از زوجين 
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ــوهر همسرش را طالق دهد، نصف مهرّيه ساقط مي شود. ولّي  بميرد، يا ش
به محض نزديكي ولو از دبر، همة مهر بر گردنش مي آيد. 

 (مسألة ۳۰۷۶) اگر پس از عقد پيش از آنكه نزديكي حاصل شود به 
ــتقر نمي  ــيلة ديگري بكارتش را از بين ببرد، همة مهرّيه بر گردنش مس وس
ــود، مهرالمثل بر عهدة او  ــود. بلي اگر اين كار بدون اجازة دختر انجام ش ش
ــود. پس اگر بعد نزديكي انجام شود، مهر تعيين شده نيز برايش  ثابت مي ش

ثابت مي شود. 
 (مســألة ۳۰۷۷) اگر غير از شوهر شخص ديگري بكارت دختري را 

بدون اجازة او از بين ببرد، مهرالمثل بر عهده او ثابت مي شود. 
 (مســألة ۳۰۷۸) در ازدواج موّقت اگر پيش از حصول نزديكي، زمان 
تعيين شده سپري شود و يا يكي از طرفين بميرد، چيزي از اجرت كم نمي 

شود. 
 (مســألة ۳۰۷۹) اگر در ازدواج موّقت پيش از نزديكي مّدت را بذل 

كند، ساقط شدن نصف اجرت محّل اشكال است 
 (مســألة ۳۰۸۰) اگر در ازدواج موّقت در مقداري از زمان تعيين شده 
عليرغم مطالبة مرد، زن تمكين ندهد، به آن مقدار از اجرت كم مي شود. چه 
اين خودداري به جهت عذر باشد يا نه. البّته دوران حيض و نفاس و احرام 

مستثني مي باشد، زيرا در آن اوقات تمكين بر او حرام مي باشد. 
 (مســألة ۳۰۸۱) در ايام حيض كامجوئيهاي ديگر حرام نيست و زن 
نمي تواند از آنها امتناع كند، پس اگر امتناع كند، به آن مقدار نيز اجرت كم 

مي شود. 
ــا بودن زن بر  ــيم اجرت بر مّدت مهي  (مســألة ۳۰۸۲) معيار در تقس
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كامجوئي مي باشد، نه بر اساس انواع كامجوئيها. 
 (مسألة ۳۰۸۳) اگر كسي چيزي را به جاي مهرّيه با رضايت همسرش 
به او پرداخت كند، اگر پيش از عروسي او را طالق دهد، يا يكي از طرفين 
بميرد، نصف مهرّيه تعيين شده را از او پس مي گيرند، نه نصف آنچه را كه 

به او پرداخت نموده است. 
ــمتي از آن را به شوهرش   (مســألة ۳۰۸۴) اگر زن همة مهرّيه يا قس
ببخشد، آنگاه مرد پيش از نزديكي او را طالق دهد، يا پيش از نزديكي يكي 

از آنها بميرد، نصف مهر بر گردن زن است كه به مرد پرداخت كند. 
ــدي كه در آن  ــاس عقد فاس  (مســألة ۳۰۸۵) اگر مردي با زني بر اس
ــده، اشتباهًا نزديكي كند، بايد آن مهرّيه را به او بپردازد، ولّي  مهرّيه تعيين ش

اگر مهرّيه اي در آن تعيين نشده بود، بايد مهرالمثل بپردازد. 
ــتباه با زني بدون عقد نزديكي   (مســألة ۳۰۸۶) اگر انسان از روي اش
ــتباه  ــي او را به اش كند، در اينجا نيز بايد مهرالمثل پرداخت كند، و اگر كس

انداخته به او مراجعه مي كند. 
 (مسألة ۳۰۸۷) اگر مردي زني را مجبور به نزديكي كند، بايد مهرالمثل 
به او بپردازد، ولّي اگر با رضايت او با وي زنا كند، در اين صورت مهرّيه ندارد. 
 D(مسألة ۳۰۸۸) سنگيني مهرّيه مكروه است و در روايات پيشوايان 
ــان بركت زن و سنگيني آن عالمت شوم  ــت كه كم بودن مهرّيه نش آمده اس
ــت كه مهرّيه بيش از « مهر الّسّنه » باشد.  ــت. همچنين مكروه اس بودن اوس
ــت از ۵۰۰ درهم و آن معادل  ــّنه عبارت اس  (مســألة ۳۰۸۹) مهر الّس

۱۴۸۵/۵ گرم نقره مي باشد، تقريبًا. 
*  *  *
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فصل هفتم
احكام تقسيم و ناشزه بودن زن

ــت كه همسرش هر چهار   (مســألة ۳۰۹۰) از حقوق زن دائم اين اس
شب، يك شب بايد نزد او بماند، خواه همسر ديگري داشته باشد يا نه. ولّي 

در ازدواج موّقت چنين حّقي برگردن همسر نيست. 
ــر است، بايد بر اساس   (مســألة ۳۰۹۱) اين ماندن كه از حقوق همس
ــاس قهر و اعراض و  ــد، و اگر بر اس ــرت نيكو باش محّبت و الفت و معاش

ترشروئي باشد، كفايت نمي كند. 
ــت كه شوهر در وطن باشد،   (مســألة ۳۰۹۲) اين حق در موردي اس
ــد، مانعي ندارد، مگر اينكه به  ــافرت برود و نزد همسرش نباش پس اگر مس
ــر و بر  ــهل انگاري در حق همس ــافرت كند كه عرفًا به معناي س قدري مس

خالف معاشرت نيكو باشد. 
 (مسألة ۳۰۹۳) كسي كه بيش از يك همسر دارد، بنابر احتياط واجب 
ــت از سفر، از كسي شروع كند كه هنگام مسافرت نوبت  بايد هنگام بازگش

او بوده است.
ــفر زياد مي رود، بنابر احتياط واجب بايد   (مسألة ۳۰۹۴) كسي كه س

رضايت همسر يا همسرانش را جلب كند. 
ــان كنيز يا اهل كتاب باشد، از هشت   (مســألة ۳۰۹۵) اگر همسر انس

شب يك شب حق دارد همسرش نزد او بماند. 
 (مسألة ۳۰۹۶) كسي كه همسر بر مي گزيند، مي تواند در ايام زفاف 
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حق بيشتري براي او منظور كند و سه شب نزد او بماند. و اگر همسر جديد 
باكره باشد، مي تواند تا هفت شب نزد او بماند. 

 (مســألة ۳۰۹۷) زن مي تواند به جهت خستگي و فرسودگي از حق 
شب خود چشم پوشي كند، يا به جهت فرار از كار ناخوشايندي چون طالق 
ــوهرش به چيزي چون اضافه  از اين حق خود بگذرد، يا براي جلب نظر ش

كردن نفقه، اذن خروج از منزل و امثال آنها از اين حّقش بگذرد. 
 (مسألة ۳۰۹۸) زن پس از صرف نظر از حق شب خود مي تواند از آن 
برگردد و حق خودش را مطالبه كند، مگر اينكه در ضمن شرط الزم يا عقد 
الزم از آن گذشته باشد، كه در اين صورت نمي تواند آن را مطالبه نمايد. 

 (مسألة ۳۰۹۹) از حقوق زن دائم بر عهده شوهر، خواه جوان باشد يا 
ــباع غريزه  نه، حق نزديكي هر چهار ماه يكبار از طريق متعارف، در حّد اش

جنسي مي باشد. 
ــب در ازدواج موّقت نيز اين حق   (مســألة ۳۱۰۰) بنابر احتياط واج

جاري است، مگر اينكه بناي عقد بر عدم كامجوئي باشد. 
ــار ماه با  ــم، به مّدت چه ــر مردي به جهت خش  (مســألة ۳۱۰۱) اگ
همسرش آميزش نكند، زن شكايت پيش حاكم شرع مي برد، حاكم شرع او 
را به نزديكي كردن و يا طالق دادن وادار مي كند. ولّي اگر اين كار به جهت 

ناتواني، مسافرت و امثال آنها باشد، زن حق شكايت ندارد. 
 (مسألة ۳۱۰۲) زن بايد در برابر همة كامجوئيهاي شوهر تسليم شود، 
ــه جز نزديكي از دبر، كه مي تواند آن را نپذيرد. و بايد موجبات تنّفر را از  ب
بين ببرد و با اقسام خشبو كنندهها و آرايشيهايي كه شوهرش برايش فراهم 
مي كند، خود را بيارايد، و زمينه را براي خواسته هاي همسرش فراهم نمايد. 
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ــدون اذن او يا  ــوهرش ب  (مســألة ۳۱۰۳) بيرون رفتن زن از خانه ش
اطمينان از رضايت او جايز نيست، مگر اينكه براي درمان و امثال آن ناگزير 
ــود، كه اگر ترك كند به ضرر مي افتد، و يا براي اداي واجب، مانند َحّجة  ش

االسالم باشد. 
 (مســألة ۳۱۰۴) اگر شوهري همسرش را از خانه بيرون كند و او در 
منزل ديگري مستقر شود، ظاهر اين است كه بيرون رفتنش از آن منزل بدون 

اذن شوهر مانعي ندارد.
 (مسألة ۳۱۰۵) اگر همسري ناشزه شود و حقوق شوهرش را ادا نكند، 
ــود نبخشد، در رختخواب  ــوهر مي تواند او را موعظه كند، اگر موعظه س ش
به او پشت كند، اگر آنهم مؤثر نباشد، مي تواند در حّدي كه خوني نشود و 

استخوانش نشكند، او را تأديب كند. 
 (مســألة ۳۱۰۶) اگر مرد حقوق همسرش را ادا نكند، زن نمي تواند 
ــوهرش امتناع كند، بلكه او مي تواند يكي از دو  ــزه شود و از حقوق ش ناش

راه را در پيش بگيرد :
ــكايت ببرد، تا او را به اداي حق همسرش وادار  ــرع ش ۱ ) نزد حاكم ش
ــودداري كند او را تعزير نمايد، و در صورت مطالبة طالق از  ــد، و اگر خ كن

سوي زن، او را وادار به طالق كند، و اگر امتناع كند خودش طالق دهد. 
ــي كند، مثًال از حق شب خود  ــم پوش ۲ ) از برخي از حقوق خود چش
ــيله از بحراني شدن اوضاع جلوگيري كند، تا به طالق  بگذرد، تا به اين وس

منجر نشود. 
ــتي  ــه اينكه خداوند قيموميت و سرپرس ــا توّجه ب  (مســألة ۳۱۰۷) ب
خانواده را بر عهدة شوهر قرار داده، انتظار مي رود با عقل و درايت و مطابق 
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ــعة صدر، در حّل مشكالت تالش  ــت، با وسعت قلب و س حكمت و كياس
ــه كند، از لغزشها و خطاها  ــها شكيبائي پيش كند، در برابر بحرانها و تشويش
ــم پوشي نمايد، از خشم و غضب، حرص و آز، و از هر گونه لجاجت  چش
ــتمداد از خداوند مّنان از دامهاي شيطان  ــاري جّدًا پرهيز كند. با اس و پافش

خود را رها سازد. 
ــد،  ــز جايگاه خود را بشناس ــت زن ني ــته اس  (مســألة ۳۱۰۸) شايس
مسئوليت سنگين خود را به بهترين وجهي ايفا كند، فراموش نكند كه جهاد 
او شوهرداري نيكو، تالش براي جلب خشنودي همسر، همراهي و همگامي 
و همسوئي با شوهر است، و حق شوهر بر گردن او بيش از حقوق هر فرد 

ديگري است. 
از رسول اكرم Jروايت شده فرمود :

« اگر قرار بود دستور بدهم كه كسي براي كسي سجده كند، به 
زن دستور مي دادم بر همسرش سجده كند ». 

 (مســألة ۳۱۰۹) دستورات خداوند مّنان براي هر يك از زن و شوهر، 
ــتة خود، و آموزش دادنشان با تعاليم عالية  و قرار دادن آنها در جايگاه شايس
ــبختي افراد  الهي، همه براي حفظ كانون خانواده و فراهم كردن عوامل خوش
خانواده، و بر حذر داشتن آنها از گرفتار شدن در دامهاي شيطان و نيرنگهاي 
ــوهر با ايمان واجب  ــد. از اين رهگذر بر هر زن و ش نفس اغواگر مي باش
ــدن آتش غضب، عنان عقل و بردباري را از دست  ــت هنگام شعله ور ش اس
ــد، تا خداي ناكرده با  ــتاب زده پرهيز كنن ندهند و از تصميم گيري هاي ش

پيامدهاي ناپسند و فاجعه هاي جبران ناپذير مواجه نگردند. 
*  *  *
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فصل هشتم
احكام اوالد

ــه اش از او منعقد  ــد به صاحب نطفه اي كه نطف  (مســألة ۳۱۱۰) فرزن
شده ملحق مي شود. خواه اين انقعاد نطفه به وسيلة آميزش جنسي صورت 
بگيرد، يا مثًال مني مرد سرازير شود و به سوي رحم همسرش جذب شود، 
ــود، و يا اسپرم مرد در  ــيله دستگاهي به رحم همسرش هدايت ش يا به وس

بيرون با تخمك زن تلقيح شود، آنگاه در رحم او قرار داده شود. 
ــده همة آثار فرزندي و پدر   (مســألة ۳۱۱۱) در تمام فرضهاي ياد ش
ــود، از قبيل حرمت ازدواج، جواز نگاه، لزوم نفقه و ثبوت  مادري بار مي ش

ارث و امثال آنها. 
 (مسألة ۳۱۱۲) اگر اين رابطه و آميزش به صورت نامشروع رخ دهد، 

از يكديگر ارث نمي برند، ولّي سقوط نفقه محّل اشكال است.
 (مسألة ۳۱۱۳) اگر يكي از طرفين قصد زنا كرده، ولّي امر بر ديگري 
مشتبه شده، در ميان كودك و فردي كه به اشتباه افتاده ارث برقرار مي شود، 

ولّي بين كودك و فرد زناكار ارثي صورت نمي پذيرد. 
 (مسألة ۳۱۱۴) اگر پس از انقعاد نطفة كودك از راه نامشروع، آن زن 
و مرد با يكديگر ازدواج كنند، حكم زنا از بين نمي رود و بين كودك و آنها 

حكم ارث جاري نمي شود. 
ــوهردار حامله شود و معلوم باشد كه بچه   (مســألة ۳۱۱۵) اگر زن ش
ــپرم شوهرش پديد آمده مشكلي پيش نمي آيد، ولّي اگر معلوم نباشد،  از اس
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در ازدواج دائم و موّقت، به سه شرط بچه به شوهر آن زن ملحق مي شود :
۱ ) رابطة زناشوئي در ميان آنها واقع شده باشد، يا حّداقل كاري انجام 
ــده باشد كه امكان انعقاد نطفه از اسپرم او محقق شده باشد، گرچه بدون  ش

آميزش جنسي بين زن و شوهر. 
ــد. پس اگر  ــته باش ــش ماه گذش ــوئي آنها ش ۲ ) حداقل از رابطة زناش
كودكي در كمتر از شش ماه متوّلد شود و زنده بماند، به او ملحق نمي شود. 
ــال نگذرد، وگرنه آن  ــوئي آنها بيش از يك س ۳ ) از تاريخ رابطة زناش

كودك به او ملحق نمي شود. 
ــي نزديكي كند، اگر  ــتباه با زن  (مســألة ۳۱۱۶) اگر مردي از روي اش
ــد، كودك به آن مرد ملحق مي شود، مگر اينكه  ــرايط سه گانه فراهم باش ش
ــوهردار و يا در عّدة طالق رجعي باشد، پس اگر معلوم باشد كه بّچه  زن ش
از آِن شوهر و يا آن فرد اشتباهكار است، بر آن اساس رفتار مي شود. و اگر 

معلوم نباشد، قرعه انداخته مي شود. 
ــوهردار و يا در حال عّدة رجعي، زنا كند   (مســألة ۳۱۱۷) اگر زن ش
ــوهر آن زن ملحق مي شود، مگر اينكه  ــود، كودك به ش و صاحب فرزند ش

معلوم باشد كه به فرد زناكار مربوط است. 
 (مسألة ۳۱۱۸) بر مرد و زن حرام است كه كودكي را كه از آنها متوّلد 
نشده و شرعًا به آنها ملحق نيست، به فرزندي خود برگزيند و آثار فرزندي 

بر او بار كنند. 
 (مسألة ۳۱۱۹) فرزند خواندگي هيچ اثر شرعي ندارد، بّچه به آن زن 
و مرد محرم نمي شود، نفقه اش بر آنها واجب نمي شود، ازدواج كردنش با 
آنها حرام نمي باشد و از آنها ارث نمي برد و هيچ اثر شرعي ديگري ندارد. 
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 (مسألة ۳۱۲۰) قرآن كريم فرزند خواندگي رايج در زمان جاهلّيت را 
ــه كّلي لغو كرده، مي فرمايد : Pَوَما َجَعَل َأْدِعَياءُكْم َأْبَناءُكْم َذلُِكْم َقْوُلُكم  ب
بِيَل * اْدُعوُهْم ِآلَبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط  ِدي السَّ قَّ َوُهَو َهيْ ُ َيُقوُل اْحلَ بَِأْفَواِهُكْم َواهللاَّ

: (۱)O... يِن َوَمَوالِيُكْم ْ َتْعَلُموا آَباءُهْم َفإِْخَواُنُكْم ِيف الدِّ ِ َفإِن ملَّ ِعنَد اهللاَّ
ــما را فرزندان شما قرار نداده است، اين سخن  « فرزند خوانده هاي ش
ــت كه به دهان مي آوريد، اّما خداوند حق را مي گويد و به سوي راه  شماس
ــان بخوانيد، كه اين كار نزد  ــت هدايت مي نمايد. آنان را با نام پدرانش راس
خداوند عادالنه تر است. و اگر پدرانشان را نمي شناسيد، آنها برادران ديني 

و موالي شما هستند ». 
ــب خود بيزاري جويد  ــت كه انسان از نس  (مســألة ۳۱۲۱) حرام اس
ــح از امام  ــه در روايت صحي ــبت دهد. ك ــه غير پدر خود نس ــود را ب و خ
ــده كه فرمود : « به خدا كفر ورزيده آن كسي كه  صادق A روايت ش
از نســب خود بيزاري جويد، اگرچه برده باشد ». بسيار درد آور است 
ــده، گروهي از روي  ــد جاهلي يكبار ديگر در ميان ما زنده ش ــه آداب عه ك

غفلت، بر خالف احكام صريح اسالم، از سنن جاهلي پيروي مي كنند. 
ــا تربيت و سرپرستي كودكاني كه پدرانشان شناخته   (مسألة ۳۱۲۲) ام
نشود، بدون آنكه آنها را به فرزندي برگزينند، هر كس به عهده بگيرد بسيار 
ــته اي مي باشد و پاداش فراوان دارد. ولّي بايد تالش كرد  كار نيكو و شايس

كه موجب اشتباه در نسب و گمگشتگي آن نشود. 
ــنامة  ــت در شناس  (مســألة ۳۱۲۳) ثبت كردن نام كودكان بي سرپرس
ــكل قانوني منحصر به آن  ــت، به ويژه اگر حل مش افراد خّير كار بدي نيس

(۱) سورة احزاب ( ۳۳ )، آيه ۴. 
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ــود كه موجب اشتباه در نسب نشود و  ــد، ولّي بايد به شّدت مراقبت ش باش
آثار خالف شرع بر آن مترّتب نشود، از قبيل ارث و معاشرت محرم گونه و 

امثال آن، كه در اين صورت حرام مي باشد. 
ــرع  ــتورات ش  (مســألة ۳۱۲۴) و از موارد مخالفت احكام دين و دس
ــود، كه خداوند حق را آشكار نموده و نشانه هاي آن  ــوب مي ش مبين محس
را بر مال ساخته و راه عذر را بر همگان بسته است. بي گمان اين گستاخي 
ــات موجب خشم خداوند در دنيا و آخرت خواهد  و تجاوز به حريم مقّدس

بود. 
ــت مرد نامحرم متصّدي امور   (مســألة ۳۱۲۵) هنگام زايمان حرام اس
ــش نگاه كند، مگر در مقام  ــد، به ويژه اگر ايجاب كند كه به عورت ــو باش زائ

ضرورت، كه آنجا هم بايد به حّد ضرورت بسنده شود. 
ــارت تازه مولودي به  ــته است هنگامي كه بش  (مســألة ۳۱۲۶) شايس
ــود، از پسر يا دختر بودنش نپرسد. و چون آگاه شد كه از  مؤمن داده مي ش
نظر خلقت صحيح و سالم است، زبان به ستايش پروردگار گشوده بگويد : 
ها ». پس اگر پسر بود خدا را  « الحمدهللا اّلذي لم يخلق مّني خلقا مشــوّ
شكر كند و اگر دختر بود گزينش خدا را ناخوش ندارد، كه در روايت آمده 
ــت، از نعمت سؤال مي شود  ــت : « پسر نعمت و دختر حسنه اس اس

ولّي در مقابل حسنه پاداش داده مي شود ». 
ــت تازه مولود اذان  ــت در گوش راس ــتحب اس  (مســألة ۳۱۲۷) مس
ــرات، تربت امام  ــود و كامش را با آب ف ــش اقامه گفته ش ــوش چپ و در گ

حسين A، خرما و عسل بردارند. 
 (مسألة ۳۱۲۸) بنابر احتياط واجب، مستحب است تربت و آب فرات 
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را در سقف دهان و زير زبان نوزاد قرار دهند. 
 (مسألة ۳۱۲۹) مستحب است نوزاد را تا هفت روز « محّمد » بخوانند، 

پس از روز هفتم اگر خواستند عوض كنند و اگر خواستند باقي بگذارند. 
ــت كه براي او نام نيكو   (مســألة ۳۱۳۰) از حقوق فرزند بر پدر آنس
ــت كه معناي عبوديت را در بر  ــت ترين نامها نامي اس انتخاب كند، و راس

داشته باشد، مانند : عبداهللا، عبدالّرحيم، و امثال آنها. 
 (مســألة ۳۱۳۱) برترين نامها، نام پيامبران و افضل آنها « محّمد » مي 

باشد. 
همچنين در روايات بر نام « علي » نيز تأكيد شده و آمده است:

۱ ) هنگامي كه شــيطان بشــنود كه كسي را با نام « محّمد » يا « 
علي » صدا مي كنند، آب مي شود، آنگونه كه سرب آب مي شود. 
۲ ) فقر به خانه اي وارد نمي شود كه در آن نام : محّمد، احمد، 

علي، حسن، حسين، جعفر، طالب و عبداهللا، و يا فاطمه باشد. 
 (مســألة ۳۱۳۲) نامگذاري نوزاد با نام دشمنان اهل بيتA مكروه 
است. و در حديث آمده است : «هنگامي كه شيطان بشنود كه كسي را 
با نام يكي از دشمنان ما صدا مي كنند، به خود مي بالد و مي غّرد ». 
ــمنان اهل بيت، نامهايي است كه با   (مســألة ۳۱۳۳) منظور از نام دش
گذشت زمان بر دشمنان اهل بيت استقرار يافته، به طوري كه اگر مطلق گفته 
شود، آنها به ذهن مي آيند. پيش از اشتهار اين نامها در مورد آنان، نامگذاري 

افراد به آن نامها مانعي نداشت. 
 (مسألة ۳۱۳۴) مستحب است پسر بچه را در روز هفتم ختنه كنند و 

تأخير انداختن آن از روز هفتم مكروه است. 
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ــتي كه حشفه را مي پوشاند،   (مســألة ۳۱۳۵) در ختنه بايد همة گوش
بريده شود. و اگر پس از ختنه دوباره برويد، بايد دوباره ختنه شود. 

 (مســألة ۳۱۳۶) بچه اي كه ختنه شده متوّلد شود، مستحب است تيغ 
بر جايگاه ختنه كشيده شود ـ البته بدون آسيب رساندن ـ .

ــده به حد بلوغ برسد، بر خودش   (مســألة ۳۱۳۷) كسي كه ختنه نش
واجب است نسبت به ختنه شدنش اقدام نمايد. 

ــتحب مؤكد است كه در روز هفتم   (مســألة ۳۱۳۸) براي كودك مس
ــود، و اگر در روز هفتم نشد بعدها انجام شود. و اگر كسي به  عقيقه ذبح ش
ــده يا نه ؟ مستحب  ــيد و نمي داند كه براي او عقيقه ذبح ش حد تكليف رس

است براي خودش عقيقه ذبح كند. 
 (مســألة ۳۱۳۹) از برخي روايات استفاده مي شود كه مستحب است 
انسان براي خودش عقيقه ذبح كند، اگرچه بداند كه در كودكي برايش عقيقه 

ذبح شده است. 
ــتحب  ــراي كودك كه پس از روز هفتم بميرد، مس  (مســألة ۳۱۴۰) ب

است كه عقيقه اش به عنوان قضا ذبح شود. 
 (مسألة ۳۱۴۱) اگر به جاي عقيقه پول آن را تصّدق كنند كفايت نمي 

كند، ولّي اگر به جاي آن قرباني بكشند كفايت مي كند. 
 (مســألة ۳۱۴۲) عقيقه ممكن است گوسفند، گاو يا شتر باشد، و بهتر 
ــت كه قوچ باشد، به خصوص براي پسر بچه، و هر چه چاقتر باشد بهتر  اس

است. 
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 (مسألة ۳۱۴۳) در عقيقه شرايط قرباني شرط نيست.(۱)
ــت هنگام ذبح عقيقه از دعاهاي مأثور  ــتحب اس  (مســألة ۳۱۴۴) مس

خوانده شود، كه از آن جمله است دعاي زير :
« بسـم اهللا و بـاهللا، عقيقـٌة عن فـالن، حلمهـا بلحمه، و دمهـا بدمه، و 

 .« J عظمها بعظمه، اّللهّم اجعله وقاًء آلل حمّمد
ــت عقيقه   (مســألة ۳۱۴۵) خوردن پدر و مادر و خانوادة آنها از گوش
مكروه است، و در مورد مادر كراهت بيشتري دارد و أولي اينست كه نخورد. 
(۱) مسأله ۱ : قرباني براي غير حاجي اگر متمكن باشد مستحب مؤّكد است بلكه براي كسي 
كه پول خريدن قرباني را ندارد مستحب است به اين جهت قرض بگيرد. واشتراك در آن ، 
وتبرع به آن از طرف زنده يا مّيت جايز است، از طرف مرد و زن كوچك وبزرگ مي شود 

قرباني كرد لكن از طرف حمل (بچه اي كه درشكم مادر است نمي شود).
مسأله ۲ : اگر قرباني شتر باشد بايد در سال ششم واردشده باشد واگر بز باشد وارد دو سالكي 
شده باشدواگر گوسفند باشد بنابر احتياط واجب بايد ده ماهش تمام شده باشد اگر چه بهتر 
اين است كه وارد دو سالگي شده باشد ولّي اگر گاو باشد صدق اسم گاو بودن كفايت مي كند 

وبعيد نيست كه اسم گاو صدق نكند مگر اين كه در سال دوم وارد شود.
وقرباني  نيست  معتبر  ديگري  چيزي  وگوشها  چشمان  سالمتي  از  غير  قرباني  در   :  ۳ مسأله 
نمودن حيواني كه رگهاي تخم آن را ما ليده باشند جايز است ولّي براي كسي كه غير از آن را 

مي تواند پيدا نمايد برا ومكروه است كه اين چنين حيواني را قرباني كند. 
مسأله ۴ : اگر قرباني قوچ سياه مخلوط به سفيدي كه نر وچاق و داراي شاخهاي درشتي باشد 
افضل است و در صورتي كه مي خواهد گاو و ياشتر قرباني كند افضل آن است كه ماده باشد. 
مسأله ۵ : افضل اوقات قرباني بعد از طلوع آفتاب از روز عيد است پا پس از گذشتن زماني 
بقدر بجا آوردن نماز عيد باشد. وقت قرباني مستحبي در مني چهار روز و د رغير مني سه 
روز است، ولّي كسي كه درمسافرت بوده وروز دوازدهم وارد شده است براي او جايز است 

كه در روز سيزدهم قرباني كند
مسأله ۶ : مستحب است هنگامي كه اراده نحر يا ذبح دارد بگويد: «وجهت وجهي لمن فطر 
السموات واألرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين ان صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي 
هللا رّب العالمين ال شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك اللهم تقبل 

مني ، بسم اهللا الذي ال اله إّال هو واهللا أكبروصلي اهللا علي محمد وعلي أهل بيته».
مسأله ۷ : مستحب است كه پوست قرباني را صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه آن را 
بعنوان عوضي در مقابل جنس خريداري شده و مانند آن ندهد و از اين قبيل آست كه آن را از 
بابت اجرت قصاب بدهد ولّي جايز است به عنوان سّجاده وغير آن از آن استفاده كرد وهديه 

دادن آن هم اشكالي ندارد.
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ــت اعضاي عقيقه به صورت درست و   (مســألة ۳۱۴۶) مستحب اس
ــود، و شكستن استخوانهاي آن مكروه است. اما آنچه در ميان  كامل بريده ش
مردم رايج شده كه استخوانهاي عقيقه را در پارچه اي پيچيده دفن مي كنند، 

ما سندي بر آن نيافتيم. 
ــت،  ــيرخوار مادر اوس ــه براي بچة ش ــن داي  (مســألة ۳۱۴۷) بهتري
اميرالمؤمنان A مي فرمايد : « هيچ شيري براي بچه شيرخوار، از شير 

مادر پر بركت تر نمي باشد ». 
ــير دادن مجبور كرد، و مي   (مســألة ۳۱۴۸) مادر را نمي توان براي ش
ــد براي آن مطالبه اجرت نمايد. پس اگر بچه مال دارد، از مال خودش،  توان
ــي كه نفقة كودك  اگر ندارد از مال پدرش، اگر او نيز مال ندارد، از مال كس

بر عهدة اوست، اجرت شير پرداخت مي شود. 
 (مســألة ۳۱۴۹) اگر مادر به اجرتي كه دايه مي گيرد راضي باشد، او 
ــتر از ديگران مطالبه كند، پذيرش آن واجب  حّق اولوّيت دارد، ولّي اگر بيش
نيست، چه آن مبلغ بيش از اجرت المثل باشد يا نه. اگرچه افضل آنست كه 
در آن صورت نيز كودك در اختيار مادر قرار داده شود و از شير او استفاده 

كند. 
ــير دادن كامل از نظر شرع مقّدس دو سال است و   (مسألة ۳۱۵۰) ش
بيشتر از آن مانعي ندارد و حداقل آن ۲۱ ماه است، و كمتر از آن جايز ولّي 

مكروه مي باشد.
 (مســألة ۳۱۵۱) حق واليت كودك با پدر اوست، ولّي مادر مي تواند 
ــئولّيت زندگي و تربيت او را به عهده  ــتي او را مطالبه كند، يعني مس سرپرس

بگيرد، يعني در اختيار مادر و تحت نظارت و كنترل پدر باشد. 
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ــودك فقط در مّدت  ــتي ك  (مســألة ۳۱۵۲) حق نگهداري و سرپرس
شيرخوارگي با مادر است، و لذا هنگامي كه از شير گرفته شد، حق او ساقط 
مي شود، اگرچه هنوز دو سالش تمام نشده باشد. آنگاه پدر هر گونه صالح 

بداند، نگهداري اش را به عهده مي گيرد. 
 (مسألة ۳۱۵۳) حق سرپرستي و نگهداري مادر، در دوران شيرخوارگي 

كودك، در مواردي ساقط مي شود، كه از آن جمله است :
۱ ) براي شيردهي بيش از ديگر دايهها اجرت طلب كند. 

۲ ) در اثر بيماري، ديوانگي و امثال آن از قابلّيت سرپرستي بيفتد. 
۳ ) پس از جدايي از پدر كودك، ازدواج كند. 

در اين سه صورت حق سرپرستي و نگهداري او ساقط مي شود. 
 (مســألة ۳۱۵۴) اگر مادر از شوهر دّوم جدا شود، حق سرپرستي اش 

برنمي گردد.
 (مسألة ۳۱۵۵) اگر مادر بميرد، حق سرپرستي او به وكيل، وصي و يا 

وارث او منتقل نمي شود. 
 (مسألة ۳۱۵۶) اگر واليت پدر در اثر مرگ يا ديوانگي ساقط شود، تا 
ــد، اگرچه  هنگامي كه پدر بهبودي نيافته، حق نگهداري بچه با مادر مي باش
شوهر كرده باشد. و در اين صورت پدربزرگ بچه و يا وصي پدر نمي تواند 

كودك را از او پس بگيرد. 
ــودش را در تمام  ــد حق حضانت خ ــادر مي توان  (مســألة ۳۱۵۷) م
ــدر نمي تواند حق واليت و  ــاقط كند، ولّي پ ــّدت و يا در بعضي از آن س م

سرپرستي اش را ساقط نمايد. 
 (مسألة ۳۱۵۸) اگر بچه اي پدر و مادرش را از دست بدهد هيچ كس 
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ــود، او هر كجا صالح  حق نگهداري او را ندارد، بلكه به ولّي مربوط مي ش
بداند، آنجا قرار مي دهد. 

 (مســألة ۳۱۵۹) بچة عاقل و رشيد، هنگامي كه به سن تكليف رسيد، 
ــخص ديگري بر او واليت ندارد، اگر بخواهد همراه  نه پدر، نه مادر و نه ش
ــدر، مادر يا غير آنها زندگي كند، خودش تصميم مي گيرد، و اگر بخواهد  پ

مستقل شود آزاد است. 
ــت پدر تربيت فرزندش را از نظر ديني،   (مســألة ۳۱۶۰) شايسته اس
ــمي به نيكوترين وجهي بر عهده بگيرد، او را بر انجام نماز،  اخالقي و جس
ــت : « از  ــان آموزش دهد. چنانكه در روايات آمده اس روزه، انفاق و احس

حقوق فرزند بر عهده پدر آنست كه تربيتش را نيكو نمايد ». 
و در حديث ديگر آمده است : « بّچه به مّدت شش و يا هفت سال براي 
ــود، در اين مّدت پدر او را از خودش جدا نمي سازد و در  بازي رها مي ش
تربيتش تالش مي كند. آنگاه به مّدت هفت سال خواندن و نوشتن به او ياد 

مي دهد. سپس هفت سال به او حالل و حرام ياد مي دهد. 
ــت فرزندش را با تعليم، تربيت، پند و   (مســألة ۳۱۶۱) پدر الزم اس
ــيختگي، بي  ــنن جاهلي دور بگرداند و او را از لجام گس اندرز از آداب و س

بند و باري، و سقوط در رذايل اخالقي مصون بدارد. 
ــتي و سهل انگاري   (مســألة ۳۱۶۲) پدر نبايد در تربيت فرزندان سس
نمايد، كه كوتاهي در تربيت فرزندان فساد و تباهي جامعه را به دنبال دارد. 
ِذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسـُكْم  ا الَّ َ ــه مي فرمايد : Pَيا َأهيُّ ــد مّنان در اين رابط خداون

: (۱)Oَوَأْهلِيُكْم َنارًا
(۱) سورة تحريم ( ۶۶ )، آيه ۶. 
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ــاني كه ايمان آورده ايد، خود و خانوادة خويش از آتشي كه ...  « اي كس
نگهداريد ». 

 (مســألة ۳۱۶۳) شايسته است متصّدي تربيت كودك با كمال نرمش، 
بزرگواري، اخالق شايسته، رفتار نيكو، معاشرت و مالطفت با او رفتار كند، 
ــا كامًال محّبت و موّدت او را به خودش جذب كند تا گفتارش در او مؤّثر  ت
ــد. چنانكه خداوند متعال مي فرمايد :  ــد، و رفتارش براي او درس باش باش

: (۱)Oَسَنِة َك بِاْحلِْكَمِة َواْملَْوِعَظِة اْحلَ Pاْدُع إِِيل َسبِيِل َربِّ
« با حكمت و اندرز نيكو به سوي پروردگارت فراخوان ». 

ــيوائي دارند، كه از آن جمله  ــول اكرم Jدر اين رابطه بيانات ش رس
است :

ــرار بگيرد بر زيبائي آن مي افزايد و از هر كجا  ــش در هر كجا ق ۱ ) نرم
برداشته شود آن را زشت نمايد. 

ــت كند پدر و مادري را كهـ  با اخالق نيكوـ  بر نيكو  ــداي رحم ۲ ) خ
شدن فرزندانشان ياري نمايند. 

 (مسألة ۳۱۶۴) ولي مي تواند فرزندش را در مقام تربيت، به مقداري 
كه صالح مي داند تأديب كند، ولّي هرگز نبايد زياده روي كند و نبايد براي 
انتقام جويي به چنين كاري اقدام كند، بلكه صرفًا براي تربيت، آنهم حساب 

شده، تدريجي و عاقالنه باشد، كه كودك ضعيف است و آسيب پذير. 
ــكالت خارجي   (مســألة ۳۱۶۵) پدر در مقام تربيت كودك نبايد مش
ــد، بلكه بايد فقط مصلحت  ــخصي خودش را دخالت بده و ناراحتيهاي ش

كودك را از نظر تربيت در نظر بگيرد. 

(۱) سورة نحل ( ۱۶ )، آيه ۱۲۵. 
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 (مسألة ۳۱۶۶) در احاديث آمده است كه براي تأديب كودك فقط مي 
ــده كه بايد اين كار توأم با  ــش نوبت او را زد، و تأكيد فراوان ش توان پنج ش

نرمش و مالطفت باشد و جز در مقام ضرورت از آن تجاوز نكرد. 
 (مســألة ۳۱۶۷) كتك زدن كودك بدون اذن ولّي جايز نيست، و اگر 
ــد، بايد به  ــي به ولّي نباش ــد و دسترس دفع ضرر فقط از راه زدن ممكن باش
ــرع مراجعه نمود. و اگر دسترسي به حاكم شرع نباشد، بايد به حد  حاكم ش
اقّلي كه با آن جلوي شّر گرفته شود، و هيچ آسيبي به او نرسد، اكتفا شود. 
 (مسألة ۳۱۶۸) اگر ولّي به معلم كودك اجازة تأديب دهد، بايد زياده 
ــنده كند، و هنگام  ــا ولّي همكاري كند، به حّد اقل تأديب بس ــد، ب روي نكن
ضرورت نيز از سه نوبت تجاوز نكند. و اين هم در صورتي است كه اجازة 
ــد، نه انتقام جويي، كه در اين صورت حرام است  ــوزي باش ولّي از راه دلس

و ديه دارد. 
*  *  *
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فصل نهم
احكام نفقه ها

آنچه براي ما در اينجا مهم است، دو قسم از آنهاست :
۱ ) نفقة همسر 

۲ ) نفقة خويشاوندان 
 (مسألة ۳۱۶۹) نفقة همسر دائمي بر شوهر واجب است، اگرچه كنيز 

و يا ذّمي ( اهل كتاب ) باشد. 
ــر موّقتي انسان  ــري كه با ازدواج موّقت همس  (مســألة ۳۱۷۰) همس
ــرط كرده باشند. كه در اين  ــت، نفقه ندارد، مگر اينكه در ضمن عقد ش اس

صورت به سبب شرط واجب خواهد شد. 
 (مســألة ۳۱۷۱) زني كه ناشزه شود، نفقه ندارد، اگرچه همسر دائمي 

باشد. و ناشزه بودن زن به وسيلة يكي از دو كار حاصل مي شود :
۱ ) همسرش را از حقوق همسري محروم كند، يعني به جز نزديكي از 

دبر از هرگونه كامجوئي كه شوهر مي خواهد، خودداري نمايد. 
ــوهر هرگونه زينت و آرايش از همسرش بخواهد   (مسألة ۳۱۷۲) ش
بايد خود را با آن آرايش دهد، شوهر هرگونه وسيلة تنّفر انگيزي را بخواهد، 

زن بايد آن را از ميان بردارد. 
 (مسألة ۳۱۷۳) امتناع از كامجوئي مورد نظر شوهر، خودداري از زينت 
ــوهر، امتناع از زدودن جهات تنّفرانگيز، حّتي به مقدار فحش و  مورد نظر ش
سوء معاشرت و روي گرداني از شوهر، موجب نشوز مي شود، اگرچه نسبت 
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ــد، و هرگز در اين رابطه خيانت نورزد.  ــوهر امين باش به اموال و ناموس ش
۲ ) بيرون رفتن از خانة شوهر، بدون اجازة او، چنانكه در مسألة ۳۱۰۳ 

بيان گرديد. 
 (مسألة ۳۱۷۴) اگر زن براي كار ضروري مانند مراجعه به دكتر ناگزير 

شود از خانه بيرون برود نفقه اش ساقط نمي شود. 
 (مسألة ۳۱۷۵) اگر زن با اجازة شوهر بيرون برود نفقه اش ساقط نمي 
شود، مگر اينكه اجازه اش بر اساس عدم نفقه باشد، مثل اينكه به شهر و ديار 

اقوامش برود كه مّدتي در ضيافت آنها باشد. 
ــده كه زن پس از عقد   (مســألة ۳۱۷۶) آنچه در اين زمان متعارف ش
بستن تا هنگام زفاف در خانة پدر و مادر بماند، اين نيز از مواردي است كه 

رضايت شوهر بر ماندن او بر مبناي نفقه نداشتن مي باشد. 
 (مسألة ۳۱۷۷) زن تا هنگامي كه در عّدة طالق رجعي است، نفقه اش 

بر عهده شوهرش مي باشد. 
ــدارد، مگر اينكه از  ــالق باين نفقه ن ــّدة ط  (مســألة ۳۱۷۸) زن در ع
ــوهر قبلي حامله باشد و طالقش از  ــد. ولّي اگر از ش ــوهرش حامله باش ش

شوهر بعدي به صورت باين باشد، نفقه ندارد. 
 (مســألة ۳۱۷۹) زني كه بدون طالق در حال عّده باشد، مانند ازدواج 

موّقت، نفقه ندارد. 
ــت، عبارت است از :   (مســألة ۳۱۸۰) نفقه اي كه بر عهدة شوهر اس

خوردني، پوشيدني، نوشيدني و محّل سكونت، با فرش و ظرف متعارف.
 (مســألة ۳۱۸۱) اگر زن همراه شوهر مي ماند بايد تشك و لحاف نيز 
در اختيارش بگذارد و اگر جدا زندگي مي كند، باز هم بنابر احتياط واجب 



.......................................................................... توضيح املسائل  ۶۶٢

بايد رختخواب برايش تأمين كند. 
ــوهر آن را   (مســألة ۳۱۸۲) هزينه آرايش و نظافت و امثال آن، اگر ش
مطالبه كند، بر عهده اش مي باشد، ولّي اگر مطالبه نكند، برايش واجب نيست. 
 (مسألة ۳۱۸۳) هزينة غسل جنابتي كه به شوهرش مربوط باشد، بنابر 

احتياط واجب بر عهدة اوست. 
ــه مقداري كه در  ــة دوران حاملگي و زايمان ب  (مســألة ۳۱۸۴) هزين
ــت، جز اينكه اين هزينه ها جزء  حفاظت فرزند دخالت دارد، بر عهدة اوس

نفقة فرزند است نه همسر. 
 (مســألة ۳۱۸۵) بيش از هزينه هاي ياد شده چيزي بر شوهر واجب 
ــته باشند، شوهر همة نيازهاي  ــت، ولّي مي توانند با يكديگر توافق داش نيس
همسر را تأمين كند و در رفاه و آسايش او تالش نمايد، او نيز در مقابل ادارة 
خانه و اطفال را بر عهده بگيرد، و بدين وسيله سعادت خانواده تأمين شود. 
ــع نيازمنديهايي كه ترك آن موجب   (مســألة ۳۱۸۶) اگر زن براي رف
ضرر مي باشد، ناگزير باشد كه از خانه بيرون برود، مي تواند برود ولّي بايد 
تالش كند كه حقوق همسرش منافات پيدا نكند و شوهرش حق جلوگيري 
ــدام نمايد، تا ديگر  ــراي رفع نيازمنديهاي او اق ــخصًا ب ندارد، مگر اينكه ش

مجبور به خروج از منزل نباشد. 
 (مسألة ۳۱۸۷) اگر شوهر قدرت مالي داشته باشد، بايد نفقة همسرش 
را پرداخت كند و اگر توان مالي نداشته باشد، بايد كسب كند، و اگر قدرت 
ــد در آينده مي تواند  ــد، در صورتي كه بدان ــته باش ــر كار و تجارت نداش ب
پرداخت كند، بنابر احتياط واجب بايد قرض كند. ولّي اگر نداند كه قدرت 
ــه توان هديه و  ــت. اگرچ ــت، نفقه بر او واجب نيس ــت خواهد داش پرداخ
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بخشش خواستن را داشته باشد. 
دّوم : نفقة خويشاوندان

ــادر، بنابر احتياط  ــوادگان، پدر و م  (مســألة ۳۱۸۸) نفقة فرزندان، ن
ــت، ولّي نفقة  ــان واجب اس واجب پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها نيز بر انس

ديگر خويشاوندان بر او واجب نيست، اگرچه مستحب است. 
 (مسألة ۳۱۸۹) نفقة پدر و مادر و فرزندان به دو شرط واجب مي باشد :

۱ ) توان مالي، اگرچه به وسيلة كار و تالش و يا قرض گرفتن با قدرت 
پرداخت از مال موجود باشد. 

 (مسألة ۳۱۹۰) براي تأمين نفقة پدر و مادر و فرزندان مجبور به قرض 
كردن، بدون توان پرداخت، و يا پذيرش صدقه و حقوق واجبه نيست. 

۲ ) فقر و نياز آنها، اگرچه توان استفاده از صدقات و حقوق و مانند آنها 
داشته باشند، بنابر احتياط واجب. 

 (مسألة ۳۱۹۱) نفقه واجب فرزندان و پدر و مادر مربوط به خوراك، 
ــد، اّما پرداخت قرضهاي آنها و  ــاك، مسكن، درمان و امثال آن مي باش پوش

هزينة ازدواجشان بر او واجب نيست. 
 (مسألة ۳۱۹۲) اگر پدر توان مالي دارد نفقة فرزندان را بايد بپردازد، و با 
وجود پدر توانمند، نفقه فرزندان بر مادر، پدربزرگ و مادربزرگ واجب نيست. 
 (مســألة ۳۱۹۳) اگر پدر نباشد، يا توان مالي نداشته باشد و يا امتناع 
بورزد و برداشت از مالش ممكن نباشد، آيا بر مادر، پدربزرگ و مادربزرگ 
ــت به صورت واجب كفائي هزينة آنها را تأمين كنند، يا هر كدام  واجب اس
بايد سهم خودش را بپردازد، و يا به نوبت هزينة آنها را فراهم نمايند، محّل 

اشكال است و بنابر احتياط الزم بايد احتياط را رعايت كنند. 
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ــان هر دو احتياج به نفقه داشته   (مســألة ۳۱۹۴) اگر پدر و فرزند انس
باشند، آيا پدر مقدم است و الزم است به او نفقه بدهد، يا به صورت واجب 
ــيم كند،  ــي بر آن دو انفاق كند، يا آنچه در توان دارد در ميان آنها تقس كفائ

محّل اشكال است، بنابر احتياط واجب الزم است احتياط را ترك نكند. 
ــي از نفقه دادن به زن و فرزند و پدر و مادر   (مســألة ۳۱۹۵) اگر كس
ــان را از او مطالبه كنند،  خودداري كند، آنها و يا ولّي آنها مي توانند نفقه ش
اگر خودداري كند بنابر احتياط واجب به حاكم شرع مراجعه مي كنند، حاكم 
ــرع او را به دادن نفقه وادار مي كند، اگر ممكن نشد، از اموالش برداشت  ش
مي كند و نفقه آنها را مي پردازد، اگر امكان پذير نباشد، از مال ديگري نفقة 
ــوع كند، و در اين صورت معادل  ــا را پرداخت مي كند تا بعد به او رج آنه

نفقة آنها در گردن او به عنوان قرض باقي مي ماند. 
 (مسألة ۳۱۹۶) اگر در فرض ياد شده دسترسي به حاكم شرع نباشد، 
خود افرادي كه بايد نفقه بر آنها صرف شود، به اين كار اقدام مي كنند، يعني 
او را به دادن نفقه وادار مي كنند، اگر ممكن نباشد از مالش برداشت مي كنند، 
ــري هزينه مي كنند تا بعد از او بگيرند.  ــد از پول ديگ اگر آن هم ممكن نش
 (مسألة ۳۱۹۷) كسي كه بايد نفقه را بپردازد، اگر از روي قصور و يا 
تقصير آن را پرداخت نكند، به صورت دين بر گردنش نمي ماند، مگر اينكه 
ــود، چنانكه در دو مسألة گذشته بيان شد. در  به قصد مراجعه به او هزينه ش

اين مسأله بين همسر و غير او فرقي نيست. 
 (مسألة ۳۱۹۸) انفاق به ديگر خويشاوندان نيز مستحب است، چنانكه 

در حديث شريف از امام صادق A آمده است :
ــه، يا دو خاله را بر عهده  ــس نفقة دو دختر، دو خواهر، دو عّم ــر ك « ه
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بگيرد، آن دو با اجازة خداوند براي او سپري از آتش جهنم مي شوند ». 
 (مسألة ۳۱۹۹) توسعه دادن بر اعضاي خانواده مستحب است، چنانكه 

در روايات صحيحه از پيشوايان معصومD بر آن تأكيد شده است. 
ابوحمزة ثمالي از امام سجاد A روايت مي كند فرمود :

ــنودتر است كه او بيش از  ــي خش ــما از كس « خداوند متعال در ميان ش
ديگران بر عائله اش توسعه فراهم كند ». 

در اين رابطه مسعده نيز از امام كاظم A روايت كرده فرمود :
ــي اسيران او مي باشند، پس اگر خداوند به كسي نعمتي  « عائلة هر كس
ــعه دهد، اگر نكند انتظار مي رود كه آن  ــيران خود توس عنايت فرمود، بر اس

نعمت از دست او گرفته شود ». 
 (مسألة ۳۲۰۰) در اينجا رعايت سه نكته شايسته است :

۱ ) در توسعه به اهل خانه آن قدر افراط نشود كه به طغيان و سركشي 
منتهي شود، چنانكه امام سجاد A مي فرمايد :

« انسان بايد نفقة عائله اش را بر مبناي اعتدال و به مقدار كفاف بپردازد، 
ــراي آخرت خود هزينه كند، كه در اين صورت نعمتش  ــدة آن را ب و باقيمان
ــروردگار نزديكتر، و براي آخرت  ــوي پ ــر، به بركت و افزايش از س پايدارت

خود سودمندتر مي باشد ». 
ــي در روش، منش، و  ــراف در انفاق، پيامد نامطلوب ــته از اين، اس گذش

شكلگيري شخصّيت اعضاي خانواده دارد. 
ــمارد و نبايد آن را با مصرف كردن در  ۲ ) ثروت را نبايد بي ارزش بش

موارد بيهوده، تباه كند ؛ كه امام صادق A مي فرمايد :
ــراف را دشمن مي دارد، حتي اگر  ــت و اس « خداوند ميانه روي را دوس
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دور انداختن هسته اي باشد كه به درد كاري بخورد و يا دور ريختن باقيمانده 
آب ليوان باشد ». 

اسحاق بن عّمار مي گويد : خدمت امام صادق A عرض كردم : آيا 
ــت مؤمن ده تا، بيست تا، سي تا پيراهن داشته باشد ؟ فرمورد : «  ممكن اس
بلي، اين كار اسراف نيست، اسراف آن است كه لباس مهماني را در خانه و 

يا بر سِركار بپوشد ». 
ــادل را منظور كند، كه  ــان در آمد و هزينه هايش تع ــان بايد مي ۳ ) انس
ــت برخي از فقرا  ــن رابطه مي فرمايد : « ممكن اس ــام صادق A در اي ام
ــراف كارتر باشند، زيرا شخص ثروتمند از آنچه به او داده  از ثروتمندان اس
ــت از آنچه به او داده نشده هزينه  ــده خرج مي كند، ولّي شخص تنگدس ش

مي كند ». 
مؤمن بايد در تمام شئون زندگي بر اساس عقل و درايت گام بردارد و 
هرگز بدون حساب و كتاب خرج نكند، كه رعايت موازين حكيمانه بهترين 

روش زندگي است. 
*  *  *

 



احكام طالق
و ملحقات آن

« طالق » راهي است كه خداوند مّنان از روي رحمت بر مردم و براي 
حل مشكل آنان، آن را به روي مردم گشوده است، ولّي هرگز آن را دوست 
ــيلة طالق رشتة كانون  ــت. زيرا به وس ــم و نفرت اوس ندارد و موجب خش

زندگي از هم مي گسلد و شالودة بنيان خانوادگي فرو مي ريزد. 
تأسيس بنيان زناشوئي در نزد پروردگار محبوب ترين بنيادها مي باشد، 

چنانكه رسول اكرم J مي فرمايد :
ــيلة  ــت كه به وس « چيزي در نزد پروردگار محبوب تر از خانه اي نيس
ــت كه  ــزد او مبغوضتر از خانه اي نيس ــردد، و چيزي ن ــي گ ــاد م ازدواج آب

شالوده اش به وسيلة جدائي ويران شود ». 
رئيس مذهب، امام جعفر صادق A در اين رابطه فرمود :

ــوده، چيزي نزد خدا مبغوض تر از  ــان آنچه خداوند حالل فرم « در مي
طالق وجود ندارد ». 

ــد با صبر و  ــت تا مي توانن ــته اس ــتان اهل بيتD شايس براي دوس
ــتن آنها، از  ــكالت و تالش بر كاس ــكيبايي، با عقل و درايت، با حّل مش ش
ــقوط در منجالب بدبختي پرهيز نمايند،  بروز طالق جلوگيري كنند و از س
مگر در مواردي كه ادامة زندگاني مشترك غير ممكن شود و موجب تجاوز 
ــود، و كانون صفا و  ــّدي به حقوق همديگر ش ــه مرزهاي پروردگار و تع ب
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ــكالت پيچيده و  ــقوط در مش ــت مبّدل به يك زندگي جهّنمي و س صميمّي
الينحل گردد. 

ــيلة طالق  ــت كه به ناچار به منفورترين راهها پناه برده، به وس اينجاس
ــكالت ومشقت خود را رهايي مي بخشد، چنانكه خداوند  از زندگي با مش

َقا ُيْغِن اهللاُّ ُكال مِّن َسَعتِِه) (۱) : متعال فرموده است : َ(ِإن َيَتَفرَّ
ــا را از رحمت  ــوند، خداوند هر يك از آنه ــر جدا ش ــر از يكديگ « اگ

گسترده اش بي نياز مي سازد ». 
و پيامبراكرم J فرمود :

« پنج طايفه است كه دعاي آنها مستجاب نمي شود، يكي از آنها مردي 
است كه طالق همسرش در دست او قرار گرفته، همسرش او را مي آزارد و 

او توان آن را دارد كه مهريه اش را بپردازد و خود را رها سازد... ». 
*  *  *

(۱) سورة نساء ( ۴ )، آية ۱۳۰. 
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فصل اّول
حقيقت طالق، صيغة طالق

و صاحب اختيار طالق
 (مسألة ۳۲۰۱) طالق يكي از ايقاعات است كه موجب جدا شدن پس 

از ازدواج دائم مي شود. 
 (مسألة ۳۲۰۲) طالق در دست شوهر است و شخص ديگري در اين 

حق با او سهيم نمي باشد. 
ــت، بلكه با اجراي صيغة   (مســألة ۳۲۰۳) در طالق به قبول نياز نيس

طالق از سوي شوهر، طالق واقع مي شود. 
 (مســألة ۳۲۰۴) شوهر هر وقت بخواهد مي تواند همسرش را طالق 

دهد، اگرچه كامًال با او سازگار باشد، ولّي به شّدت مكروه است. 
ــوهر نيز داده مي   (مســألة ۳۲۰۵) در چند مورد حق طالق به غير ش

شود، كه از آن جمله است :
۱ ) شوهر از پرداخت هزينة زندگاني همسرش امتناع بورزد. چنانكه در 

باب نكاح، در فصل نفقات بيان گرديد. 
۲ ) شوهر با همسرش ظهار كند، چنانكه در باب ظهار بيان مي شود. 

۳ ) شوهر ناپديد شود، ثروتي هم نداشته باشد و ولّي او نيز نفقة همسرش 
را پرداخت نكند، در اين صورت زن مي تواند نزد حاكم شرع شكايت ببرد. 
حاكم شرع در مناطقي كه رفته و در منطقه اي كه در آن گم شده، از او جستجو 
ــذرد و خبري از او دريافت  ــدن او بگ ــال از مفقود ش مي كند، اگر چهار س
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نشود، به ولّيش دستور مي دهد همسرش را طالق دهد، اگر ولّي امتناع بورزد 
ــخص ولّي نداشته باشد، حاكم شرع شخصًا او را طالق مي دهد.  و يا آن ش
ــدن شوهرش از سوي حاكم   (مســألة ۳۲۰۶) زني كه به جهت گم ش
شرع طالق داده مي شود، به مّدت چهار ماه و ده روز عّده نگه مي دارد، اين 
عّده اگرچه از نظر مّدت همانند عّدة وفات مي باشد، ولّي خود عّدة رجعي 

مي باشد و شرايط عّدة وفات ( ترك زينت ) را ندارد. 
 (مسألة ۳۲۰۷) شوهر ناپديد شده اگر مال داشته باشد، از مال او نفقة 
همسرش پرداخت مي شود، و به او طالق داده نمي شود. و اگر ولّي او نفقة 

همسرش را بدهد، باز هم به او طالق داده نمي شود. 
 (مسألة ۳۲۰۸) اگر معلوم باشد شوهر ناپديد شده در قيد حيات است، و 
يا جستجوي او ميّسر نباشد، زن بايد انتظار بكشد اگرچه مّدت به درازا بكشد. 
ــد، اگر ضرورت ايجاب كند،  ــوهر ديوانه يا ناقص العقل باش ۴ ) اگر ش

ولّي او مي تواند همسرش را طالق دهد. 
 (مسألة ۳۲۰۹) اگر شوهر ديوانه باشد، ولّي ديوانگي اش دائمي نباشد، 
ــالق دهد، بلكه بايد  ــرش را ط ــد، ولّي او نمي تواند همس بلكه ادواري باش
منتظر شود تا مّدت ديوانگي اش سپري شود، آنگاه خودش تصميم بگيرد. 

 (مســألة ۳۲۱۰) ولي كودك نمي تواند همسر او را طالق دهد، بلكه 
بايد منتظر شود به حّد بلوغ برسد و خودش تصميم بگيرد. 

 (مسألة ۳۲۱۱) در مورد ديوانة ادواري و كودك، اگر ضرورت ايجاب 
كند كه رشد و كمال آنها را منتظر نشوند، بلكه نسبت به طالق همسرشان اقدام 
كنند و يقين به رضايت شارع مقدس پيدا كنند، ولّي آنها مي تواند نسبت به طالق 
همسرشان اقدام كند، ولّي بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن تحصيل كنند. 
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 (مســألة ۳۲۱۲) كسي كه اختيار طالق در دست اوست، مي تواند به 
ــي اجازه دهد، يا كسي را وكيل كند كه صيغة طالق را از طرف او اجرا  كس

كنند، اگرچه خودش نيز همراه آنها در مجلس طالق حضور پيدا كند. 
ــي بدون اطالع شخصي همسرش را به طور   (مسألة ۳۲۱۳) اگر كس

فضولي طالق دهد، باطل است، اگرچه او بعد اجازه دهد. 
 (مسألة ۳۲۱۴) در صيغة طالق بايد واژة « طالٌِق » را به كار ببرد، مثًال 
بگويد : « ُفالَنُة طالٌِق »، « أْنِت طالٌِق » يا « َزْوَجتي طالٌِق ». پس اگر بگويد 
َقـٌة »، « أْنِت بايَِنٌة » يا « أْنِت َحراٌم » با هيچكدام  ْقُتـكِ »، « أْنـِت ُمَطلَّ : « َطلَّ

از اينها و امثال اينها طالق محّقق نمي شود. 
 (مســألة ۳۲۱۵) اگر مرد به همسرش بگويد: « اِْعَتّدي »، يعني : عّده 

نگهدار، آيا با اين تعبير طالق محقق مي شود يا نه ؟ محّل اشكال است. 
 (مسألة ۳۲۱۶) اگر كسي زنش را سه طالقه يا دو طالقه كند، بدون ترديد دو 
طالق و سه طالق واقع نمي شود، بلكه واقع شدن يك بار نيز مورد اشكال است. 
 (مسألة ۳۲۱۷) صيغة طالق جز به عربي واقع نمي شود، مگر هنگامي 
ــد به زبان ديگري  ــد، پس مي توان ــه طالق دهنده به غير عربي قادر نباش ك

طالق دهد، و الزم نيست وكيل بگيرد. 
 (مسألة ۳۲۱۸) كسي كه قدرت بر تكّلم دارد، اگر با نوشته و يا اشاره 
زنش را طالق دهد، كفايت نمي كند، اّما كسي كه به جهت الل بودن و امثال 
آن قدرت بر تكّلم ندارد، اگر به قصد انشاء طالق با نوشتن زنش را طالق دهد 
و ديگر شرايط طالق از شاهد و غيره فراهم شود، كفايت مي كند. و اگر بر 
نوشتن قدرت ندارد با اشاره بفهماند و شاهد بگيرد و قصد انشاء كند كفايت 
مي كند، مثل اينكه چادر بر سرش بيندازد و ابراز كند كه او ديگر بيگانه است. 

*  *  *
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فصل دّوم
شرايط طالق
 (مسألة ۳۲۱۹) شرايط طالق عبارتند از :
۱ ) بلوغ، پس طالق كودك صحيح نيست. 
۲ ) عقل، پس طالق ديوانه صحيح نيست. 

۳ ) ُرشد، پس طالق سفيه و ناقص العقل صحيح نيست. 
ــي را مجبور كنند كه زنش را طالق دهد، اين  ۴ ) اختيار، پس اگر كس

طالق باطل است، اگرچه بعد به آن راضي شود. 
 (مسألة ۳۲۲۰) كسي كه از روي اكراه، مثًال براي مدارا كردن با پدر و 
ــر ديگر، زنش را طالق دهد، اين طالق باطل است. ولّي اگر  مادر و يا همس
ــكالت ديگر با رضايت قلبي طالق دهد، طالقش صحيح  براي پرهيز از مش

است. 
۵ ) صيغة طالق را به قصد انشاء بخواند، پس اگر آن را از روي شوخي، 

اشتباهي، يا بدون قصد بر زبان جاري كند، طالق حاصل نمي شود. 
ــد : « اگر من با  ــد نه تعليقي، پس اگر بگوي ــه صورت قطعي باش ۶ ) ب
ــرم از خانه  ــد » يا بگويد : « اگر همس فالني ازدواج كنم پس او مطّلقه باش

بيرون برود مطّلقه باشد » چنين طالقي باطل است. 
ــرط   (مســألة ۳۲۲۱) اگر به چيزي معّلق كند كه در صّحت طالق ش
است، مثًال بگويد : « اگر فالني همسر من باشد پس مطّلقه باشد » يا بگويد 
ــد، پس مطّلقه باشد » بنابر احتياط  ــده باش ــرم از حيض پاك ش : « اگر همس
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واجب باز هم طالق صحيح نيست. 
 (مســألة ۳۲۲۲) در طالق ُخلع و مبارات، اگر به چيزي معّلق كند كه 

از شرايط صحت طالق است، طالق محّقق مي شود. 
۷ ) زن مورد طالق ولو به صورت اجمالي مشّخص باشد، مثًال بگويد: 
ــت » ولّي اگر مشخص نباشد، مثًال بگويد: «  ــرم مطّلقه اس « بزرگترين همس

يكي از همسرانم مطّلقه باشد » طالق واقع نمي شود. 
ــدن رابطة زناشوئي واقع  ــد و پس از پاك ش ۸ ) زن در حال پاكي باش
نشده باشد، پس در حال حيض و نفاس طالق واقع نمي شود، و اگر پس از 

پاك شدن رابطة زناشوئي واقع شده باشد، طالق محّقق نمي شود. 
ــّدت كوتاهي پاك  ــي در اّيام عادت زن براي م  (مســألة ۳۲۲۳) گاه
ــود، در آن فاصله اگرچه زن محكوم به  ــود، سپس دوباره ِرگل مي ش مي ش

طهارت است، ولّي در آن حال باز هم طالقش جايز نيست. 
ــي كه يقين به پاكي دارد، اگر شك كند كه ِرگل   (مســألة ۳۲۲۴) كس
ــي كه يقين به حيض دارد، اگر  ــده يا نه ؟، بنا را بر پاكي مي گذارد، و كس ش
شك كند كه پاك شده يا نه ؟ بنا را ظاهرًا بر حيض مي گذارد، ولّي اگر بعد 

خالف آن كشف شود، حكم تابع واقع است. 
 (مسألة ۳۲۲۵) اگر زن بگويد من ِرگل هستم، پذيرفته مي شود، و اگر 

بگويد پاك شده ام، پذيرفته مي شود. 
 (مسألة ۳۲۲۶) اگر زني بگويد من پاك شده ام، پس او را طالق بدهد، 
ــود. و به  ــپس بگويد من دروغ گفته بودم، اين اّدعا از او پذيرفته نمي ش س
صّحت طالق حكم مي شود، مگر اينكه يقين پيدا شود يا بّينه اقامه شود كه 

اّدعايش راست بوده است. 
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ــت ولّي از حال او آگاه  ــي كه همسرش دور اس  (مســألة ۳۲۲۷) كس
است، يا مي تواند از حال او آگاه شود، همانند كسي است كه حاضر باشد، 
يعني فقط مي تواند در حال پاكي زن او را طالق دهد، ولّي اگر براي اطالع 
از حال او راهي نداشته باشد، هر وقت بخواهد مي تواند او را طالق دهد. 
ــرش در يك محّل زندگي مي كند،   (مســألة ۳۲۲۸) كسي كه با همس
ــدارد، او نيز مي تواند هر وقت بخواهد  ــّي براي اّطالع از حال او راهي ن ول

او را طالق دهد. 
 (مســألة ۳۲۲۹) زني كه در سن حيض ديدن است، ولّي حيض نمي 
بيند، او را « مسترابه » مي گويند، زن مسترابه اي را كه با او نزديكي صورت 
ــه ماه قمري از تاريخ آخرين رابطة زناشوئي،  ــپري شدن س گرفته، پس از س

مي تواند طالق دهد. 
 (مسألة ۳۲۳۰) آغاز سن حيض در زنها، كامل شدن نه سال قمري، و 
پايان سن حيض در زنان قريشي كامل شدن ۶۰ سال و در غير قريشي كامل 

شدن ۵۰ سال قمري مي باشد. 
 (مســألة ۳۲۳۱) در طالق زن مسترابه، فرق نمي كند كه شوهرش با 
ــه ماه  ــد، در هر دو صورت بايد س او در يك محّل زندگي كند يا دور باش

سپري شود. 
ــرايط صّحت طالق در چند مورد   (مســألة ۳۲۳۲) شرط هشتم از ش

ساقط مي شود، كه از آن جمله است :
۱ ) زن در سّن حيض نباشد، به تفصيلي كه در مسألة ۳۲۳۰ گفته شد. 
ــويي حاصل نشده باشد. در اين صورت طالق دادن او  ۲ ) رابطة زناش

حتي در حال حيض صحيح مي باشد. 
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۳ ) زن حامله باشد، اگرچه آثار حاملگي ظاهر نباشد. 
ــي زنش را در حال حيض طالق دهد، يا در   (مســألة ۳۲۳۳) اگر كس
حال پاكي كه رابطة زناشوئي حاصل شده باشد طالق دهد، بعدًا معلوم شود 

كه حامله بوده است، كشف مي شود كه طالق صحيح بوده است. 
 (مســألة ۳۲۳۴) اگر شك كنيم زني بالغ شده يا نه؟ يائسه شده يا نه؟ 
ــت يا نه؟ زناشوئي حاصل شده است يا نه؟ در هر چهار مورد بنا  حامله اس
ــود، مگر اينكه بعد خالف آن كشف شود، كه حكم  ــته مي ش بر عدم گذاش

تابع واقع خواهد بود. 
ــنوند و در  ــاهد عادل، يعني دو مرد عادل صيغة طالق را بش ۹ ) دو ش

مورد گنگ و امثال آن نوشتن و يا اشاره كردنش را ببينند. 
 (مسألة ۳۲۳۵) در احكام نماز جماعت معناي عدالت و راه به دست 

آوردن آن بيان گرديد. 
 (مسألة ۳۲۳۶) عدالت گواهان هنگام استماع صيغة طالق شرط است، 
ــود. چنانكه اگر  ــت آنها از بين برود طالق باطل نمي ش ــس اگر بعد عدال پ
هنگام اجراي طالق عادل نباشند و بعدها عدالت پيدا كنند، كفايت نمي كند. 
 (مســألة ۳۲۳۷) الزم نيست شاهدان طالق، مرد طالق دهنده و يا زن 
ــّخص بودن آنها در واقع كفايت مي  ــده را بشناسند، بلكه مش طالق داده ش

كند. 
 (مســألة ۳۲۳۸) در شهود شرط نيست كه آنها را براي استماع صيغة 
طالق فرا خوانده باشند، پس اگر به صورت تصادفي هم در مجلس اجراي 

صيغة طالق حضور پيدا كنند و آن را استماع كنند، كفايت مي كند. 
 (مسألة ۳۲۳۹) حتمًا بايد دو شاهد عادل شهادت بدهند كه در مجلس 
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اجراي صيغة طالق حضور داشته اند. پس اگر شهادت بدهند مرد در نزد آنها 
اعتراف كرده كه طالق داده است، كفايت نمي كند. پس اگر طالق را بدون 
ــد، بايد يك بار ديگر در حضور دو  ــاهد عادل، اجرا كرده باش حضور دو ش

شاهد عادل، با رعايت ديگر شرايط آن، تكرار نمايد. 
 (مسألة ۳۲۴۰) اگر مرد به كسي وكالت دهد كه صيغة طالق را از طرف 
او اجرا كند، حتمًا بايد عالوه بر وكيل دو شاهد عادل در جلسة طالق حاضر 
ــوهر ) عادل باشد، آيا مي تواند خودش و يا  ل ( ش ــند. اگر شخص موكِّ باش
ولّي او به جاي يكي از دو شاهد عادل قرار بگيرند يا نه ؟ محّل اشكال است. 
 (مسألة ۳۲۴۱) حضور زني كه طالق داده مي شود در مجلس طالق، 
حتي اطالع او از وقوع طالق شرط نيست، چه رسد به رضايت و اجازه او. 

 (مسألة ۳۲۴۲) واقع شدن طالق با چند چيز ثابت مي شود :
۱ ) اّطالع قطعي 

۲ ) گواهي دو شاهد عادل 
۳ ) اّتفاق نظر طرفين 

۴ ) اعتراف شوهر، وكيل يا ولّي او 
ــوهر، يا وكيل و يا ولّي او بگويد كه در فالن   (مســألة ۳۲۴۳) اگر ش
ــود، اگرچه  ــخن او پذيرفته مي ش تاريخ من صيغة طالق را اجرا كرده ام، س

بيش از مّدت عّده از آن تاريخ گذشته باشد. 
ــراد اهل خالف زنش را طالق دهد با   (مســألة ۳۲۴۴) اگر يكي از اف
ــرايطي كه نزد او صحيح است ولّي به اعتقاد ما صحيح نيست، اين طالق  ش
در واقع صحيح نيست، پس اگر خودش به اين طالق ترتيب اثر ندهد، زنش 
مي تواند خودش را در اختيار او قرار دهد، ولّي ما مي توانيم او را به صّحت 
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آن طالق وادار كنيم. 
 (مســألة ۳۲۴۵) بانوي مؤمنه اي كه همسرش او را با شرايطي كه نزد 
ــب اثر داده، عّده  ــد، مي تواند بر آن ترتي ــودش صحيح بوده، طالق بده خ

نگهدارد و بعد از سپري شدن ايام عّده، شوهر كند. 
 (مســألة ۳۲۴۶) ازدواج كردن با زنان مطلقة اهل خالف، پس از اّيام 

عّده مانعي ندارد. 
ــيعه ) زني را كه قبًال طالق داده، مي   (مســألة ۳۲۴۷) فرد مؤمن ( ش

تواند با او ازدواج كند، خواه آن زن شيعه باشد يا سّني. 
 (مسألة ۳۲۴۸) اگر يك نفر از اهل خالف زنش را با شرايط معتبر در 
نزد خود طالق بدهد، و آن زن پس از سپري شدن، عّده شوهر كند، اگر بعد 
آن مرد به مذهب حق ( شيعه ) بگرود، راهي براي بازگشت به آن زن ندارد. 
 (مسألة ۳۲۴۹) اگر يك نفر از اهل خالف زنش را طالق دهد و پيش 
از آنكه آن زن شوهر كند، به مذهب شيعه بگرود، طالقش نافذ نيست و آن 

زن در حبالة نكاح او باقي است. 
 (مســألة ۳۲۵۰) اگر يك نفر شيعه زنش را مطابق شرايط اهل خالف 
طالق بدهد، اين طالق نافذ نيست و او را بر صّحت آن نمي توان وادار نمود. 
ــت، زنش را   (مســألة ۳۲۵۱) اگر يك نفر كافر كه از غير اهل قبله اس
ــالم باطل  ــرايطي كه در آيين خودش صحيح و در آيين اس طالق بدهد با ش
ــود، يا در آيين خود باقي  ــت، خواه بعد مسلمان ش ــت، طالقش نافذ اس اس

بماند، چه زنش شوهر كرده باشد چه نكرده باشد. 
*  *  *
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فصل سّوم
احكام طالق

 (مســألة ۳۲۵۲) هر طالقي كه شرايط هشتگانة يادشده را دارا نباشد، 
چنين طالقي باطل و بدعت مي باشد. 

 (مسألة ۳۲۵۳) طالق صحيح بر دو قسم است :
۱ ) باين

۲ ) رجعي
ــود كه مرد حق  ــه طالقي گفته مي ش ــالق باين ب  (مســألة ۳۲۵۴) ط

بازگشت نداشته باشد، خواه زن عّده داشته باشد يا نه ؟ 
 (مسألة ۳۲۵۵) طالق باين بر چند قسم است :

۱ ) طالق دختر بچه اي كه ُنه سالش كامل نشده است. 
ــيده، يعني اگر قرشي باشد، ۶۰  ــّن يائسگي رس ۲ ) طالق زني كه به س

سال و اگر غير قرشي باشد، ۵۰ سالش كامل شده باشد. 
۳ ) طالق زني كه رابطة زناشوئي مطلقًا ( از پس و پيش ) واقع نشده باشد. 
۴ ) طالق خلعي و مبارات، به تفصيلي كه در فصل پنجم بيان مي شود. 
ــالق دّوم در كنيزان، به تفصيلي كه بيان  ــّوم در بانوان و ط ۵ ) طالق س

خواهد شد. 
ــود كه در آن تا   (مســألة ۳۲۵۶) طالق ِرجعي به طالقي گفته مي ش

هنگامي كه زن در حال عّده است، مرد حّق بازگشت داشته باشد. 
 (مسألة ۳۲۵۷) به جز موارد پنجگانه اي كه در مسألة ۳۲۵۵ گفته شد، 



۶٧٩ .............................................................  أحكام طالق و ملحقات آن 

ديگر طالقها « رجعي » مي باشد. 
 (مسألة ۳۲۵۸) طالق پس از طالق بدون اينكه بازگشتي در بين باشد، 
ــي سه بار پشت سر هم به زنش بگويد: « أْنِت  ــت، پس اگر كس صحيح نيس
طالٌِق » و شرايط صّحت طالق فراهم باشد، اّولي صحيح و بقيه باطل است. 
ــي زنش را طالق دهد، پس باز گردد دوباره   (مســألة ۳۲۵۹) اگر كس

طالق دهد، مانعي ندارد، اگرچه در بين رابطة زناشوئي واقع نشود. 
ــك پاكي« طهر » مانعي ندارد،   (مســألة ۳۲۶۰) اجراي دو طالق در ي
اگرچه بهتر آن است كه پس از بازگشت منتظر تحّيض زن شود و طالق دّوم 
را پس از پاك شدن او اجرا كند. و بهتر از آن اينست كه پس از بازگشت با 
ــوئي برقرار كند، سپس منتظر تحّيض او شود و طالق دّوم را  او رابطة زناش

پس از پاك شدنش اجرا نمايد. همچنين است طالق سّوم. 
 (مسألة ۳۲۶۱) مردي كه زنش را سه بار طالق دهد، ديگر نمي تواند 
به او برگردد، مگر هنگامي كه مرد ديگري با او ازدواج كند، پس اگر طالقش 

بدهد، پس از سپري شدن اّيام عّده، بر شوهر نخستين حالل مي شود. 
 (مسألة ۳۲۶۲) در مسألة فوق، فرق نمي كند كه پس از طالق اول و 
دّوم در عّده رجوع كرده باشد، يا پس از انقضاي عّده با عقد جديد ازدواج 

نموده باشد. 
 (مسألة ۳۲۶۳) در مورد كنيز به جاي طالق سّوم، پس از طالق دّوم بر 
ــوهرش حرام مي شود و شوهرش نمي تواند به او رجوع كند، مگر اينكه  ش
با مرد ديگري ازدواج كند. ولّي چون مسائل مربوط به كنيز در زمان ما مورد 

حاجت نيست، از تفصيل آن پرهيز مي شود. 
 (مسألة ۳۲۶۴) مرد دّومي كه ُمَحلِّل واقع مي شود، يعني زن سه طالقه 
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را بر شوهر قبلي حالل مي كند، با سه شرط او را بر شوهر اّولش حالل مي كند :
۱ ) با ازدواج دائم او را به همسري خود در آورد. 
۲ ) بالغ باشد، و بنابر احتياط واجب اخته نباشد. 

۳ ) با او رابطة زناشوئي پيدا كند و بنابر احتياط واجب الزم است كه از 
راه ُقُبل باشد، ولّي خروج مني شرط نيست. 

ــه طالقه يا كنيز دو طالقه با شرايط ياد شده با   (مســألة ۳۲۶۵) زن س
مرد ديگري ازدواج كند، اگر شوهر دّوم او را طالق بدهد و يا بميرد و يا به 
ــپري شدن اّيام عّده مي تواند با  ــيلة ديگر از او جدا گردد، پس از س هر وس

شوهر قبلي ازدواج كند. 
 (مســألة ۳۲۶۶) به طوري كه ُمَحلِّل اثر سه طالق را از بين مي برد و 
ــوهرش حالل مي كند، اثر يك طالق و دو طالق را  ــه طالقه را بر ش زن س
نيز از بين مي برد، پس اگر مردي زنش را يك بار يا دو بار طالق داده باشد 
ــوهر نخستين حالل  ــود، بر ش و او با مرد ديگري ازدواج كند و از او جدا ش
ــه بار طالقش ندهد، بر او حرام  ــود و تا هنگامي كه پس از محّلل، س مي ش

نمي شود. 
 (مسألة ۳۲۶۷) اگر كسي زنش را سه بار طالق رجعي داد، و او با مرد 
ديگري ازدواج كرد و از او جدا شد، اگر شوهر قبلي بار ديگر او را بگيرد و 

سه بار طالق رجعي بدهد، باز هم احتياج به محّلل پيدا مي كند. 
 (مسألة ۳۲۶۸) پس از طالق ششم، اگر با مرد ديگري ازدواج كند و 
ــوهر قبلي ازدواج كند، اگر سه بار ديگر او را طالق  ــود و با ش از او جدا ش
ــود، و با هيچ راه  ــر او حرام ابدي مي ش ــد، پس از طالق نهم ب ــي ده رجع

ديگري بر او حالل نمي شود. 
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 (مسألة ۳۲۶۹) بنابر احتياط واجب اين حكم به طالق رجعي اختصاص 
ــود.  ــالق نهم بر او حرام ابدي مي ش ــة طالقها، پس از ط ــدارد، و در هم ن
ــرش در اّيام عّده، به معناي  ــت مرد به همس  (مســألة ۳۲۷۰) بازگش
دست برداشتن از طالق و بازگشت به زندگي زناشوئي است و در آن تعبير 
ــوهر، يا وكيل او و يا ولّي او هر تعبيري  ــرط نيست، بلكه ش مخصوصي ش

بگويد كه مفهومش بازگشت به زندگي مشترك باشد، كفايت مي كند. 
 (مســألة ۳۲۷۱) اگر مرد در اّيام عّدة طالق رجعي كاري انجام بدهد 
ــت فهميده شود، كفايت مي كند، مثل اينكه چادر از سرش  كه از آن بازگش
بر دارد و يا به نّيت بازگشت به او دست بزند يا با او رابطة زناشوئي برقرار 
كند براي بازگشت كفايت مي كند و نيازي به عقد جديد ندارد. ولّي اگر اين 
ــت انجام دهد، بازگشت حاصل نمي شود، مگر  كارها را بدون قصد بازگش

در مورد رابطة زناشوئي كه در مسألة بعدي بيان مي شود. 
ــان در اّيام عّده با زني كه او را طالق رجعي   (مســألة ۳۲۷۲) اگر انس

داده، همبستر شود، در اينجا چند صورت است :
ــن كار از روي اراده و اختيار و با توّجه به اينكه او در حال  ــر اي ۱ ) اگ
ــت، اگرچه با اين عمل  ــود، اين به معناي بازگشت اس ــت، انجام ش عّده اس

قصد بازگشت نكرده باشد. 
۲ ) اگر اين كار را بي اراده انجام دهد و يا او را بر اين كار مجبور كنند، 

با اين عمل بازگشت حاصل نمي شود، مگر اينكه قصد بازگشت بكند. 
ــام دهد، ولّي از اينكه او در  ــار انج ــن كار را از روي اراده و اختي ۳ ) اي
ــا تحّقق رجوع با اين عمل محّل  ــد غفلت كند، در اينج عّدة رجعي مي باش
اشكال است و احتياط واجب آنست كه رعايت احتياط كنند، به اين معنا كه 
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يا طالقش دهد و يا قصد رجوع كند. 
 (مسألة ۳۲۷۳) اگر مردي زنش را با شرايط الزم در طالق به صورت 
ــدن ايام عّده بگويد من او را طالق  ــپري ش رجعي طالق دهد و پيش از س
نداده ام، انكار طالق به معناي بازگشت مي باشد، اگرچه نّيت بازگشت نكند. 
 (مســألة ۳۲۷۴) مستحب است انسان هنگام بازگشت شاهد بگيرد، و 
ــاهد نگرفته، بعد شاهد بگيرد، يعني نزد دو شاهد عادل  اگر در آن هنگام ش

اعتراف كند كه او قبًال به همسرش رجوع كرده است. 
ــت، اگر مرد بگويد من رجوع   (مســألة ۳۲۷۵) تا زن در حال عّده اس
كرده ام، سخنش پذيرفته مي شود، ولّي اگر بعد از سپري شدن عّده، اّدعا كند 
كه در اّيام عّده باز گشته است، گفتارش پذيرفته نمي شود، مگر اينكه يقين 
حاصل شود و يا بّينه قائم شود، يعني دو مرد عادل بر آن گواهي دهند و در 

اينجا چيز ديگري جايگزين بّينه نمي شود. 
ــي در اّيام عّده به همسرش رجوع كند، ولّي   (مســألة ۳۲۷۶) اگر كس
ــاهداني بر آن بگيرد و از آنها نيز بخواهد كه مخفي  از او مخفي بدارد، و ش
ــد، در اينجا صّحت  ــدن اّيام عّده، اين خبر به زن نرس ــپري ش بدارند و تا س
چنين بازگشتي محّل اشكال است و بنابر احتياط واجب بايد مراعات احتياط 

كنند، به اين معني كه او را طالق دهد و يا با عقد مجّدد به او باز گردد. 
 (مسألة ۳۲۷۷) اگر مردي به زني كه طالق داده نياز ندارد و نمي خواهد 
با او زندگي كند مكروه است براي تجديد طالق به او بازگشت نمايد. بلكه 
ــازد و شكيبائي پيشه نمايد، تا حق بازگشت  ــتحب است كه او را رها س مس
ــد راه ديگري را پيش روي او  ــايد خداون براي هر دوي آنها باقي بماند، ش
ــته نيست انسان راهي را كه خداوند از روي لطف و كرم  قرار دهد. و شايس



۶٨٣ .............................................................  أحكام طالق و ملحقات آن 

ــوده، آن را با دست خود ببندد و احيانًا تحت تأثير وسوسة  پيش رويش گش
ــت به كاري بزند كه ديگر نتواند آن را جبران نمايد.  ــتابزده دس ــيطان ش ش
ــت زنش را بدون  ــخص مريض مكروه اس  (مســألة ۳۲۷۸) براي ش
رضايت او طالق دهد، پس اگر طالق بدهد، اگر يكي از آنها در ضمن عّدة 
رجعي بميرد از ديگري ارث مي برد، اّما پس از سپري شدن اّيام عّده مرد از 
ــال از تاريخ طالق، از او ارث مي برد،  زن ارث نمي برد، ولّي زن تا يك س

اگرچه طالق باين باشد، مگر در چند مورد :
۱ ) در طول سال مرد بهبودي پيدا كند، سپس مرگش فرا رسد. 

۲ ) پس از تمام شدن عّده با ديگري ازدواج كرده باشد. 
۳ ) طالق با خواهش و رضايت او انجام گرفته باشد. 

۴ ) طالق به صورت ُخلعي يا مبارات باشد. 
*  *  *
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فصل چهارم
احكام عّده

در سه مورد زن بايد عّده نگهدارد :
۱ ـ مرگ شوهر

 (مســألة ۳۲۷۹) هنگام مرگ شوهر، لزوم عّده بر همسر هيچ شرطي 
ندارد، يعني مطلقًا بر او الزم است عّده نگه بدارد، چه هر دو بالغ، يا هر دو 
ــوئي انجام شده باشد يا نه،  ــد، زناش صغير، يا يكي بالغ و ديگري صغير باش

هر دو مسلمان، هر دو كافر، يا يكي مسلمان و ديگري كافر باشد. 
۲ ) گسستن پيوند زناشوئي

ــوئي گسسته   (مســألة ۳۲۸۰) اگر در حال حيات زوجين پيوند زناش
شود، زن بايد عّده نگه بدارد، با شرايطي كه در مسألة ۳۲۸۲ بيان مي شود.

 (مســألة ۳۲۸۱) پيوند زناشوئي با يكي از راههاي زير ممكن است از 
هم بگسلد:

 ۱ ) به وسيلة طالق در عقد دائم. 
۲ ) به سبب سپري شدن مّدت در عقد موّقت. 

۳ ) به وسيلة بخشيدن مّدت در عقد موّقت. 
ــبب فسخ نكاح، به جهت عيوبي كه در مسألة ۳۰۳۴ تا ۳۰۵۶  ۴ ) به س

بيان گرديد. 
ــير دادني كه  ــيله بطالن نكاح، در اثر ارتداد يا پديد آمدن ش ۵ ) به وس
ــألة ۲۹۸۹ گفته شد ) و يا  ــود ( به تفصيلي كه در مس موجب بطالن عقد ش
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هر جهت ديگر. 
 (مسألة ۳۲۸۲) در پنج مورد باال كه پيوند زناشوئي گسسته مي شود، 

به دو شرط زن بايد عّده نگهدارد :
۱ ) زن در سّن حيض باشد، به تفصيلي كه در مسألة ۳۲۳۰ بيان گرديد. 

۲ ) مراسم زناشوئي و نزديكي واقع شده باشد. 
 (مســألة ۳۲۸۳) در موردي كه زناشوئي انجام نشده عّده ندارد، ولّي 
اگر مني مرد در رحم زن راه يافته باشد، الزم است احتياط شود، يعني بنابر 
ــوهر قبلي اش نيز  ــاط واجب در مّدت عّده با ديگري ازدواج نكند و ش احتي

بدون عقد جديد به او رجوع نكند.
۳ ـ وطي به شبهه

ــتباهًا نزديكي كند، يعني با زن   (مســألة ۳۲۸۴) اگر مردي با زني اش
ــود، آن را وطي به  ــد همبستر ش ــرش مي باش نامحرمي به خيال اينكه همس

شبهه مي گويند، اگر زن در سّن حيض باشد بايد عّده نگه بدارد. 
ــي بيند و از  ــلماني كه حيض م ــّدة زن آزاد و مس  (مســألة ۳۲۸۵) ع
ــوهرش طالق گرفته است، آن است كه سه بار حيض ببيند، به اين معني  ش
ــدن دوران پاكي كه در آن طالق گرفته، حايض شود و  ــپري ش كه پس از س
ــّومين حيض  ــود، و با آغاز س ــود، يكبار ديگر حيض ببيند و پاك ش پاك ش

عّده اش پايان مي يابد. 
ــد، اگر پيش از   (مســألة ۳۲۸۶) زن آزاد كافري كه طالق گرفته باش
ــلمان شود، عّده اش با آغاز سّومين  ــپري شدن دّومين دوران پاكي اش مس س
ــلمان  ــض بعد از طالق، پايان مي يابد. بلكه بنابر احتياط واجب اگر مس حي

هم نشود حكمش چنين است. 
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ــت، به اين معني كه پس از   (مســألة ۳۲۸۷) عّدة كنيز دو حيض اس
ــدن اّيام پاكي كه در آن طالق گرفته، حيض ببيند و پاك شود، با  ــپري ش س

آغاز دّومين حيض عّده اش پايان مي پذيرد. 
 (مســألة ۳۲۸۸) عّدة زني كه ازدواج موّقت كرده، و مّدتش سر آمده 
ــده نيز دو حيض است، پس اگر در حال پاكي مدتش تمام  ــيده ش و يا بخش
ــود، عّده اش به اين است كه خون ببيند و پاك شود، هنگامي كه براي بار  ش
ــّده اش پايان مي يابد، ولّي اگر در اّيام حيض مّدتش تمام  دّوم خون ديد، ع
شود، بايد صبر كند تا پاك شود، يكبار ديگر حيض ببيند و پاك شود، با آغاز 

سّومين حيض عّده اش پايان مي پذيرد. 
ــّن حيض است ولّي حيض نمي   (مســألة ۳۲۸۹) زن آزادي كه در س
ــه ماه قمري است، ولو به صورت تلفيق، يعني مثًال از  ــود عّده طالقش س ش

دهم ماه قمري، تا دهم سه ماه ديگر. 
 (مســألة ۳۲۹۰) كنيز و همچنين زني كه ازدواج موّقت كرده، اگر در 

سّن حيض باشند و حيض نشوند، عّده آنها يك ماه و نيم است. 
ــته باشد  ــود، اگر احتمال داش  (مســألة ۳۲۹۱) زني كه حيض نمي ش
ــد، از تاريخ آخرين  ــده باش كه به جهت حامله بودن موّقتًا حيضش قطع ش
ــد به وظيفة  ــال صبر مي كند، اگر حامله باش ــي خود به مّدت يك س نزديك
ــف مي شود كه عّدة او همان  ــد، كش حامله عمل مي كند، و اگر حامله نباش

سه ماه، يا يك ماه و نيم بوده است. 
 (مســألة ۳۲۹۲) زني كه در هر چند ماه يكبار خون مي بيند، اگر بعد 
از طالق تا سه ماه هيچ خون نبيند، با سپري شدن سه ماه عّده اش پايان مي 
ــّومين حيض  ــه بار خون ببيند با آغاز س ــه ماه س پذيرد. و اگر در كمتر از س
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ــه ماه قمري زودتر فرا رسد با آن عّده اش  عّده اش پايان مي يابد. پس اگر س
تمام مي شود و اگر سه بار حيض زودتر واقع شد، با آن عّده اش پايان مي يابد. 
 (مسألة ۳۲۹۳) زن جواني كه هميشه سِر وقت و منّظم خون مي ديد، اگر 
بعد از طالق يك بار خون ببيند و ديگر به علت نامعلومي خونش قطع شود 
و تا آخر سه ماه خون نبيند، بايد از تاريخ طالق تا ُنه ماه قمري انتظار بكشد، 
ــه ماه عّده نگه بدارد، در نتيجه عّدة او يكسال قمري خواهد بود.  ــپس س س
ــي كه وظيفه اش دو بار حيض ديدن است، مانند   (مسألة ۳۲۹۴) كس
زني كه ازدواج موّقت كرده و كنيزي كه طالق گرفته، اگر از هر چند ماه يكبار 
ــود، حتمًا بايد دو بار پاك شود، با آغاز دّومين حيض عّده اش  عادت مي ش
تمام مي شود. و چنين فردي نمي تواند عّده اش را يك ماه و نيم قرار دهد. 
 (مسألة ۳۲۹۵) زن مستحاضه اي كه در طول ماه خونش قطع نمي شود، 
براي تعيين اّيام عادت خود بر اساس آنچه در مسائل ۲۶۲ تا ۲۶۹ گفته شد عمل 
مي كند. چنين زني نبايد در روزهايي كه به عنوان ايام عادت خود برگزيده 
طالق داده شود، بلكه بايد در روزهايي كه در حكم پاكي است طالق داده شود. 
ــده، بنابر احتياط واجب در زن آزاد   (مســألة ۳۲۹۶) در فرض ياد ش
عّده طالقش سه ماه تمام است، ولّي در مورد كنيز و ازدواج موّقت بيشترين 
مّدت را بايد عّده نگهدارد. يعني اگر دّومين حيض را در كمتر از يك ماه و 
نيم ببيند بايد يك ماه و نيم عّده نگه بدارد و اگر دّومين حيض را در بيشتر 

از يك و ماه و نيم ببيند، عّده اش با آغاز دّومين حيض پايان مي يابد. 
 (مسألة ۳۲۹۷) زني كه در يك ماه بيش از دو بار حيض مي بيند، بنابر 

احتياط واجب بايد بر اساس سه ماه و يك ماه و نيم عّده نگهدارد. 
 (مسألة ۳۲۹۸) دختر نوجواني كه به سّن بلوغ رسيده ولّي هنوز عادت 
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نشده، اگر طالق بگيرد و يك ماه از عّده اش بگذرد، آنگاه عادت شود، آن يك 
ماه از عّده اش حساب نمي شود، بلكه بايد با سه بار عادت شدن عّده نگه دارد. 
 (مسألة ۳۲۹۹) هر كسي كه حيض نمي شود وظيفه اش سه ماه يا يك 
ماه و نيم عّده نگه داشتن بود، اگر تصادفًا در وسط عّده اش حيض ببيند، بنابر 
احتياط واجب الزم است عّده اش را بر اساس سه حيض و دو حيض قرار دهد. 
ــد، و لذا عّده اش را با عادت   (مســألة ۳۳۰۰) كسي كه حيض مي ش
ماهانه آغاز كرده، ولّي بعد عادتش قطع شد، آنچه را بر اساس عادت ماهانه 
سپري كرده، رها مي كند، بر اساس ماهها ( سه ماه يا يك ماه و نيم ) عّده اش 
را از نو آغاز مي كند، مگر اينكه در سنين باال باشد و قطع شدن عادت به باال 
بودن سّن مستند شود. در اين صورت آنچه از عّده اش سپري شده به قّوت 
خود باقي است، پس اگر يك بار خون ديده، دو ماه نيز عّده نگه مي دارد تا سه 
ماهش كامل شود، اگر دو بار خون ديده، يك ماه ديگر نيز عّده نگه مي دارد. 
 (مسألة ۳۳۰۱) اگر فرض ياد شده در ازدواج موّقت و يا در مورد كنيز 
اّتفاق بيفتد، بايد گذشته را رها كرده، يك ماه و نيم ديگر از نو عّده نگهدارد. 
 (مسألة ۳۳۰۲) اگر زن حامله از شوهري كه از او حامله است طالق 
بگيرد، تا فرا رسيدن زايمان عّده نگه مي دارد، اگرچه يك لحظه پس از طالق 

اتفاق بيفتد. 
 (مســألة ۳۳۰۳) در زايمان كه موجب پايان يافتن عّده مي شود، فرق 
ــت كه بچه سالم به دنيا بيايد و يا به صورت سقط دفع شود، آنچه الزم  نيس

است آنست كه معلوم شود آنچه سقط شده مبدء نوزاد آدمي بوده است. 
 (مسألة ۳۳۰۴) زن حامله اي كه طالق گرفته، اگر به بيش از يك بچه 
حامله باشد، با اّولين زايمان عّده اش سپري مي شود و شوهرش حق رجوع 



۶٨٩ .............................................................  أحكام طالق و ملحقات آن 

ندارد، ولّي تا بچة بعدي به دنيا نيايد، حق ازدواج با شوهر ديگر ندارد. 
ــت، پس از   (مســألة ۳۳۰۵) زني كه ازدواج موّقت كرده و حامله اس
ــدن مّدت آن، بنابر احتياط واجب بايد بيشترين مّدت را، از زمان  ــپري ش س

عّده و وقت زايمان، عّده نگه دارد. 
 (مسألة ۳۳۰۶) اگر زني در ازدواج دائم بدون طالق از شوهرش جدا 
ــخ در عيوب، يا بطالن نكاح به سبب پديدار شدن  ــود، مثًال به وسيلة فس ش
ــه بار پاك شدن،  ــت، يعني : س يكي از عوامل تحريم، عّدة او عّدة طالق اس

يا سه ماه، و يا زايمان. 
 (مسألة ۳۳۰۷) اگر موجبات فسخ و يا بطالن نكاح در ازدواج موّقت 
ــدن، يا يك ماه و  ــد آيد، عّدة او همان عّدة عقد موّقت ( دو بار پاك ش پدي

نيم ) مي باشد. 
ــرش بميرد، عّدة او در هر حال چهار   (مســألة ۳۳۰۸) زني كه همس
ــت، مگر زن حامله، اگر عّدة او بيشترين مّدت، از زايمان و  ماه و ده روز اس
چهار ماه و ده روز مي باشد. يعني اگر در كمتر از مّدت ياد شده زايمان كند 
بايد تا پايان مّدت ياد شده عّده نگهدارد، و اگر پس از آن مّدت زايمان كند، 

عّده اش تا هنگام زايمان امتداد مي يابد. 
 (مســألة ۳۳۰۹) زني كه در حال عّدة باين است، اگر شوهرش بميرد 
همان عّدة خودش را به پايان مي رساند و عّدة وفات نگه نمي دارد. ولّي اگر 

در عّدة رجعي باشد، بايد عّده وفات نگه دارد. 
 (مســألة ۳۳۱۰) زني كه در عّدة رجعي شوهرش بميرد و چهار ماه و 
ــد، مانند زني كه در  ــده باش ده روز عّده نگهدارد ولّي عّده طالقش تمام نش
ــاط واجب بايد تا آن وقت عّده را  ــود، بنابر احتي چند ماه يكبار ِرگل مي ش
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امتداد دهد. 
 (مســألة ۳۳۱۱) بر زن آزاد، بالغ و عاقل، كه شوهرش بميرد، واجب 
است در طول عّدة وفات ترك آرايش كند، يعني از به كار بردن عطر و زينت 

در بدن و لباس خود پرهيز كند. 
ــانه زدن گيسوان، و گرفتن  ــتن بدن و لباس، ش  (مســألة ۳۳۱۲) شس
ــائل بهداشتي كه عرفًا زينت محسوب نمي شود،  ناخنها و رعايت ديگر مس

در اّيام عّدة وفات مانعي ندارد. 
 (مسألة ۳۳۱۳) سرمه كشيدن اگر براي زينت نباشد، بلكه از روي نياز 
ــد، و يا در ميان آنها مرسوم باشد و در عرف آنها آرايش به شمار نيايد،  باش

مانعي ندارد. 
ــد، معصيت كرده  ــر زن در عّدة وفات آرايش كن  (مســألة ۳۳۱۴) اگ

است، ولّي عّده اش باطل نمي شود. 
ــات را در خانة خود، يا در هر   (مســألة ۳۳۱۵) زن مي تواند عّدة وف
ــد، يعني در هر  ــپري كن ــه بخواهد، حتي در خانه هاي متعّدد س ــه اي ك خان

خانه اي مّدتي بماند. 
 (مسألة ۳۳۱۶) بيرون رفتن زن در عّدة وفات جايز، ولّي مكروه است، 
مگر اينكه از روي نياز، يا براي انجام وظيفه، اداي حق و كار خيري باشد. 
 (مسألة ۳۳۱۷) آنچه در ميان عوام شايع است كه زن بايد در اّيام عّدة 
ــراپرده اختفا، مستقر شود و حّتي از معاشرت  ــة عزلت و س وفات، در گوش

مجاز نيز پرهيز كند، ريشة شرعي ندارد. 
 (مسألة ۳۳۱۸) در وطي به شبهه، يعني در مورد زني كه از روي اشتباه 
با او نزديكي حاصل شده، عّده الزم است و عّدة او به مقدار عّدة طالق يك 
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زن آزاد است، يعني سه بار پاك شدن و يا سه ماه، به تفصيلي كه در مسألة 
۳۲۸۵ بيان گرديد.

 (مســألة ۳۳۱۹) ميزان در تحّقق وطي به شبهة آن است كه اين عمل 
ــده باشد و عمدًا قصد گناه نكرده باشد،  ــتباه مرد انجام ش در اثر غفلت و اش

اّما اشتباه كردن زن در اين مسأله تأثير ندارد. 
ــرار گرفته، اگر  ــبهه ق ــي كه در مورد وطي به ش  (مســألة ۳۳۲۰) زن
ــرش با او نزديكي كند، بلكه  ــته باشد، در مّدت عّده نبايد همس همسر داش
ــرش از او دوري گزيند و به هيچ وجه از او  بنابر احتياط واجب بايد همس
كامجويي به عمل نياورد، و اگر مجرد باشد در اين مّدت حق ازدواج ندارد. 
ــتبرا ندارد،   (مســألة ۳۳۲۱) زني كه زنا كرده عّده ندارد و نياز به اس
ــت كه از آن آب آلوده استبرا نمايد، به ويژه در صورتي كه  اگرچه بهتر آنس

با همان شخص بخواهد ازدواج نمايد. 
 (مسألة ۳۳۲۲) آغاز عّدة وفات از لحظه اي است كه زن از درگذشت 
همسرش آگاه شود، نه از لحظة وفات، خواه شوهرش در وطن مرده باشد يا در سفر. 
 (مســألة ۳۳۲۳) بنابر احتياط واجب در مورد كنيز و دختر خردسالي 
ــت و همچنين در موردي كه فاصلة مرگ  كه ترك زينت بر آنها واجب نيس
ــدن زن از مرگ او اندك باشد نيز عّدة وفات از لحظة آگاه  ــر و آگاه ش همس

شدن همسر آغاز مي شود. 
ــبهه از لحظه ايست كه شبهه بر   (مســألة ۳۳۲۴) آغاز عّدة وطي به ش
طرف شود و حقيقت حال معلوم گردد، نه از تاريخ آخرين رابطة جنسي. 

ــخ نكاح، سرآمدن مّدت يا   (مســألة ۳۳۲۵) در مورد عّدة طالق، فس
ــدن آن ( در عقد موّقت )، آغاز عّده از لحظه ايست كه سبب آن  ــيده ش بخش
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واقع شده باشد، اگرچه زن پس از سپري شدن عّده آگاه گردد. 
 (مسألة ۳۳۲۶) به جز طالق رجعي كه شرح آن در مسألة ۳۲۵۶ گفته 

شد، ديگر عّدهها باين هستند، يعني شوهر در آنها حق رجوع ندارد. 
 (مسألة ۳۳۲۷) در طالق رجعي تا هنگامي كه عّدة طالق تمام نشده، 

همة احكام زوجّيت پابرجا مي باشد و درنتيجه :
۱ ) شوهر نمي تواند در آن مّدت با خواهر او ازدواج كند. 

۲ ) اگر او زن چهارم شوهر باشد، نمي تواند در آن مّدت با زن پنجمي ازدواج كند. 
۳ ) اگر يكي از آنها ( شوهر يا همسر ) در مّدت عّده بميرد، از يكديگر 

ارث مي برند. 
۴ ) شوهر بدون اجازة او مي تواند با او نزديكي كند. 

۵ ) اگر از او بخواهد كه همبستر شوند، بر او واجب است كه اطاعت كند. 
ــكار كند،  ۶ ) زن مي تواند براي او آرايش كند و زينتش را براي او آش

بلكه مستحب هم هست. 
۷ ) نفقه و محّل سكونت او در اين مّدت بر عهدة شوهر است.

ــوهر تا سپري شدن مّدت عّده نمي تواند او را از خانه اش بيرون  ۸ ) ش
كند، يا وادار كند جدا از او زندگي كند، مگر در صورتي كه عمل ناشايست 

مرتكب شود. 
منظور از كار ناشايست بنابر احتياط واجب منحصر به اقوال و يا افعال 

مربوط به مسائل جنسي مي باشد. 
 (مسألة ۳۳۲۸) در طالق باين رشتة زوجّيت به طور كّلي گسسته مي 
شود و آن مرد نسبت به آن زن در حكم بيگانه است، فقط يك استثنا هست 
و آن اينست كه اگر مردي در حال بيماري زنش را طالق دهد، اگر تا يكسال 
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بميرد زن از او ارث مي برد، به تفصيلي كه در مسألة ۳۲۷۸ بيان گرديد. 
 (مسألة ۳۳۲۹) اگر انسان با زني ازدواج موّقت كند، بايد بنابر احتياط 

واجب در مّدت عّدة او با خواهرش ازدواج نكند. 
 (مسألة ۳۳۳۰) اگر انسان اشتباهًا با مادر زن و يا خواهر زنش نزديكي 
ــبهة آنها از  ــت در مّدت عّدة وطي به ش ــر احتياط واجب الزم اس ــد بناب كن

همسرش دوري گزيند. 
 (مســألة ۳۳۳۱) اگر مردي همسرش را طالق رجعي بدهد و در اّيام 
عّده به او برگردد و پيش از آنكه با او نزديكي كند، دوباره او را طالق دهد، 
بر زن واجب است عّده اش را از نو آغاز كند، به پايان بردن عّدة اّولي كفايت 

نمي كند و طالق دّوم نياز به عّدة كامل دارد. 
 (مســألة ۳۳۳۲) زني كه در حال عّده است، نسبت به مردي كه از او 
ــكل عّده ندارد، پس مي تواند در حال عّدة باين با او  ــته، مش عّده نگه داش
ازدواج كند، به شرط اينكه از جهت ديگر بر او حرام نباشد، مانند عّدة طالق 

ُخلعي، عّدة عقد موّقت و عّدة وطي به شبهه و امثال آنها. 
 (مسألة ۳۳۳۳) اگر انسان با همسر قبلي خود هنگام عّده ازدواج كند 
ــد،  ــي كند طالقش بدهد، و يا مّدتش را به او ببخش ــش از آنكه نزديك و پي
ــخص ديگري نمي تواند ازدواج كند.  ــيده با ش تا عّدة قبلي او به پايان نرس
ــوال مّدتش سپري شده، و مي بايست يك ماه و  پس اگر زني در اّول ماه ش
ــر قبلي اش با او ازدواج كند و پيش از نزديكي  نيم عّده نگه دارد، اگر همس
طالقش دهد، تا نيمة ماه ذيقعده نمي تواند با فرد ديگري ازدواج كند، يعني 

بايد آن يك ماه و نيم را به پايان برساند. 
*  *  *



.......................................................................... توضيح املسائل  ۶٩۴

فصل پنجم
احكام طالق ُخلع و مبارات

طالق خلعي و طالق مبارات دو نوع از اقسام طالق هستند كه بر مبناي 
ــش مالي به اين منظور انجام مي شود. در اين  ــوهر و بخش تقاضاي زن از ش
ــوهر از همسر، به عنوان اجابت خواستة او و بر آوردن  دو طالق، جدائي ش

خواهش او جامه عمل مي پوشد. 
 (مســألة ۳۳۳۴) در طالق ُخلعي و مبارات، همة شرايط طالق، كه در 
مسألة ۳۲۱۹ تا ۳۲۳۵ بيان شد، شرط است و عالوه بر آنها الزم است زن بالغ 
و عاقل باشد و كسي او را براي مطالبة طالق و بذل مال مجبور نكرده باشد. 
ــت زن از پيوند زناشوئي   (مســألة ۳۳۳۵) در طالق ُخلعي شرط اس
ــوهرش را ادا كند و نسبت به او  ــد، به گونه اي كه نتواند حق ش ناراضي باش
ــاوز كرده به معصيت بيفتد، يا براي او خطر ايجاد كرده، همواره با او در  تج

جنگ و ستيز باشد. 
 (مســألة ۳۳۳۶) اگر زن نسبت به پيوند زناشوئي ناراضي هست، ولّي 
به جهت پايبندي به احكام شرع، يا به دليل اصالت خانوادگي حقوق شوهر 
ــوهر كوتاهي مي كند، ولّي به  را رعايت مي كند، و يا اگر در اداي حقوق ش
جنگ و ستيز برنمي خيزد، اين مقدار نارضايتي مجّوز طالق ُخلعي نمي شود. 
ــوهر  ــري او را وادار كند كه با ش ــخص ديگ  (مســألة ۳۳۳۷) اگر ش
ناسازگاري كند و جنگ و جدال راه بيندازد، ولّي اين كار مطابق تشخيص و 

برخاسته از صميم قلب نباشد، براي طالق ُخلعي مجّوز نمي شود. 
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 (مسألة ۳۳۳۸) اّما طالق مبارات در مواردي است كه زن و شوهر هر 
ــند، اگرچه به مرحله تجاوز به حق و  ــبت به يكديگر تنفر داشته باش دو نس

كوتاهي از اداي وظيفه نرسيده باشد. 
 (مسألة ۳۳۳۹) طالق خلع و مبارات براي جبران برخي از مشكالت 
ــوئي متنفر باشند، جايز  ــي از پيوند زناشوئي، بدون اينكه از اصل زناش ناش
نيست، مثل اينكه انجام برخي از كارهاي زناشوئي، يا مسافرت به همراه شوهر 
ــخت باشد، اينها مجّوز طالق نمي شوند.  ــرت با اقوام او بر زن س و يا معاش
 (مســألة ۳۳۴۰) طالق خلع و مبارات براي مشكالت خارج از رابطة 
ــادت قبيلگي، ترس از ظالم و  ــوئي، مانند اصرار فاميل زن، عرف و ع زناش

امثال آنها هرگز جايز نيست. 
 (مســألة ۳۳۴۱) بر مرد حرام است نسبت به حقوق همسرش تعدي 
كند و بر او سخت بگيرد تا او ناگزير شود مالي را به او بخشيده، خود را از 
دست او رها سازد. اين شيوه سوء استفاده از ضعف و ناتواني زن، از بدترين 

اقسام ظلم مي باشد. پيامبر اكرم J در اين رابطه مي فرمايد :
ــرش را بيازارد تا او دست نزنيد تاوان بدهد و جانش را  « هركس همس
ــازد، خداوند مّنان جز آتش جهنم عقوبت ديگري را براي او انتخاب  رها س
ــود، آن گونه كه براي يتيم  ــمگين مي ش نمي كند، كه خداوند براي زن خش

خشمگين مي شود ... ». 
ــي كه همسرش را بيازارد تا  ــيد كه خدا و پيامبرش از هر كس « آگاه باش

او تاوان بپردازد و خود را رها سازد، بيزاري مي جويند ». 
 (مســألة ۳۳۴۲) اگر شخص سومي در ميان زن و شوهر مداخله كند 
ــوهر ببخشد، از او  ــويق و يا وادار كند كه مالي را به ش و زن را تحريك، تش
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ــمول بيان رسول اكرم J است كه در ذيل  مطالبة طالق نمايد، او نيز مش
مسألة فوق نقل گرديد. 

 (مســألة ۳۳۴۳) اگر شوهر با فريب نفس و نيرنگ شيطان و يا تحت 
ــخت بگيرد و او ناگزير شود چيزي را به  ــرش س تأثير فرد ديگري بر همس
ــت طالق نمايد، اين مال بر شوهر حالل نمي شود و  ــد و درخواس او ببخش
ــازگاري آنها به حّدي  طالق ُخلع يا مبارات تحقق نمي يابد، مگر اينكه ناس
برسد كه مجّوز طالق ُخلع و مبارات بشود ( به نحوي كه در مسألة ۳۳۳۵ و 
ــد ). و در هر صورت كسي كه مسّبب چنين رويدادي بشود،  ۳۳۳۸ گفته ش

مرتكب گناه بزرگي شده است. 
 (مسألة ۳۳۴۴) مالي كه در اين طالقها بذل مي شود بايد چيزي باشد 
ــد، از قبيل عين، منفعت يا حق باشد،  ــرعًا معامله كردن با آن جايز باش كه ش

نه از قبيل شراب و خوك. 
ــود بايد معين  ــه در مقابل طالق بذل مي ش  (مســألة ۳۳۴۵) مالي ك
باشد، پس اگر بگويد : يكي از اين دو لباس، يا هر چه را شوهر بعد بگويد 
بخشيدم، كافي نيست. اّما اگر در واقع مشخص باشد ولّي بيان نشود، مانعي 
ــت بگيرد و مقدارش را نگويد و  ــته پول را در دس ندارد. مثل اينكه يك بس

اظهار كند كه اين پول را بخشيدم، كافي است. 
ــود از نظر كم يا   (مســألة ۳۳۴۶) مالي كه در مقابل طالق بذل مي ش
ــت بر  ــروط اس زياد بودن حّد معيني ندارد، جز اينكه در طالق مبارات مش

اينكه از مقدار مهريه بيشتر نباشد. 
ــد بايد ملك خودش باشد و يا بر   (مســألة ۳۳۴۷) آنچه زن مي بخش
ــد،  ــده بگيرد، و نمي تواند مال ديگري را بذل كند، اگرچه او راضي باش عه
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مگر اينكه قبًال آن را مالك شود، سپس بذل كند. 
ــت طالق به بذل  ــالق خلع و مبارات الزم اس  (مســألة ۳۳۴۸) در ط
ــول در عقود مربوط به  ــد، همانگونه كه قب ــد و مبتني بر آن باش مربوط باش
ــوهر از رضايت همسر به بذل، و يا  ــت، آگاهي ش ايجاب و مبتني بر آن اس
ــت فالن مقدار به او بذل كند، كفايت نمي كند،  خبر دادن زن كه حاضر اس
بلكه بايد بذل واقع شود، آنگاه طالق بر اساس در خواست او انجام پذيرد. 
 (مســألة ۳۳۴۹) در طالق خلع و مبارات، صيغة طالق را به دو قسم 

مي توان جاري نمود :
ــتفاده از واژة طالق، مانند : « أنِت طالٌق عيل مـا َبَذْلِت » يا «  ــا اس ۱ـ  ب

فالنُة طالٌق عيل ما َبَذَلْت ». 
ــر عبارت ديگري كه حكايت از  ــتفاده از واژه طالق، با ه ۲ ـ بدون اس
جدائي و گسستن رشته زناشوئي داشته باشد، مشروط بر اينكه عنوان فسخ 

نكاح را در بر نگرفته باشد. مثًال :
ــالق خلعي بگويد : « َخَلعتِك عيل كـذا »، « أنِت خمتلعٌة عيل  ۱ ) در ط

كذا » يا « خلعُت فالنَة عيل كذا ». 
۲ ) در طالق مبارات بگويد : « بارأُت فالنَة عيل كذا » يا « بارأتِك عيل كذا ». 
ــر دو بگويد : « فارقتِك عيل كذا »، « فارقُت فالنَة عيل كذا »  ۳ ) در ه

يا « تركتِك عيل كذا »، « تركُت فالنَة عيل كذا ». 
۴ ) زن در مقام بذل بگويد : « اِخلعني عيل كذا »، « باِرئِني عيل كذا »، 
ــوهر نيز  « لَك كذا و اخعلني »، « لَك كذا بارئني »، « لَك كذا فارقني ». ش
در مقابل به قصد انشاء طالق خلعي يا مباراتي بگويد : « رضيُت بذلك ». 

روي اين بيان شرط نيست كه اعالم جدايي ابتداءًَا از طرف شوهر باشد 
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و نيازي به آوردن واژة طالق نيست، اگرچه بهتر است كه در همة تعبيرهاي 
ــوق پس از تحقق يافتن خلع و مبارات صيغة طالق را جاري كرده بگويد  ف

: « أنِت طالٌق » يا « فالنُة طالٌق ».
ــاء هر يك از صيغه هاي ياد شده بايد   (مســألة ۳۳۵۰) به هنگام انش
ــاهد عادل حضور داشته  ــرايط طالق موجود باشد، مثًال حتمًا بايد دو ش ش
ــوئي رخ  ــد و در آن دوران پاكي رابطة زناش ــند و زن در حال پاكي باش باش

نداده باشد. به تفصيلي كه در مسألة ۳۲۱۹ تا ۳۲۳۴ بيان گرديد. 
 (مســألة ۳۳۵۱) در طالق خلع و مبارات، مباشرت زن و شوهر شرط 
ــت  ــت، بلكه وكيل زن مي تواند از طرف او بذل را انجام داده، درخواس نيس

طالق نمايد و وكيل مرد از طرف او صيغة طالق را جاري سازد. 
ــارات تا هنگامي كه زن در حال   (مســألة ۳۳۵۲) در طالق خلع و مب

عّده است، مي تواند به دو شرط از بخشش خود برگردد :
ــوهر باقي باشد، پس اگر آن به  شــرط اّول اينكه : آن مال در دست ش
ــت او بيرون رفته باشد، ديگر  ــيلة فروش، هبه، وقف و امثال آنها از دس وس
ــت كه مال مورد  ــت. و اين در صورتي اس ــت از بين رفته اس زمينة بازگش
ــش عين خارجي باشد، مثل لباس و فرش و ظرف مشّخص، ولّي اگر  بخش
كلي باشد، مثًال مقداري پول باشد و شوهر آن را خرج كرده باشد آيا موظف 
ــكال است، بنابر  ــت كه به آن مقدار پول ديگري به او بپردازد ؟ محّل اش اس

احتياط واجب الزم است احتياط ترك نشود. 
شرط دّوم اينكه : راه بازگشت مرد به زناشوئي مجّدد باز باشد و براي 

اين كار دو شرط هست :
ــد كه اگر چيزي نبخشيده بود طالقش رجعي  ــرايطي باش  ۱ـ  زن در ش
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مي شد، يعني مثًال طالق سوم نباشد. 
ــت مرد پيش نيامده باشد، از قبيل ازدواج با خواهر  ۲ ـ مانعي از بازگش
آن زن، ازدواج با زن چهارم دائمي، شير دادن آن زن، زِن صغيرة آن مرد را، 

كه برگردد و مادر زن او بشود، و امثال آنها. 
 (مسألة ۳۳۵۳) در بازگشت زن از بخشش خود شرط سومي نيز الزم 
ــت بردارد و از آنچه در  ــوهر دس ــت و آن اينكه : از تعّدي به حقوق ش اس

گذشته انجام داده به درگاه حضرت احديت توبه نمايد. 
*  *  *
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فصل ششم
احكام ِظهار

« ِظهار » آنست كه مردي همسر و يا كنيزش را به قصد حرام كردن آن 
بر خويش، به يكي از محارم خود تشبيه كند، به تفصيلي كه بيان خواهد شد. 
« ِظهار » يكي از بدعتهاي زمان جاهلّيت است و چون متضّمن تحريم 
ــت كه خداوند آن را حالل كرده، از نظر خداوند متعال كار زشت  چيزي اس

و نكوهيده است، چنانكه در قرآن كريم آمده است :
ْم إِالَّ  َهاُهتُ َهاِهتِـمْ إِْن ُأمَّ ا ُهـنَّ ُأمَّ ن نَِّسـائِِهم مَّ ِذيـنَ ُيَظاِهـُروَن ِمنُكم مِّ Pالَّ

:(۱)Oَن اْلَقْوِل َوُزورًا ْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكرًا مِّ ُ ْم َوإِهنَّ ئِي َوَلْدَهنُ الالَّ
« آن عّده از شما كه با زنهاي خود ظهار مي كنند، آنها مادرانشان نيستند، 
مادران آنها تنها كساني هستند كه آنها را زائيده اند. آنها سخنان زشت و باطل 

بر زبان مي آورند ». 
ــان آنها را ملزم مي كند تا هنگامي كه  خداوند مّنان از باب كيفر گفتارش

كفاره نداده اند از همسران خود دوري گزينند.(۲) 
ــت افراد با ايمان در كردار و گفتار خود بسيار دقيق باشند  ــته اس شايس
ــرايطي اجتناب ورزند و همواره مؤّدب به آداب  و از آداب جاهلي در هر ش
ــالمي باشند تا خود را در تنگنا قرار ندهند و به  الهي و متخّلق به اخالق اس

حقوق ديگران تجاوز نكنند. 

(۱) سورة مجادله ( ۵۸ )، آية ۲ .
(۲) كفاره ظهار چنانكه در فصل كّفارات بيان مي شود : آزاد كردن يك برده است، اگر ممكن 

نباشد دو ماهروزه، اگر ممكن نباشد اطعام ۶۰ تن فقير مي باشد. 
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 (مسألة ۳۳۵۴) ظهار فقط از طرف مرد واقع مي شود و اگر زن چنين 
تشبيه ناروائي را بر زبان براند، شوهرش بر او حرام نمي شود. 

ــويي با   (مســألة ۳۳۵۵) صيغة ظهار بايد به قصد تحريم رابطة زناش
ــد، پس اگر آن را به عنوان كنايه از طالق بر زبان  ــتة زناشويي باش حفظ رش
ــود و نه ظهار. و اگر آن را به عنوان تهديد  جاري كند، نه طالق واقع مي ش

زن به دوري، نه به قصد تحريم بگويد، اثري بر آن مترّتب نمي شود. 
ــت كه مردي به قصد تحريم همسرش بر   (مســألة ۳۳۵۶) ظهار آنس
ــتن بگويد : « أنِت عيل كظهِر اّمي ». و يا هر تعبيري كه اين تشبيه را  خويش
برساند، مثًال بگويد : « أنِت عيل ظهُر اّمي »، « أنِت مّني كظهِر اّمي »، « أنِت 
حـراٌم عـيل كظهـِر اّمي » و يا هر تعبير ديگري كه اين مفهوم را ادا كند. و يا 

به جاي « أنِت » : « ِهي » يا « ُفالنُة » بگويد. 
 (مسألة ۳۳۵۷) در ظهار اگر به جاي مادر، خواهر، عّمه، خاله و يا هر 
ــببي يا شيري بر او حرامست، بر زبان  ــيلة نسبي، س عنوان ديگري كه به وس

بياورد، ظهار واقع مي شود. 
ــوان محرمّيت بر زبان جاري   (مســألة ۳۳۵۸) در ظهار حتمًا بايد عن
شود مانند مادر، خواهر و امثال آنها و اگر به جاي عنوان، نام يكي از محارم 
ــود را بر زبان آورد، مثًال بگويد : « أنِت عيل كظهِر هنٍد » و هند نام مادر  خ

و يا خواهرش باشد، ظهار محّقق نمي شود. 
ــوان ديگري بر زبان جاري   (مســألة ۳۳۵۹) اگر به جاي « َظهر » عن
ــبيه  ــت، پا، يا هر عضو ديگري از اعضاي مادرش تش كند، مثًال او را به دس
ــبيه كند، مثًال بگويد : « أنِت عيل َكُأّمي » ظهار واقع  كند، و يا به خود او تش

مي شود. 
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ــبيه جاري سازد، مثًال به   (مســألة ۳۳۶۰) اگر صيغه ظهار را بدون تش
قصد ظهار بگويد : « أنِت عيل حراٌم » ظهار واقع نمي شود. 

 (مســألة ۳۳۶۱) ظهار بايد مطلق باشد، پس اگر مشروط به چيزي يا 
مقّيد به زماني باشد، ظهار واقع نمي شود. مثل تعبيرهاي زير :

۱ ) أنِت عيل كظهِراّمي ايل شهٍر ( ... تا يك ماه ). 
۲ ) أنِت عيل كظهِراّمي من يوم اجلمعة ( ... از روز جمعه ). 

۳ ) أنـِت عـيل كظهِراّمـي اِن خرجِت من الـّداِر ( ... اگر از خانه بيرون 
بروي ). 

امُء ( ... اگر باران ببارد ).  ۴ ) أنِت عيل كظهِراّمي اِن أمطرِت السَّ
ــد و از روي اختيار   (مســألة ۳۳۶۲) ظهار كننده بايد بالغ و عاقل باش
انجام دهد، پس اگر از روي اجبار يا به خاطر خشنودي ديگري ـ چون مادر 
يا همسر ديگر ـ و يا براي فرار از مشكالت آن را بر زبان آورد، ظهار واقع 

نمي شود. 
 (مســألة ۳۳۶۳) ظهار اگر از روي خشم و احساسات ـ بدون تأّمل ـ 

و يا به قصد ايذا و اذّيت همسر باشد، واقع نمي شود. 
 (مســألة ۳۳۶۴) ظهار در مورد زن دائمي و زن موّقت واقع مي شود، 
ولّي در مورد زن نامحرم واقع نمي شود، اگرچه آن را به ازدواج با او معّلق 

كند. 
 (مسألة ۳۳۶۵) در ظهار شرايطي است كه از آن جمله است :

۱ ) بايد دو شاهد عادل وجود داشته باشند. 
۲ ) زن بايد در حال پاكي باشد. 

ــده باشد، در مورد زني  ــويي برقرار نش ۳ ) بايد در آن پاكي رابطة زناش
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كه در سن حيض است و حيض نمي بيند، مطابق مسألة ۳۲۳۰ رفتار شود. 
۴ ) در مورد همسر عقد بسته اي كه مراسم زناشويي انجام نيافته، ظهار 
واقع نمي شود. در ظهار حتمًا بايد نزديكي انجام شده باشد ـ ولو از طريق 

دبر ـ . 
 (مســألة ۳۳۶۶) احكام طالق غايب كه در مسألة ۳۲۲۷ گفته شد، آيا 
ــكال است بنابر احتياط  ــود يا نه ؟ محّل اش در مورد ظهار نيز جاري مي ش

واجب، رعايت احتياط شود. 
 (مسألة ۳۳۶۷) هنگامي كه ظهار با شرايط ياد شده انجام پذيرفت، تا 
هنگامي كه كفارة ظهار را پرداخت نكرده، نزديكي كردن با آن زن بر شوهر 
حرام است، ولّي ديگر كامجوئيها مانعي ندارد، پس از اداي كّفاره حكم ظهار 

برداشته مي شود. 
ــا او نزديكي كند، معصيت   (مســألة ۳۳۶۸) اگر پيش از اداي كّفاره ب
كرده، و بايد كّفارة ديگري براي آن عمل بپردازد و اگر اين كار تكرار شود، 

به همان تعداد كّفاره نيز تكرار مي شود. 
ــده، اگر به وسيلة طالق و امثال آن   (مســألة ۳۳۶۹) زني كه ظهار ش
ــري ظهار كننده خارج شود، حكم ظهار منحل مي شود و كّفاره اش  از همس
ساقط مي شود، و اگر پس از تمام شدن عّده با او ازدواج مجّدد برقرار نمايد 
رابطة زناشوئي آنها جايز است و كّفاره ندارد، ولّي اگر در وسط عّده رجوع 

كند، حكم ظهار به قّوت خود باقي است و كّفاره اش ساقط نمي شود. 
 (مســألة ۳۳۷۰) اگر ظهار كننده كفاره بدهد، مشكل برطرف مي شود 
ــع صبر مي كند و اگر  ــس اگر زن بخواهد به آن وض ــر كّفاره ندهد، پ و اگ
ــه ماه كّفاره ندهد، زن مي  ــه ماه به او مهلت مي دهد، اگر تا س ــت س نخواس
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ــكايت ببرد. و حاكم شرع او را وادار مي كند كه يا  ــرع ش تواند نزد حاكم ش
كّفاره بدهد و يا او را طالق دهد. 

ــاره و طالق امتناع كند، حاكم   (مســألة ۳۳۷۱) اگر ظهار كننده از كّف
ــخت مي گيرد كه  ــرع در صورت امكان ـ بنابر احتياط واجب ـ بر او س ش
ــد خودش صيغة طالق را از سوي او جاري  طالق بدهد، و اگر ممكن نباش

مي سازد. 
 (مســألة ۳۳۷۲) رجعي يا باين بودن طالقي را كه حاكم شرع جاري 
ــوهر دارد، پس اگر رجعي باشد، حق  ــتگي به وضع زن و ش ــازد، بس مي س
رجوع براي شوهر محفوظ است، و اگر رجوع كند بايد كّفاره بدهد، در غير 
ــود، تا هنگامي كه كفاره بدهد  اين صورت يكبار ديگر به طالق وادار مي ش

و زندگي زناشويي را از سر بگيرد و يا زن از حبالة نكاح او بيرون برود. 
*  *  *



٧٠۵ .............................................................  أحكام طالق و ملحقات آن 

فصل هفتم
احكام ايالء

« ايالء » آنست كه به خداوند متعال سوگند ياد كند كه با همسرش نزديكي نكند. 
 (مسألة ۳۳۷۳) براي تحقق يافتن ايالء شرايطي هست :

۱ـ  مرد بالغ و عاقل باشد و با اختيار خود به اين كار اقدام كند، پس اگر 
ديگري او را مجبور كند، و يا آن را براي خشنودي ديگري و رفع مشكالت 

ديگر انجام دهد، ايالء واقع نمي شود. 
۲ ـ توان عمل زناشوئي را داشته باشد، پس اگر براي كمبود و يا مانعي 

از آن ناتوان باشد، ايالء حاصل نمي شود. 
ــر، و از روي خشم و به انگيزة  ۳ ـ اين عمل به منظور ايذا و آزار همس
ــتن از او باشد، نه به دليل ديگري چون بيماري، يا مراعات حال  دوري جس

بچة شيرخوار و امثال آن. 
۴ـ  مّدتي كه براي ترك رابطة زناشوئي تعيين مي كند، بيش از چهار ماه باشد. 
۵ ـ همسرش، همسر دائمي او باشد، و نزديكي حاصل شده باشد، ولو 

از طريق دبر. 
ــوگند با شرايط ياد شده انجام گرفت،   (مســألة ۳۳۷۴) هنگامي كه س
ــود و پيش از آنكه كّفاره اش را بپردازد، نزديكي كردن با  ايالء حاصل مي ش

همسرش حرام مي باشد، ولّي كفاره ندارد. 
ــاره دادن با  ــرده، اگر پيش از كف ــردي كه ايالء ك  (مســألة ۳۳۷۵) م
ــك كّفاره به عنوان  ــده، جز اينكه ي ــرش نزديكي كند، مرتكب گناه ش همس

كّفارة ايالء كافي است. 
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ــرايط ايالء فراهم نباشد حكم ايالء   (مســألة ۳۳۷۶) اگر برخي از ش
جاري نمي شود و كّفارة ايالء بر او واجب نمي گردد. اّما در مورد اينكه آيا 
ــت به مقتضاي سوگند عمل كند يا نه ؟ حكم سوگند معمولي بر او  الزم اس

جاري مي شود، به تفصيلي كه در فصل سوگند بيان مي شود. 
 (مسألة ۳۳۷۷) ايالء بر خالف ظهار، به صورت مطلق و مشروط نيز 
ــود، پس اگر بگويد : « اگر آفتاب بزند، و يا اگر از خانه بيرون  جاري مي ش

بروي، به خدا ديگر با تو نزديكي نمي كنم » ايالء حاصل مي شود. 
 (مسألة ۳۳۷۸) اگر مردي زنش را ايالء كند، اگر زن بر آن شكيبائي به 
خرج دهد، بسته به ارادة خودش مي باشد و اگر بخواهد مي تواند نزد حاكم 
ــكايت ببرد، او نيز از لحظه اي كه شكايت نزد حاكم برده، به مّدت  ــرع ش ش
ــار ماه بر او مهلت مي دهد، تا در اين مّدت، يا كفاره بدهد و زندگي اش  چه

را از سر بگيرد و يا طالق دهد. 
 (مسألة ۳۳۷۹) اگر تا پايان چهار ماه نه كّفاره بدهد و نه طالق، حاكم 
ــاب كند، اگر اجبارش  ــي كند يكي از آن دو راه را انتخ ــرع او را وادار م ش
ــود، خود به اجراي صيغه طالق  ــد و يا از پذيرش آن مأيوس ش ممكن نباش

اقدام مي كند و در ميان آنها جدايي مي اندازد. 
ــه حاكم مي دهد، رجعي يا   (مســألة ۳۳۸۰) در اينجا نيز در طالقي ك

باين بودن آن به وضع زن و شوهر بستگي دارد. 
ــر عامل ديگري از  ــيلة طالق و يا ه ــر زن به وس  (مســألة ۳۳۸۱) اگ
ــري او خارج شود، حكم ايالء ساقط نمي شود، پس اگر در حال عّده  همس
ــا او ازدواج كند، تا كّفاره نداده،  ــوع كند، يا پس از عّده با عقد جديد ب رج

نزديكي كردنش با او حرام است. 
*  *  *



احكام نذر و عهد و سوگند
ــرعًا انجام دادن آن بر انسان الزم نبود، اگر به وسيلة نذر و  چيزي كه ش
ــوگند آن را بر خودش الزامي سازد، انجام دادنش بر او واجب مي  عهد و س
شود و مخالفت كردن با مقتضاي آن بر او حرام و مستلزم كّفاره مي باشد و 

اينك احكام و شرايط آن در ضمن سه فصل بيان مي شود.

فصل اّول
احكام نذر كننده، عهد كننده و سوگند خورنده

ــوگند ياد مي كند، يا نذر و عهد به جا  ــي كه س (مســألة ۳۳۸۲) كس
مي آورد، بايد بالغ و عاقل باشد و از روي تصميم جّدي، به طوري كه عقًال 

به آن اعتنا مي كنند، به آن اقدام كند.
ــوگند از شخص خشمگين در آن حالي كه  (مســألة ۳۳۸۳) نذر و س
ــود، ولّي عهد در آن حال اگر  ــد، منعقد نمي ش آتش غضبش زبانه مي كش

قصد جّدي داشته باشد، منعقد مي شود.
ــات و در مقام عكس العمل از يك  (مســألة ۳۳۸۴) در حال احساس
ــود، ولّي نذر و عهد در آن حال، اگر از روي  ــوگند منعقد نمي ش حادثه، س

قصد جّدي باشد، منعقد مي شود.
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 (مســألة ۳۳۸۵) براي انعقاد نذر و عهد و سوگند، اختيار كامل شرط 
است، و در صورت اجبار منعقد نمي شوند.

 (مسألة ۳۳۸۶) كسي كه همانند پدر، مادر و همسر، رضايت آنها براي 
انسان مهم است و در زندگي او نقش دارند، اگر انسان را وادار كنند كه در 
ــان براي خشنودي آنها سوگند ياد كند، چنين  ــوگند بخورد و انس موردي س
ــود، اگرچه به حّد اجبار نرسيده باشد، ولّي نذر و  ــوگندي منعقد نمي ش س

عهد در اين موارد منعقد مي شوند.
 (مســألة ۳۳۸۷) سوگند خوردن فرزند بدون اذن پدر، و همسر بدون 
ــود. اگرچه بهتر است به  ــوهر، و برده بدون اذن مالك منعقد نمي ش اذن ش
ــوگندش را منحّل بسازند.  ــوگندش عمل كند، مگر اينكه آنها س مقتضاي س
حتي در صورت منحّل كردن آنها نيز بهتر است به مقتضاي سوگندش عمل 

كند، مگر اينكه پدر، شوهر يا مالك از آن نهي كنند.
 (مســألة ۳۳۸۸) اگر مورد قسم عمل واجبي باشد، با نهي پدر، شوهر 

و مالك ساقط نمي شود و سوگند منحل نمي گردد.
 (مسألة ۳۳۸۹) بر خالف قسم، در مورد نذر و عهد، اذن پدر، شوهر 
و مالك شرط نيست و با منحل كردن آنها منحل نمي شوند. و با فرمان آنها 

مخالفت آنها جايز نمي شود.
ــا حقوق واجب  االطاعة پدر،   (مســألة ۳۳۹۰) اگر مورد نذر و عهد ب
ــان را مطالبه كنند، در  ــد و آنها حقوق خودش ــوهر يا مالك در تضاد باش ش

چنين موردي نذر و عهد منعقد نمي شوند.
*  *  *
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فصل دّوم
صيغة نذر، عهد و قسم

ــام مقّدس خداوند  ــوگند هرگز به چيزي جز با ن  (مســألة ۳۳۹۱) س
ــه ( اهللا ) يا يكي از  ــم حتمًا بايد لفظ جالل ــود، در قس متعال منعقد نمي ش
اسامي خاّص پروردگار ( رحمن ) و يا اسامي مشترك خداوند ( صانع ) به 

قصد خداوند، اگرچه به غير عربي باشد ( خدا ) برده شود.
 (مسألة ۳۳۹۲) سوگند به چيزي جز خداوند مّنان، اگرچه مقام بسيار 
واالئي داشته باشد، مانند قرآن كريم، كعبة معظمه، پيامبران، امامان و اولياي 
ــود. ولّي شايسته است حريم آنها رعايت شود، كه  پروردگار، منعقد نمي ش
ــان به آنها قسم بخورد و انجام ندهد، موجب هتك حرمت آنها مي  اگر انس

شود، و ممكن است از اين جهت حرام باشد، اگرچه مستلزم كّفاره نباشد.
 (مســألة ۳۳۹۳) اگر كسي به قدرت خدا، عظمت خدا و علم خدا، يا 
ــرعي منعقد نمي شود، مگر اينكه منظورش  ــم ياد كند، قسم ش حّق خدا قس
قسم به ذات پروردگار باشد، چنانكه در موارد زياد اين احتمال بعيد نيست، 
ولّي با تعبير « لعمرو اهللا » ( يعني: به جان خدا سوگند ) قسم منعقد مي شود.

 (مسألة ۳۳۹۴) قسم خوردن به بيزاري از خدا و پيامبر و امامان حرام 
ــي به برائت از خدا و پيامبر قسم  ــت باشد. ولّي اگر كس ــت، اگرچه راس اس
ــم منعقد مي شود، و اگر انجام ندهد و ديگر شرايط قسم فراهم  بخورد، قس

باشد، كّفاره بر او واجب مي شود.
ــم خوردن به برائت از دين   (مســألة ۳۳۹۵) بنابر احتياط واجب قس
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ــد من يهودي هستم، نصراني هستم، و  ــالم، و گفتن اينكه اگر چنين باش اس
امثال اين تعبيرها، حرام مي باشد.

 (مسألة ۳۳۹۹) كّفارة قسم سير كردن ۱۰ فقير است و بايد به هر فقير 
كمتر از يك ُمّد داده نشود.

 (مسألة ۳۳۹۷) با سوگند خوردن به برائت از دين اسالم، يا هر چيزي 
كه بازگشت آن به برائت از اسالم باشد، از قبيل قطع رحم، قسم منعقد نمي 
ــه روز روزه بگيرد و به ۱۰ فقير صدقه بدهد. ولّي  ــود، ولّي بهتر است س ش
ــيحي باشم، قسم منعقد نمي شود و كّفاره  ــم يا مس با گفتن : من يهودي باش

ثابت نمي شود.
 (مسألة ۳۳۹۸) در انعقاد نذر شرط است كه مورد نذر را براي خداوند 
ِ تعالي َعَلي كذا »، « َعَلي هللاِِّ كذا »، « لك يا  متعال قرار دهد، مثًال بگويد : « هللاَِّ
ربِّ علي كذا »، « نذرُت هللاِِّ َعَلي كذا » و امثال اينها. پس حتمًا بايد براي خدا 
باشد، ولّي شرط نيست كه به لفظ جالله ( اّهللا ) باشد، بلكه با هر تعبيري كه 

بر ذات اقدس الهي داللت كند، منعقد مي شود.
 (مسألة ۳۳۹۹) اگر انسان چيزي را بر عهدة خود مقّرر نموده، اگرچه 
ــت آن را انجام دهد، بويژه اگر آن  ــد، بهتر اس نام خدا را بر زبان نياورده باش
ــد، و اگر انجام ندهد،  ــدن حاجتي مقّرر نموده باش را در مقابل بر آورده ش
بيم آن مي رود كه در آن مورد يا در مورد ديگري با چيزي كه دوست ندارد 

مواجه شود.
ــتن با خدا داللت   (مســألة ۳۴۰۰) در عهد هر لفظي كه بر پيمان بس
كند، كفايت مي كند، مثل اينكه بگويد : « عاهدُت اَهللا »، « َعلي َعْهِد اهللاِ »، « 

عاهدُتَك يا ربِّ » و امثال اينها.
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 (مســألة ۳۴۰۱) در نذر و قسم تلّفظ شرط است و انجام دادن آن در 
ــي كه قدرت بر تلّفظ ندارد، مثل الل  دل كفايت نمي كند، مگر در مورد كس
و امثال آن، كه بنابر احتياط واجب از آنها اشاره اي كه بر نذر و قسم داللت 

كند، كفايت مي كند.
 (مســألة ۳۴۰۲) اگر انسان چيزي را در دلش با خداوند متعال پيمان 
ــدد، بنابر احتياط واجب بايد به آن وفا كند، اگرچه بر زبان جاري نكرده  ببن

باشد.
 (مســألة ۳۴۰۳) نذر و عهد براي غير خدا، از پيامبران، امامان، اولياي 
خدا، اماكن مقّدسه و مشاهد مشّرفه منعقد نمي شود، و عمل به آنها واجب 
ــان به آنها عمل كند، زيرا با توجه به مقام  ــت، اگرچه شايسته است انس نيس
واالي آنها عمل نكردن به اين تعّهدات با احترام آنها منافات دارد، مخصوصًا 
ــد كه از آنها تقاضا  ــدن حاجتي باش ــر اين تعّهدات در مقابل بر آورده ش اگ
نموده كه از خداوند متعال بخواهند، يا خداوند را به حّق آنها خوانده باشد، 
كه در اين موارد وفا نكردن به عهد، از نظر عرفي لگدمال كردن حق آنها به 

شمار مي رود و خوف آن هست كه عاقبت نامطلوبي به دنبال داشته باشد.
*  *  *
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فصل سّوم
در متعّلق نذر و عهد و قسم

 (مسألة ۳۴۰۴) متعّلق نذر و عهد و سوگند حتمًا بايد ُرجحان شرعي 
ــد، يعني از موارد اطاعت پروردگار به شمار آيد، از قبيل : انجام  ــته باش داش
واجبات يا مستحّبات، ترك محّرمات يا مكروهات. و لذا براي ترك واجب، 
ترك مستحب، انجام حرام، انجام مكروه ؛ نذر، عهد يا سوگند منعقد نمي شود.

 (مسألة ۳۴۰۵) نذر و سوگند براي انجام مباحات و يا ترك آنها منعقد 
نمي شود، مگر اينكه به عنوان ثانوي يك ُرجحان شرعي بر فعل آنها، يا يك 
نامطلوبي شرعي بر ترك آنها مترّتب شود، همچنين است متعلق عهد. ولّي در اين 
موارد، بنابر احتياط واجب بدون مالحظه عنوان ثانوي هم، عهد منعقد مي شود.

 (مســألة ۳۴۰۶) اگر به جهت فراهم بودن شرائط ياد شده، نذر، عهد 
ــم منعقد شد، ولّي بعد وضعي پيش آمد كه موجب شد مخالفت با آن  يا قس
ــود و كّفاره  ــرعي پيدا كند، در اين صورت مخالفت جايز مي ش ُرجحان ش
ندارد، اگرچه اين پيش آمد يك امر دنيوي باشد، از قبيل حفظ مال يا جلب 

محّبت مردم، و مانند آنها از چيزهايي كه شرعًا ُرجحان دارد. 
 (مسألة ۳۴۰۷) بايد متعلق نذر و عهد و قسم، در زمان عمل به آن در 

توان انسان باشد، پس اگر در توان او نباشد، منعقد نمي شود.
 (مسألة ۳۴۰۸) اگر انسان تصّور مي كرد چيزي را به موقع خواهد توانست 
جامة عمل بپوشاند، و لذا آن را با نذر، عهد يا قسم بر خود واجب كرد، ولّي 
بعد معلوم شد در توان او نيست، كشف مي كند كه از اّول منعقد نشده است.
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ــوده، اّما در اثناي وقت  ــان ب  (مســألة ۳۴۰۹) اگر چيزي در توان انس
ــان نذر كند در ماه رمضان به  ــد، مثل اينكه انس تصادفًا از توان او خارج ش
زيارت امام حسين A مشّرف شود، در وسط ماه رمضان راه ها بسته شود، 

در اينجا دو صورت وجود دارد :
ــيدن وقت نشانه هائي بوده كه احتمال مي داد در  ۱ ) اگر پيش از فرارس
اثناي وقت قدرت بر انجام آن سلب شود، در اينجا مي بايست در اّول وقت 
ــتن قدرت كوتاهي كرده، مخالفت با نذر  به آن مبادرت كند، پس اگر با داش

محسوب مي شود و كّفاره بر او واجب مي گردد.
۲ ) اگر پيش از وقت هيچ نشانه اي در كار نبوده، و او تصّور مي كرد در 
ــت، تصادفًا چنين وضعي پيش  وقت مقّرر توان عمل به نذر را خواهد داش
آمد، در اينجا مخالفت عمدي به شمار نمي آيد و كّفاره بر او تعّلق نمي گيرد.

 (مسألة ۳۴۱۰) اگر انسان چيزي را با خصوصّيتي نذر كند، بعد از آن 
خصوصيت ناتوان شود، ولّي نسبت به اصل آن عمل قدرت داشته باشد، در 

اينجا دو صورت وجود دارد :
۱ ) اگر آن خصوصّيت به قدري مهم باشد كه آن عمل بر آن خصوصّيت 
ــتوار باشد، در اين صورت اگر بر آن خصوصّيت قادر نباشد، همانند اين  اس
ــت كه بر اصل عمل قادر نباشد، مثل كسي كه نذر مي كند در ماه رجب  اس
عمره بياورد، يا روز عرفه به زيارت كربال برود، در اينجا اگر به عمرة رجبَيه 

قادر نباشد، آوردن عمره در ماه هاي ديگر بر او واجب نمي شود.
ــاس آن عمل به شمار نيايد، بنابر  ــه و اس ۲ ) اگر آن خصوصّيت، ريش
احتياط واجب بايد آن عمل را بدون اين خصوصّيت به جا بياورد، مثل اينكه 
قسم بخورد با پاي پياده به زيارت خانه خدا، كربالي معّال يا مشهد مقّدس 
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برود، يا با غسل، يا با ماشين مخصوص يا با افراد مخصوصي برود.
 (مســألة ۳۴۱۱) در فرض ياد شده، اگر بر مقداري از آن خصوصّيت 
ــد، بنابر احتياط واجب بايد به آن  ــد و آن قابل تفكيك باش ــته باش توان داش
مقدار عمل نمايد، مثل كسي كه قسم بخورد با پاي پياده به زيارت برود، بر 

همة آن قادر نيست، ولّي بر مقداري از آن قدرت دارد.
ــي را روزه بگيرد،  ــي نذر كرده كه روز معين  (مســألة ۳۴۱۲) اگر كس
تصادفًا آن روز مسافر بود، يا آن روز مصادف با روز عيد قربان شد، و يا با 
روزهاي تشريقـ  در مورد كسي كه در مني استـ  مصادف شد، بايد قضاي 

آن روز را به جا آورد، همچنين بقّية عذرها بنابر احتياط واجب. 
 (مسألة ۳۴۱۳) اگر كسي نذر كرده يك يا چند روز روزه بگيرد، ولّي كال 
قدرت روزه گرفتن را از دست داده قضا ندارد، چه ايام معيني را نذر كرده يا 
غير معّين، فقط براي هر روز يك ُمّد طعام صدقه مي دهد، بنابر احتياط واجب .

 (مسألة ۳۴۱۴) اگر كسي بگويد : ترا به خدا چنين كاري را انجام بده، 
يا ترا به خدا قسم مي دهم كه اين كار را انجام بدهي، براي طرف مقابل الزام 
آور نيست، و براي قسم دهنده الزم نيست او را به آن كار وادار كند، و اگر 
ــود. در نذر و عهد  ــام ندهد به هيچكدام كّفاره واجب نمي ش آن كار را انج

نيز همين حكم جاري است. 
 (مسألة ۳۴۱۵) اگر نذر، عهد يا قسم را بر معصيت و يا كار مكروهي 
ــد، منعقد نمي شود، ولّي اگر براي  ــكرانة آن باش ــروط كند، اگر براي ش مش

خويشتن داري باشد، منعقد مي شود. 
مثال اّولي : اگر فالني را بكشم نذر مي كنم يك روز روزه بگيرم، يعني 
اگر قدرت بر او يافتم به عنوان سپاسگزاري اين كار را انجام مي دهم، كه در 
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اين صورت منعقد نمي شود. 
ــلماني يك روز روزه  ــال دّومي : اگر غيبت كنم، براي هر غيبت مس مث
ــيله خود را از غيبت مسلمانان نگهدارد، در  بگيرم، كه مي خواهد به اين وس

اين صورت نذرش منعقد مي شود.
ــام كار واجب يا  ــم را بر انج ــر نذر، عهد يا قس  (مســألة ۳۴۱۶) اگ
ــكرگزاري باشد، منعقد مي  ــازد، اينجا نيز اگر براي ش ــتحبي مشروط س مس

شود، ولّي اگر براي سنگ اندازي باشد، منعقد نمي شود. 
مثال اّولي : اگر امسال موّفق به زيارت خانة خدا، يا زيارت كربال بشوم، 

يك روز روزه مي گيرم، يعني براي شكرانه آن كه، منعقد مي شود.
مثال دّومي : براي هر صدقه اي كه به يك فقير بدهم، يك روز روزه مي 
ــيله خود را از صدقه دادن منع كند،  ــد كه به اين وس گيرم و هدفش اين باش

كه در اين صورت منعقد نمي شود. 
ــت به چيزي مشروط  ــم ممكن اس  (مســألة ۳۴۱۷) عهد و نذر و قس
نشود و مثًال به طور منّجز بگويد : به خدا سوگند فالن روز روزه مي گيرم، 
يا بر خدا باشد بر عهدة من كه اّول هر ماه را روزه بگيرم، يا با خدا عهد مي 

بندم كه هر روز فالن مقدار به فقير صدقه بدهم. 
 (مســألة ۳۴۱۸) اگر انسان عهد، نذر يا قسم را به چيزي مشروط كند 
كه در آينده حاصل شود، بعد معلوم شود كه در آن وقت حاصل بوده، منعقد 
ــن فرزندي عنايت كند چنين مي  ــود. مثًال بگويد : اگر خداوند به م نمي ش
ــده بود. در اينجا  ــود كه پيش از آن لحظه فرزند عنايت ش كنم. بعد معلوم ش

چيزي بر او واجب نمي شود.
 (مسألة ۳۴۱۹) اگر نذر و عهد و قسم را به مشّيت پروردگار مشروط 
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كند، مثًال بگويد : به خدا به زيارت امام حسين A خواهم رفت، اگر خدا 
بخواهد. در اينجا اگر به زيارت نرفت كّفاره اي بر او نيست. ولّي اگر منظورش 
اين باشد كه حتمًا به زيارت برود و آوردن انشاء اهللا از باب تبرك است، يا به 
اين منظور است كه هيچ كاري در خارج بدون مشّيت پروردگار محّقق نمي 
شود، در اينجا زيارت بر او واجب است و اگر نرود كفاره بر او ثابت مي شود. 
 (مسألة ۳۴۲۰) در قرآن كريم و احاديث معصومينD تأكيد فراوان 
ــاءاهللا » بر زبان جاري نكنيم، حتي در  ــده كه هرگز چيزي را بدون « انش ش
ــاء اهللا مقيد نكرديد، هر وقت  برخي از روايات آمده كه اگر چيزي را به انش
ــاء اهللا ». اگرچه ۴۰ روز از آن گذشته باشد. البته  يادتان آمد بگوييد : « ان ش
ــيلة آن نذر و عهد منحل نمي  ــت و به وس ــاء اهللا يك امر تبّركي اس اين انش

شود. و قسم نيز بنابر احتياط واجب با آن منحل نمي شود. 
ــي را براي كعبة  ــان فرش و ظرف و چراغ  (مســألة ۳۴۲۱) اگر انس
معّظمه يا يكي از مشاهد مشّرفه نذر كند، اگر خود آن در آنجا قابل استفاده 
باشد، بايد عينًا در آنجا به كار گرفته شود، و در غير اين صورت، آن را مي 

فروشند و پولش را در آنجا مصرف مي كنند.
 (مســألة ۳۴۲۲) اگر چيزي كه براي كعبه يا يكي از حرمها نذر شده، 
در اثر خيانت نگهبانان يا ناتواني آنان در آنجا قابل استفاده نباشد، آن را براي 

محتاجان از حاجيان يا زائران آن حرم صرف مي كنند.
ــخص پيامبر J ، يا يكي از   (مســألة ۳۴۲۳) اگر چيزي را براي ش
امامان يا يكي از اولياي الهي نذر كرده باشد، آن را در راههاي خيرّيه صرف 
مي كنند و ثوابش را به آن شخص اهدا مي كنند، مگر اينكه راه مشّخصي را 

هنگام نذر تعيين كرده باشد، كه بايد در آن راه صرف شود.
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 (مســألة ۳۴۲۴) به طوري كه در مسألة ۳۴۰۳ يادآور شديم منحصرًا 
ــد، و لذا در مسألة  ــد كه براي خداوند متعال باش نذري واجب الوفا مي باش

فوق نيز شرط انعقاد نذر آن است كه آن را براي خدا نذر كرده باشد. 
ــخص اگر بيماري خودش را در مقابل مال معّيني   (مســألة ۳۴۲۵) ش
از خداوند بخرد، پس از بهبودي بر آن مال حكم سهم امام A جاري مي 
شود، پس بايد آن را به حاكم شرع بدهد، حاكم شرع نيز بنابر احتياط واجب 

بايد آن را به فقرا، مساكين و ابناء سبيل ( در راه ماندگان ) صرف نمايد. 
ــود،   (مســألة ۳۴۲۶) كّفاره در صورت مخالفت عمدي واجب مي ش
ــد، كّفاره واجب نمي شود، كّفاره فقط موجب  پس اگر مخالفت عمدي نباش

منحل شدن عهد و نذر و سوگند است. 
ــوگند، كّفاره دادن   (مســألة ۳۴۲۷) پيش از مخالفت با نذر، عهد و س

مشروعّيت ندارد و موجب انحالل و جواز مخالفت با آنها نمي شود. 
*  *  *

تذكر: 
ــت كه در  ــوگندي اس ــم» بيان نموديم، در مورد س آنچه در مورد «قس
ــيلة آن چيزي را بر  ــخص مي خواهد به وس ــت و ش رديف عهد و نذر اس
ــازد، يا بر مقدار التزام و پاي بندي خود بيفزايد،  خودش واجب و الزامي س
ولّي در موارد زيادي صرفًا براي اينكه گفتارش را تأكيد كند و مورد اعتماد 
ــم مي خورد، اين نوع قسمها از مورد بحث  بودن گفتارش را اثبات كند، قس
ــت همچنين سوگندي كه در كشمكشها و مرافعات براي اثبات  ما بيرون اس

حّقي ياد مي شود نيز از بحث ما بيرون است.
 (مسألة ۳۴۲۸) سوگند خوردن در موردي كه راست باشد، جايز ولّي 
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ــت، مگر اينكه محذور شرعي بر آن مبتني شود، مثًال موجب شود  مكروه اس
به شخص با ايماني ضرر برسد، در اين صورت حرام مي باشد. 

 (مسألة ۳۴۲۹) سوگند به دروغ حرام است، مگر اينكه براي دفع ظلم 
از خويش و يا از يك مسلمان و يا براي پرهيز از يك گناه باشد، مثل كسي 
ــتمگري از او مي خواهد كه غنا بخواند و او سوگند ياد مي  ــخص س كه ش
ــت. در اين موارد جايز مي شود. و به هر حال در اين موارد  كند كه بلد نيس

كّفاره واجب نمي شود. 
 (مســألة ۳۴۳۰) كسي كه سوگندي ياد كرده كه بر او حرام بوده، بايد 

توبه كند و از خداوند طلب مغفرت كند. 
 (مسألة ۳۴۳۱) خدا را به شهادت طلبيدن و گفتن: « خدا گواه است» ، 
« خدا مي داند » نيز همانند سوگند مي باشد، يعني اگر بر خالف واقع انسان 

خدا را به شهادت بطلبد حرام مي باشد و بايد توبه كند. 
 (مسألة ۳۴۳۲) سوگندي كه به وسيلة آن حقي ثابت مي شود، سوگند 
به ذات اقدس الهي است، اّما با سوگند به پيامبران، امامان، قرآن، كعبه و غير 

آنها حقي ثابت نمي شود. 
ــقوط دعوا و رفع  ــوگندي موجب ثبوت حق، س  (مســألة ۳۴۳۳) س

اختالف است كه به در خواست حاكم شرع انجام پذيرد. 
 (مســألة ۳۴۳۴) اگر طرفين نزاع با يكديگر توافق كنند كه با سوگند 
يكي از آنها طرف مقابل از اّدعاي خود صرف نظر كند، با سوگند او اّدعاي 
ــد و بنابه در  ــود، اگرچه به ذات اقدس الهي نباش ــاقط مي ش طرف مقابل س

خواست حاكم شرع نيز نباشد. 
*  *  *



احكام كّفارات
ــك حج بيان  كّفاره هاي واجب، عالوه بر كّفاره هاي احرام كه در مناس

گرديد، چهارده تاست :
۱ ـ كّفارة قتل عمدي مسلمان، و آن كّفارة جمع است :

۱ ) آزاد كردن يك بندة مؤمن. 
۲ ) دو ماه روزة پي در پي.

۳ ) سير كردن ۶۰ فقير.
(مسألة ۳۴۳۵) اگر مقتول بردة قاتل باشد، باز هم بنابر احتياط واجب 

كّفاره اش همان است. 
(مســألة ۳۴۳۶) اگر قتل در مكة معظمه ( داخل حرم ) يا در يكي از 
ــاه روزه را در ماههاي حرام ( رجب،  ــاي حرام اّتفاق بيفتد، بايد دو م ماهه

ذيقعده، ذيحّجه و محّرم ) بگيرد. 
(مســألة ۳۴۳۷) كّفاره در موردي واجب مي شود كه اولياي مقتول از 

قاتل مطالبة قصاص نكنند. 
ــت، يعني  ــلمان از روي خطا، و آن كّفارة ترتيبي اس ۲ ـ كّفارة قتل مس
ــود دو ماه روزه بگيرد، اگر نتواند، ۶۰ ــر نش بايد يك برده آزاد كند، اگر ميّس

فقير را اطعام كند.
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ــه و يا در ماه حرام اّتفاق بيفتد،   (مســألة ۳۴۳۸) اگر قتل در حرم مّك
بايد در ماههاي حرام دو ماه روزه بگيرد، اگر نتواند بردة مؤمن آزاد كند، اگر 

ميّسر نشود ۶۰ فقير را سير نمايد. 
ــده  ــه كّفارة ياد ش ۳ ـ كّفارة خوردن روزة ماه رمضان، و آن يكي از س
ــت به صورت تخييري، يعني : يا بايد يك بردة مؤمن آزاد كند، يا دو ماه  اس

روزه بگيرد و يا ۶۰ فقير را سير نمايد. 
 (مسألة ۳۴۳۹) اگر روزه دار، روزه اش را در ماه رمضان با حرام افطار 

كند، مثًال با شراب يا زنا، كّفارة جمع بر او واجب مي شود. 
۴ ـ كّفارة خوردن روزة قضاي ماه رمضان بعد از زوال، و آن سير كردن 

۱۰ مسكين است و در صورت نتوانستن سه روز روزه است. 
۵ ـ كّفارة ظهار، و آن يكي از سه كّفارة روزه و لكن به صورت ترتيبي 
ــاه روزه بگيرد، و اگر  ــت دو م ــت، يعني بايد برده آزاد كند، اگر نتوانس اس

نتوانست ۶۰ فقير را سير كند. 
ــر در حال اعتكاف، و آن يكي از كّفاره هاي  ۶ ـ كّفارة نزديكي با همس

روزه به صورت تخييري است. 
ــتن عهد، و آن نيز يكي از كّفاره هاي سه گانه است به  ۷ ـ كّفارة شكس

صورت تخييري. 
ــت، كه آن نيز يكي از  ــوان خود را در مصيب ــارة بريدن زن گيس ۸ ـ كّف
ــه گانة روزه است، اگرچه همة موهايش را نبرد، بلكه قسمت  كّفاره هاي س

عمدة آن را ببرد يا بتراشد. 
۹ ـ كّفارة مخالفت با سوگند، و آن آزاد كردن يك بردة مؤمن، يا اطعام 
ــت، و اگر از همة آنها ناتوان باشد،  ــكين، يا پوشانيدن ده مسكين اس ده مس
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بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد. 
 ۱۰ ـ كّفارة مخالفت با نذر، كه همان كّفارة مخالفت با سوگند است. 

ــد، و كّفارة آن  ــألة ۳۳۷۳ بيان ش ۱۱ـ  كّفارة ايالء، كه تفصيل آن در مس
همان كّفارة مخالفت با سوگند است. 

ــم همان كّفارة  ــش را در مصيبت، كه آنه ــارة كندن زن موهاي ۱۲ ـ كّف
مخالفت با سوگند است. 

ــود را در مصيبت، به گونه اي كه  ــيدن زن صورت خ ۱۳ ـ كّفارة خراش
خون آلود شود، و كّفارة آن همان كّفارة سوگند است، ولّي سيلي به صورت 

زدن كّفاره ندارد، فقط مستحب است توبه و استغفار كند. 
۱۴ ـ كّفاره پاره كردن مرد جامه اش را در سوگ همسر و فرزند، كه آن 

نيز همان كّفارة مخالفت با سوگند است. 
ــيلي به صورت زدن كّفاره ندارد، پاره   (مســألة ۳۴۴۰) در مصيبتها س
ــوهر و ديگر خويشاوندان كفاره ندارد و  ــوگ ش كردن زن جامه اش را در س

پاره كردن مرد جامه اش را در سوگ پدر و برادر كّفاره ندارد. 
ــوهردار و يا زني كه در حال عّده   (مســألة ۳۴۳۱) اگر كسي با زن ش
است ازدواج كند، ( عالوه بر اينكه بر او حرام ابدي مي شود، به تفصيلي كه 
ــألة ۲۹۶۰ تا ۲۹۶۵ گفته شد ) مستحب است كّفاره بدهد و كّفارة آن  در مس

۵ صاع آرد است و هر صاع چهار ُمّد مي باشد. 
 (مسألة ۳۴۴۲) اگر كسي نماز عشا را نخوانده بخوابد تا شب از نيمه 
بگذرد، مستحب است فرداي آن شب را به عنوان كّفارة اين كار روزه بگيرد. 
 (مسألة ۳۴۴۳) در برخي از روايات در شمارش كفاره هاي مستحبي 

آمده است كه :
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۱ ) كّفارة فال بد زدن، توّكل نمودن است، چون در اسالم فال بد جايز 
نيست. 

ِقْتني » يعني : خدايا  ــت كه بگويد « َالّلُهَم ال ُمتْ ۲ ) كّفارة خنديدن اينس
بر من خشم مگير. 

۳ ) كّفاره حضور در مجلس آنست كه به هنگام بر خاستن از آن مجالس 
ٌم َعَيل اْملُْرَسـِلَني *  ةِ َعامَّ َيِصُفوَن * َوَسـالَ َك َربِّ اْلِعزَّ ــد :( ُسـْبَحاَن َربِّ بگوي

ِ َربِّ اْلَعاَملَِني)(۱)  ْمُد ِهللاَّ َواْحلَ
 (مسألة ۳۴۴۴) وجوب كّفاره در همة مواردي كه موجبات آنها فراهم 

شود، دو شرط عمده دارد :
ــخص، يعني بالغ و عاقل باشد و به گونه اي مجبور  ۱ ـ مكّلف بودن ش

نباشد كه تكليف از او ساقط شود. 
ــد، يعني انجام دادن عمدي، پس اگر يكي از موجبات كّفاره را  ۲ ـ تعّم
از روي اشتباه، فراموشي، يا ناداني ( به حكم يا موضوع ) انجام بدهد، كّفاره 
بر او واجب نمي شود، مگر در مورد قتل مسلمان از روي خطا، به تفصيلي 

كه در همين فصل بيان گرديد. 
 (مســألة ۳۴۴۵) در قتل خطا، كّفاره هنگامي واجب مي شود كه عرفًا 
قتل به او مستند باشد، بر خالف اسباب ضمان، كه در فصل ديات گفته مي 
شود. پس اگر كسي در مسير مردم چاهي بكند و از پي آمد آن غافل باشد، 

و رهگذري در آن بيفتد و بميرد، اگرچه ديه دارد و لكن كّفاره ندارد. 
 (مسألة ۳۴۴۶) كّفارة قتل عمدي و خطائي در مورد جنين نيز جاري 

مي شود، اگرچه هنوز روح در آن دميده نشده باشد. 

(۱) سورة صاّفات ( ۳۷ )، آيه هاي : ۱۸۰ ـ ۱۸۲.
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ــبت به پرداخت كّفاره مبادرت كند، زيرا آن   (مســألة ۳۴۴۷) بايد نس
همانند توبه از گناه مي باشد و آن واجب فوري است. 

 (مســألة ۳۴۴۸) كّفاره هاي ياد شده از اقسام عبادات است و در آنها 
ــد ــت و مطالبي كه در باب وضو در مورد نّيت گفته ش قصد قربت الزم اس

 ( مسألة ۱۱۷ ـ ۱۲۴ ) در اينجا هم جاري مي شود. 
 (مســألة ۳۴۴۹) در زماني كه برده يافت شود، اگر كسي از نظر مالي 
ــب و كاري كه بتواند بيش از  ــد و توان كس ــته باش قدرت خريد آن را نداش
گذران خانواده اش ثروت اندوزي كند، نداشته باشد همين مقدار براي ساقط 
ــدن آن از عهدة او كفايت مي كند. ولّي چون در زمان ما يافت نمي شود،  ش

ديگر نيازي به بحث و تفصيل نيست. 
ــت يك ماه و   (مســألة ۳۴۵۰) براي درك دو ماه روزة پياپي كافي اس
ــي در پي بگيرد، مگر در كّفارة قتل حرم مكه يا قتل در ماه  ــك روز آن را پ ي
ــد دو ماه به طور كامل  ــد يا خطا، كه حتمًا باي ــرام، چه از روي عمد باش ح
ــر هم روزه بگيرد، اگرچه موجب شود روز عيد قربان را نيز روزه  ــت س پش

باشد. 
 (مســألة ۳۴۵۱) كسي كه به روزة كّفاره آغاز كرده، اگر پيش از آنكه 
يك ماه و يك روز از آن سپري شود ناگزير به خوردن روزه بشود، به جهت 
حيض، بيماري ناگهاني، سفر ضروري و امثال آنها، به مجّرد بر طرف شدن 

عذرش بايد بدون فوت وقت به روزه اش ادامه بدهد. 
ــي كه بايد دو ماه روزه بگيرد، بايد طوري آن را   (مســألة ۳۴۵۲) كس
آغاز كند كه در مّدت يك ماه و يك روز با روز عيد قربان مصادف نشود. 

 (مســألة ۳۴۵۳) معيار در فقير بودن مسكيني كه به او كّفاره داده مي 
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شود، همان است كه در مستحق زكات، در مسألة ۱۴۶۷ گفته شد. 
 (مســألة ۳۴۵۴) انسان نمي تواند كّفاره اش را به كسي بدهد كه براي 

او واجب الّنفقه باشد، به تفصيلي كه در مسألة ۱۴۸۵ بيان شد. 
ــوگند و   (مســألة ۳۴۵۵) منظور از جامه اي كه در كّفارة مخالفت با س
ــد، لباس كامل است و بهتر آنست كه براي هر فقير دو  ملحقات آن گفته ش

قطعه لباس بدهد، تا پوشانيدن حاصل شود. 
 (مسألة ۳۴۵۶) سير كردن فقير به يكي از دو صورت امكان پذير است :

۱ ) به هر فقير يك ُمّد طعام بدهد، و بهتر است به هر فقير دو ُمّد طعام بدهد. 
 (مســألة ۳۴۵۷) هر ُمّد عبارت از ۸۷۰ گرم مي باشد ـ تقريبًا ـ و لذا 

اگر ۹۰۰ گرم بدهد، مطابق احتياط خواهد بود. 
ــوگند ملحقات آن ( كّفاره هاي   (مســألة ۳۴۵۸) در كّفارة مخالفت س
ــه گندم، آرد گندم يا نان گندم اكتفا  ــماره ۹ تا ۱۴ ) بنابر احتياط واجب ب ش
ــت مي كند، مانند : برنج، خرما،  ــد. اما در ديگر كّفاره ها هر طعامي كفاي كن

گندم و امثال آنها. 
 (مســألة ۳۴۵۹) در كّفاره ها حتمًا بايد عين طعام داده شود و قيمت 

آن كفايت نمي كند. 
ــرط  ــر در اين صورت مقدار طعام و نوع طعام ش ــير كردن فقي  ۲ ) س
ــد. ولّي اگر فقير خردسال باشد بايد تفاوت خوراك او با بزرگسال  نمي باش
ــود. و اگر رعايت آن ميّسر نباشد، دو نفر خردسال را به جاي يك  منظور ش

بزرگسال منظور كند. و در هر حال بايد به ولّي كودك مراجعه كند. 
 (مسألة ۳۴۶۰) در اطعام فقير حتمًا بايد تعداد آنها مورد عنايت باشد، 
ــر به يك فقير چندين بار اطعام كند كفايت نمي كند، مگر در جايي  پس اگ
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ــن صورت تكرار آنها در روزهاي  ــود. در اي كه به تعداد الزم فقير يافت نش
مختلف مانعي ندارد، ولّي نبايد در يك روز تكرار كند. 

ــد، مي تواند به آن   (مســألة ۳۴۶۱) اگر چندين كّفاره بر عهدة او باش
ــر كّفاره بدهد، مثًال اگر ده تا كّفاره بر عهده دارد، مي تواند  ــداد به هر فقي تع

به شصت فقير به هر يكي ده ُمّد گندم بدهد. 
ــم اگر از يكي ناتوان  ــاره هاي ترتيبي كه گفتي  (مســألة ۳۴۶۲) در كّف
ــد، بعدي را انجام دهد، ميزان آنست كه هنگام اداي كّفاره ناتوان باشد.  باش
ــت دو ماه روزه بگيرد و به آن قدرت ندارد و لذا  ــي موظف اس پس اگر كس
ــدرت روزه گرفتن پيدا كند، همان اطعام  ــه ۶۰ فقير طعام داد، اگر بعدها ق ب

او را كفايت مي كند. 
 (مسألة ۳۴۶۳) اگر كسي به جهت ناتواني از روزه به اطعام فقرا آغاز 
كرد و پيش از آنكه آن را به اتمام برساند، قدرت روزه گرفتن پيدا كرد، بنابر 
احتياط واجب به آن اكتفا نكند و كّفاره قبلي ( يعني روزه ) را از سربگيرد. 
 (مســألة ۳۴۶۴) اگر كسي در كّفارة ظهار به جهت ميّسر نبودن بنده، 
شروع به روزه كرد، اگر پس از ورود به ماه دّوم به بنده دسترسي پيدا كند، همان 
روزه او را كفايت مي كند و الزم نيست كه بنده تهيه كند و آن را آزاد نمايد. 
 (مســألة ۳۴۶۵) كسي كه وظيفه اش كّفارة جمع است، به هر كدام از 
ــاقط مي شود و بقّيه را انجام مي دهد.  ــته باشد، آن مورد س آنها قدرت نداش
ــت به جاي آن، به  ــتغفار مي كند و بهتر اس و به جاي آنچه قدرت ندارد اس

مقداري كه مي تواند صدقه هم بدهد.
 (مسألة ۳۴۶۶) كسي كه از اطعام عاجز باشد، بنابر احتياط واجب بايد 

در صورت داشتن قدرت، به جاي آن ۱۸ روز روزه بگيرد. 
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ــي كه در كّفارة ترتيبي، از آخرين كّفاره هم كه   (مســألة ۳۴۶۷) كس
ــد، بايد ۱۸ روز روزه بگيرد، يعني به جاي  ــت عاجز باش اطعام ۶۰ فقير اس
اطعام هر ده نفر سه روز روزه بگيرد. اگر از آن هم ناتوان باشد، بايد به جاي 

آن استغفار كند و بهتر است به قدر امكان صدقه نيز بدهد. 
 (مســألة ۳۴۶۸) در كّفارة ظهار اگر از ۱۸ روز روزه نيز ناتوان باشد، 
ــي كه كّفاره نداده بر او ثابت مي  ــتغفار كفايت نمي كند، بلكه حكم كس اس

ماند. 
 (مسألة ۳۴۶۹) كسي كه چندين كّفاره بر او واجب است، اگر بر همة 
ــد انجام دهد، و آن موجب  ــد، به مقداري كه قدرت دارد باي آنها قادر نباش
نمي شود كه همة آنها ساقط شود، مگر در مورد كسي كه به هيچيك از آنها 

قادر نباشد. 
ــي كه قدرت بر كّفاره نداشت و به جاي آن بدل   (مســألة ۳۴۷۰) كس
ــتغفار و امثال آن، از گردنش ساقط مي شود، پس اگر  آن را انجام داد، از اس

بعدها بر آن قدرت پيدا كند، جبران آن بر او واجب نمي شود. 
 (مسألة ۳۴۷۱) اگر كسي كّفاره بر گردنش هست و قدرت ندارد آن را 
انجام دهد، اگر شخص متبّرعي پيدا شود و بخواهد از طرف او آنها را انجام 
ــاره هاي مالي او را تبرعًا پرداخت  ــت فقط مي تواند كّف دهد، تا او زنده اس
نمايد، از قبيل اطعام و آزاد كردن بنده. ولّي نمي تواند از جانب او مثًال روزه 
بگيرد، ولّي از جانب شخص مرده مي تواند هر وظيفه اي را كه بر عهده اش 

بوده انجام دهد. 
*  *  *



احكام اقرار
اقرار به معناي اعتراف انسان به حّقي است كه بر عهدة او به نفع شخص 
ــت و يا اعتراف انسان است بر منتفي بودن حق او بر عهدة  ديگري ثابت اس

شخصي ديگر. 
ــان پس از اقرار به چيزي، خالف آن را اّدعا   (مســألة ۳۴۷۲) اگر انس

كند، از او پذيرفته نمي شود و اقرار اوليه اش نافذ و معتبر است. 
 (مسألة ۳۴۷۳) اقراري كه شرايط آن فراهم باشد، بر همة حّجتها مقّدم 

مي باشد، حّتي بر بّينه ( دو شاهد عادل ).
 (مسألة ۳۴۷۴) براي نافذ بودن اقرار ۵ شرط الزم است :

۱ ) بالغ بودن اقرار كننده 
۲ ) عاقل بودن او 

۳ ) رشيد بودن او در موضوعي كه در مورد آن اقرار مي كند. 
 (مســألة ۳۴۷۵) اگر كسي مثًال در مورد مسائل مالي رشيد باشد، ولّي 
در مورد ازدواج رشيد نباشد، اقرار او در مسائل مالي نافذ است و در مسائل 

ازدواج نافذ نمي باشد. 
ــتي و يا از  ۴ ) از روي قصد بودن اقرار، پس اگر در حال خواب و مس

روي اشتباه و به غلط به چيزي اقرار كند، نافذ نمي شود. 
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۵ ) از روي اختيار باشد، پس اگر از روي اجبار و يا اضطرار بر چيزي 
اقرار كند نافذ نمي باشد. 

 (مسألة ۳۴۷۶) اگر كسي به قدري تشنه باشد كه خوف هالك داشته 
ــرط به او آب بدهد كه او به چيزي در  ــد، و صاحب آب فقط به اين ش باش

حقِّ او اقرار كند، چنين اقراري نافذ نمي باشد. 
ــرط نيست، بلكه به هر   (مســألة ۳۴۷۷) در اقرار صيغة مخصوص ش
ــودن حّقش از عهدة  ــش، يا منتفي ب ــوت حّقي بر عهدة خوي ــري از ثب تعبي

ديگري خبر دهد، كفايت مي كند .
 (مســألة ۳۴۷۸) اگر كسي ادعا كند مالي از شخصي طلب دارد، و آن 
ــخص بگويد آن را پرداخت كرده ام، الزمة اين گفتار، اقرار است بر اينكه  ش
ــخص مديون بوده است.پس اگر نتواند اثبات كند كه آن  آن مبلغ را به آن ش

را پرداخت نموده، او را وادار مي كنند آن مبلغ را پرداخت كند. 
 (مسألة ۳۴۷۹) در اقرار تلفظ به آن شرط نيست، بلكه با اشاره، نوشته 

و امثال آنها نيز اقرار حاصل مي شود. 
ــت آنچه را كه بر آن اقرار مي كند،   (مســألة ۳۴۸۰) در اقرار الزم اس
ــد، به طوري كه شخصي كه به نفع او  ــد كه بر عهدة او ثابت باش حّقي باش
ــد، از قبيل : پول، جنس، منفعت ( در  ــود بتواند آن را مطالبه كن اقرار مي ش
ــتمتاع و امثال آنها. ولّي  خارج يا بر عهده )، حق، مانند حق خيار، نفقه، اس
در غير اينها نافذ نمي شود، مثل اينكه كسي اقرار كند كه سوگند خورده كه 
ــرض او حق دارد كه از وعدة خود  ــي بدهد، زيرا در اين ف چيزي را به كس

صرف نظر كند و پرداخت نكند. 
ــي  ــي اعتراف كند بدهي مّدت داري به كس  (مســألة ۳۴۸۱) اگر كس
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برگردن دارد، با چنين اعترافي آن مبلغ بر عهده اش ثابت مي شود، و طلبكار 
نمي تواند پيش از فرارسيدن موِعد، آن را مطالبه كند، مگر اينكه طلبكار نقد 

بودن آن را اثبات كند. 
 (مســألة ۳۴۸۲) اگر كسي اعتراف كند به كسي مديون است و آن را 
به صورت مطلق بيان كند، اگر بعدها اّدعا كند كه مّدت دار بوده، اصل بدهي 
ثابت مي شود، ولّي مّدت دار بودنش ثابت نمي شود، زيرا مقتضاي اصل در 

مطالبات آنست كه نقد باشد، مگر اينكه مّدت دار بودنش را اثبات نمايد.
 (مســألة ۳۴۸۳) ميزان در تعيين حدود حق، ظاهر عبارت اقرار كننده 
ــخن، يا از قراين حاليه و مقاليه به دست  ــد، يعني آنچه از اطالق س مي باش
مي آيد، همان ثابت مي شود و اگر خالف آن را اّدعا كند پذيرفته نمي شود، 
مگر اينكه اّدعا كند كه هنگام اقرار، قرينه اي بر خالف ظاهر آن وجود داشته 

است، در اين صورت از او مطالبه مي شود كه آن را اثبات كند. 
 (مسألة ۳۴۸۴) اگر شخصي پس از اقرار، اّدعا كند قصد جّدي نداشته، 
ــوخي، اجبار، اضطرار و يا اشتباه بوده، از او مطالبة دليل مي  بلكه از روي ش

شود، تا آن را اثبات كند، اگر نتواند اثبات كند اقرارش نافذ مي شود. 
ــي پس از اقرار بگويد: من دروغ گفتم، در   (مســألة ۳۴۸۵) اگر كس
ــد، به اين اّدعا اعتنا نمي شود. پس اگر  ــرايط اقرار فراهم باش صورتي كه ش
اقرار كند خانه اش را فروخته و پولش را گرفته، سپس اّدعا كند من به جهت 
ــند در محضر چنين گفتم وگرنه پول خانه را نگرفته ام، به اّدعايش  تنظيم س

اعتنا نمي شود. 
 (مسألة ۳۴۸۶) اقرار يك حجت ظاهري است و تنها در صورتي نافذ 
ــد، پس اگر معلوم باشد كه دروغ است،  ــت كه احتمال صدق داشته باش اس
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نافذ نمي باشد و ترتيب اثر داده نمي شود. 
 (مسألة ۳۴۸۷) به طوري كه در مسألة ۳۴۷۳ بيان گرديد اقرار بر همة 
حّجتهاي ظاهري مقّدم است و اگر اقرار كننده بعد خالف آن را اّدعا كند از 

او پذيرفته نمي شود. 
ــرع  ــودن اقرار نيازي به حكم حاكم ش ــراي نافذ ب  (مســألة ۳۴۸۸) ب

نيست، بلكه هر كسي كه از آن مطلع شود بر او حجت مي باشد. 
 (مســألة ۳۴۸۹) كسي كه به نفع شخص ديگري اقرار كند، اگر طرف 
مقابل آن را تأييد كند و يا بگويد من نمي دانم، اين اقرار در حق اقرار كننده 
ثابت و نافذ است. ولّي اگر طرف مقابل آن را تكذيب كند، به جهت تعارض 
دو اقرار، اقرارش نافذ نمي شود و به ديگر مرّجحات از قبيل : شهود، قاعدة 

يد، اصل و امثال آنها مراجعه مي شود.
*  *  *



احكام غصب
ــت از تجاوز به حقوق ديگران و گرفتن مال مردمان،  غصب عبارت اس

بدون حق، به سبب داشتن زور و قدرت.
انسان با اين عمل از اوج فضيلت انساني به سطح رذيلت حيواني سقوط 
مي كند، زيرا اين حيوان است كه به حيوان ضعيف تر از خود ستم مي كند، 

به نداي وجدان اعتنا نمي كند و هيچ مرزي را به رسمّيت نمي شناسد. 
ــاني و تنظيم روابط افراد جامعه با  خداوند مّنان براي اصالح جامعة انس

يكديگر آن را به شّدت تحريم كرده است.
ــانها  در بخش امر به معروف و نهي از منكر گفتيم كه محروم كردن انس

از حق خود از گناهان كبيره است. 
در روايات بسياري از غصب حقوق ديگران سخن رفته، كه از آن جمله 

است :
۱ ) پيامبر اكرم J فرمود : « كسي كه زميني را به ناحق تصّرف كند، 

او را وادار مي كنند كه خاك آن را به محشر حمل كند ».
ــلمان به نا حق،  ــادره مال مس ــي A فرمود : « مص ۲ ) حضــرت عل

بزرگترين گناهان است ».
ــك بنا، عامل  ــنگ غصبي در ي ــول اكرم Jفرمود : « يك س ۳ ) رس
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ويراني آنست ».
ــتباه و به خيال اينكه  ــي مالي را از روي اش  (مســألة ۳۴۹۰) اگر كس
ــد، تصّرف كند و قصد تجاوز و ستم نداشته باشد، در بيشتر  حّق او مي باش
احكام همانند مال غصبي مي باشد، مانند چيزي كه با معاملة باطل به دست 
ــت كه  ــاورد. از اين رهگذر بحث ما در اين بخش در مورد هر چيزي اس بي
بدون حق شرعي در دست انسان قرار بگيرد، اگرچه از روي عمد و به قصد 
ــد، و در مواردي كه حكم آن با غصب متفاوت باشد به آن اشاره  ــتم نباش س

خواهيم كرد. 
 (مســألة ۳۴۹۱) غصب يك عين ( مال يا جنس ) هنگامي محّقق مي 
ــود كه انسان آن را در اختيار بگيرد و بر آن سلطه پيدا كند، ولّي با صرف  ش
ــود، اگرچه آن  تصرف و يا جلوگيري مالك از تصّرف در آن، محّقق نمي ش

نيز حرام مي باشد. 
 (مســألة ۳۴۹۲) غصب وكالت بردار نيست. پس اگر كسي به عنوان 
وكيل از طرف ديگر چيزي را غصب كند، او شخصًا غاصب و ضامن است، 

نه موّكل، مگر اينكه موّكل نيز در غصب مباشرت نمايد. 
ــت روي جنس مغصوب   (مســألة ۳۴۹۳) به مجّرد اينكه غاصب دس

گذاشت ضامن مي شود، چه قصد تجاوز داشته باشد يا نه. 
 (مسألة ۳۴۹۴) بر گردانيدن مال غصبي به مالك چند صورت دارد :

ــت آن را عينًا  ــد، بر غاصب واجب اس ۱ ) اگر عين غصبي موجود باش
ــخت و دشوار باشد و متوّقف بر صرف هزينه  به مالك برگرداند، اگرچه س

باشد. 
۲ ) اگر عين غصبي در دسترس نباشد ـ مثًال گم شده باشد ـ اگر مالك 
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حاضر باشد كه انتظار بكشد، انتظار مي كشد تا مال پيدا شود و در دسترس 
ــت عوض آن را به  ــود، بر غاصب واجب اس قرار بگيرد، ولّي اگر راضي نش
ــه غاصب تعّلق مي گيرد. و الزم  ــك بدهد. در اين صورت مال غصبي ب مال

نيست بعد از پيدا شدن، آن را به مالك بر گرداند. 
۳ ) اگر عين غصبي تلف شود، بر غاصب واجب است عوض آن را به 

مالك بدهد. 
ــزي را بكارد و يا  ــب در زمين غصبي چي  (مســألة ۳۴۹۵) اگر غاص
ــازد، بايد اجرت زمين را در مدتي كه زير كشت يا ساختمان  ساختماني بس
قرار داشته، به مالك بپردازد، زراعت و ساختمان از آِن خودش مي باشد. و 
ــه در آورد، يا ساختمان  ــتور دهد زراعت را از ريش مالك مي تواند به او دس

را تخريب نمايد، اگرچه موجب ضرر و زيان باشد. 
ــخم   (مســألة ۳۴۹۶) در اثر تصّرف غاصب در زمين، مثل كندن و ش
ــت مابه الّتفاوت آن را به مالك  زدن، اگر قيمت زمين تنّزل پيدا كند، الزم اس

پرداخت نمايد. 
ــد،   (مســألة ۳۴۹۷) اگر تصّرف غاصب در زمين غصبي ظالمانه نباش
بلكه به خيال اينكه آن زمين ملك خودش مي باشد، در آن ساختمان بسازد، 
زراعت كند و يا درخت بكارد، مي تواند مالك را وادار كند كه اجارة زمين 
ــاختمان را خراب نكند يا زراعت را از بين نبرد، مگر اينكه به  را بگيرد و س
صاحب زمين ضرر و زيان برسد، كه در اين صورت مي تواند آن را از بين 

ببرد و يا به نوعي ديگر با يكديگر مصالحه كنند.
 (مسألة ۳۴۹۸) در مسألة ۳۴۹۴ گفتيم در صورتي كه مال غصبي تلف 

شود، بايد عوض آن را به مالك بدهد، در اينجا دو صورت است :
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ــد، يعني ويژگي هاي افراد آن از نظر  ۱ ـ اگر مال غصبي « قيمي » باش
ــد، مانند حيوانات، و قيمت آن در اّيام  ــتري متفاوت باش قيمت و رغبت مش
مختلف فرق كند، و اين اختالف قيمت به جهت وفور آن در زماني و كمبود 
آن در زمان ديگر باشد، بايد قيمت روز غصب را بپردازد، ولّي اگر به جهت 
ــان ارزش پول باشد، بايد ارزش روز غصب را منظور كند و پولي به او  نوس

بدهد كه ارزش آن روز را داشته باشد. 
 (مســألة ۳۴۹۹) اگر مال غصبي از دسترس غاصب خارج شود، مثًال 
گم شود، آيا در اينجا غاصب مكّلف است كه قيمت روز غصب را بپردازد، 
ــت. بنابر احتياط واجب، الزم  ــكال اس يا قيمت روز پرداخت را ؟ محّل اش

است كه با صلح كردن احتياط را مراعات كنند. 
ــد، يعني خصوصيات افراد صنف آن،  ۲ ـ اگر مال غصبي « مثلي » باش
ــتري يكي باشد، مانند حبوبات، بايد مثل آن را  از جهت قيمت و رغبت مش
ــد كه چندين  ــتلزم آن باش در صورت تلف بپردازد، اگرچه تهّيه كردنش مس
برابر قيمتش را پرداخت نمايد. و اگر تهّيه كردنش سخت باشد، بايد قيمت 

روز پرداخت را به مالك بدهد. 
 (مسألة ۳۵۰۰) « قيمي » به چيزي گفته مي شود كه به هنگام قيمت 
ــب و اين  گذاري قيمت را بر افراد آن تعيين مي كنند و مي گويند : اين اس
ــتعمل، دست بافت و  ــياء مس ــت، مانند حيوانات، اش لباس به اين قيمت اس
ــن مي كنند و فرد  ــي » قيمت را بر نوع آن تعيي ــاز. ولّي در « مثل ــت س دس
ــه، حبوبات و توليدات  ــي گيرند، مانند طال، نقره، پنب ــي را در نظر نم خاّص

ماشيني يك كارخانه با يك مارك. 
 (مســألة ۳۵۰۱) اگر در مال غصبي عيب يا نقصي پديد آيد، غاصب 
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ــت، بايد هم عين را برگرداند و هم تفاوت قيمت سالم و معيوب  ضامن اس
را بر اساس قيمت بازار بدهد. ولّي اگر قيمت بازار تنّزل كرده باشد، و بدون 
اينكه عيب و نقصي بر جنس وارد شود، برگردانيدن عين كفايت مي كند، و 

از بابت تنّزل قيمت چيزي بر عهدة او نمي باشد. 
 (مســألة ۳۵۰۲) اگر مال غصب شده در نزد غاصب فزوني پيدا كرد، 
ــير و تخم مرغ،  خواه فزوني مّتصل، مانند چاقي، يا فزوني منفصل، مانند ش
بر عهدة غاصب است كه عالوه بر برگردانيدن مال غصبي فزوني را نيز عينًا 

به مالك برگرداند، و اگر عينًا ممكن نباشد عوض آن را. 
 (مســألة ۳۵۰۳) اگر جنس غصبي در دست غصب كننده، دگرگوني 
پيدا كند، مثًال تخم مرغ به جوجه، يا دانه تبديل به زراعت گردد، آن جوجه 
ــن دگرگوني ارزش آن پايين آمده  ــت. و اگر با اي يا زراعت از آِن مالك اس

باشد غاصب بايد تفاوت قيمت را نيز پرداخت نمايد. 
 (مسألة ۳۵۰۴) همانگونه كه غاصب ضامن مال غصبي هست، ضامن 
ــد، پس اگر در خانة غصبي سكونت  ــت كرده نيز مي باش منافعي كه برداش
ــين غصبي را سوار شده، يا جامة غصبي را پوشيده، بايد اجرت  كرده يا ماش

آن را به مالك بپردازد. 
 (مسألة ۳۵۰۵) منافع فوت شدة مال غصبي، مثًال اجارة مّدتي كه خانه 

يا ماشين غصبي بدون استفاده مانده، بر عهده او نيست. 
 (مسألة ۳۵۰۶) اگر شخص ديگري از مال غصبي بهره بجويد، اجرت 
ــي است كه از آن بهره جسته  ــت، بلكه بر عهدة كس آن بر عهدة غاصب نيس

است. 
ــخص آزاد حرام است ولّي غصب   (مســألة ۳۵۰۷) غصب كردن ش
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كننده ضامن او نمي باشد، مگر اينكه تلف شود يا دچار نقص عضوي گردد 
و اين تلف شدن يا ناقص شدن به غاصب مستند باشد، در اين صورت بايد 
دية او را بپردازد، و اگر در اين مّدت او را وادار به اين كار كرده باشد، بايد 

اجرت آن را نيز بپردازد. 
 (مســألة ۳۵۰۸) اگر مال غصبي چند دست بگردد، مثل اينكه غاصب 
ــب نمايد، هر تك تك آنها  ــد، يا ديگري از او غص ــه ديگري بفروش آن را ب
ضامن هستند و مالك مي تواند به همة آنها مراجعه كرده، مال خود را مطالبه 
ــده مراجعه كند،  ــت او تلف ش ــد. و مي تواند به فردي كه مال در دس نماي

اگرچه او غاصب نباشد و مال را زير سيطرة خود نگرفته باشد. 
 (مسألة ۳۵۰۹) كسي كه مال غصبي را از غاصب بخرد يا به صورت 
ــب برگرداند، و اگر برگرداند  ــگان از او بگيرد، نمي تواند آن را به غاص راي
ذّمه اش فارغ نمي شود، بلكه بايد آن را به مالكش برگرداند. و اگر مالك آن 

را نشناسد، حكم مجهول المالك پيدا مي كند. 
 (مســألة ۳۵۱۰) خريدن جنس غصبي از غاصب و تصّرف كردن در 

آن جايز نيست مگر با اجازة مالك و يا ولّي و يا وكيل او. 
ــت، اگرچه به  ــدن به محّل غصبي جايز نيس  (مســألة ۳۵۱۱) وارد ش
ــد كه در جاي ديگر يافت  ــور صلة رحم، معالجه و يا خريد چيزي باش منظ
ــود و امثال اينها از نيازمندي هاي عرفي، مگر اينكه به حّد ضرورت  نمي ش

برسد، آنچنان ضرورتي كه موجب از بين رفتن ُحرمت شود. 
 (مســألة ۳۵۱۲) وارد شدن به سرزمينهاي بي در و پيكر كه حصار و 

ديوار ندارد مانعي ندارد، اگرچه غصبي باشند. 
 (مســألة ۳۵۱۳) مالك مي تواند مال غصب شده را از چنگ غاصب 
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ــكايت به نزد حاكم شرع  ــد، اگر غاصب امتناع كند، مي تواند ش بيرون بكش
ــكايت كند، و مي تواند  ببرد، اگر خودداري كند، مي تواند به حاكم جور ش

كه با توّسل به زور مالش را از دست او بيرون آورد. 
ــي موجب تصّرف در مال   (مســألة ۳۵۱۴) اگر پس گرفتن مال غصب
ــتن  ــد، مانعي ندارد، از قبيل ورود به منزل، شكس غاصب و يا اتالف آن باش
قفل، سوراخ كردن ديوار، پايمال كردن زراعت، كشتن سگ نگهبان و امثال 

آنها، ولّي بايد به حّداقل ضرر و زيان بسنده نمود و ضمان ندارد. 
 (مسألة ۳۵۱۵) اگر براي پس گرفتن مال غصبي پولي هزينه كند، نمي 

تواند آن را از غاصب مطالبه نمايد. 
*  *  *





احكام احياء موات
(مســألة ۳۵۱۶) احياء كردن زمين باير، كه از اّول باير بوده، به قصد 
ــود،  ــت و پس از احيا كردن حكم ملك بر آن جاري مي ش تمّلك جايز اس

خواه احيا كننده مسلمان، ( مؤمن يا اهل خالف ) و يا كافر باشد. 
(مســألة ۳۵۱۷) زمين باير به وسيلة خريدن از دولت و يا ثبت كردن 
در دفاتر دولتي، به تمّلك شخص در نمي آيد، بلكه همچنان به حالت اباحه 
ــبت به احيا كردن آن اقدام كند به ملكّيت او در  باقي مي ماند، و هركس نس
ــري به عمل آورد، فقط مي  ــند نمي تواند از آن جلوگي مي آيد و صاحب س
ــزي در مقابل آن مطالبه  ــام او خودداري كند، يا چي ــند به ن تواند از زدن س

نمايد. 
(مســألة ۳۵۱۸) در احيا كردن زمين مباشرت شرط نيست، بلكه مي 
ــه وكيل اين كار را به  ــن كار وكيل يا اجير بگيرد، هنگامي ك ــد براي اي توان
ــام داد، زمين به  ــل اجرت براي موكل خود انج ــورت رايگان يا در مقاب ص
ــي كه در تحت  ــت او در مي آيد. ولّي نيز مي تواند زميني را براي كس ملكّي

واليت و قيمومّيت اوست احيا كند. 
(مسألة ۳۵۱۹) كسي كه وكيل و ولّي نيست، اگر بخواهد تبرعًا زميني 

را براي كسي احيا كند كه او مالك زمين شود، كفايت نمي كند. 
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 (مسألة ۳۵۲۰) احيا كردن زمين، عبارت است از انجام دادن چيزي كه 
به وسيلة آن عرفًا بگويند كه در اين زمين عمران و آبادي انجام گرفته است، 
ــتان، منزل، محّل تجارت، انبار كاال،  مثل اينكه آنجا را به صورت مزرعه، بس
ــد. و اگر چنين كاري  محّل نگهداري دام و طيور و امثال اينها در آورده باش

انجام نشده باشد، ملكّيت نمي آيد. 
 (مسألة ۳۵۲۱) حكم ديوار كشيدن و سنگچين كردن، در مسألة ۳۵۳۳ 

بيان خواهد شد. 
ــيلة احياء و يا غير آن مالك زميني  ــي كه به وس  (مســألة ۳۵۲۲) كس
بشود، در حريم آن حق پيدا مي كند، و لذا مي تواند از راه و چاه، چشمه و 
چراگاه و ديگر امكانات موجود در آن برخوردار باشد، به گونه اي كه حدود 
آن را بيان خواهيم كرد. از اين رهگذر شخص ديگري نمي تواند طوري در 

آنها تصّرف كند كه با حقوق حريم آن سازگار نباشد. 
ــي كه توافق  ــاز، در صورت ــدود راه جديد و نوس  (مســألة ۳۵۲۳) ح
ــود، ۵ ذراع، يعني در حدود دو متر و نيم است و مستحب است  حاصل نش

كه ۷ ذراع، يعني در حدود سه متر و نيم باشد. 
 (مســألة ۳۵۲۴) اگر كسي زميني دارد و ديگري مي خواهد زمين رو 
ــده ( ۵ يا ۷ ذراع ) از زمين او  به روي او را احياء كند، بايد به مقدار ياد ش

فاصله بگيرد تا فرصت و مجالي براي رفت و آمد او باشد. 
ــه از خيابان اصلي  ــي زميني را احيا كرده ك  (مســألة ۳۵۲۵) اگر كس
فاصله دارد، او حق دارد كه راهي را به مقدار ياد شده تا خيابان اصلي براي 
خودش منظور كند، ولّي اگر به كمتر يا بيشتر از آن توافق كنند مانعي ندارد.

 (مســألة ۳۵۲۶) راهي كه پيش از احيا كردن دو طرف آن با رفت و 
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ــيله  ــالها به صورت راه درآمده، نمي توان آن را به وس آمد مردم در طول س
احيا كردن تنگ تر نمود، اگرچه بسيار وسيع باشد. 

 (مســألة ۳۵۲۷) چاهي كه در زمين باير براي سيراب شدن حيوانات 
كنده مي شود، حريم آن از هر طرف ۲۰ متر مي باشد، تا حيوانات به راحتي 

در آنجا گردآيند.
ــراي آب دادن زمينهاي زراعتي در زمين   (مســألة ۳۵۲۸) چاهي كه ب
ــايل نقليه  ــت، تا وس ــود، حريم آن از هر طرف ۳۰ متر اس باير كنده مي ش

بتوانند در اطراف آن گرد آمده، نسبت به انتقال دادن آب اقدام نمايند. 
ــد كه به چاه  ــت كه چاهي بكن ــر احدي جايز نيس  (مســألة ۳۵۲۹) ب
ــده صدمه بزند، و يا چشمه اي بيرون آورد كه  ديگري كه پيش از او كنده ش
ــده صدمه بزند، در صورتي كه اين  ــتخراج ش ــمة ديگري كه قبًال اس به چش

صدمه و ضرر مهّم و معتنابه باشد. 
ــي و جويهائي كه براي  ــم رودخانه هاي عموم  (مســألة ۳۵۳۰) حري
ــعب مي شود، به مقداري است كه خاك و گِل  ــتفادة اشخاص از آن منش اس
آن به هنگام كندن و اليه روبي كردن در آن ريخته مي شود، به اضافة راهي 

كه رهگذرها از دو طرف رفت و آمد نمايند. 
ــت كه رو به روي درب   (مســألة ۳۵۳۱) حريم خانه همان راهي اس
ــود و مقدار آن دو و نيم يا سه و  ــيده مي ش خانه به طرف خيابان اصلي كش

نيم متر است كه در مسألة ۳۵۲۳ بيان گرديد. 
ــتري براي گذاردن  ــب منزل به محّل بيش  (مســألة ۳۵۳۲) اگر صاح
ــده  ــت كه بيش از مقدار ياد ش ــد، ظاهر اين اس زباله و امثال آن نيازمند باش
ــت، ولّي اگر مكاني را به اين كار اختصاص بدهد  حريم براي او ثابت نيس
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ــته باشد، آيا مي توان براي او ايجاد  ــت داش و مدتهاي متمادي آن را در دس
مزاحمت كرد يا نه، محّل اشكال است.

 (مسألة ۳۵۳۳) همانگونه كه انسان به وسيلة احياء كردن زمين، مالك 
آن مي شود و در حريم آن حّقي براي او ثابت مي شود، به وسيلة « تحجير 
ــورد زمين و حريم آن صاحب حق  ــت، در م ــز كه مقّدمة احيا كردن اس » ني

مي شود. 
 (مسألة ۳۵۳۴) تحجير عبارت است از كارهاي مقّدماتي ساخت وساز، 
ــزي و ديگر كارهايي كه  ــناژبندي، پي ري از قبيل كندن پي، تعيين حدود، ش

عرفًا احيا به شمار نمي آيد، ولّي مقدمة احياء مي باشد.
 (مسألة ۳۵۳۵) حق اولويتي كه در زمين و حريم آن به وسيلة تحجير 
ــود، محدود به زماني است كه عرفًا بين تحجير و احياء پيش  حاصل مي ش
ــاقط مي شود و ديگران مي  ــد اين حق اولويت س مي آيد، اگر به درازا بكش

توانند نسبت به احيا كردن آن اقدام نمايند. 
ــده اگر به هنگام تحجير از وسائلي   (مســألة ۳۵۳۶) در فرض ياد ش
ــنگ، آجر، آهن و غيره استفاده شده، احيا كننده بعدي مشكل است  چون س
ــده كه تحجير كننده از  ــا تصّرف كند، مادامي كه ثابت نش ــه بتواند در آنه ك
ــت، يا به قدري به درازا بكشد كه عرفًا معّطل گذاشتن  آنها اعراض كرده اس
ــوب شود. كه در اين صورت بنابر احتياط واجب به حاكم شرع  زمين محس

مراجعه نمايد. 
ــده بدون مراجعه به حاكم شرع   (مســألة ۳۵۳۷) اگر در فرض ياد ش
ــود،  آثار تحجير را از بين ببرد و به احياء زمين اقدام كند، مالك زمين مي ش
اگرچه نسبت به آنچه از مال ديگري تلف كرده، بنابر احتياط واجب ضامن 
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مي باشد، و در مواردي هم ممكن است گنهكار باشد. 
 (مسألة ۳۵۳۸) كسي كه شروع كند به كندن چاه، بيرون آوردن چشمه 
و يا كندن كانال رودخانه اي، نسبت به زميني كه زمينة سيراب شدنش با اين 
چاه و چشمه و رودخانه فراهم شده، حق تحجير پيدا مي كند. و حدود آن 

محدود است به زماني كه در مسأله ۳۵۳۵ بيان گرديد. 
ــود، و لذا نمي تواند   (مســألة ۳۵۳۹) تحجير موجب مالكيت نمي ش
ــد، ولّي مي تواند حّق اولويتش را به كسي  زميني را كه تحجير كرده بفروش
ــر اينكه در اثر طول  ــروط ب ــذار كند و آن را با چيزي مصالحه كند، مش واگ

مّدت حّقش ساقط نشده باشد. 
 (مسألة ۳۵۴۰) سرزمينهايي كه در مجاورت ايل و قبيله اي قرار دارد و 
به آنها منسوب است، اگر به وسيلة احيا كردن به ملكيت آنها در نيامده باشد، 
ــته، مثًال چراگاه  ــر بهره جوئي از آن در طول زمان به آنها اختصاص داش اگ
ــاب مي آيد و هرگز ديگران نمي  و تفريحگاه آنها بوده، از حريم آنان به حس
ــباب مزاحمت آنها را  ــيلة احيا كردن آنجا را تمّلك نموده، اس توانند به وس
ــم كنند، حّتي برخي از خود آنها نيز بدون اجازة بقّيه نمي توانند چنين  فراه

كاري انجام دهند. 
 (مسألة ۳۵۴۱) در فرض ياد شده، اگر اين سرزمينها به آنها اختصاص 
نيافته باشد، آنها حّقي در آنجا نخواهند داشت و هر كس بخواهد، از خودشان 
ــه ملكّيت خود درآورد، و آنها  ــا ديگران، مي تواند آنجا را احياء كرده ب و ي

حق جلوگيري ندارند. 
ــرزمينهاي پيرامون خود را با   (مســألة ۳۵۴۲) اگر اهالي يك منطقه س
ــان تقسيم كنند، تا اقدام به احياي آن  جلب رضايت يكديگر در ميان خودش
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ــيم اثري ندارد و هر كس بخواهد مي تواند آنجا را احيا  نكرده اند، اين تقس
كرده تمّلك نمايد. اصوًال شهرها و روستاها نيز به همين وسيله گسترش مي 

يابند و بزرگ مي شوند. 
 (مســألة ۳۵۴۳) حرام است كه انسان در ملك خود كاري انجام دهد 
كه آثار آن به ملك همسايه سرايت كند و به او آسيب برساند، آسيبي كه در 
ــت. مثل اينكه آب را به گونه اي در ملك خود  ــايه ها متداول نيس ميان همس
رها سازد كه رطوبت آن به ديوار همسايه برسد و صدمه بزند، كه بايد از اين 
ــود. و اگر خود داري نكند هر آسيبي  كار خود داري كند، اگرچه متضّرر ش

به همسايه برسد ضامن است. 
ــودش كاري انجام بدهد كه  ــان در ملك خ  (مســألة ۳۵۴۴) اگر انس
ــرايت نكند، ولّي ضررش به او برسد، مثل اينكه  ــايه س اثرش به ملك همس
ــود،  ــايه مانع ش ــيدن نور و هوا به ملك همس ديوارش را باال ببرد و از رس
چنين كاري جايز است، مگر اينكه ضرر جّدي به همسايه برسد، كه در اين 

صورت جايز بودنش محّل اشكال است. 
ــألة ۳۵۲۹ گفتيم كه انسان نمي تواند در ملك   (مسألة ۳۵۴۵) در مس
ــمه هايي كه  ــمه اي احداث كند، كه به چاه و چش خود چاهي بكند يا چش

همسايه ها قبًال احداث كرده اند صدمه بزند.
*  *  *

 



اماكن عمومي و اموال همگاني
 (مســألة ۳۵۴۶) اموال عمومي كه همگان حق استفاده از آنها را دارند 

عبارتند از :
۱ ـ موقوفات 

ــتره استفاده از اموال وقفي تابع كيفّيت وقف است كه به تفصيل در  گس
بخش « احكام وقف » بيان شد. 

۲ ـ مشاهد مشّرفه
ــاجد، مشاهد مشّرفه و اماكن متبّركه، كه براي   (مسألة ۳۵۴۷) در مس
استفادة مؤمنان و زائران فراهم شده و افراد با ايمان از راههاي دور و نزديك 
ــبقت  ــي به محّلي س ــراي درك فضيلت به آنجاها روي مي آورند، اگر كس ب
نمود و آنجا را در اختيار گرفت، تا از آنجا اعراض نكرده، تا شب از ديگران 
ــت، و ايجاد مزاحمت براي او حرام است. چنانكه در مسألة  ــته تر اس شايس

۷۱۷ بيان گرديد. 
 (مسألة ۳۵۴۸) هر فرد مسلمان مي تواند نقطه اي از مسجد را با نماز، 
ــتد اشغال كند، مگر اينكه با  دعا، درس، تالوت قرآن، حتي خواب و دادوس

اين كار حرمت مسجد شكسته شود. 
 (مســألة ۳۵۴۹) ظاهرًا نماز در مساجد بر هر كار ديگر مقّدم است و 
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قدر مسّلم از آن نماز جماعت، در اوقات نمازهاي يومّيه، به صورت متعارِف 
آن است، كه احدي نمي تواند از آن جلوگيري كند. بنابر احتياط واجب در 
ــود، ولّي در  مورد نماز ُفرادي نيز در اّول وقت بايد چنين حريمي رعايت ش
ــروط بر اينكه انجام دادن آن در  مواقع ديگر ظاهرًا نماز اولولّيت ندارد، مش

نقطة ديگري از مسجد ميّسر باشد. 
 (مســألة ۳۵۵۰) آنچه در مسألة ۳۵۴۸ گفتيم در مورد مشاهد مشّرفه 

نيز جاري مي باشد. 
 (مسألة ۳۵۵۱) در مشاهد مشّرفه، نماز، تالوت قرآن، زيارت و ديگر 
عبادتها بر غير آن تقدم دارد و نمي تواند با اعمال ديگر از آن جلوگيري نمود 
ولّي زيارت بر ديگر اعمال عبادي تقّدم ندارد ولّي نبايد مشاهد مشّرفه را با 
اعمال ديگر طوري مشغول كنند كه موجب تعطيل زيارت به مقدار معتنابه شود. 
ــيدن وقت نماز، اشغال كردن حرم   (مســألة ۳۵۵۲) به هنگام فرا رس
مطهر با نماز مانعي ندارد، اگرچه موجب تعطيل زيارت در آن فاصلة زماني 

بشود، مشروط بر اينكه نمازگزاران در آنجا جاي گرفته باشد. 
۳ ـ بازارها

ــت كه به شخص معين و  ــترده اي اس منظور از بازار فضاهاي باز و گس
گروه خاّصي اختصاص ندارد و همواره مردم مي آيند بساط خود را در آنجا 

پهن كرده، كاالهاي خود را در معرض دادوستد قرار مي دهند. 
ــبقت جستن در بازارها، همان حكم مساجد   (مسألة ۳۵۵۳) حكم س

و مشاهد را دارد. 
 ۴ ـ راهها

راهها بر دو قسمند :
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ــه طرف به وسيلة ساختمانها احاطه  ــت، كه از س ۱ ) كوچه هاي بن بس
شده است. 

ــتفاده از كوچه هاي بن بست، اختصاص به   (مســألة ۳۵۵۴) حق اس
ــتفادة آنها از اين كوچه ها نيازي  افرادي دارد كه به آن كوچه در دارند و اس

به اجازة ديگران ندارد. 
 (مســألة ۳۵۵۵) كسي كه به كوچة بن بست در دارد، اگر بخواهد دِر 
ــداث كند، نيازي به اجازة  ــعت بدهد يا دريچه اي به آن اح ــه اش را وس خان
ــران ندارد، مگر اينكه به برخي از آنها صدمه بزند، كه در اين مورد بايد  ديگ

رضايت او را جلب كند.
 (مسألة ۳۵۵۶) اگر راه ورودي كوچة بن بست، به وسيله درب، نرده 
و امثال آن ايجاد مانع شده باشد، كسي كه اهل آن كوچه نيست، نمي تواند 
ــده  ــتراحت كند، ولّي اگر ايجاد مانع نش رفت و آمد نمايد و يا در آنجا اس
ــينند و  ــد، ديگران هم مي توانند در آنجا رفت و آمد كرده، در آنجا بنش باش

استراحت كنند، مگر اينكه موجب ضرر به اهل كوچه باشد. 
 (مســألة ۳۵۵۷) كوچه هاي بن بست، پيش از آنكه به صورت كوچه 
درآيد، اگر ملك اهل آن كوچه بوده هيچ يك از اهل كوچه نمي تواند بدون 
ــت ديگران به آن كوچه ناودان يا تراس بگذارد يا در آن كوچه  جلب رضاي

چاه فاضالب و يا سرداب بكند. 
 (مســألة ۳۵۵۸) اگر كوچه هاي بن بست قبًال ملك اهل كوچه نبوده، 
ــيلة گذر گاه در آوردن ملك آنها گرديده، هر يك از اهل كوچه  بلكه به وس
مي تواند بدون رضايت بقّيه، ناودان و تراس بگذارد، يا چاه و سرداب بكند. 
ــد. و بنابر احتياط واجب به كوچه  ــروط بر اينكه مزاحم رهگذرها نباش مش
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صدمه نرساند، از قبيل تاريك كردن، از هوا جلوگيري كردن و امثال آنها. 
ــده، و انتهاي آن به  ــاختمان ش ۲ ) كوچه هاي باز، كه از دو طرف آن س

گذرگاه ديگر باز است. 
 (مسألة ۳۵۵۹) كوچه هاي باز از آِن همگان است و همة مردم مي توانند 
در آنها رفت و آمد كنند، بنشينند، بخوابند، خريد و فروش كنند، و كسي نمي 
ــروط بر اينكه مزاحم رهگذرها نباشد وگرنه  تواند از آن جلوگيري كند. مش
متجاوز مي باشد و هر گونه ضرري از او به رهگذرها برسد ضامن خواهد بود. 
 (مسألة ۳۵۶۰) احداث در و پنجره و تراس و ناودان، بر گذرگاه ها و كندن 
چاه و سرداب مانعي ندارد، مشروط بر اينكه مزاحم رهگذرها نباشد و بنابر 
احتياط واجب به گذرگاه نيز صدمه نزند، از قبيل تاريك كردن و سّد كردن راه هوا. 

۵ ـ آب درياها و رودخانه ها
 (مسألة ۳۵۶۱) آب درياها، درياچه ها، رودخانه ها و چشمه سارهائي 
ــمه ها و  ــان پيدا مي كند، و آب چش ــدن برفها جري ــيلها و آب ش كه از س
ــا و مردابهايي كه در زمين موات قرار  ــاي خود جوش، و آب بركه ه چاهه
ــتفاده كنند و  ــتند، همگان مي توانند از آنها اس ــد، از اموال عمومي هس دارن

كسي نمي تواند از آن جلوگيري نمايد. 
 (مسألة ۳۵۶۲) احدي نمي تواند آب دريا، رودخانه، چشمه و امثال آنها 
را پيش از آنكه به حيازت و ملكّيت خود درآورد، نسبت به فروش آن اقدام كند. 
 (مســألة ۳۵۶۳) اگر كسي از آب رودخانه، با كندن كانال، قسمتي را 
به زمين خودش و يا زمين بايري به قصد حيازت آِب آن هدايت كند، مالك 

آن آب مي شود و هيچكس نمي تواند از آن جلوگيري كند.
ــازِت آب،  ــن موات به قصد حي ــي در زمي  (مســألة ۳۵۶۴) اگر كس
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چشمه اي بيرون آورد و يا چاهي بكند، مالك آِب آن مي شود. 
ــمه اي در ملك كسي خود به خود   (مســألة ۳۵۶۵) اگر چاه و يا چش

پديد آيد، مالك آِب آن مي شود، اگرچه قصد حيازت نكند. 
ــي در كنار رودخانه، حوضچه اي بسازد كه   (مســألة ۳۵۶۶) اگر كس
راحت تر بتواند از آنجا آب برداشت كند، اولويت پيدا مي كند و كسي نمي 
ــود،  تواند براي او ايجاد مزاحمت كند، ولّي مالك آِب آن حوضچه نمي ش

مگر اينكه براي خودش حيازت كرده باشد.
 (مسألة ۳۵۶۷) آبهاي شخصي كه مالك خصوصي دارد، اگر در محّلي 
باشد كه به وسيلة ديوار و نرده و امثال آن محصور شده، بدون اجازة مالك 
نمي توان در آن تصّرف نمود. ولّي اگر در زمين بي در و پيكر باشد، خوردن 
ــدون اذن مالك، مانعي ندارد،  ــو كردن در آن به صورت معمول، ب و شستش

مشروط بر اينكه به آب صدمه نزند. 
 (مسألة ۳۵۶۸) اگر يك عّده در كنار آب مباحي گرد آيند و در صدد 
استفاده از آن باشند، برخي از آنها نمي تواند آن آب را به خودش اختصاص 
دهد و ديگران را از آن منع كند. پس اگر آب به همة آنها كفايت كند، همه از آن 
برخوردار مي شوند ولّي اگر به همة آنها كفايت نكند، در اينجا دو صورت هست :

۱ ) اگر به صورت دسته جمعي و همزمان در كنار آب گرد آيند، در اين 
صورت يكي برتري ندارد، بلكه بايد آن را به طور مساوي در ميان خودشان 

تقسيم كنند و هر يكي به سهم خود قانع شود. 
ــي كه جلوتر  ــه دنبال يكديگر در كنار آب گرد آيند، پس هر كس ۲ ) ب
ــده، نفر  ــت دارد، تا هنگامي كه او نيازش بر طرف نش ــده، او اولوّي وارد ش

بعدي حق استفاده ندارد.
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 (مسألة ۳۵۶۹) اگر افرادي قطعه زمينهائي را در كنار آبي در زمانهاي 
ــي كند، بايد به ترتيب  ــا كرده اند، و آب به همة آنها كفايت نم ــف احي مختل
تاريخ احيا از آن آب استفاده كنند. پس تا هنگامي كه نفرات قبلي زمين خود 

را سيراب نكرده اند، نوبت به نفرات بعدي نمي رسد. 
 (مســألة ۳۵۷۰) اگر آب براي همة زمينهاي احيا شده در پيرامون آن 
كفايت مي كرد، ولّي بعدًا آب كم شد و به همة آنها كفايت نكرد، آيا در اينجا 
نيز به ترتيب احيا كردن، نفرات اّول مقدم مي شوند يا نه ؟ محّل اشكال است. 

۶ ـ چراگاهها
 (مسألة ۳۵۷۱) چراگاههايي كه در صحرا و زمينهاي باير است و مالك 
خصوصي ندارد، از آِن همه مي باشد و همگان مي توانند از آن استفاده كنند 

و كسي نمي تواند دور آن حصار بكشد و ديگران را از آن منع كند. 
 (مسألة ۳۵۷۲) چراگاههايي كه در زمينهاي شخصي است، اگر مالك 
ــا را چراگاه چهار پايان خود قرار دهد، از آِن خود او خواهد بود و  آن، آنج

شخص ديگري بدون اجازة او نمي تواند از آنجا استفاده كند. 
۷ ـ موجودي زمين موات

 (مســألة ۳۵۷۳) شن، ماسه، سنگ، سنگ ريزه، هيزم، معدن و غير آن 
كه در زمين موات باشد، از آِن همگان است و هر كس زودتر به حيازت آنها 
ــد. ولّي هيچكس نمي  اقدام كند، آنچه را كه حيازت كرده از آِن او مي باش

تواند كه آنجا را حصار كشيده ديگران را از آن منع كند. 
ــي اشياء معدني را حيازت كند، الزم است با   (مسألة ۳۵۷۴) اگر كس

شرايط ياد شده در مسأله ۱۵۴۰ ـ ۱۵۴۳ خمس آن را بپردازد.
*  *  *



احكام گمشده ها
گمشده ها بر سه قسم هستند :

۱ ) انسان گمشده، كه آن را « لَقيط » مي نامند.
۲ ) حيوان گمشده، كه آن را « ضاّله » مي گويند.

۳ ) اشياي گمشده، كه « ُلَقَطه » ناميده مي شود.

فصل اّول
احكام لقيط

( كودك سرِ راهي )
 (مســألة ۳۵۷۵) بچة سر راهي كه خانواده اش شناخته نشود، محكوم 

به آزادي است، مگر اينكه دليل قطعي بر برده بودن آن باشد. 
 (مســألة ۳۵۷۶) بچة سر راهي اگر در معرض تلف باشد، بايد آن را 

برداشت، در غير اين صورت بر داشتنش واجب نيست. 
 (مســألة ۳۵۷۷) بّچة سر راهي در ديار كّفار كه اّطالعي نداريم كه آيا 
ــت يا نه ؟ اگرچه احترام خونش  ــلمان و يا فرزند كافر ذّمي هس كودك مس
ــتنش  ــد، برداش ــد، بنابر احتياط واجب اگر در معرض تلف باش معلوم نباش

واجب است. 
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 (مســألة ۳۵۷۸) اگر شخص بالغ و عاقل بّچه اي را از سِر راه بر دارد، 
بر او واليت پيدا مي كند و بايد در نگهداري و سرپرستي آن تالش كند. 

ــِر راهي را برمي دارد بايد به مقدار  ــي كه بچة س  (مســألة ۳۵۷۹) كس
متعارف از ولّي او جستجو كند، تا هنگامي كه نوميد شود. مگر اينكه معلوم 
ــود كه ولّي او، او را بر سر راه نهاده است، در اين صورت واليتش ساقط  ش
مي شود و جستجو كردن از او الزم نمي باشد مشروط بر اين كه بر دارنده 

بچه، بالغ و عاقل باشد، اّما برداشتن كودك و ديوانه اثري ندارد. 
 (مسألة ۳۵۸۰) اگر همراه بچة سر راهي مالي باشد، آن مال تا قرينه اي 
ــد، محكوم است به اينكه ماِل آن بّچه است و ولّي بّچه آن را  بر خالف نباش
ــس بچه را بردارد، آن را بر بّچه انفاق كند. و  ــراه بّچه قرار داده كه هر ك هم

لذا مي توان آن را در نفقة بّچه هزينه كرد. 
ــِر راه  ــه را عمدًا بر س ــد كه بّچ ــّخص باش  (مســألة ۳۵۸۱) اگر مش
ــده، و يا كسي به زور از دست آنها گرفته  ــته اند، بلكه افتاده، يا گمش نگذاش
ــد در حكم  ــر پولي همراه بّچه باش ــت، در اين صورت اگ ــا كرده اس و ره

مجهول المالك مي باشد. 
ــد كه نفقة بّچه تأمين شود، مثل اينكه   (مســألة ۳۵۸۲) اگر راهي باش
ــد كه حكم شود كه مال بّچه است، يا شخصي تبرعًا نفقة  همراه او مالي باش
او را پرداخت كند، يا از حقوق شرعيه پرداخت شود، و يا بتواند كاري انجام 
ــر شود مانعي  دهد كه از اجرت آن زندگي اش بگذرد، هر كدام از اينها ميّس
ندارد، در غير اين صورت كسي كه او را پيدا كرده بايد نفقه اش را بپردازد. 
ــر راهي را هزينه مي كند، اگر   (مســألة ۳۵۸۳) كسي كه نفقة بچة س
قصد تبّرع داشته باشد، نمي تواند آن را بعد مطالبه كند، ولّي اگر قصد تبّرع 
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ــدن بچه مي تواند به او مراجعه كند، ولّي با  ــته باشد، پس از بزرگ ش نداش
دو شرط :

۱ ) بّچه توانمند باشد. 
ــألة ۳۸۷۴ تا  ۲ ) با او معامله والي ضامن جريره ـ كه حكم آن در مس
۳۸۸۵ بيان خواهد شدـ  انجام نداده باشد پس اگر فقير باشد و يا با او معامله 

والي ضامن جريره انجام داده باشد، ديگر نمي تواند به او رجوع كند. 
ــي تواند آن را به  ــه اي را پيدا كرده نم ــي كه بّچ  (مســألة ۳۵۸۴) كس
ــرعي ندارد،  فرزندي خود درآورد، و اگر چنين كاري انجام دهد، هيچ اثر ش

چنانكه در مسألة ۳۱۱۹ بيان گرديد. 
 (مسألة ۳۵۸۵) اگر فرد گمشده بزرگسال باشد ولّي توان ادارة خودش 
را نداشته باشد، از قبيل ديوانه يا بيمار عقب افتاده، اينجا نيز اگر خوف تلف 
باشد بايد او را نگهداري كنند و خونش محترم است، جز اينكه احكام لقيط 
( بچة سر راهي ) بر او جاري نمي شود، بلكه در حكم ديوانه ايست كه ولّي 

مشّخص ندارد، و حكم آن در مسألة ۲۵۲۱ گذشت.
*  *  *
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فصل دّوم
احكام ضاّله

( حيوان گمشده )
 (مســألة ۳۵۸۶) در ديار كفر ( يعني در جايي كه اكثريت ساكنان آن 
ــد ) اگر انسان با حيوان گمشده اي مواجه  ــلمان و غير كافر ذمي باش غير مس
ــود كه مال كسي بوده و از او گمشده، مي تواند آن را براي خود بگيرد و  ش
ــروط بر اين كه نشاني  درصدد تالش براي پيدا كردن صاحبش بر نيايد. مش
ــدة سرزمين  ــد، در آن صورت در حكم گمش ــلمان بر آن نباش از تمّلك مس

اسالمي خواهد بود كه حكم آن بعد بيان مي شود. 
 (مسألة ۳۵۸۷) در كشورهاي غير مسلمان، اگر از نظر قانوني يا از نظر 
عرفي، مسائلي باشد كه گرفتن گمشدة آن، موجب اعمال فشار بر مسلمانان 

يا لّكه دار شدن چهرة اسالم باشد، گرفتن آن جايز نمي باشد. 
 (مسألة ۳۵۸۸) در مسائل ياد شده بين اقسام حيوان، و اينكه در شهر 

و آبادي با آن حيوان مواجه شود يا در دشت و صحرا، فرقي نيست. 
ــان حيواني را در  ــالمي، اگر انس ــورهاي اس  (مســألة ۳۵۸۹) در كش
ــد و حيوان در معرض تلف  ــكنه باش منطقه اي پيدا كند كه آنجا خالي از س
نباشد به اين معني كه در آنجا آب و علف باشد، و باكي از درندگان نداشته 
باشد، يا به اين جهت كه حيوان نيرومند باشد و يا در آنجا درنده اي نباشد، 

گرفتن آن حرام است. 
 (مسألة ۳۵۹۰) اگر در فرض ياد شده، اقدام به گرفتن آن حيوان كند، 
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ــير  ــدن، ش ــن آن حيوان و ضامن منافع مّتصل و منفصل ( مثل چاق ش ضام
ــتجو كند و اگر از  ــز خواهد بود و بايد از مالك آن جس ــل ) آن ني و توليدمث
ــود، بايد از طرف صاحبش تصّدق كند و بنابر احتياط  پيدا كردنش نوميد ش

واجب از حاكم شرع هم اذن تحصيل كند.
ــده، تا پيدا شدن صاحب آن حيوان،   (مســألة ۳۵۹۱) در فرض ياد ش
ــق مطالبة آن را از صاحب  ــودش علوفة آن را تهيه كند و ح ــد از مال خ باي

حيوان ندارد.
 (مســألة ۳۵۹۲) اگر انسان حيواني را در منطقه اي خالي از سكنه پيدا 
ــبب  ــد، يا به جهت نبودن آب و علف، يا به س كند كه در معرض تلف باش
حيوانات درنده، مي تواند آن را بگيرد، پس اگر در آن منطقه آبادي يا چادر 
ــينهايي باشد، بايد در آنجا به دنبال صاحبش بگردد، اگر صاحبش را پيدا  نش
ــد، به او تحويل مي دهد و اگر پيدا نكند مي تواند آن را تمّلك نمايد اگر  كن

بعدها صاحبش پيدا شود خودش و يا قيمتش را به او برمي گرداند. 
 (مسألة ۳۵۹۳) اگر انسان حيواني را به جهت سركشي آن، يا بيماري 
و از كار افتادگي اش، و يا به جهت ناتواني از هزينة علوفه اش، در بيابان رها 
ــري از درندگان آن را تهديد نكند،  ــد و خط كند، اگر آنجا آب و علف باش
كسي نمي تواند آن حيوان را بگيرد، و اگر بگيرد، احكام ياد شده در  مسألة 
۳۵۹۰ بر او جاري مي شود. مگر اينكه قرينه اي باشد بر اينكه مالكش از آن 
اعراض كرده و هرگز به دنبال آن نخواهد آمد، در اين صورت مي تواند آن 

را بگيرد. 
 (مسألة ۳۵۹۴) و اگر آن را در محّلي رها كند كه آب و علف نباشد و 
حيوان در معرض تلف باشد، يابنده آن مي تواند آن را بگيرد، مگر در جايي 
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كه بداند صاحبش قصد دارد پيش از آنكه آن حيوان تلف شود به سوي آن 
مراجعت كند. 

 (مســألة ۳۵۹۵) اگر انسان حيواني را در شهر و روستاي پر جمعّيت 
ــده، بلكه به قصد چرا بيرون آمده و  ــدا كند، اگر احتمال بدهد كه گم نش پي
سپس به محّلش برمي گردد، نمي تواند آن را بگيرد و اگر بگيرد به گونه اي 

كه در مسألة ۳۵۹۰ گفته شد ضامن خواهد بود. 
 (مســألة ۳۵۹۶) حيواني را كه در شهر و روستاي پر رفت و آمد پيدا 
ــت، مي تواند آن را بگيرد و حكم لقطه بر آن  ــده اس كند و بداند كه گم ش
جاري مي شود و بايد تا يك سال به دنبال صاحبش بگردد، چنانكه در فصل 

سّوم بيان خواهد شد. 
 (مسألة ۳۵۹۷) اگر حيوان در مّدت يكسال كه بايد به دنبال صاحبش 
ــد، پس مانده سفره و خرده ريز خانه او را  ــته باش بگردند، نياز به هزينه داش
كفايت نكند و كسي هم آن را تبرعًا پرداخت نكند، هزينه اش بر عهدة مالك 
ــير و امثال آن ) آن را كفايت كند، از  خواهد بود. پس اگر منافع حيوان ( ش
آن برداشت مي كند، اگر كفايت نكند و صاحبش پيدا شود، از مالك مطالبه 
مي كند، اگر پيدا نشود، پس از يكسال حيوان را مي فروشد و حّق خودش 

را برداشت مي كند.
ــفند يك حكم استثنائي دارد، اگر   (مســألة ۳۵۹۸) در اين ميان گوس
ــه روز معرفي  ــتا پيدا كند، آن را به مّدت س ــهر و روس ــفندي را در ش گوس
ــد و از طرف صاحبش صدقه  مي كند، اگر صاحبش را پيدا نكند مي فروش
ــز اينكه هزينة  ــد، ج ــه روز نيز انتظار بكش ــد. و مي تواند بيش از س مي ده

نگهداري آن بر عهدة خودش مي باشد. 



٧۵٧ .......................................................................  احكام گمشده ها 

 (مسألة ۳۵۹۹) اگر بعدًا صاحب گوسفند پيدا شود و راضي به صدقه 
نباشد بايد پول گوسفند را به او بدهد. 

ــّوم  ــل گفتيم و آنچه در فصل س ــه در اين فص  (مســألة ۳۶۰۰) آنچ
ــد، يا كودك و  ــم گفت، فرق نمي كند كه پيدا كننده بالغ و عاقل باش خواهي
ديوانه، جز اينكه در مورد كودك و ديوانه، ولّي آنها به دنبال صاحب حيوان 

يا شيء گمشده مي گردد، او تمّلك مي كند و او صدقه مي دهد. 
 (مسألة ۳۶۰۱) اگر حيواني به خانة انسان درآيد و يا وارد باغ و بستان 
ــود،  ــاردار او گردد، گرفتن حيوان صدق نمي كند، و ضامن او نمي ش حص
ــرون كند، و اگر احتمال  ــي تواند كه آن را از محدوده ملك خود بي ــي م حت
بدهد كه آن حيوان گم نشده بايد آن را بيرون نمايد و اگر بداند كه گم شده 

مي تواند آن را بگيرد و به حكم گمشده عمل كند. 
 (مسألة ۳۶۰۲) اگر پرنده اي بال درآورده، پرواز كرده، از حوزه اختيار 
ــت كه آن را بگيرد. پس اگر  ــي جايز اس صاحبش بيرون رفت، براي هر كس
صاحبش را بشناسد بايد به او برگرداند و اگر كسي به دنبال آن بيايد و ادعا 
ــد و مّتهم به دروغ نباشد، به  ــت، پس اگر مورد اعتماد باش كند كه مال منس
ــي گرداند، در غير اين صورت مي تواند آن را تمّلك كند و نيازي به  او برم

معّرفي ندارد. 
*  *  *
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فصل سّوم
احكام لقطه

( اشياء گمشده )
« لقطه » عبارت از چيز گمشده ايست كه انسان و حيوان نباشد، منقول 
ــد و در سرزمين اسالمي و يا اهل ذمه ( اهل كتابي كه زير پرچم اسالم  باش

زندگي مي كنند ) پيدا شود. 
ــدة انسان و حيوان در دو فصل پيشين گفته شد و اّما اشياء  احكام گمش
ــه ندارند، بلكه در حكم  ــد زمين و درخت، آنها حكم لقط ــر منقول، مانن غي

مجهول المالك مي باشند. 
 (مسألة ۳۶۰۳) كسي كه گمشده اي را مي يابد، مي تواند آن را بردارد، 
ــود، به ويژه  ــت دارد، بالخصوص چيزي كه در حرم مّكه پيدا ش ولّي كراه
ــال به معّرفي آن بپردازد.  ــي كه اطمينان ندارد كه بتواند تا يكس در مورد كس
چنانكه بسياري از مردمان به اين كار تن در نمي دهند. براي چنين اشخاصي 

ممكن است عقًال برداشتن آن حرام باشد.
 (مسألة ۳۶۰۴) اگر مال گمشده به هنگام برداشتن كمتر از يك درهم 
ــد، مي تواند آن را براي خودش بردارد و نيازي به معرفي  ــته باش قيمت داش
ــد  ندارد، ولّي بنابر احتياط واجب از افرادي كه احتمال مي دهد ماِل آنها باش
بپرسد، از قبيل كسي كه آنجا ايستاده، يا قبًال آنجا نشسته بود، يا اهل خانه اي 

كه از دِر خانة آنها پيدا كرده است. 
ــود و عين آن   (مســألة ۳۶۰۵) اگر پس از تمّلك آن صاحبش پيدا ش
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ــته  ــد، بايد آن را به صاحبش بر گرداند، اگرچه زمان طوالني گذش باقي باش
ــد. ولّي اگر از بين رفته باشد يا از ملك او خارج شده و دسترسي به آن  باش
نداشته باشد، الزم نيست كه عوض را بپردازد، ولّي اگر دسترسي داشته باشد 
مسأله خالي از اشكال نيست و احتياط واجب آنست كه بين مالك و يا بنده 

و كسي كه به او منتقل شده مصالحه شود. 
ــت از (۴/۳)۲ ( دو گرم و سه   (مســألة ۳۶۰۶) يك درهم عبارت اس

چهارم ) گرم نقره. 
 (مسألة ۳۶۰۷) اگر قيمت لقطه يك درهم يا بيشتر باشد، كسي كه آن 
ــال بايد آن را معرفي كند. و اگر نگهداري يا معّرفي آن  را پيدا كرده تا يكس

هزينه داشته باشد، هزينه اش بر عهدة كسي است كه آن را برداشته است. 
 (مســألة ۳۶۰۸) بردارندة لقطه پس از يكسال معّرفي، مي تواند آن را 
ــود نگهداري كند، يا از طرف صاحبش صدقه  به اميد اينكه صاحبش پيدا ش
دهد و يا خودش تمّلك كند، به جز لقطة حرم مّكه، كه بنابر احتياط واجب 

آن را نمي تواند تملك نمايد. 
ــال صاحبش پيدا شود، در   (مســألة ۳۶۰۹) اگر پس از گذشت يكس

اينجا چند صورت است :
۱ ـ اگر آنچه پيدا كرده عينًا موجود باشد، بايد به صاحبش برگرداند. 
۲ ـ اگر در اثر اهمال كاري تلف شده باشد، بايد عوضش را بپردازد.

ــكل است، بنابر  ــد، ضمانتش مش ــده باش ۳ ـ اگر بدون اهمال تلف ش
احتياط واجب الزم است كه مصالحه كنند.

ــد، مالك مي تواند به آن  ــر آن را از طرف مالك صدقه داده باش ۴ ـ اگ
ــي تواند رضايت ندهد،  ــد و م ــت بدهد و پاداش آن از آِن مالك باش رضاي
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پس پيدا كننده عوض آن را به مالك بدهد و ثواب صدقه مربوط به خودش 
باشد. 

ــت كه  ــده در جايي واجب اس  (مســألة ۳۶۱۰) اعالم و معرفي گمش
ــد كه پيدا  ــود، پس اگر مطمئن باش ــود كه صاحبش پيدا ش احتمال داده ش
نخواهد شد، براي اينكه آن شيء گمشده عالمت و نشانه اي ندارد، يا مي داند 
ــورهاي دور دست مسافرت كرده، و اين اعالم و معّرفي  كه صاحبش به كش
ــد، يا مي داند كه او به پيدا كردن اين گمشده اعتنا ندارد  هرگز به او نمي رس

و لو از نظر اينكه از آن مأيوس شده، اعالم شرط نيست. 
ــپري شدن يكسال مي تواند   (مســألة ۳۶۱۱) در فرض باال پيش از س
ــك كند يا از طرف صاحبش صدقه بدهد، ولّي اگر احتمال زيادي  آن را تمل
ــود، بايد تا يكسال  ــب تصادف با صاحب آن مصادف ش مي دهد كه بر حس

انتظار بكشد. 
ــد از چيزي كه موجب  ــده، باي  (مســألة ۳۶۱۲) به هنگام اعالِم گمش
ــردرگمي مالك مي شود پرهيز كند، پس اگر يك لباس پنبه اي پيدا كرده،  س
ــم كرده، زيرا پنبه غير از  ــنده كند كه : هر كس « پنبه » گ ــد به همين بس نباي
ــد. و يا اگر مّدتها پيش چيزي را پيدا كرده،  ــده از پنبه مي باش لباس بافته ش

نبايد طوري معّرفي كند كه تصّور شود كه تازه پيدا شده است. 
 (مسألة ۳۶۱۳) اگر در عين گمشده ويژگيهايي باشد كه بيان كردن آن 
ــوي آن كشيده مي شود، بايد آن را بيان  ــود كه ذهن مالك به س باعث مي ش
ــده، يا دوخته شده مي باشد. ولّي  ــاخته ش كند، از قبيل اينكه : طال، نقره، س
ــيلة برخي از ناگفته ها مالك  بايد همة ويژگي هايش را بيان نكند، تا به وس

واقعي آن را شناسائي كند. 
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 (مسألة ۳۶۱۴) معّرفي گمشده بايد در مكانهايي باشد كه انتظار برود 
ــت پرس وجوي او در آن  ــد، به جه ــه خبر آن به گوش صاحب مال برس ك
ــيدن گزارش آن به او، و اين معني در  ــكان، يا حضور او در آنجا و يا رس م

زمانها و مكانهاي مختلف فرق مي كند. 
ــد، به طوري   (مســألة ۳۶۱۵) بايد اين اعالم و معّرفي پي در پي باش
كه عرفًا بگويند كه اين معّرفي در طول سال ادامه داشته و هرگز قطع نشده 
است. اين معني نيز با اختالف عرف و عادت و كيفيت اعالم فرق مي كند. 
 (مسألة ۳۶۱۶) اگر كسي اّدعا كند كه اين گمشده از او گم شده است 
و بدانيم كه راست مي گويد، يا به جهت اينكه مورد اعتماد است و يا نشانه 
ــد، و يا دو  ــي را بيان مي كند كه معموًال غير مالك از آن مطلع نمي باش هاي
ــت، بايد گمشده را  ــده از آِن او بوده اس نفر عادل گواهي دهند كه اين گمش

به او تحويل داد. 
ــده را ياد آور شود ولّي  ــي نشانه هاي گمش  (مســألة ۳۶۱۷) اگر كس
ــويم كه ماِل اوست،  ــنيده و مطمئن نش احتمال بدهيم كه آنها را از مالك ش
ــد، بلكه  ــت گفتنش باش نمي توانيم به او تحويل بدهيم، اگرچه احتمال راس

بايد به حّد اطمينان برسد. 
ــده مالك  ــي كه لقطه از او گم ش  (مســألة ۳۶۱۸) اگر بدانيم كه كس
ــليم كنيم، بلكه  ــت، بلكه آن را غصب كرده، نمي توانيم آن را به او تس نيس

بايد به دنبال مالك واقعي آن بگرديم و آن را به مالك، يا وكيل او بدهيم. 
ــده وقفي باشد، بايد متولي آن را پيدا كرده   (مســألة ۳۶۱۹) اگر گمش

به دست متوّلي بدهيم. 
 (مســألة ۳۶۲۰) اگر مالك شناخته شود، ولّي رسانيدن لقطه به دست 
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مالك، يا وكيل و يا ولّي او امكان پذير نباشد، اگر لقطه از اجناسي باشد كه 
خودش مصرف مي شود، مانند خوراك و پوشاك، و بدانيم كه مالك راضي 
هست از اينكه آنها را به مستمندان بدهيم تا بخورند و بپوشند، همان كار را 
ــام مي دهيم. و در اين فرض نمي توانيم آنها را فروخته، پولش را صدقه  انج

بدهيم. 
 (مسألة ۳۶۲۱) در موارد ديگر اگر بتوانيم از مالك نظر خواهي كنيم و 
ــد،  مطابق نظرش رفتار كنيم، بايد همان كار را انجام دهيم و اگر ممكن نباش
بايد آن را براي رسيدن به دست مالك محافظت كنيم، اگرچه زمان به درازا 
ــيدن آن به دست مالك يا ورثة او مأيوس شويم، بايد  ــد. ولّي اگر از رس كش
ــّرف در آن را از جانب مالك او  ــرع مراجعه كنيم تا كيفيت تص به حاكم ش

تعيين كند. 
 (مسألة ۳۶۲۲) اگر لقطه از چيزي هايي باشد كه با گذشت زمان فاسد 
مي شود، مانند سبزيجات و ميوه جات، بايد كسي كه آن را برداشته، قيمت 
ــود در  ــين لقطه مي ش كند و قيمتش را به عهده بگيرد، آنگاه پول آن جانش

احكام ياد شده. 
 (مسألة ۳۶۲۳) در مورد اموال موجود در خانه هاي مسكوني، به اهل 
ــت، يا گفتند كه  ــود، اگر آنها ادعا كردند كه مال آنهاس خانه مراجعه مي ش
مال فالني است، يا گفتند كه مال ما نيست و يا مال فالني نيست، گفتة آنها 
ــود، ولّي اگر اظهار كردند كه اطالعي ندارند، پس اگر در آن  پذيرفته مي ش
ــت.  ــود كه مال آنهاس خانه جز اهل خانه رفت و آمد نمي كنند، حكم مي ش
ــود كه جز اهل خانه به آن  ــمتي از خانه يافت ش ــت اگر در قس همچنين اس

قسمت رفت و آمد نمي كنند. 
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 (مسألة ۳۶۲۴) اموال موجود در خانه اي كه افراد مختلف در آن رفت 
ــت ؟ اگر افراد رفت  و آمد مي كنند و اهل خانه نمي دانند كه آنها از آِن كيس
ــود، اگر صاحبش معلوم  ــند، بايد به آنها مراجعه ش و آمد كننده معدود باش
شود بايد به او داده شود و اگر در ميان چند نفر مرّدد شود، بايد بنابر احتياط 

واجب با يكديگر مصالحه كنند.
ــمار در آنجا   (مســألة ۳۶۲۵) اموال موجود در خانه اي كه افراد بي ش
ــت، حكم لقطه پيدا مي  رفت و آمد مي كنند و صاحب آن اموال معلوم نيس

كند. 
ــان صندوقي دارد كه به خودش اختصاص   (مســألة ۳۶۲۶) اگر انس
ــت و براي نگهداري اموال خويش است و  ــته اس ــه درش بس دارد و هميش
كسي چيزي در آن نمي گذارد، مگر به عنوان وكالت از سوي او، اگر در آن 
چيزي بيابد كه نمي داند از خودش هست يا نه ؟ حكم مي شود به اينكه از 
آِن خويش مي باشد و به اين احتمال اعتنا نمي كند كه شايد امانت شخص 

ديگري باشد در نزد او. 
 (مسألة ۳۶۲۷) اگر صندوقي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از آنها 
چيزي را در آن پيدا كند بايد به آن شخص دّوم مراجعه كند، اگر او شناسائي 
كند بر آن اساس رفتار مي شود، و اگر بگويد كه مال من نيست، رفيقش آن 
را تصاحب مي كند، ولّي اگر او نيز دچار ترديد شود، به گونه اي كه مال بين 

دو نفر مرّدد شود، بنابر احتياط واجب بايد مصالحه كنند. 
 (مسألة ۳۶۲۸) اگر صندوق دربسته نباشد، بلكه همانند ديگر قسمتهاي 
منزل، اشياء در آن نهاده مي شود، پس آنچه در آن يافته مي شود، از آِن اهل 

خانه مي باشد. 
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 (مســألة ۳۶۲۹) اگر كشتي غرق شود، پس آنچه از اموال سرنشينان، 
ــاحل افكنده شود، به خانوادة آنها  ــد، يا به وسيلة امواج به س روي آب باش
مي رسد، و اگر صاحبان آنها معلوم نباشد، حكم لقطه بر آنها جاري مي شود. 
ــتخراج  و آنچه در اعماق دريا فرو برود، پس اگر صاحبان آنها در صدد اس
ــبقت بگيرند، ولّي اگر آنها صرف  آنها بر آيند، ديگران حق ندارند از آنها س
ــد، هر كس به وسيلة غّواصي يا غيره  نظر كنند، اگرچه به جهت ناتواني باش

آن را استخراج كند، از آِن او خواهد بود. 
ــان با ديگري عوض شود، مثًال لباس،   (مسألة ۳۶۳۰) اگر كاالي انس
ــتباهًا عوض شود، اگر او آغاز  كفش و امثال آنها در يك مجلس عمومي اش
كرده باشد، نمي تواند در آن تصّرف كند و حكم مجهول المالك بر آن جاري 
مي شود، ولّي اگر طرف مقابل آغاز كرده باشد، در اينجا چند صورت است :

ــن كار را انجام داده و قصد تجاوز به  ــر بداند كه طرف عمدًا اي ۱ ) اگ
ــاّص » در چيزي كه به جاي جنس  ــته، او مي تواند از باب « تق حق او داش

خودش به جا مانده تصّرف كند. 
ــد، مقدار  ــتر باش ــر قيمت آنچه برايش مانده از مال خودش بيش ۲ ) اگ
ــد بايد به او  ــك صاحبش باقي مي ماند، پس اگر او را بشناس ــي به مل اضاف

برساند، و اگر نشناسد، حكم مجهول المالك بر آن جاري مي شود. 
ــودش را بر جاي نهاده كه اين  ــر بداند كه طرف عمدًا كاالي خ ۳ ) اگ
ــورت مي تواند  ــودش بردارد، در اين ص ــه جاي كاالي خ ــخص آن را ب ش

همه اش را براي خودش بردارد. 
۴ ) اگر احتمال بدهد كه طرف عمدًا عوض نكرده، بلكه اشتباهًا كاالي 
ــته، در آن هنگام حكم مجهول المالك بر  او را به جاي كاالي خودش برداش
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ــود و نمي تواند در آن تصّرف كند، مگر  ــه بر جاي مانده، جاري مي ش آنچ
اينكه بداند كه اگر طرف متوّجه شود به تصّرف او راضي مي شود. 

۵ ) در صورت ياد شده بايد از صاحب آن جستجو كند، اگر از شناختن 
ــود، از حاكم شرع اجازه مي گيرد كه حق  ــي پيدا كردن مأيوس ش يا دسترس
خودش را از آنچه بر جاي مانده برداشت كند، و اگر چيزي اضافه بماند از 

طرف صاحبش صدقه مي دهد. 
*  *  *

 
تذكر

 (مسألة ۳۶۳۱) احكام لقطه منحصر به چيزي است كه صاحبش آن را 
گم كرده باشد، در موارد ديگري كه مالك چيزي مجهول باشد، لقطه حساب 

نمي شود، كه از آن جمله است :
ــته اند و امانت گذار را فراموش  ــه در نزد او امانت گذاش ــزي ك ۱ ) چي

كرده است. 
۲ ) چيزي كه با معاملة باطل به دستش رسيده و مالكش را نمي شناسد. 

۳ ) چيز غصبي، كه مالكش را نمي داند. 
۴ ) چيزي كه اشتباهًا برداشته است و مالكش را نمي داند. 

۵ ) طرف معامله به هنگام خريد اشتباهًا جنس اضافه داده باشد. 
۶ ) طرف معامله به هنگام فروش اشتباهًا پول اضافه داده باشد. 

۷ ) هر مال ديگري كه به عمد يا به اشتباه در دست غير مالك قرار بگيرد. 
در همة اين موارد كه احتمال بدهد كه مالك آن را پيدا خواهد كرد، بايد 

از او جستجو كند، و اين جستجو محدود به يك سال نمي باشد. 
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 (مســألة ۳۶۳۲) بنابر احتياط واجب در مال گرفته شده از دست دزد 
نيز حكم باال جاري مي شود. 

ــال بدهد كه روزي  ــده اگر احتم  (مســألة ۳۶۳۳) در فرضهاي ياد ش
مالك به سراغ كاالي خود خواهد آمد، بايد انتظار بكشد. 

ــده اگر از پيدا كردن مالك نا اميد   (مســألة ۳۶۳۴) در فرضهاي ياد ش
ــد، بلكه يا بايد  ــود، نمي تواند آن را تملك كند، اگرچه خودش فقير باش ش
از طرف مالك به فقير ديگري بدهد، و يا براي مالك نگهداري كند، اگرچه 

زمان به درازا بكشد. 
ــه دادن مالك را پيدا كند، بايد بنابر   (مســألة ۳۶۳۵) اگر پس از صدق
ــس اگر رضايت دهد پاداش صدقه از آِن  ــازد، پ احتياط واجب او را آگاه س
ــد بود و اگر رضايت ندهد بايد در مورد ضامن بودن يا نبودنش با  او خواه

يكديگر مصالحه كنند. 
 (مســألة ۳۶۳۶) براي صدقه دادن مال مجهول المالك الزم نيست كه 
ــرع اجازه گرفته شود، مگر اينكه مال در دست غاصب باشد، كه  از حاكم ش

بنابر احتياط واجب الزم است اجازه بگيرد. 
ــرع  ــت كردن مال مجهول المالك به حاكم ش  (مســألة ۳۶۳۷) پرداخ
كفايت نمي كند، مگر به عنوان وكيل از سوي كسي كه مال در دست اوست، 

در صدقه دادن به فقير، از باب اينكه او به موارد صدقه آگاه تر است. 
ــد خود مال را صدقه   (مســألة ۳۶۳۸) به هنگام صدقه دادن مي توان
بدهد، و مي تواند كه آن را بفروشد و يا خودش بردارد و قيمت آن را صدقه 

دهد. 
 (مسألة ۳۶۳۹) تبديل كردن جنس به پول به هنگام تصّدق، بايد يك 
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جهت رجحاني داشته باشد، از قبيل اينكه فقير نتواند از آن جنس بهره ببرد. 
ولّي بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد. 

ــده بهتر آنست كه در صورت امكان   (مســألة ۳۶۴۰) در فرض ياد ش
ــپس از او خريداري كند و قيمتي كه  خود جنس را به فقير صدقه بدهد، س

بر آن توافق مي كنند به او بپردازد. 
ــت چند نفر باشد،   (مســألة ۳۶۴۱) اگر جنس مجهول المالك در دس
ــئوليت دارند، پس اگر يكي از آنها اقدام به صدقه  همة آنها در برابر آن مس

دادن نمود، از عهدة ديگران ساقط مي شود. 
ــود و به  ــده، اگر بعدًا مالك پيدا ش  (مســألة ۳۶۴۲) در فرض ياد ش
صدقه رضايت ندهد، بنابر احتياط واجب همه آنها ضامن هستند و بايد همه 

آنها به مالك مراجعه كنند و با او مصالحه نمايند. 
 (مسألة ۳۶۴۳) در مسألة ياد شده اگر يكي از آنها به عنوان وكالت از 
سوي كسي كه قبًال جنس مجهول المالك را در اختيار داشته صدقه بدهد، او 

ديگر ضامن نيست و ضمانت بر عهدة موّكل اوست. 
 (مســألة ۳۶۴۴) اگر انسان مديون است و دسترسي به طلبكار ندارد، 
ــود، بلكه حكم ديگري دارد كه در  اينجا حكم مجهول المالك جاري نمي ش

مسألة ۲۳۷۳ بيان گرديد. 
*  *  *





احكام شكار و سربريدن حيوانات
ــديم كه هر حيواني كه خون جهنده دارد، اگر  ــألة ۵۳۴ يادآور ش در مس
مطابق دستور شرع ذبح نشده باشد، مردارش نجس و خوردنش حرام است. 
در اينجا توضيح مي دهيم كه راه تذكيه حيوان به دو چيز منحصر مي باشد :

۱ ـ شكار 
۲ ـ سربريدن 

باب اّول
احكام شكار

و در آن دو فصل است :

فصل اّول
شكار حيواني كه خون جهنده دارد

(مسألة ۳۶۴۵) شكار اختصاص به حيوان وحشي دارد، از قبيل بيشتر 
پرنده ها، آهو، گوزن، گاو و االغ وحشي. 

ــتر، گوسفند، مرغ و  (مســألة ۳۶۴۶) حيوانات اهلي، چون : گاو، ش
ــي  ــوند، مگر در صورتي كه وحش ــكار كردن حالل نمي ش امثال آنها، با ش

شوند و از حالت اهلي بودن بيرون بروند. 
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 (مسألة ۳۶۴۷) اگر حيوان وحشي اهلي شود با شكار حالل نمي شود. 
 (مســألة ۳۶۴۸) اگر انسان يك حيوان وحشي را بگيرد و در دسترس 

داشته باشد، آن نيز با شكار حالل نمي شود. 
 (مسألة ۳۶۴۹) نوزاد حيوان وحشي هنگامي كه قدرت فرار ندارد، آن 

نيز با شكار حالل نمي شود. 
 (مسألة ۳۶۵۰) ابزار شكار دو چيز است :

۱ ـ سگ 
۲ ـ اسلحه 

ــگ هر حيوان ديگري چون يوزپلنگ و باز   (مسألة ۳۶۵۱) غير از س
ــكار كند، حالل نمي شود، مگر اينكه پيش از مردنش  شكاري، چيزي را ش
ذبح شرعي شود. ولّي در سگ فرق نمي كند كه سگ تازي باشد، يا هر سگ 

ديگر، به جز سگ سياهي كه كال سياه باشد، بنابر احتياط واجب. 
 (مسألة ۳۶۵۲) سگي كه به وسيلة آن شكار انجام مي شود دو شرط دارد :

۱ ) آموزش ديده باشد، به اين معني كه براي شكار كردن براي صاحبش 
آموزش ديده و تجربه آموخته باشد و اين معني براي اهل خبره كامًال روشن 
ــت. و به عنوان يك ضابطه گفته شده : سگ آموزش ديده آنست كه هر  اس
وقت آن را به سوي شكار بفرستند پيش مي تازد، و هر وقت از آن بخواهند 

كه برگردد بر مي گردد. 
ــكارچي باشد و به دستور او برود و با تشويق و  ۲ ) كامًال در اختيار ش
تحريك او شكار را انجام دهد، بهگونه اي كه شكار كردن به او مستند باشد، 

و سگ به عنوان يك ابزار به شمار آيد. 
 (مســألة ۳۶۵۳) اگر سگ با ديدن شكار هيجان زده شده، خودش به 
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اين كار اقدام كند، يا از دست صاحبش خود را رها كرده به هشدار او اعتنا 
نكند و حيواني را شكار كند، چنين شكاري حالل نخواهد بود. 

 (مسألة ۳۶۵۴) اگر حيواني را به وسيلة اسلحه شكار كنند، آن اسلحه بايد 
ُبّرنده باشد، مانند : شمشير و كارد، و يا شكافنده باشد، مانند : تير، نيزه و سرنيزه .

 (مسألة ۳۶۵۵) اگر حيواني را با پهناي بيل بزنند، كه نه برنده است و 
نه شكافنده، حالل نمي شود. 

ــكافنده اي كه اسلحه به شمار   (مســألة ۳۶۵۶) با وسائل برنده و يا ش
ــكار كنند  ــد، مانند : داس، اّره، جوال دوز و گرز نيز اگر حيواني را ش نمي آي
ــلحه از آنها  ــود، مگر اينكه به عنوان اس ــر احتياط واجب حالل نمي ش بناب

استفاده بشود و اسلحه به شمار آيد. 
 (مسألة ۳۶۵۷) اگر حيواني را با سالح گرم متعارف در زمان ما شكار 

كنند، حالل مي شود، به شرط اينكه يك طرف گلوله تيز و برنده باشد. 
 (مسألة ۳۶۵۸) شكار كردن با گلوله هايي كه گرد باشد و در بدن فرو 

نرود، بنابر احتياط واجب موجب حلّيت آن نمي شود. 
ــلحه، شرط است كه  ــدن شكار با اس  (مســألة ۳۶۵۹) براي حالل ش
شكارچي به هنگام تيراندازي قصد شكار كند، پس اگر او مشغول تيراندازي 
ــود، اگرچه  ــت ، حالل نمي ش بوده و تصادفًا به حيواني اصابت كرد و كش

بعدًا بسم اهللا نيز بگويد. 
 (مسألة ۳۶۶۰) اگر شكارچي به قصد شكار به سوي حيواني تيراندازي كند، 
ولّي تير خطا كند و به حيوان ديگري اصابت كند و از پاي درآورد حالل مي شود. 
 (مسألة ۳۶۶۱) براي حالل شدن حيوان شكار شده به وسيلة سگ يا 

اسلحه شرايطي است كه از آن جمله است :
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ــكارچي بايد مسلمان باشد، اگرچه سّني، حرامزاده، زن يا كودك  ۱ ـ ش
ــد، مشروط بر اينكه ممّيز باشد و بتواند قصد صيد كند. پس شكار كافر  باش

حرام است، اگرچه نام خدا را بر زبان جاري كند. 
۲ ـ نام خدا بر زبان جاري كردن، به هنگام تيراندازي يا فرستادن سگ. 
 (مسألة ۳۶۶۲) اگر پس از تيراندازي و بعد از فرستادن سگ پيش از 

آنكه سگ يا تير به شكار برسند، بسم اهللا بگويد، كافي است. 
ــم اهللا نگويد، شكارش حرام مي   (مســألة ۳۶۶۳) اگر كسي عمدًا بس

شود، اگرچه جاهل به مسأله باشد. 
 (مسألة ۳۶۶۴) كسي كه همواره به هنگام شكار ملتزم بود كه بسم اهللا 

بگويد، اگر يكبار فراموش كرد و نگفت، شكارش حالل است. 
 (مسألة ۳۶۶۵) به هنگام شكار حتمًا بايد، لفظ جالله « اهللا » را بر زبان 
ــت تركيب  ــتايش پروردگار اس جاري كند و آن را با واژه اي كه به معناي س
ــم اهللا، اهللا اكبر، الحمدهللا، و ترجمة آن به غير عربي بنابر  نمايد، از قبيل : بس

احتياط واجب كفايت نمي كند. 
 (مسألة ۳۶۶۶) اگر شكارچي الل باشد، اگر زبانش را حركت دهد، با 

انگشت اشاره كند و منظورش بردن نام خدا باشد، كفايت مي كند.
ــتند باشد، يعني در اثر اصابت گلوله و يا  ــكار مس ۳ـ  مرگ حيوان به ش
ــيلة سگ جان سپرده باشد. پس اگر از بلندي بيفتد و  زخمي شدنش به وس

بميرد يا در آب غرق شود حالل نمي شود. 
ــكار و به يك امر ديگر مستند   (مســألة ۳۶۶۷) اگر مرگ حيوان به ش
باشد، مثل اينكه اسلحه به آن اصابت كرده و از بلندي افتاده و در اثر اين دو 

مرده است، حالل نمي شود. 
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۴ ـ شكارچي بايد در حال احرام نباشد. 
۵ـ  شكار بايد در حرم مكه نباشد. چنانكه در مناسك حج بيان شده است. 
ــربريدن پيدا نكند، به اين معني كه تا رسيدن  ــكارچي فرصت س ۶ـ  ش

شكارچي، شكار جان باخته باشد، و يا ديگر فرصت سربريدن نباشد. 
ــكارچي هنگامي به نزد شكار برسد كه براي   (مســألة ۳۶۶۸) اگر ش
سربريدن فرصت باشد ولّي اقدام به اين كار نكند حرام مي شود. اگرچه اين 

كار به جهت همراه نداشتن چاقو باشد. 
ــكار هنوز زنده است، ولّي   (مســألة ۳۶۶۹) اگر هنگامي برسد كه ش
ــويق كند كه يك بار ديگر حمله  ــته باشد، اگر سگ را تش چاقو همراه نداش

كند و از پاي درآورد، حالل مي شود. 
ــرايط ياد شده را نداشته باشد،   (مســألة ۳۶۷۰) اگر شكار يكي از ش
حرام مي شود، مگر اينكه شكارچي آن را زنده درك كند و سرش را ببرد، به 
جز در حرم مّكه و يا در حال احرام، كه پس از سربريدن نيز حالل نمي شود. 
 (مسألة ۳۶۷۱) در دو مسألة ياد شده، اگر به هنگامي برسد كه سرش 
ــم يا دمش را  ــت، گوش، چش ــمتي از بدنش چون دس را ببرد و حيوان قس

حركت بدهد، كفايت مي كند. 
 (مسألة ۳۶۷۲) هر حيوان قابل تذكيه به وسيلة اسلحه اگر شكار شود، 
ــود، اگرچه حرام گوشت باشد، كه پوستش پاك مي شود و مي  حالل مي ش

توان از آن بهره جست. 
ــيلة سگ فقط حيوان حالل گوشت حالل مي   (مسألة ۳۶۷۳) به وس
شود، اّما حيوان حرام گوشت اگر به وسيله سگ شكار شود، حالل نمي شود. 

*  *  *
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فصل دّوم
شكار حيواني كه خون جهنده ندارد

 (مسألة ۳۶۷۴) تذكية ماهي همان صيد كردن آنست، و صيد كردن آن 
به اين است كه به صورت زنده از آب بيرون آورده شود. 

 (مسألة ۳۶۷۵) اگر ماهي در آب بميرد خوردنش حرام است. اگر آب 
فروكش كند و ماهي در خشكي بميرد و يا خودش را به بيرون آب بيندازد 
ــكي بميرد و يا موج آن را بيرون بيندازد، باز هم حرام است، مگر  و در خش
اينكه پيش از آنكه جان بسپارد كسي آن را با دست يا هر وسيلة ديگر بگيرد. 
ــي به قصد صيد ماهي دامي بگسترد، توري   (مســألة ۳۶۷۶) اگر كس
بگذارد و يا مانعي ايجاد كند كه به هنگام باال آمدن آب، ماهي ها در آن گرد 
ــوند، و در بيرون  آيند و به هنگام فروكش كردن آب نتوانند از آن خارج ش
ــپارند، خوردن آنها حالل است، اگرچه در تور بميرند. ولّي اگر  آب جان بس

پيش از فروكش كردن آب بميرند، يا مشكوك باشد، حرام مي شود. 
 (مسألة ۳۶۷۷) اگر ماهي در تور ماهي گير بميرد ولّي معلوم نباشد كه 
پيش از فرو كش كردن آب مرده يا بعد از آن، اگر تاريخ فروكش كردن آب 

معلوم باشد، تاريخ مردن ماهي معلوم نباشد، خوردنش حالل است. 
 (مسألة ۳۶۷۸) اگر ماهي از آب بيرون آورده شود، سپس در آب بيفتد 

و در آب بميرد، حرام است. 
 (مســألة ۳۶۷۹) اگر ماهي گير با ريختن زهر در آب يا ايجاد انفجار 
ــود كه ماهيها خود را به بيرون آب بيندازند، خوردن آنها  در آب، موجب ش
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ــود، مگر اينكه آنها را در بيرون آب زنده بگيرد، و مالك آنها  حالل نمي ش
كسي است كه در بيرون آب آنها را مي گيرد نه كسي كه زهر در آب ريخته 

يا انفجار ايجاد كرده است. 
 (مسألة ۳۶۸۰) اگر يك ماهي، ماهي ديگري را ببلعد، اگر آن را صيد كنند 
و در بيرون آب بميرد، هم خودش حالل مي باشد و هم آنچه در شكم اوست. 
 (مسألة ۳۶۸۱) تذكية ماهي همانست كه گفته شد، خواه حالل گوشت 
ــّي ديگر حيوانات  ــت ( بدون فلس )، ول ــد، يا حرام گوش ( فلس دار ) باش

دريائي با اين شيوه تذكيه نمي شوند. 
 (مسألة ۳۶۸۲) اگر ملخ را زنده بگيرند خوردنش حالل است، و اگر 

پيش از آن بميرد حرام است. 
 (مســألة ۳۶۸۳) در شكار ماهي و ملخ بسم اهللا گفتن، مسلمان بودن، 
ــرط نيست، بلكه همين مقدار درك كند كه آنها را  حتي بالغ و عاقل بودن ش

به قصد دست يافتن بر آنها شكار كند كفايت مي كند. 
ــت كافر باشد و ادعا كند كه   (مســألة ۳۶۸۴) ماهي و ملخ اگر در دس
آن را زنده گرفته است، براي اثبات تذكية آنها كفايت نمي كند، اگرچه مّتهم 
ــد، مگر اينكه انسان خودش نظارت داشته باشد، يا از گفتار او  به دروغ نباش

يقين پيدا كند. 
ــوان ديگري كه احتياج به   (مســألة ۳۶۸۵) اگر ماهي، ملخ، يا هر حي
تذكيه دارد، در دست كافر باشد و اّدعا كند كه آن را از دست مسلمان گرفته 
است، اگر مّتهم به دروغ نباشد، به گفتارش ترتيب اثر داده مي شود و حكم 

به تذكية آن مي شود، به جهت پيشي گرفتن دست مسلمان بر آن. 
*  *  *
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باب دّوم
احكام سربريدن

ــتند. ديگر  ــگ و خوك قابل تذكيه نيس ــات نجس العين، چون س حيوان
ــتند، ولّي گوشت آنها خورده نمي  ــت، قابل تذكيه هس حيوانات حرام گوش
ــتند، و تذكيه آنها به  ــل تذكية هس ــت قاب ــود. همة حيوانات حالل گوش ش

شكلهاي مختلف است :
۱ ) شتر فقط به وسيلة نحر كردن حالل مي شود. 

۲ ) ماهي و ملخ فقط به وسيلة صيد كردن حالل مي شوند. 
۳ ) حيوانات وحشي به وسيلة ذبح و شكار حالل مي شوند. 

۴ ) حيوانات اهلي منحصرًا به وسيلة سربريدن حالل مي شوند. 
ــكار گفته شد، در اينجا احكام نحر شتر و ذبح حيوانات اهلي  احكام ش

را در دو فصل بيان مي كنيم :
*  *  *

 

فصل اّول
كيفّيت سربريدن و نحر كردن

 (مسألة ۳۶۸۶) به هنگام بريدن سر حيوان بايد چهار عضو آن بريده شود :
۱ ) حلقوم، كه مجراي تنفس است. 

۲ ) ِمري، كه مجراي آب و علف است. 
۳ ) سياهرگ، كه مسير رفت خون است. 

۴ ) سرخرگ، كه مسير بازگشت خون است. 
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ــكافتن چهار عضو ياد شده كفايت نمي كند بلكه   (مســألة ۳۶۸۷) ش
بايد بريده شوند. 

 (مسألة ۳۶۸۸) بريده شدن چهار عضو مشروط بر اين است كه برآمدگي 
حلقوم روي سر بماند پس اگر قسمتي از آن بر روي بدن بماند، ذبح به طور 
كامل انجام نمي شود و تذكيه حاصل نمي شود. مگر اينكه پيش از آنكه حيوان 
جان سپارد آن را تدارك كنند و يكبار ديگر از زير برآمدگي حلقوم ذبح كنند. 
ــت گردن كفايت نمي كند،   (مســألة ۳۶۸۹) بريدن سر حيوان از پش

اگرچه اعضاي چهار گانه بريده شود. 
ــو را زير  ــت كه چاق ــر احتياط واجب الزم اس  (مســألة ۳۶۹۰) بناب
ــتگي گلو بگذارد و به طرف داخل بكشد، نه اينكه چاقو را از پهلوي  برجس

گلو فروبرده به طرف بيرون بكشد و اعضا را ببرد. 
 (مسألة ۳۶۹۱) نبايد پيش از آنكه حيوان جان بسپارد سر آن را از بدن 

جدا كند، و نبايد پيش از مردنش چاقو را به نخاع او برسانند. 
 (مسألة ۳۶۹۲) اگر پيش از آنكه حيوان بميرد، سرش را جدا كنند، يا 
چاقو را به نخاع برسانند، گوشتش حرام نمي شود، اگرچه عمدي باشد، ولّي 

بهتر آنست كه در صورت عمدي بودن از گوشت آن پرهيز كنند. 
 (مســألة ۳۶۹۳) در ميان حيوانات تنها شتر است كه بايد تذكية آن به 

صورت نحر انجام شود. 
 (مســألة ۳۶۹۴) نحر عبارت است از اينكه چاقو، نيزه، سرنيزه، داس 

و امثال آن را در گودي زير گلوي آن را فرو ببرند. 
ــيلة نحر كردن و ديگر حيوانات   (مســألة ۳۶۹۵) شتر منحصرًا به وس
ــتر را سر ببرند، يا  ــوند، پس اگر ش اهلي منحصرًا با ذبح كردن تذكيه مي ش
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ديگر حيوانات را نحر كنند، حالل نمي شوند، حتي اسب بنابر احتياط واجب. 
 (مســألة ۳۶۹۶) اگر حيواني چموشي كند و تذكية آن به شكل تعيين 
شده ميّسر نباشد، يا مثًال در چاه بيفتد و يا زير آوار بماند و بريدن سرش از 
ــده امكان پذير نباشد، به هر شكل ممكن مي توان آن را نحر  محّل تعيين ش
يا ذبح كرد و گوشتش حالل مي شود، به شرط اينكه غير از رو به قبله شدن 

ديگر شرائط ذبح فراهم باشد. 
ــش از آنكه حيوان جان  ــده، اگر پي  (مســألة ۳۶۹۷) در فرض ياد ش
بسپارد، دسترسي به آن فراهم شد، بايد طبق معمول آن را ذبح يا نحر كنند. 
ــرد، اگر بچه اش زنده بيرون   (مســألة ۳۶۹۸) اگر حيوان بارداري بمي

آورده شود، جز با سربريدن حالل نمي شود. 
ــه كنند ( نحر، ذبح و يا   (مســألة ۳۶۹۹) اگر حيوان بارداري را تذكي

شكار كنند ) بچة او چند صورت دارد :
ــود،  ــود و بدون تذكيه بميرد، حرام مي ش ۱ ) اگر زنده بيرون آورده ش

اگرچه به جهت تنگي وقت باشد. 
۲ ) اگر زنده بيرون آورده، تذكيه شود، حالل است.

۳ ) اگر روح در آن دميده نشده باشد، پاك و حالل است. 
۴ ) اگر مرده بيرون آورده شود، پاك و حالل است، مگر در صورتي كه 
احتمال داده شود كه مردن آن به سبب تأخير در كندن پوست و يا شكافتن شكم 
مادرش به صورت غير معمول اتفاق افتاده است. در اين صورت حرام خواهد بود. 
 (مسألة ۳۷۰۰) خوردن گوشت جنين ( بچه اي كه در شكم مادر است ) 
هنگامي با تذكيه حالل مي شود كه خلقت آن كامل شده، موي بر بدنش روييده باشد. 

*  *  *
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فصل دّوم
شرايط ذبح و نحر

 (مســألة ۳۷۰۱) براي حالل شدن گوشت ذبيحه شرايطي هست، كه 
از آن جمله است :

ــد، به توضيحي كه در مسألة  ــلمان باش ۱ ـ ذبح كننده يا نحر كننده مس
۳۶۶۱ بيان گرديد. 

ــد، پس اگر كودك، ديوانه، خفته و يا  ــته باش ۲ ـ قصد ذبح يا نحر داش
شخص غافل، كه قصد ذبح ندارند، سر حيواني را ببرند يا چاقو را در گلوي 

شتر وارد كنند، تذكيه حاصل نمي شود. 
۳ ـ ذبح يا نحر بايد به وسيلة آهن انجام شود و هيچ فلّز ديگري چون 

مس، طال و نقره كفايت نمي كند. 
ــود، به هر وسيله اي كه بتوان چهار   (مســألة ۳۷۰۲) اگر آهن پيدا نش
عضو را بريد، ذبح حاصل مي شود، حتي به مثل سنگ، استخوان، و تخته اي 
كه تيز باشند. و الزم نيست كه ذبح يا نحر را تأخير بيندازند تا آهن پيدا شود. 
 (مســألة ۳۷۰۳) برخي از اهل خبره گفته اند كه « اســتيل » نيز همان 
ــده است يا آميزه هايي از ديگر فلّزات، چنانكه آهن معمولي  آهن تصفيه ش
نيز با فلّزات ديگري، آميخته است، پس اگر ميزان آميزة استيل با ميزان آميزة 
آهن معمولي نزديك باشد، مي توان با آن ذبح كرد. و ظاهرًا بيشتر استيلهاي 

موجود در بازار از اين قبيل هستند. 
ــد، پس اگر آن را در حال  ۴ ـ بايد حيوان به هنگام ذبح رو به قبله باش
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خوابيده ذبح مي كنند، بايد به پهلوي راست يا پهلوي چپ طوري بخوابانند، 
كه گلو، سينه و شكمش به سوي قبله باشد، و حتمًا بايد به قفا نخوابانند. 

 (مســألة ۳۷۰۴) به هنگام نحر كردن شتر بايد سينه اش به طرف قبله 
باشد، همچنين است اگر حيواني را در حال نشسته يا ايستاده ذبح كنند، بايد 

سينه اش به طرف قبله باشد. 
 (مسألة ۳۷۰۵) اگر مرغ و امثال آن را در حالي كه از سر يا پاها آويزان 

است، ذبح كنند، بايد سينه و شكمش به طرف قبله باشد. 
 (مسألة ۳۷۰۶) اگر طرف قبله، معلوم نباشد، و به دست آوردن آن در 
مّدت كوتاه ميّسر نباشد، و يا رو به قبله كردن حيوان ممكن نباشد، به جهت 
چموش بودن آن، و يا به جهت ترس از مردن آن، اين شرط ساقط مي شود. 
 (مسألة ۳۷۰۷) به هنگام ذبح يا نحر، الزم نيست كه ذبح كننده رو به 

قبله باشد، اگرچه بهتر است. 
ــوان را رو به قبله  ــر در صورت امكان، عمدًا حي  (مســألة ۳۷۰۸) اگ
نكنند، تذكيه محقق نمي شود و خوردنش حرام مي باشد، ولّي اگر فراموش 
ــتباه كنند،  ــوي قبله را اش كنند، يا وجوب رو به قبله كردن را نمي دانند، يا س

تذكيه حاصل مي شود و خوردنش جايز مي باشد. 
ــي كه ذبح يا نحر را انجام مي دهد، بايد همزمان با بريدن سر و  ۵ ـ كس
ــألة  ــتر، نام خدا را به تفصيلي كه در مس يا وارد كردن كارد در فرورفتگي ش

۳۶۶۵ گفته شد، بر زبان جاري كند. 
ــح اعضاي بدنش را  ــودن حيوان، به طوري كه به هنگام ذب ــده ب ۶ـ  زن

تكان دهد.
ــر بريدن حيوانات  ــداري كه به هنگام س ــن خون به مق ــرون رفت ۷ـ  بي
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معمول هست. 
۸ ـ تكان خوردن حيوان، پس از بريده شدن سرش ولو به مقدار كم. 

ــت كه « حياة  ــرط نيس ــدن ذبيحه ش  (مســألة ۳۷۰۹) براي حالل ش
مستقّره » داشته باشد، به اين معني كه اگر ذبح نمي شد، يك يا چند روزي 
ــود، و پيش از آنكه  ــده مي ماند، و لذا اگر حيواني مصدوم يا مجروح ش زن

بميرد آن را با شرايط ياد شده ذبح كنند، پاك و حالل مي باشد. 
 (مســألة ۳۷۱۰) اگر شكم حيواني پاره شده و امعايش بيرون ريخته، 

اگر پيش از آنكه بميرد سرش را ببرند، پاك و حالل است. 
ــود،   (مســألة ۳۷۱۱) هر عضوي از بدن حيوان پيش از مردن جدا ش

حرام و مردار است. 
 (مسألة ۳۷۱۲) اگر سر حيواني را باالتر از برآمدگي حلقوم ببرند، اگر 
ــر، از زير برآمدگي چهار عضو را ببرند، عالوه بر سر،  ــدن س پس از جدا ش

جسد نيز حرام و ميته مي باشد، اگرچه هنوز نمرده باشد. 
ــد، در آب بيفتد، از بلندي   (مســألة ۳۷۱۳) اگر حيواني در آتش بيفت
بيفتد، يا هر حادثه اي بر آن رخ دهد، كه لحظاتي بعد خواهد مرد، اگر پيش 
از مردن آن را ذبح كنند، حالل مي شود، جز اينكه خوردن گوشتش مكروه 
است و بهتر آنست كه خورده نشود، بر خالف صيد، كه در مسألة ۳۶۶۷ بيان 

گرديد. البته آنجا نيز اگر پيش از مردن ذبح كنند حالل مي شود. 
ــپارد، اگر   (مســألة ۳۷۱۴) پس از ذبح حيوان، پيش از آنكه جان بس
ــت، ولّي بهتر آنست كه  عضوي از بدن آن را جدا كنند، خوردنش حرام نيس

چنين كاري را انجام ندهند، كه احتماًال موجب آزار حيوان مي شود. 
ــت  ــردن حيوان اقدام كردن به كندن پوس  (مســألة ۳۷۱۵) پيش از م
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حيوان مكروه است، ولّي با اين كار حرام نمي شود. 
 (مسألة ۳۷۱۶) ذبح حيوان آدابي دارد كه رعايت آنها مستحب است، 

كه از آن جمله است :
 ۱ ) بردن حيوان به سوي مذبح با مالطفت و آرامي 

۲ ) آب دادن حيوان پيش از سر بريدن 
۳ ) تيز كردن چاقو 

۴ ) شتاب كردن در بريدن سر، تا آسانتر انجام شود. 
رسول اكرم Jمي فرمايد :

« خداوند متعال در هر چيزي از شما خواسته است كه آن را به صورت 
ــيد، آن را به  ــي را ( در ميدان نبرد ) ميكش ــام دهيد، پس اگر كس ــو انج نيك
ــد، آن را نيكو ذبح كنيد،  ــر حيواني را ذبح مي كني ــيد، اگ صورت زيبا بكش

چاقوي خود را تيز كنيد، تا حيوان را راحت سر ببريد ». 
*  *  *



احكام خوردنيها و آشاميدنيها
در اينجا چهار فصل هست :

فصل اّول
حيواناتي كه ذاتًا حرام گوشتند

(مســألة ۳۷۱۷) از حيوان دريائي فقط آنچه فلس دارد حالل است و 
بقّيه حرام مي باشد. 

ــته ايست كه به راحتي از آن  (مســألة ۳۷۱۸) منظور از فلس آن پوس
جدا مي شود، مانند پوست ميگو و ماهي فلس دار. 

(مسألة ۳۷۱۹) پوسته هاي سختي كه به گوشت حيوان مّتصل است، مانند 
پوست الكپشت، خرچنگ و صدف، به حالل گوشت بودن آنها داللت نمي كند. 
ــك كنيم كه آيا فلس  (مســألة ۳۷۲۰) اگر در مورد نوعي از ماهي ش
دارد يا نه ؟ حرام مي باشد، البته برخي از ماهي ها پيدا مي شود كه فلس دار 
ــتند ولّي در اثر برخورد با صخره ها و غيره فلس هاي آنها مي ريزد. در  هس
اين ماهي ها نمونه هايي از اين فلس ها مي ماند كه به هنگام دّقت ديده مي 

شود، اينها حالل مي باشند. 
ــه اين ماهي فلس دارد و  (مســألة ۳۷۲۱) اگر ماهي فروش بگويد ك

خودش مّتهم به دروغ نباشد، مي توان به گفته اش اعتماد كرد. 
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ــپس بيرون بيندازد، اگر   (مســألة ۳۷۲۲) اگر ماري، ماهي را ببلعد، س
پوستش كنده نشده، پس از تذكيه ( صيد ) حالل مي باشد، ولّي اگر پوستش 

كنده شود بنابر احتياط واجب حالل نيست. 
 (مسألة ۳۷۲۳) از حيوانات خشكي هر حيواني كه « دندان نشتري»(۱)

ــت، و هر حيوان درنده اي كه حيوانات را پاره مي كند و  دارد حرام اس
ــت، اگرچه دندان نشتري نداشته باشد، خواه قوي باشد،  مي خورد حرام اس

مانند شير و پلنگ، يا ضعيف باشد، مانند گربه و روباه. 
 (مســألة ۳۷۲۴) همة حيواناتي كه در اّمتهاي پيشين انسان به صورت 
ــند، در قرآن كريم و احاديث اهل بيتD آمده  آنها درآمده حرام مي باش
ــان را به صورت برخي از  ــت كه خداوند برخي از سركشان و گردنكش اس
ــخ شده اي  ــده كه هيچ مس ــت، و در روايات تأكيد ش حيوانات در آورده اس
ــت، پس منظور از حيوان مسخ  توليد مثل نكرده و در روي زمين نمانده اس
ــده، آن عّده از حيوانات هستند كه انسان به شكل آنها افتاده است، و آنها  ش
ــمار، موش، عقرب  عبارتند از : خوك، بوزينه، فيل، خرس، خرگوش، سوس

و مارمولك. 
 (مســألة ۳۷۲۵) حيواناتي كه در دل زمين زندگي مي كنند، از قبيل: 
ــا، كّال حرام مي  ــو، موش، موش صحرائي، مار و امثال آنه ــت، راس خارپش

باشند. 
 (مسألة ۳۷۲۶) حيوانات اهلي سه گانه حالل مي باشند :

۱ ) شتر، خواه يك كوهان داشته باشد، يا دو كوهان. 

(۱) دندان نشتري، چهار دندان بزرگ درندگان است، كه به آن «يشك» نيز مي گويند 
«مترجم». 
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 ۲ ) گاو، كه شامل گاوميش نيز مي باشد. 
۳ ) گوسفند، كه شامل بز نيز مي باشد. 

 (مسألة ۳۷۲۷) اسب، استر و االغ، حالل گوشت ولّي مكروه هستند، 
به ويژه در مورد استر و االغ كراهت بسيار شديد است. 

 (مسألة ۳۷۲۸) گاوهاي وحشي، قوچ هاي كوهي، گورخرها، گوزنها، 
آهوان و اقسام بزهاي كوهي، و همة حيوانات وحشي كه از اين سنخ باشند، 
ــتند، اّما اينكه حالل گوشتها منحصر به اينها باشند محّل  ــت هس حالل گوش

اشكال است. 
 (مسألة ۳۷۲۹) پرندگان درنده و گوشتخوار، مانند باز، چرخ، عقاب، 
ــتند، ولّي  ــت هس ــاهين، قرقي، كركس، زغن و غير آنها همه حرام گوش ش

ُدرناهايي كه ماهيان را مي خورند از آنها نيستند. 
 (مسألة ۳۷۳۰) پرندگاني كه مانند لك لك به هنگام پرواز غالبآ بالهاي 
ــتند، ولّي پرندگاني كه بيشتر  ــت هس خود را صاف نگه مي دارند حرام گوش

بال مي زنند حالل گوشت هستند. 
ــت پا  ــنگدان و خارپش  (مســألة ۳۷۳۱) هر پرنده اي كه چينه دان، س
ــت و اگر يكي از آنها را داشته باشد، حالل  ــته باشد، حرام گوشت اس نداش

گوشت است. 
ــب پره، خّفاش و اقسام كالغها   (مســألة ۳۷۳۲) گوشت طاووس، ش
ــرات پرنده، چون زنبور، زنبور عسل، مگس و  ــند و همة حش حرام مي باش
غيره، به جز ملخ حرام مي باشند، البّته ملخ هاي ريز نيز حالل نمي باشند. 

*  *  *
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فصل دّوم
حيواناتي كه بجهتي حرام گوشت مي شوند

ــه دالئلي حرام مي  ــپس ب ــت بوده س حيواناتي كه در اصل حالل گوش
شوند، عبارتند از :

۱ ) حيوان نجاستخوار 
ــوان حالل گوشتي كه مّدت چشمگيري با خوردن   (مسألة ۳۷۳۳) حي
ــان خو گرفته، و چيز ديگري جز به صورت نادر نمي خورد، و  مدفوع انس
ــان است، گوشتش حرام مي شود.  ــود كه خوراك او مدفوع انس گفته مي ش
ــت  ولّي اگر در كنار آن از ديگر خوراكيها به مقدار متنابه بخورد حرام گوش

نمي شود. 
 (مســألة ۳۷۳۴) براي برطرف شدن جلل و حرام گوشتي از آن الزم 
ــان  ــي به مدفوع انس ــت آن را مّدتي در محّلي نگهداري كنند كه دسترس اس
ــته باشد و به تدريج از حال نجاستخواري بيرون بيايد. كه اين كار را «  نداش

استبرا » مي گويند. 
 (مسألة ۳۷۳۵) مّدت استبرا شرعًا در شتر ۴۰روز، در گاو ۲۰روز، در 
ــبانه روز تعيين شده،  ــفند ۱۰روز، در مرغابي ۵ روز و در ماهي يك ش گوس
ولّي بهتر آنست كه در مرغابي ۷ روز، در گوسفند ۱۴ روز و در گاو ۳۰ روز 

و بهتر از آن ۴۰ روز منظور گردد. 
 (مسألة ۳۷۳۶) در حيوانات ديگر به نسب حجم بدنش، يكي از ارقام 
ياد شده منظور مي گردد، و احتياط واجب آن است كه بيشترين زمان منظور 
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ــده و مّدت زماني كه از نظر عرف ديگر نجاستخوار به  ــود، از رقم ياد ش ش
شمار نيايد. 

۲ ـ بزغاله اي كه شير خوك بخورد 
ــر احتياط واجب هر حيوان ديگري   (مســألة ۳۷۳۷) بزغاله، بلكه بناب
ــتان خوك مّدت چشمگيري شير بخورد، حرام گوشت مي شود و  كه از پس

بايد استبرا شود. 
ــند و در اختيار بزغاله قرار   (مســألة ۳۷۳۸) اگر شير خوك را بدوش

دهند، بنابر احتياط واجب باز هم احتياج به استبرا پيدا مي كند. 
 (مسألة ۳۷۳۹) اين حكم مخصوص خوك است و خوردن شير ديگر 

حيوانات چنين حكمي ندارد. 
ــير خوك خورده آنست كه به   (مســألة ۳۷۴۰) استبراء حيواني كه ش
ــي به خوك پيدا نكند  مّدت هفت روز آن را در جائي نگهدارند كه دسترس
و در اين مّدت شير حيوان حالل گوشتي را از سنخ خودش به او مي دهند، 
و اگر نياز به شير نداشته باشد، علف پاكيزه به مّدت ۷ روز به او مي دهند. 
 (مسألة ۳۷۴۱) اگر حيوان ياد شده را استبرا نكنند، هر حيوان ديگري 
ــتبرا  ــت خواهد بود، و آن با اس ــه از نطفة او پديد آيد، آن نيز حرام گوش ك

حالل نمي گردد. 
ــتخوار نيز استبرا نشود، حيواني كه   (مســألة ۳۷۴۲) اگر حيوان نجاس
از نطفة او پديد آيد، آن نيز بنابر احتياط واجب حرام گوشت خواهد بود. 

ــل حيوان مادة نجاستخوار، و نسل حيوان ماده اي   (مسألة ۳۷۴۳) نس
ــتبرا نشده اند، بنابر احتياط واجب حرام گوشت  كه شير خوك خورده و اس

مي باشند. 



.......................................................................... توضيح املسائل   ٧٨٨

 (مسألة ۳۷۴۴) مرغ نجاستخوار نيز تا هنگامي كه استبرا نشده، هر چه 
تخم در درونش شكل بگيرد، حرام مي باشد. 

۳ ـ حيوان موطوءه 
ــر   (مســألة ۳۷۴۵) چهارپائي كه مرد بالغ و يا بنابر احتياط واجب پس
ــود و راهي براي  ــتش حرام مي ش ــد، گوش بچه اي با آن نزديكي كرده باش
ــتبراء آن وجود ندارد. حتي بنابر احتياط واجب نسلش نيز حرام گوشت  اس
ــد تخمش نيز حرام مي باشد. ولّي  ــام پرندگان باش ــوند و اگر از اقس مي ش

نزديكي كردن با حيواني مرده اثري ندارد، اگرچه ذبح شرعي شده باشد. 
ــه، اگر از  ــا آن نزديكي صورت گرفت ــي كه ب  (مســألة ۳۷۴۶) حيوان
ــر مي برند و اگر  ــد، آن را س ــتش مورد توجه باش ــد كه گوش حيواناتي باش

خودش بميرد، پيكرش را مي سوزانند.
 (مسألة ۳۷۴۷) اگر كسي كه با حيواني نزديكي كرده، مالك آن نباشد، 

بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد. 
 (مســألة ۳۷۴۸) اگر حيوان ياد شده از حيواناتي باشد كه براي سوار 
ــتفاده قرار مي گيرد، مانند استر و االغ، آن را به شهر ديگري  ــدن مورد اس ش
ــند. در اينجا نيز اگر نزديكي كننده غير مالك  مي برند، و در آنجا مي فروش
باشد، بايد قيمت آن را به مالك بپردازد، سپس هزينة بردنش را به شهر ديگر 

متحّمل شود، تا پس از فروش پول خودش را به دست بياورد. 
 (مسألة ۳۷۴۹) اگر حيواني كه مورد نزديكي قرار گرفته، از حيواناتي 
باشد، كه گوشتش مورد توجه است، و با حيوان ديگري مشتبه شود، به قيد 

قرعه آن را مشخص مي كنند. 
ــراب بخورد، گوشتش   (مســألة ۳۷۵۰) اگر حيوان حالل گوشت ش
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ــتي ذبح شود، بنابر احتياط واجب از  ــود، ولّي اگر در حال مس حرام نمي ش
امعاء او چون دل و جگر و سيرابي، پرهيز شود. 

 (مســألة ۳۷۵۱) اگر حيوان حالل گوشت، ادرار، يا مايعات نجس و 
ــي را بخورد، و ذبح شود، اگر عين نجس هضم نشده باشد،  يا هر چيز نجس

بايد درونش شسته شود، ولّي خوردنش بعد از تطهير حرام نيست. 
*  *  *
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فصل سّوم
اعضاء حالل وحرام حيوان

 (مسألة ۳۷۵۲) شير، آغوز و تخم، حتي تخم ماهي، تابع حيواني است 
ــت، پس اگر حالل گوشت باشد خورده مي شود،  كه از آن به عمل آمده اس
ــود، به جز شير انسان كه خورده  ــت باشد، خورده نمي ش و اگر حرام گوش

مي شود. 
ــد كه از حالل گوشت  ــير و آغوز معلوم نباش  (مســألة ۳۷۵۳) اگر ش

است يا حرام گوشت، بنا بر حلّيت آن گذاشته مي شود. 
 (مســألة ۳۷۵۴) اگر تخم مرغ مشتبه شود، اگر دو طرف بيضي شكل 
ــان باشد خورده نمي  ــد خورده مي شود، ولّي اگر يكس ــته باش آن فرق داش
ــود. اين در صورتي است كه احتمال داده شود كه در اصل حرام گوشت  ش
ــت، ولّي اگر احتمال بدهيم كه به وسيلة نجاستخواري حرام شده باشد،  اس

در آنجا محكوم به حلّيت است. 
ــت آنچه در پايين نام مي بريم   (مســألة ۳۷۵۵) از حيوان حالل گوش

حرام است :
۱ ) خون 

۲ ) سرگين 
۳ ) نرينه 

۴ ) دنبالن 
۵ ) غدد، كه آن را دشول مي نامند. 
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۶ ) سپرز، كه همان طحال است. 
و بنابر احتياط واجب :

۷ ) رحم، يعني بچه دان. 
۸ ) شرمگاه ( مادينه ) 

۹ ) مغز حرام كه در ميان تيرة پشت است. 
۱۰ ) پي ها، كه در دو طرف تيرة پشت قرار دارند. 

۱۱ ) مثانه ( بول دان ) 
۱۲ ) زهره دان 

ــت كه از خوردن حدقة چشم و از دانة   (مســألة ۳۷۵۶) بهتر اين اس
كوچكي كه در مغز كّله به شكل نخود مي باشد، پرهيز شود. 

 (مسألة ۳۷۵۷) خوردن كليه ها و دو گوش دل مكروه است. 
ــد، در تمام  ــوان حرام يا مكروه گفته ش  (مســألة ۳۷۵۸) آنچه به عن
ــد، جز اينكه اگر حيوان به قدري  حيوانات بزرگ و كوچك جاري مي باش

كوچك باشد كه اين اعضا در آنها قابل تشخيص نباشد، مانعي ندارد. 
 (مسألة ۳۷۵۹) آنچه به عنوان اعضاي حرام در حيوانات گفته شد، در 
ماهي و ميگو جاري نمي شود، ولّي اگر ماهي خون چشمگيري داشته باشد، 

بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن پرهيز شود. 
 (مسألة ۳۷۶۰) بايد از خون حيوان حرام گوشت اجتناب شود. 

ــيار اندكي كه در رگهاي نازك حيوان باقي   (مســألة ۳۷۶۱) خون بس
مي ماند، و عرفًا جزو گوشت به شمار مي آيد و از نظر عرفي قابل تشخيص 

نمي باشد، خوردنش مانعي ندارد. 
ــه و هر چيزي كه نجس شده و   (مســألة ۳۷۶۲) خوردن اعيان نجس
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تطهير نشده حرام است. خوردن چيزهايي كه فطرت انسان از آن تنفر دارد، 
ــد، بنابر  ــت باش ــد و از حيوان حالل گوش مانند آب دماغ، اگرچه پاك باش

احتياط واجب حرام است. 
ــت، براي  ــوردن ادرار پاك از حيوان حالل گوش  (مســألة ۳۷۶۳) خ
درمان برخي از بيماريها، مانعي ندارد، اگرچه به حد ضرورت نرسيده باشد. 
ــان مي تواند آب دهانش را فرو ببرد، همچنين   (مســألة ۳۷۶۴) انس
ــت مانعي ندارد، ولّي از  ــوردن آب دهان ديگران و حيوانات حالل گوش خ
ــد و در آب دهانش مستهلك  ــمگير باش ــت، اگر چش حيوانات حرام گوش

نشود، بنابر احتياط واجب بايد پرهيز كند. 
 (مســألة ۳۷۶۵) خوردن ِگل، و بنابر احتياط واجب خوردن خاك و 
ماسه و امثال اينها، از چيزهايي كه از اقسام زمين مي باشد، حرام است، ولّي 
ديگر معدني ها حرام نيست، مگر اينكه موجب ضرري باشد، كه مبتال كردن 

انسان خودش را به چنين ضرري حرام باشد. 
 (مسألة ۳۷۶۶) در ميان ِگلها، خوردن تربت امام حسين A به مقدار 
يك نخود، به قصد شفا استثنا شده و مانعي ندارد، و اين حكم به تربت امام 

حسين Aاختصاص دارد، شامل ديگر معصومان نمي شود. 
ــت كنندة ديگر حرام است، اگرچه   (مســألة ۳۷۶۷) شراب و هر مس

جامد باشد، ولّي فقط در صورتي نجس مي باشد كه مايع باألصاله باشد. 
 (مسألة ۳۷۶۸) اگر شراب بماند و سركه شود پاك و حالل مي شود. 
ــأله ۵۴۹ گفته شد، آبجو نيز در   (مســألة ۳۷۶۹) به طوري كه در مس

حكم شراب است. 
 (مسألة ۳۷۷۰) آب انگور و آب كشمش اگر به وسيلة آتش به جوش 
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ــد كه دو سّوم آن بخار شود و يك  ــود، اگر به قدري بجوش آيد، حرام مي ش
سوم آن باقي بماند، حالل مي شود. و تفصيل آن در مسأله ۵۵۲ ـ ۵۵۴ بيان 

شد. 
ــمش، هر آب ميوة ديگر   (مســألة ۳۷۷۱) به جز آب انگور و آب كش
و انواع مربّاها اگر به جوش آيد حرام نمي شود، اگرچه بوي شراب بدهند، 

مگر اينكه مست كننده باشد. 
*  *  *
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فصل چهارم
برخي احكام عمومي

ــيدن و مصرف كردن هر چيزي كه به   (مســألة ۳۷۷۲) خوردن، نوش
ــان خطر جّدي دارد و سالمتي اش را به خطر مي اندازد، يا موجب هتك  انس

آبرو مي شود حرام است. 
 (مسألة ۳۷۷۳) خوردن و نوشيدن چيزي كه يكي از نيروهاي خدادادي 
ــت، مگر اينكه آن را  ــان را از كار بيندازد، بنابر احتياط واجب حرام اس انس
براي دفع خطر ديگري انجام دهد، كه ضررش با آن همسان و يا بيشتر باشد. 
 (مســألة ۳۷۷۴) اگر دارو و درمان منحصر به خوردن چيزي باشد كه 
شرعًا حرام مي باشد، به مقدار ضرورت جايز مي باشد، اگرچه به حّد خطر 

جّدي نرسيده باشد. 
 (مســألة ۳۷۷۵) اگر دارو و درمان منحصر به خوردن شراب، گوشت 
ــت، مگر  ــد، باز هم جايز نيس خوك، روغن خوك، يا ديگر اعضاي آن باش
اينكه زنده ماندن انسان منحصر به آن باشد، آنهم در صورتي كه به طور يقين 

به اين نتيجه رسيده باشد. 
 (مســألة ۳۷۷۶) بنابر احتياط واجب سرمه كشيدن با مسكرات جايز 

نيست، مگر اينكه بهبودي چشم به آن وابسته باشد. 
ــنگي تلف شود، مي   (مســألة ۳۷۷۷) كسي كه نزديك است از گرس

تواند به مقداري كه خطر را رفع كند، غذاي حرام ( مثًال ميته ) بخورد.
ــألة بعدي  ــخص « باغي » و « عادي » كه در مس  (مســألة ۳۷۷۸) ش
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ــنگي به حّد تلف شدن برسند، نمي توانند  توضيح خواهيم داد، اگر از گرس
ــه كنند و عهد كنند كه ديگر به  ــّد جوع كنند، مگر اينكه توب از مال حرام س

سراغ بغي و تعّدي نروند. 
ــي گفته مي شود كه بر عليه امام حق   (مســألة ۳۷۷۹) « باغي » به كس
خروج كرده باشد، و يا براي خوشگذراني و تفريح بدون اينكه نيازي به آن 

داشته باشد به شكار رفته باشد. 
 (مســألة ۳۷۸۰) « عادي » به راهزناني گفته مي شود كه براي سرقت 

بيرون مي روند و اموال محترمه را به سرقت مي برند. 
 (مســألة ۳۷۸۱) آنچه در مسألة ۳۷۷۸ گفته شد، آيا به همة متجاوزان 
ــامل  ــتمگران، كه خون به ناحق مي ريزند و آبروي مؤمن را مي برند، ش و س

مي شود يا نه ؟ محّل اشكال است. 
 (مســألة ۳۷۸۲) خوردن، نوشيدن و تصّرف كردن در اموال كسي كه 
ــت آوردن رضايت او به  ــت، بدون اجازة او، و بدون به دس مالش محترم اس
ــورة  ــت، مگر در مورد افرادي كه در قرآن كريم [ س اين تصّرف جايز نيس
مباركة نور آية ]۱۶ بيان شده است و آنها عبارتند از : پدران، مادران، برادران، 
خواهران، عمه ها، عموها، دائي ها، خاله ها، دوستان و كساني كه كليد خانه 
ــران و فرزندان نيز به آنها ملحق  ــان را در اختيار انسان مي گذارند. همس ش

مي باشند. 
 (مســألة ۳۷۸۳) از خانه هاي ياد شده بدون به دست آوردن رضايت 
صاحبشان مي توان استفاده كرد، ولّي در چند مورد بنابر احتياط واجب بايد 

پرهيز كرد :
ــان احتمال قوي دهد كه راضي نيستند، كجا برسد آنجا كه  ۱ ) اگر انس
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يقين داشته باشد. 
ــت  ــان را به اصل ورود به خانة آنها به دس ــان رضايت آن ــر انس ۲ ) اگ

نياورده باشد. 
ــدون احراز كردن رضايت   (مســألة ۳۷۸۴) در موارد باال كه گفتيم ب
ــت است،  ــتفاده كرد، فقط در مورد نان و خورش صاحب خانه مي توان اس
ــت پخته و خرما، ولّي چيزهاي ديگري چون حلوا و مربّا، كه به  مانند گوش
ــوند و خورشت نمي باشند، و چيزي كه نياز به پختن  تنهائي خورده مي ش

دارد، بدون اطمينان به رضايت صاحبش نمي توان خورد. 
 (مســألة ۳۷۸۵) به طوري كه در مسألة ۱۹۷۸ـ  ۱۹۸۵ توضيح داديم، 
رهگذر مي تواند از باغ و بستاني كه در مسيرش هست و در و پيكر ندارد، 

استفاده كند. 
ــده،  ــان از خوراكي كه به آن دعوت نش  (مســألة ۳۷۸۶) خوردن انس
ــت : « هر كس از طعامي كه به آن  ــت، چنانكه در حديث آمده اس حرام اس
دعوت نشده بخورد، مانند، اين است كه پاره آتش خورده باشد » مگر اينكه 

اطمينان به رضايت صاحب خانه داشته باشد. 
 (مســألة ۳۷۸۷) كسي كه به مهماني دعوت شده، حرام است بّچه اش 
را نيز با خودش ببرد، مگر اينكه به رضايت صاحب خانه يقين داشته باشد، 

يا قرينه اي بر آن داللت كند. 
 (مســألة ۳۷۸۸) نشستن در كنار سفره اي كه در آن شراب خورده مي 
ــود حرام است و خوردن غذا از آن سفره حرام است. و اين حكم مربوط  ش
ــامل قبل و بعد نمي شود، ولّي اگر نشستن  ــرب خمر است و ش به زمان ش
ــتاخي آنها بشود، قبل و بعدش نيز حرام مي  ــفره موجب گس در كنار اين س
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شود، حّتي ممكن است در مواردي ورود به چنين خانه اي حرام باشد، و در 
برخي از موارد ممكن است هرگونه ارتباط با صاحب خانه نيز حرام باشد. 
 (مســألة ۳۷۸۹) در كنار سفره رعايت كردن برخي از آداب مستحب 

است، كه از آن جمله است :
۱ ) ميانه روي در خوردن، كه پر كردن معده از طعام مكروه است. 

۲ ) شستن دستها پيش از غذا و بعد از غذا. 
 ۳ ) بسم اهللا گفتن پيش از غذا و الحمد هللا گفتن بعد از غذا. 

۴ ) شروع كردن و ختم كردن غذا با نمك. 
۵ ) با دست راست غذا خوردن، به جز در مورد انگور و انار، كه با دو 

دست خورده مي شود. 
۶ ) تمام كردن غذا و باقي نگذاشتن چيزي در ظرف غذا، اگرچه بسيار 

كم باشد. 
۷ ) مكيدن انگشتان و ليسيدن ظرف غذا. 

ــت و  ــوري كه چيزي از آن همراه پوس ــوردن ميوه، به ط ــل خ ۸ ) كام
هسته اش دور ريخته نشود. 

ــتجو كردن آنچه از خورده هاي نان و غذا در سفره مي ريزد و  ۹ ) جس
خوردن آنها. 

۱۰ ) پاك كردن دندانها به وسيلة خالل كردن، تا چيزي از غذا در وسط 
دندانها باقي نماند. 

و ديگر آدابي كه در كتابهاي گسترده به تفصيل بيان شده است. 
*  *  *





احكام ارث
موجبات ارث رشتة اّتصالي است كه بين وارث و موّرث وجود دارد و 

آن بر دو قسم است :
۱ ـ نسب
۲ ـ سبب

ــيلة « نســب » ارث مي برند، بر  ــاني كه به وس (مســألة ۳۷۹۰) كس
ــي، به طبقة بعدي ارث  ــتند، كه با وجود يك نفر از طبقة قبل ــه طبقه هس س

نمي رسد، و اينك طبقات سه گانه :
۱ ـ والدين و فرزندان

(مسألة ۳۷۹۱) در اينجا تعبير فرزندان شامل : پسران، دختران، نوهها 
و نويره ها نيز مي شود. 

۲ ـ نياكان، برادران و خواهران
(مسألة ۳۷۹۲) تعبير نياكان شامل : جّد، جّده، پدران و مادران آنها نيز مي باشد.

ــر زادگان، و فرزندان آنها نيز  (مســألة ۳۷۹۳) برادر زادگان و خواه
جانشين پدران و مادرانشان مي شوند. 

۳ ـ عموها، عمه ها، دائي ها و خاله ها
(مســألة ۳۷۹۴) عموها، عمه ها، دائي ها و خاله ها، شامل عموهاي 
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پدر و مادر، عمه هاي پدر و مادر، دائي هاي پدر و مادر و خاله هاي پدر و 
مادر، حتي شامل عموها و عمه ها و دائي ها و خاله هاي نياكان نيز مي شوند. 
 (مســألة ۳۷۹۵) پسر عموها، دختر عموها، پسر عمه ها و دختر عمه 
ها، پسر دائي ها و دختر دائي ها، پسر خاله ها و دختر خاله ها نيز جانشين 

پدران و مادرانشان مي شوند. 
وارثان سببي

 (مسألة ۳۷۹۶) وارثان سببي عبارتند از زن و شوهر و رابطه والئي. 
ــه طبقه هستند، كه با وجود طبقة   (مســألة ۳۷۹۷) رابطه والئي نيز س

قبلي كسي از طبقة بعدي ارث نمي برد، و آنها به ترتيب زير هستند :
۱ ـ والي عتق 

۲ ـ والي ضامن جريره 
۳ ـ والي امامت 

ــب متأّخر هستند و در   (مســألة ۳۷۹۸) طبقات ِوال كال از طبقات نس
نتيجه طبقات ارث به شش طبقه مي رسند، كه با وجود يك نفر از طبقة قبلي 

نوبت به طبقة بعدي نمي رسد 
 (مســألة ۳۷۹۹) رابطة زناشوئي اگر به صورت ازدواج دائم باشد، در 
ــد، ولّي اگر  ــت و موجب ارث بردن مي باش ــار همة طبقات محفوظ اس كن
ــه در ضمن عقد ازدواج، با يكديگر  ــد، ارث نمي برند، مگر اينك موّقت باش
ــند. ولّي در اين فرض نيز، بنابر احتياط واجب، فقط زن و  ــرط كرده باش ش

شوهر از يكديگر ارث مي برند. 
 (مســألة ۳۸۰۰) ارث بردن همة طبقات ارث، مشروط است بر اينكه 

چيزي از موانع ارث در ميان نباشد، و لذا بايد موانع ارث را بيان كنيم :
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فصل اّول
موانع ارث

 (مسألة ۳۸۰۱) سه چيز مانع ارث مي باشد :
۱ ـ كفر

كافر از مسلمان ارث نمي برد ولّي مسلمان از كافر ارث مي برد. 
ــت و در مورد مسلمان نيز بين  ــأله بين اقسام كافر فرق نيس در اين مس

شيعه و اهل خالف فرقي نيست. 
 (مسألة ۳۸۰۲) مسلمان، كافر را از ارث بردن حاجب مي شود، يعني 
با وجود يك نفر مسلمان در ميان ُوّراث، كافر ارث نمي برد، اگرچه مسلمان 
در طبقة بعدي و كافر در طبقة قبلي باشد. پس اگر يك نفر مسلمان يا كافر 
ــد، با وجود  ــلمان و كافر باش ــرود، اگر در ميان وارث هاي او مس ــا ب از دني
مسلمان كافر ارث نمي برد، اگرچه كافر بسيار نزديك باشد، مثًال فرزند مّيت 

باشد و مسلمان بسيار دور باشد، مثًال عموي پدرش باشد. 
 (مسألة ۳۸۰۳) در چند مورد وارث مسلمان از ارث بردن كافر حاجب 

نمي شود، كه عبارتند از :
ــد، كه از ارث بردن طبقه  ــلمان منحصر به امام A باش ۱ ) وارث مس

هاي قبلي مانع نمي شود. 
ــته باشد و وارثان مسلمان  ــد و كودكان صغير داش ۲ ) متوّفي كافر باش
در طبقه هاي بعدي باشند، كه آنها هزينة كودكان متوّفي را از تركه پدرشان 
ــالم را اختيار كنند، ميراث  ــند، اگر اس پرداخت مي كنند تا به حّد بلوغ برس
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ــلمان نشوند، بقية تركه را وارثان مسلمان  پدر از آِن آنها خواهد بود، اگر مس
به ارث مي برند. 

ــند و پيش از آنكه تركه را در ميان  ــلمان متعّدد باش ۳ ) اگر وارثان مس
خود تقسيم كنند، وارث كافر مسلمان شود اگر طبقه اش مقّدم بر آنها باشد، 
ــد، با آنها  ــاص مي دهد، و اگر در طبقة آنها باش ــة مال را به خود اختص هم

اشتراك مي كند و سهم خودش را مي برد. 
ــد و وارِث كافر پيش از  ــه امام باش ــلمان منحصر ب ــر وارث مس ۴ ) اگ
آنكه تركه به وسيلة امام انفاق شود، اسالم اختيار كند، همة تركه را به خود 

اختصاص مي دهد. 
۲ ـ قتل

اگر كسي يكي از ارحام خود را به ناحق به قتل برساند، از او ارث نمي 
ــوان قصاص و يا در مقام دفاع از  ــد. ولّي اگر به عن برد، اگرچه عمدي نباش

خويش كشته باشد، مانع ارث نمي شود. 
 (مســألة ۳۸۰۴) اگر چند نفر در كشتن يك نفر شركت داشته باشند، 

همة آنها از ارث او محروم مي شوند. 
 (مسألة ۳۸۰۵) قاتل خودش از ارث محروم مي شود، ولّي ديگران را 
ــود، اگرچه رشتة اّتصال آنها به مقتول از طريق او باشد. پس  حاجب نمي ش
ــر پدرش را بكشد، تركة او به  ــي فقط يك پسر داشته باشد، آن پس اگر كس

فرزند زاده ها مي رسد، كه از آن جمله است فرزندان قاتل. 
۳ ـ بردگي

ــّي چون در زمان با محّل ابتال  ــت، ول بردگي نيز يكي از موانع ارث اس
نيست، توضيح نمي دهيم.
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فصل دّوم
احكام ارث طبقه اّول

ــد، همة مال به   (مســألة ۳۸۰۶) اگر فقط پدر، يا فقط مادر وارث باش
او تعّلق مي گيرد و اگر همسر نيز همراه آنها باشد، اگر مّيت مرد باشد، يك 
ــد، و اگر مّيت زن باشد،  ــر و بقيه به پدر يا مادر مي رس چهارم تركه به همس

نصف تركه به شوهر و بقّيه به پدر يا مادر تعلق مي گيرد. 
ــر و يا يك دختر باشد،   (مســألة ۳۸۰۷) اگر وارث مّيت فقط يك پس
ــر نيز داشته باشد، اگر مّيت مرد باشد،  ــد، و اگر همس همة تركه به او مي رس
ــتم تركه به همسر و بقيه به فرزندش مي رسد، و اگر زن باشد، يك  يك هش

چهارم تركه به شوهر و بقيه به فرزندش تعّلق مي گيرد. 
 (مسألة ۳۸۰۸) اگر وارث مّيت فقط پدر و مادر او باشند و مّيت برادر 
نداشته باشد، يك سّوم تركه از آن مادر و دو سوم آن از آن پدر مي باشد. 

 (مسألة ۳۸۰۹) اگر در فرض باال مّيت برادر داشته باشد، چه تني باشد 
ــد، يك ششم تركه به مادر، و بقيه به پدر تعلق مي گيرد،  يا از مادر جدا باش

مشروط بر اينكه :
۱ ) دو برادر، يك برادر و دو خواهر، و يا چهار خواهر به باال باشند.
۲ ) حداقل تعداد فوق در قيد حيات و متولد باشد، نه در شكم مادر. 

۳ ) مسلمان و آزاد باشند. 
اگر يكي از شرايط سه گانه مفقود باشد، يك سّوم به مادر و دو سّوم به 

پدر مي رسد و وجود برادر حاجب نمي شود. 
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 (مســألة ۳۸۱۰) اگر وارث مّيت منحصر به پدر، مادر و همسر باشد، 
ــد، يك چهارم تركه به همسر، و اگر زن باشد نصف تركه  اگر مّيت مرد باش
ــوهر تعلق مي گيرد، يك سوم و يا يك ششم ( به تفصيلي كه گذشت  به ش

) به مادر و بقيه به پدر تعلق مي يابد. 
 (مسألة ۳۸۱۱) اگر وارثان مّيتي منحصر به فرزندانش باشد، اگر همه 
پسر يا همه دختر باشند، تركه به طور مساوي در ميان آنها تقسيم مي شود، 
ولّي اگر برخي پسر و برخي دختر باشد، به هر پسر سهم دو دختر داده مي 

شود. 
 (مسألة ۳۸۱۲) اگر همراه فرزندان همسر نيز باشد، اگر مّيت مرد باشد 
يك هشتم تركه به همسر و بقيه به فرزندان تعلق مي گيرد، و اگر زن باشد، 

يك چهارم تركه از آِن شوهر و بقيه در ميان فرزندان تقسيم مي گردد. 
ــر   (مســألة ۳۸۱۳) اگر وارث مّيت، پدر، يا مادر، يا هر دو با يك پس
ــر باشد، براي هر يك از پدر يا مادر يك ششم مي رسد و بقّيه از  يا چند پس
ــرها مي باشد. و اگر همسر نيز داشته باشد، يك چهارم از آن  ــر يا پس آِن پس
ــوهر ( اگر زن باشد ) و يا يك هشتم از آن همسر ( اگر مّيت مرد باشد )  ش
ــر يا پسران  ــم از آن پدر يا مادر، يا هر يك از آنها، و بقيه از آِن پس يك شش

مي باشد، كه به طور مساوي در ميان آنها قسمت مي شود. 
 (مسألة ۳۸۱۴) اگر وارث مّيت پدر يا مادر با يك دختر باشد، به پدر 
يا مادر يك چهارم مي رسد و بقيه از آن دختر است. و اگر همسر نيز داشته 
ــوهر ( اگر مّيت زن باشد )، يا يك هشتم از آِن  ــد، يك چهارم از آِن ش باش
همسر ( اگر مّيت مرد باشد )، از باقيمانده يك چهارم به پدر يا مادر و بقيه 

به دختر تعلق مي گيرد. 
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 (مسألة ۳۸۱۵) اگر وارث، پدر، مادر و يك دختر باشد، يك پنجم به 
پدر و يك پنجم به مادر و بقّيه به دختر تعلق مي گيرد. 

 (مسألة ۳۸۱۶) اگر وارث مّيت، پدر، مادر، زن و يك دختر باشد، يك 
هشتم از آِن همسر، يك پنجم باقيمانده به پدر، يك پنجم به مادر، و بقّيه به 

دختر تعلق مي گيرد. 
 (مسألة ۳۸۱۷) اگر وارث مّيت، پدر، مادر، شوهر و يك دختر باشد، 
يك چهارم به شوهر و يك ششم به پدر، يك ششم به مادر و بقّيه به دختر 

تعلق مي گيرد. 
ــتر  ــر وارث مّيت، پدر يا مادر و دو دختر يا بيش  (مســألة ۳۸۱۸) اگ
باشد، به پدر يا مادر يك پنجم تعلق مي گيرد و بقية در ميان دختران به طور 

مساوي تقسيم مي شود.
 (مسألة ۳۸۱۹) اگر وارث مّيت، پدر يا مادر، شوهر، دو يا چند دختر 
ــد، يك چهارم به شوهر، يك ششم به پدر يا مادر، و بقّيه به دختر تعلق  باش

مي گيرد. 
 (مســألة ۳۸۲۰) اگر وارث مّيت، پدر يا مادر، زن و چند دختر باشد، 
يك هشتم از آن همسر، يك پنجم باقيمانده به پدر يا مادر و بقيه به دختران 

تعلق مي گيرد. كه به طور مساوي تقسيم مي كنند. 
ــد،   (مســألة ۳۸۲۱) اگر وارث مّيت، پدر، مادر، دو يا چند دختر باش
ــاوي تعّلق  ــم و بقيه به دخترها به طور مس به هر يك از پدر و مادر يك شش

مي گيرد. 
 (مسألة ۳۸۲۲) اگر وارث مّيت، پدر، مادر، همسر و چند دختر باشد، 
ــد )، يا يك هشتم به همسر ( اگر  ــوهر ( اگر مّيت زن باش يك چهارم به ش
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مّيت مرد باشد )، يك ششم به هر يك از پدر و مادر و بقيه به طور مساوي 
به دختران تعلق مي گيرد. 

 (مســألة ۳۸۲۳) اگر وارث مّيت، پدر، مادر، يا يكي از آنها، با يك يا 
ــم  ــد، به هر يك از پدر و مادر يك شش ــر، و يك يا چند دختر باش چند پس
و بقيه به فرزندان تعلق مي گيرد، به هر پسر سهم دو دختر داده مي شود. 

 (مســألة ۳۸۲۴) اگر در فرض ياد شده همسر نيز باشد، به شوهر يك 
چهارم ( اگر مّيت زن باشد ) و يا به همسر يك هشتم ( اگر مّيت مرد باشد 
ــم و بقيه به فرزندان تعلق مي گيرد. (  )، به هر يك از پدر و مادر يك شش

هر پسري سهم دو دختر ). 
 (مســألة ۳۸۲۵) نوهها جاي فرزندان مي نشيند، هنگامي كه فرزندان 
نباشند، و با وجود آنها نوبت به طبقة بعدي نمي رسد. يعني با وجود يك نوه 

نوبت به جّد و جّده نمي رسد. 
 (مسألة ۳۸۲۶) نوادگان پسري سهم پدرانشان را مي گيرند و نوادگان 
ــهم مادرانشان را مي گيرند، يعني اگر پدر و مادرشان زنده بودند  دختري س

چه سهمي در تركه داشتند، همان سهم به فرزندان آنها مي رسد. 
 (مســألة ۳۸۲۷) اگر برخي از فرزندان مّيت در حال حيات او از دنيا 
ــته اند، ولّي از برخي ديگر اوالدي  ــد و اوالدي از خود برجاي نگذاش رفته ان
ــت. تنها آنان كه فرزند دارند زنده فرض مي شوند و تركه  برجاي مانده اس
ــيم مي شود و سهم هر يك از آنها به فرزندانشان تعلق مي  در ميان آنها تقس

گيرند. 
 (مســألة ۳۸۲۸) ارث بردن نواده ها منحصر به جايي نيست كه مّيت 
پدر و مادر نداشته باشد، بلكه نواده ها با وجود آنها نيز ارث مي برند و آنها 
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را حاجب مي شوند از اينكه بيش از يك ششم ارث ببرند. 
ــت بر اينكه مّيت  ــروط نيس  (مســألة ۳۸۲۹) ارث بردن نوادگان مش
ــر نداشته باشد، بلكه با وجود همسر آنها ارث مي برند، و ارث شوهر  همس
ــتم  ــك چهارم، و ارث زوجه را از يك چهارم به يك هش ــف به ي را از نص

كاهش مي دهند. 
 (مسألة ۳۸۳۰) ارث بردن نواده ها مشروط است بر اينكه مّيت فرزند 
ــته باشد، وگرنه همة تركه به او تعلق مي گيرد و نواده ها چيزي  صلبي نداش
ــر و يا فقط يك دختر  ــه ارث نمي برند، اگرچه فرزند صلبي فقط يك پس ب

باشد. 
 (مسألة ۳۸۳۱) نوه ها و نويره ها و فرزندان آنها، جاي پدران و مادران 
خود قرار مي گيرند و سهم آنها را مي برند، مشروط بر اينكه حتي يك نفر 
از طبقة آنها موجود نباشد، وگرنه نسل بعدي ارث نمي برند، زيرا نسل قبلي 

به مّيت نزديكتر هستند. 
 (مسألة ۳۸۳۲) نوه ها و نويره ها آنچه به عنوان سهم پدران و مادران 
خود مي برند، اگر همه پسر يا همه دختر باشند، آن سهم را در ميان خود به 
ــاوي تقسيم مي كنند، ولّي اگر برخي پسر و برخي دختر باشند، به  طور مس

هر يك از پسرها سهم دو دختر داده مي شود. 
 (مسألة ۳۸۳۳) « َحبوه » اختصاص به پسر بزرگتر دارد، و آن عبارت 
ــت از قرآن، انگشتري، شمشير و لباسهاي پدر، خواه پسر مكّلف باشد يا  اس
ــكم مادر باشد، خواه مّيت غير از آنها تركة ديگري داشته  نه، حتي اگر در ش

باشد، يا تركة مّيت منحصر به آنها باشد. 
 (مســألة ۳۸۳۴) پسر بزرگتر الزم نيست كه در مقابل « حبوه » چيزي 
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ــهم خودش از ارث پدري، حبوه را  به ديگر ورثه بدهد، بلكه او عالوه بر س
نيز تصاحب مي كند. 

 (مســألة ۳۸۳۵) حبوه از اصل تركه برداشت مي شود، ولّي اگر مّيت 
قرضي داشته باشد كه همة تركه را فرا بگيرد، پس از اداي َدين نوبت حبوه 

خواهد رسيد. 
 (مسألة ۳۸۳۳) اگر با وجود قرض فراگير، پسر بزرگتر حبوه را مطالبه 

كند، بايد معادل آن را از َدين بپردازد. 
ــامل بقّية تركه و قسمتي از حبوه   (مســألة ۳۸۳۷) اگر قرض مّيت ش

باشد، باز نوبت حبوه پس از اداي َدين مي باشد. 
ــد و حبوة او معادل   (مســألة ۳۸۳۸) اگر تركة مّيت كّال ۳۰ ريال باش
ــد، و ۲۵ ريال قرض داشته باشد، ۲۰ ريال آن را از غير حبوه و  ۱۰ريال باش
ــوه ادا مي كنند. پس اگر آن ۵ ريال را از جيب خودش  ــال آن را از حب ۵ ري

بپردازد، حبوه را به صورت كامل دريافت مي كند. 
ــد،   (مســألة ۳۸۳۹) اگر قرض مّيت كمتر از تركة او منهاي حبوه باش

چيزي از حبوه كم نمي شود و بايد قرض او از غير حبوه پرداخت شود. 
 (مســألة ۳۸۴۰) اگر ورثه از پرداخت قرضهاي مّيت امتناع كنند، پسر 
بزرگتر نمي تواند پيش از پرداخت قرضها، حبوه را به خود اختصاص دهد. 
و اگر شخصًا آنها را پرداخت كند، بعدًا نمي تواند آن را از ديگر ورثه مطالبه 
ــرع مي تواند به او بگويد  ــرع رجوع كند، حاكم ش كند. ولّي اگر به حاكم ش

كه قرضها را به نّيت مطالبه از ورثه ادا كند. 
ــل تركه، از غير حبوه   (مســألة ۳۸۴۱) مخارج كفن و دفن نيز از اص
برداشت مي شود، پس اگر بقّية تركه كفايت نكند از حبوه برداشت مي شود. 
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ــان مي تواند وصّيت كند كه حبوه را به پسر   (مســألة ۳۸۴۲) آيا انس
ــخص ديگري بدهند، يا نه ؟ محّل اشكال است. و  بزرگتر ندهند، بلكه به ش
ــر بزرگتر  ــد، بنابر احتياط الزم به تأييد پس اگر چنين وصّيتي انجام داده باش

برسد، و يا بين پسر بزرگتر و آن شخص مصالحه شود. 
ــت كه مّيت  ــور از قرآن در حبوه، آن قرآني اس  (مســألة ۳۸۴۳) منظ
ــده بود و منظور  همواره از روي آن تالوت مي كرد و براي اين كار مهّيا ش
از شمشير آن شمشيري است كه براي پيكار آن را برگزيده بود، و منظور از 
ــتري آن انگشتري است كه معموًال آن را در دست مي كرد ، همچنين  انگش

است مسألة لباس. 
 (مسألة ۳۸۴۴) غالف شمشير نيز به شمشير ملحق مي شود، كفش و 
كاله و جوراب نيز جزء لباس قرار مي گيرد. و اگر چند قرآن، چند شمشير، 

و چند انگشتري داشته باشد، همه اش حبوه مي باشد. 
 (مسألة ۳۸۴۵) حبوه، اختصاص به پسر صلبي دارد، به نوة بزرگتر و 

نويرة بزرگتر شامل نمي شود. 
*  *  *
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فصل سّوم
احكام ارث طبقة دّوم

طبقه دّوم از كساني كه به جهت قرابت نسبي ارث مي برند، عبارتند از: 
برادران، خواهران، جّد ( پدربزرگ ) و جّده ( مادربزرگ ). 

 (مســألة ۳۸۴۶) اگر وارث مّيت منحصر به يك برادر، يا يك خواهر، 
ــال به او تعلق مي گيرد. و اگر عالوه  ــد، همة م يا يك جّد، يا يك جّده باش
ــر نيز داشته باشد، اگر مّيت زن باشد نصف مال به شوهر و  بر او مّيت همس
نصف ديگر به برادر، خواهر، جد و جّده مي رسد. و اگر مّيت مرد باشد، يك 

چهارم مال به زوجه و بقيه به برادر، خواهر، جد، يا جّده مي رسد. 
ــد،   (مســألة ۳۸۴۷) اگر ورثه منحصر به تعدادي برادر و خواهر باش
ــه مال به آنها تعلق مي گيرد. پس اگر همه برادر و يا همه خواهر بودند،  هم
ــيم مي كنند. ولّي اگر تعدادي برادر و تعدادي  ــاوي تقس مال را به طور مس
خواهر بودند، برادران و خواهراِن مادري، مال را به طور مساوي تقسيم مي 
ــتند )  كنند، برادران و خواهران تني ( كه با مّيت از يك پدر و يك مادر هس
ــتند ) به هر برادر  و برادران و خواهران پدري ( كه با مّيت از مادر جدا هس

سهم دو خواهر مي دهند. 
ــا مّيت از مادر جدا   (مســألة ۳۸۴۸) برادران و خواهران پدري، كه ب
هستند، با وجود برادر و خواهر تني، يا برادر و خواهر مادري ارث نمي برند. 
ــّي برادر و خواهر مادري، با وجود برادر و خواهر تني هم ارث مي برند.  ول
 (مسألة ۳۸۴۹) اگر ورثة مّيت منحصر به تعدادي برادر و خواهر تني 
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و غير تني باشد، اگر برادر يا خواهر مادري يك نفر باشد، يك ششم از تركه 
به او تعلق مي گيرد و اگر بيش از يك نفر باشند، يك سّوم مال به او و بقّيه 

به ديگر برادران و خواهران تعلق مي گيرد. 
 (مســألة ۳۸۵۰) برادران و خواهران مادري، سهم خودشان را به طور 
ــيم مي كنند، ولّي برادران و خواهران تني و  ــاوي در ميان خودشان تقس مس

پدري، هر برادري سهم دو خواهر بر مي دارد. 
ــر نيز داشته   (مســألة ۳۸۵۱) اگر مّيت عالوه بر برادر و خواهر همس
ــرادران و خواهران  ــه و بقيه متعّلق به ب ــك چهارم مال از آن زوج ــد، ي باش
ــوهر و بقيه از آِن  ــد، نصف مال از آِن ش ــود. و اگر مّيت زن باش ــد ب خواه
برادران و خواهران خواهد بود، كه بر اساس آنچه در مسألة ۳۸۴۶ ـ ۳۸۵۰ 

بيان گرديد، تقسيم مي كنند. 
 (مسألة ۳۸۵۲) با توجه به اينكه طبقة نياكان با طبقه برادران و خواهران 
ــت، بين جّد اعلي و جّد پايين، و بين جّدة اعلي و جّدة پايين فرق  يكي اس
ــت، تنها موضوعي كه هست اينست كه با وجود جّد و جّده پايين، جّد  نيس
ــزرگ ) يا جّده (  ــس اگر مّيت جّد ( پدرب ــي ارث نمي برند، پ ــّدة اعل و ج

مادربزرگ ) داشته باشد، پدِر جّد و يا مادر جّد ارث نمي برند. 
ــد، يك   (مســألة ۳۸۵۳) اگر ورثه منحصر به پدِر پدر و مادِر پدر باش

سّوم مال به مادربزرگ و دو سّوم آن به پدربزرگ مي رسد. 
 (مسألة ۳۸۵۴) اگر ورثة مّيت منحصر به پدِر پدر، مادِر پدر و همسر 
ــد )، يا نصف آن ماِل  ــر ( اگر مّيت مرد باش ــد، يك چهارم مال به همس باش
ــد ) و بقّيه به پدربزرگ و مادربزرگ مي رسد، كه  ــوهر ( اگر مّيت زن باش ش

يك سوم به مادربزرگ و دو سوم به پدربزرگ تعلق مي گيرد. 
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 (مسألة ۳۸۵۵) اگر ورثة مّيت منحصر به پدر مادر و مادِر مادر باشد، 
مال را به طور مساوي تقسيم مي كنند. 

 (مسألة ۳۸۵۶) اگر ورثة مّيت منحصر به همسر، پدِر مادر و مادِر مادر 
ــد، يك چهارم آن متعلق به همسر ( اگر مّيت مرد باشد ) و يا نصف آن  باش
ــد ) و بقيه از آِن پدربزرگ و مادربزرگ  ــوهر ( اگر مّيت زن باش متعلق به ش

مي باشد، كه به طور مساوي تقسيم مي كنند. 
 (مســألة ۳۸۵۷) اگر پدربزرگ يا مادربزرگ و برادر يا خواهر، وارث 
ــهم يك برادر و سهم مادربزرگ سهم يك خواهر  باشند، سهم پدربزرگ س
مي باشد، خواه پدِر پدر باشند، يا پدِر مادر، مادِر پدر يا مادِر مادر، همچنين 

فرق نمي كند، كه يك برادر يا يك خواهر باشد يا بيشتر. 
 (مسألة ۳۸۵۸) اگر برادر و خواهر نباشد، برادر زاده ها و خواهر زاده 
ــين آنها مي شوند و همراه پدربزرگ و مادربزرگ ارث مي برند، و  ها جانش
اگر پدربزرگ و مادربزرگ نباشند، همة ارث را به خود اختصاص مي دهند. 
 (مسألة ۳۸۵۹) با وجود برادر يا خواهر، برادرزاده و خواهرزاده ارث 
نمي برند، اگر پدر و مادرشان از دنيا رفته باشند، چنانكه با وجود برادرزاده 

و خواهرزاده، نوبت به عّمه و عمو كه از طبقة سوم هستند نمي رسد. 
 (مســألة ۳۸۶۰) در مسأله ياد شده بين تني و ناتني فرق نيست، پس 
ــد، هيچ برادرزاده و خواهر  ــر يك برادر و يا خواهر پدري يا مادري باش اگ
ــد، برادرزاده ها و  ــي برد. ولّي اگر هيچ برادر و خواهر نباش زاده اي ارث نم
خواهرزاده جاي آنها مي نشينند و همراه نياكان ( جد و جده ) ارث مي برند. 
 (مســألة ۳۸۶۱) برادرزاده ها سهم پدرانشان را مي برند و خواهرزاده 
ــهم مادرانشان را مي برند، يعني پدر و مادرشان زنده فرض مي شوند  ها س
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ــان تعلق مي گيرند. خواهرزاده ها سهم خودشان  ــهم آنها به فرزندانش و س
ــيم مي كنند ولّي برادرزاده ها به پسر سهم دو دختر  ــاوي تقس را به طور مس

منظور مي كنند. 
 (مسألة ۳۸۶۲) برادرزاده ها و خواهرزاده ها، اگر پدرشان يا مادرشان، 
برادر يا خواهر مادري مّيت باشد، سهم پدر و مادرشان را در ميان خودشان 
ــيم مي كنند، ولّي اگر پدر يا مادرشان، برادر يا خواهر  ــاوي تقس به طور مس
ــد، آيا به طور مساوي تقسيم كنند، يا به هر پسري سهم دو  پدري مّيت باش

دختر بدهند ؟ محّل اشكال است، بنابر احتياط الزم مصالحه كنند. 
*  *  *
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فصل چهارم
احكام ارث طبقة سّوم

ــاني كه به وسيلة خويشاوندي نسبي با مّيت ارث مي  ــّوم از كس طبقة س
برند، عبارتند از : عموها، عمه ها، دائي ها و خاله ها. 

ــه، دائي يا خاله  ــه منحصر به يك عمو، عم  (مســألة ۳۸۶۳) اگر ورث
باشد، همة تركه به او تعلق مي گيرد و اگر مّيت همسر نيز داشته باشد، يك 
ــد ) و يا نصف آن به شوهر ( اگر  ــر ( اگر مّيت مرد باش چهارم مال به همس
مّيت زن باشد ) و بقيه به آن فرد موجود از طبقه سّوم ( عمو، عمه، دائي يا 

خاله ) داده مي شود. 
ــر و چند عمو، يا همسر و چند عّمه   (مســألة ۳۸۶۴) اگر مّيت همس
داشته باشد، پس از جدا كردن سهم همسر، عموها، يا عمه ها بقيه را به طور 
ــيم مي كنند، ولّي اگر مختلف باشند، به هر عمو سهم دو عّمه  ــاوي تقس مس

داده مي شود. 
 (مسألة ۳۸۶۵) در عموها و عمه ها فرق نمي كند كه آنها با پدِر مّيت 
ــند، يا پدري و يا مادري باشند، در هر صورت به هر  برادر و خواهرتني باش

عمو سهم دو عمه داده مي شود. 
 (مسألة ۳۸۶۶) اگر ورثة مّيت منحصر به دائي ها و خاله ها باشد، همة 
مال به آنها مي رسد، و آنها مال را به صورت مساوي در ميان خود تقسيم مي 
ــر داشته باشد، نصف مال از آن شوهر، يا يك چهارم  كنند. و اگر مّيت همس

آن از آِن زوجه و بقيه متعلق به دائي ها و خاله ها مي باشد. 
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ــي ( كه با پدر مّيت از يك پدر و   (مســألة ۳۸۶۷) با وجود عموي تن
ــند ) عموي پدري ( كه با پدر مّيت از مادر جدا باشند ) ارث نمي  مادر باش
برد، ولّي عموي مادري ( كه با پدِر مّيت از پدر جدا باشند ) با وجود عموي 

تني ارث مي برد، همچنين است حكم عمه. 
ــادر مّيت از يك پدر و  ــا وجود خالة تني ( كه با م  (مســألة ۳۸۶۸) ب
ــند ) ارث نمي  ــند ) خالة پدري ( كه با مادر مّيت از مادر جدا باش مادر باش
ــند ) ارث مي برد.  ــرد، ولّي خالة مادري ( كه با مادر مّيت از پدر جدا باش ب

همچنين است حكم دائي. 
 (مسألة ۳۸۶۹) اگر ورثه عبارت از عمو، عمه، دائي و خاله باشند، يك 
سّوم تركه مربوط به دائي و خاله، يا دائي ها و خاله ها مي باشد، كه در ميان 
ــاوي تقسيم مي كنند، و دو سّوم آن مربوط به عمو و عّمه،  خود به طور مس

يا عموها و عّمه ها مي باشد، كه به هر عمو سهم دو عّمه داده مي شود. 
ــته باشد، پس از جدا كردن   (مســألة ۳۸۷۰) اگر مّيت همسر نيز داش
ــهم همسر ( يك چهارم براي زوجه و نصف مال براي شوهر ) بقيه را به  س

شرحي كه در مسألة باال گفته شد تقسيم مي كنند. 
 (مســألة ۳۸۷۱) عموزاده ها، عمه زاده ها، دائي زاده ها و خاله زاده ها، 
جاي پدران و مادران خود مي نشينند، هنگامي كه كسي از آنها در قيد حيات 
ــه، دائي و خاله ) در قيد حيات  ــد. ولّي اگر يك نفر از آنها ( عمو، عم نباش

باشد، نوبت به فرزندان آنها نمي رسد. 
 (مسألة ۳۸۷۲) اگر مّيت عموئي دارد كه با پدرش برادر پدري بوده ( 
يعني از مادر جدا بوده ) ولّي عمو زادگاني دارد كه پدر آنها با پدر مّيت تني 
ــت، در اين صورت تركه به عموزادگان تعلق مي گيرد، و اين يك  بوده اس

استثنا از مسألة فوق مي باشد. 
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 (مســألة ۳۸۷۳) عموزادگان، عمه زادگان، دايي زادگان و خاله زادگان، 
ــهم پدر و مادرشان را مي برند، يعني پدرشان و مادرشان زنده فرض مي  س
شوند، آنچه به آنها تعّلق مي گرفت به فرزندشان داده مي شود، عمه زاده ها، 
دائي زاده ها و خاله زاده ها، بين خودشان به طور مساوي تقسيم مي كنند ولّي 

عموزاده ها به هر پسر سهم دو دختر مي دهند. 
*  *  *
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فصل پنجم
احكام ارث به والء

ــاوندي نسبي، سه طبقه  ــديم كه طبقات ارث به جهت خويش ياد آور ش
ــد، نوبت به طبقة بعدي  ــند، و اگر يك نفر از طبقة قبلي موجود باش مي باش
ــبب « والء » ارث مي برند، آنها نيز  ــد. و گفتيم كه كساني كه به س نمي رس

سه طبقه مي باشند :
۱ ـ والي عتق

اگر كسي بنده اش را آزاد كند، و او هيچ وارثي از خويشاوندانش نداشته 
باشد، تركه اش به مالك قبلي او مي رسد، با شرايطي كه به جهت محّل ابتال 

نبودن از توضيح آن صرف نظر مي شود. 
۲ ـ والي ضامن جريره

منظور از « جريره » دية قتل خطا مي باشد كه بر عهدة فاميلهاي پدري 
انسان مي باشد. 

 (مســألة ۳۸۷۴) به طوري كه در فصل ديات يادآور خواهيم شد، اگر 
قتلي به اشتباه از كسي سر بزند، بايد فاميلهاي پدري دية او را بپردازند، اگر 
فاميل پدري نداشته باشد، پس اگر سابقة بندگي دارد، ديه اش بر عهدة مالك 

قبلي است كه او را آزاد كرده است. 
 (مسألة ۳۸۷۵) اگر كسي فاميل پدري ندارد و سابقة بندگي ندارد، مي 
تواند با كسي قرار داد ببندد كه اگر قتلي از او سربزند، ديه اش را آن شخص 
بپردازد، آن شخص ضامن جريرة او مي شود، يعني دية قتل خطأي او را مي 



.......................................................................... توضيح املسائل   ٨١٨

پردازد و از او ارث مي برد. 
 (مسألة ۳۸۷۶) كسي كه ضامن جريرة كسي مي شود به او مي گويد : 
« من ولّي تو مي شوم كه دية قتل خطاي ترا بپردازم » او نيز مي گويد : « قبول 
كردم » پس از اجراي عقد او شرعًا ضامن جريره و وارث آن شخص مي شود. 
ــبي ندارد، اگر بميرد، همة  ــي كه هيچ وارث نس  (مســألة ۳۸۷۷) كس
ــد، و اگر همسر داشته باشد، يك چهارم  اموالش به ضامن جريره اش مي رس
تركه به همسر ( اگر مّيت مرد باشد ) و يا نصف آن به شوهر ( اگر مّيت زن 

باشد ) مي رسد و بقّيه به ضامن جريره. 
۳ ـ والي امامت

اگر كسي هيچ فاميل نسبي نداشته باشد، آزاد كننده و ضامن جريره نيز 
ــد، كه امام A وارث كسي است كه  ــته باشد، اموالش به امام مي رس نداش

وارث ندارد. به جز در دو صورت :
ــد، همة اموالش به  ــته باشد، پس اگر زن باش ــر داش ۱ ـ اگر مّيت همس
ــد و چيزي به امام A نمي رسد، ولّي اگر مرد باشد، يك  شوهرش مي رس
چهارم تركه اش به همسرش مي رسد و بقّيه اش به امام A تعّلق مي گيرد.

ــلمانان، بينوايان و در  ــر مّيت وصّيت كند كه همة اموالش به مس ۲ ـ اگ
راه ماندگان صرف شود، وصّيتش در كّل اموالش نافذ مي شود و در آن راه 
ــد، تا يك سّوم  ــود، ولّي اگر به موارد ديگري وصّيت كرده باش هزينه مي ش

تركه اش نافذ مي شود و بقّيه اش به امام تعّلق مي گيرد. 
 (مسألة ۳۸۷۸) در زمان غيبت امام A، ارثّيه اي كه به امام تعّلق مي 
گيرد، حكم سهم امام از خمس را دارد، پس به حاكم شرع پرداخت مي شود 
تا آن را در موارد سهم امام مصرف كند و بهتر آنست كه آن را به فقراي شهر 
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آن مّيت اختصاص دهد. 
 (مسألة ۳۸۷۹) منظور از كسي كه وارث ندارد، كسي است كه مي دانيم 
ــاوندانش ندارد، مثل كسي كه تازه مسلمان  ــلماني از خويش هيچ وارث مس
شده، و كسي از خويشاوندانش مسلمان نشده، آزاد كننده و ضامن جريره اي 
ــده و پيش از شناسائي  ــي كه گمش ــت آن كس هم ندارد. و در اين حكم اس

نسبش از دنيا رفته است. 
ــافر در غربت بميرد و نسبش شناخته نشود،   (مســألة ۳۸۸۰) اگر مس
ــاوندانش مي رسد، و اگر شناخته  ــد، بلكه به خويش اموالش به امام نمي رس
ــوند، بر اموالش حكم مجهول المالك جاري مي شود كه بايد از مالكش  نش
ــود، مي توانند از طرف صاحبش به  ــود، و اگر يأس حاصل ش ــتجو ش جس
ــألة ۳۶۰۸ـ  ۳۶۴۳ بيان  ــود، چنانكه در مس ــلمانها تصدق داده ش فقراي مس

گرديد. 
*  *  *
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بخش پاياني
در بيان برخي از مسائل مهم ارث

ــوهر همانند ديگر ورثه از همة آنچه زنش به ارث   (مسألة ۳۸۸۱) ش
ــّي زن تنها از تركة منقول  ــته، از منقول و غيرمنقول، ارث مي برد. ول گذاش
ــين، حيوان، ابزار و ادوات، ارث مي برد  ــوهرش، چون پول، جنس، ماش ش

ولّي از زمين ارث نمي برد، نه از خود زمين و نه از قيمت آن. 
 (مســألة ۳۸۸۲) زن از درخت، ساختمان و ابزار و ادوات نصب شده 
در زمين يا بنا ارث مي برد، ولّي به هنگام قيمت گذاري آنها را جدا از زمين 

و به صورت يله ورها ـ كه قابل تداوم نيست ـ منظور مي كنند.
 (مسألة ۳۸۸۳) ورثه مي تواند قيمت درخت و ساختمان را به همسر 

مّيت بدهند و او بايد بپذيرد. 
ــرادر و خواهر و ديگر  ــرام زاده از پدر و مادر و ب  (مســألة ۳۸۸۴) ح
ــط پدر و مادر تبهكارشان با آنها قرابت پيدا كرده، ارث نمي  افرادي كه توس
ــر، فرزند و  ــخص ارث نمي برند. ولّي از همس برد، چنانكه آنها نيز از آن ش

ضامن جريره ارث مي برد، آنها نيز از او ارث مي برند. 
 (مسألة ۳۸۸۵) بّچه اي كه به هنگام مرگ مّيت در رحم مادر بود، اگر 
به صورت مرده سقط شود يا متوّلد شود، از او ارث نمي برد. ولّي اگر زنده 
ــد كه نشان زنده بودنش باشد، اگر  به دنيا بيايد، حركتي كند يا فريادي بكش
ــاوندان نزديكش  ــرد، از او ارث مي برد و ارثّيه اش به خويش ــس از آن بمي پ

منتقل مي شود. 
ــود، اگر اطالعي از زنده يا مرده  ــي ناپيدا ش  (مســألة ۳۸۸۶) اگر كس
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ــتجو كنند به مّدت چهار سال انتظار مي كشند، اگر  ــد، اگر جس بودنش نباش
ــت نيايد، مي توانند اموالش را در ميان ورثه اش  ــال خبري به دس تا چهار س
ــيم نمايند. و اگر جستجو نكنند، اگرچه به اين سبب كه امكان جستجو  تقس
نباشد، به مّدت ۱۰ سال انتظار مي كشند، و بعد از ۱۰ سال اموالش را تقسيم 

مي كنند. 
 (مسألة ۳۸۸۷) اگر در مّدت چهار سال يا ۱۰سالي كه انتظار او را مي 
كشند، يكي از خويشاوندانش بميرد، او را زنده فرض مي كنند و حكم مي 
كنند كه از او ارث مي برد، ولّي پس از سپري شدن مّدت ياد شده حكم به 

ارث بردنش نمي شود.
ــاله در جائي است كه او  ــاله يا ده س  (مســألة ۳۸۸۸) انتظار چهار س
مكّلف به نفقه نباشد، پس اگر كودكان خردسال نيازمندي داشته باشد، پيش 
ــپري شدن آن مّدت نيز مي توانند از مال او بردارند و هزينة كودكانش  از س

را تأمين كنند. 
 (مسألة ۳۸۸۹) اگر عّده اي در آب غرق شوند يا در زير آوار بمانند، و با 
يكديگر رشتة خويشاوندي داشته باشند، از نظر ارث بردن سه صورت دارند :

ــت،  ــد كه كداميك زودتر و كداميك ديرتر مرده اس ۱ ) اگر معلوم باش
آنكه دير مرده از فرد قبلي ارث مي برد، ولّي آنكه زودتر مرده از فرد بعدي 

ارث نمي برد. 
ــپرده اند، هيچكدام از ديگري  ــد كه همزمان جان س ۲ ) اگر معلوم باش

ارث نمي برند. 
۳ ) اگر معلوم نباشد، هر يكي از ديگري ارث مي برد، به اين معني كه 
ــي از آنها را به هنگام مرگ ديگري زنده فرض مي كنيم، از ارثية ديگري  يك
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ــردن طبقة بعدي حاجب قرار  ــور مي كنيم و او را از ارث ب ــهم او را منظ س
مي دهيم، و يكبار ديگر آن يكي را زنده فرض مي كنيم و ارثيه اش را منظور 

مي كنيم. 
 (مســألة ۳۸۹۰) اگر زن و شوهر با غرق شدن يا زير آوار ماندن جان 
بسپارند، اگر فرضًا مرد ۴۰۰ دينار و وزن ۴۰۰۰ درهم داشته باشند، و فرزند 
هم نداشته باشند، سهم زن به هنگام مرگ شوهر يكصد دينار و سهم شوهر به 
هنگام مرگ همسرش ۲۰۰۰ درهم بود، از تركة آن دو زوج، ۳۰۰ دينار و ۲۰۰۰ 
درهم به ورثة شوهر، ۱۰۰ دينار و ۲۰۰۰ درهم به ورثة زوجه داده مي شود. 
 (مســألة ۳۸۹۱) اگر افراد خويشاوند در سانحة ديگري، غير از غرق 
ــدن و زير آوار ماندن جان بسپارند، اگر معلوم باشد كه كداميك زودتر و  ش
ــي ارث مي برد. و اگر معلوم  ــپرده، فرد بعدي از قبل كداميك ديرتر جان س
ــد كه همزمان جان سپرده اند، هيچكدام از ديگري ارث نمي برد، و اگر  باش
ــي كه تاريخ  ــد، آن كس ــد، پس اگر تاريخ مرگ يكي معلوم باش معلوم نباش
ــرد، ولّي اگر هر دو مجهول  ــت از آن ديگري ارث مي ب مرگش مجهول اس

باشد، هيچكدام از ديگري ارث نمي برد. 
 (مسألة ۳۸۹۲) بر اساس آنچه گفته شد، اگر مثًال پدر و پسري در يك 
ــانحة رانندگي جان بسپارند، اگر بدانيم كه پسر دقيقًا به هنگام زوال جان  س
سپرده، ولّي تاريخ مرگ پدر معلوم نباشد، پدر از پسر ارث مي برد، ولّي اگر 

تاريخ مرگ هيچكدام معلوم نباشد، از يكديگر ارث نمي برند. 
 (مسألة ۳۸۹۳) اگر مي دانيم كه همزمان جان نسپرده اند، ولّي تاريخ هيچ 
كدام را نمي دانيم، بهتر آنست كه ورثة آنها با يكديگر مصالحه كنند، اگرچه 
ــيدن تعيين كنند كه به كداميك از آنها از ديگري ارث داده شود. با قرعه كش
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 (مســألة ۳۸۹۴) خونبهاي شخص مقتول جزء اموال او هست، خواه 
اين ديه از اّول ثابت شود، مانند ديه در قتل خطا، يا بعدًا حاصل شود، مانند 
ــون، قصاص تبديل به ديه مي  ــة قتل عمد، كه پس از رضايت اولياي خ دي
شود. در هر دو صورت اين ديه نيز جزء اموال مّيت قرار مي گيرد، ورثه اش 
ــود و قرضهايش از آن  ــد، وصّيتهايش از آن تنفيذ مي ش ــي برن از آن ارث م

پرداخت مي شود. 
ــص عضو و جراحات گرفته مي   (مســألة ۳۸۹۵) ديه اي كه در اثر نق
شود، اگر به موجب جنايتي باشد كه در حال حياتش بر او رفته باشد، در واقع 
ــده و حقيقتًا جزء اموالش قرار گرفته است. ولّي  در حال حيات مالك آن ش
اگر پس از مرگش جنايتي را بر پيكرش وارد كنند، ديه اي كه از جاني گرفته 
ــود، بلكه بايد از طرف مّيت در راههاي  ــود، جزء اموال مّيت نمي ش مي ش
ــته باشد و امكان پرداخت از راه  ــود. ولّي اگر مّيت قرض داش خير هزينه ش
ــد، از همان پول ادا مي شود كه از بهترين راههاي خير مي باشد.  ديگر نباش
ــه جز برادران و  ــه از ديه ارث مي برند، ب  (مســألة ۳۸۹۶) همة ورث
ــان مادري  ــند ) ولّي ديگر خويش خواهران مادري مّيت ( كه از پدر جدا باش

ارث مي برند. 
ــيم ارث بين شيعه و اهل خالف در مواردي   (مســألة ۳۸۹۷) در تقس
ــود كه به مقتضاي فقه  ــيعه سهمّيه اي تعيين ش ــت، اگر براي ش اختالف هس
ــد، مي تواند آن را بگيرد، مشروط بر اينكه وارثي كه به  ــيعه به او نمي رس ش
ــيعه نباشد. تا آن را از باب الزام آنها به آنچه خود  ــود ش او نقص وارد مي ش

ملتزم هستند اخذ كند. در اينجا مخالف بودن مّيت تأثيري ندارد. 
*  *  *





احكام ديه
ــم يا جان  ــت كه در مقابل جنايتي كه بر جس « ديه » عبارت از مالي اس

انساني وارد شده، تعيين گرديده است. 
در اينجا فقط به مسائلي كه بيشتر مورد پرسش قرار مي گيرد، اشاره مي كنيم. 

(مسألة ۳۸۹۸) جنايت بر سه قسم است :
۱ ـ عمدي

جنايت عمدي آنست كه به قصد انجام جنايت بر آن اقدام كند. 
(مســألة ۳۸۹۹) اگر انسان به قصد كشتن كسي سنگي را به سوي او 
ــنگي موجب قتل نمي شد، ولّي تصادفًا او را  پرتاب كند كه معموًال چنين س

بكشد، اين را قتل عمدي مي گويند، زيرا قصد كشتن داشت. 
ــي با عصا او را بزند،  (مســألة ۳۹۰۰) اگر به قصد شكستن پاي كس
ــد، اگر تصادفًا بشكند،  ــتن پا نمي ش كه معموًال چنين ضربتي موجب شكس

عمدي محسوب مي شود، چون قصد كرده بود. 
(مسألة ۳۹۰۱) اگر انسان سنگ بزرگي را بر سِر كسي عمدًا بزند و قصد 
كشتن نداشته باشد، ولّي چنين سنگي معموًال طرف را مي كشد، اگر كشته شود 
عمدي به شمار مي آيد، چون از اين وسيله انتظار مي رفت كه موجب قتل شود. 
(مسألة ۳۹۰۲) اگر انسان سنگ بزرگي را بر پاي كسي بزند و موجب 
ــتن نداشت، ولّي عمدي به شمار  ــتن پاي او شود، اگرچه قصد شكس شكس
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مي آيد، زيرا از چنين سنگي انتظار شكستن عضو مي رفت. 
۲ ـ شبه عمد

ــي پرت كند كه معموًال موجب  ــان چيزي را عمدًا به طرف كس اگر انس
قتل يا شكستن عضو نمي شد و قصد چنين كاري هم نداشت، ولّي تصادفًا 

موجب قتل يا شكستن عضو شد، آن شبه عمد مي گويند. 
۳ ـ خطأ محض

اگر سنگي را به سوي حيواني پرت كند، تصادفًا به انساني اصابت كند 
و او را بكشد يا يكي از عضوهايش را از بين ببرد، يا بر فراز بامي راه برود، 
تصادفًا سقف فرو ريزد و انساني زير آوار بماند، يا تفنگ را در دست بگيرد 
ــاني را بكشد و  ــود و انس كه آن را اصالح كند، تصادفًا تيري از آن پرتاب ش

يا مصدوم نمايد، چنين كاري را خطأمحض گويند. 
 (مسألة ۳۹۰۳) جنايت عمدي اگر ديگر شرايط آن كه در باب قصاص 
ــد و بدون رضايت طرفين  ــده، فراهم شود، موجب قصاص مي باش بيان ش

تبديل به ديه نمي شود.
ــخصي كه بر او  ــر طرفين ( مرتكب جنايت و ش  (مســألة ۳۹۰۴) اگ
ــده، و يا ولّي او ) در جنايت عمدي به چيزي كمتر يا بيشتر  جنايت واقع ش

از ديه مصالحه كنند، مانعي ندارد و بايد بر آن اساس رفتار شود.
ــرايط قصاص فراهم   (مســألة ۳۹۰۵) اگر در جنايت عمدي، ديگر ش
نباشد، تبديل به ديه مي شود و ديه از مال جاني ( مرتكب جنايت ) پرداخت 

مي شود نه از مال فاميلهاي پدري او. 
ــد و مالي  ــي به او نباش  (مســألة ۳۹۰۶) اگر قاتل فرار كند و دسترس
نداشته باشد، ديه از خويشاوندان نزديك او، به ترتيب نزديكي در ارث، اخذ 

مي شود. و اگر خويشاوندي نداشته باشد، بر عهدة امام A است. 
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 (مســألة ۳۹۰۷) در جنايت شبه عمد ديه بر گردن جاني هست، يعني 
بايد كسي كه مرتكب جنايت شده، ديه اش را بپردازد، اگر خودداري كند، يا 
بميرد بر ذّمه اش مي ماند و بايد از مال او پرداخت شود. و اگر مالي نداشته 

باشد مانند ديگر قرضهايي است كه بر عهده اش مي ماند. 
 (مسألة ۳۹۰۸) در جنايت خطأمحض ديه الزم است، ولّي بر عهدة « 

عاقله » يعني فاميلهاي پدري جاني است. 
 (مسألة ۳۹۰۹) عاقله عبارتند از : پدر، فرزندان، نواده ها، پدراِن پدر، 

عموها، پسر عموها و نوه عموها. يعني مردان از فاميلهاي پدري. 
 (مســألة ۳۹۱۰) در عاقله شرط است كه بالغ، عاقل و توانمند باشند، 
ــابقة بندگي داشته باشد، بر عهدة  ــي عاقله نداشته باشد، پس اگر س اگر كس
ــت، در غير اين صورت بر ضامن  ــت، كه او را آزاد كرده اس مالك قبلي اوس
ــت، و اگر خودش نيز مالي  ــد بر عهده خويش اس ــره، اگر آن هم نباش جري

نداشته باشد بر عهده امام A است. 
 (مسألة ۳۹۱۱) دية عمد بايد تا يكسال از حين وقوع جنايت پرداخت 

شود، و دية شبه عمد و خطا بايد در ظرف سه سال پرداخت شود. 
 (مسألة ۳۹۱۲) دية قتل مسلمان يكي از شش چيزي است كه گفته مي شود :

۱ ـ ۱۰۰ شتر
 (مسألة ۳۹۱۳) در جنايت عمدي احتياط واجب آنست كه وارد سال 

ششم شده باشد. 
 (مسألة ۳۹۱۴) در جنايت شبه عمد بايد ۳۳ نفر از شترها وارد چهار 
ــالگي و ۳۴ نفر از آنها دو شكم زايمان  ــالگي، ۳۳ نفر از آنها وارد پنج س س
ــد و بنا بر احتياط واجب همه اش حامله باشند. و يا ۳۰ نفر از آنها  كرده باش
وارد سال سّوم، ۳۰ نفرشان وارد سال چهارم و ۴۰ نفرشان يا دو شكم زائيده 
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باشند و يا وارد سال نهم شده باشند. 
 (مســألة ۳۹۱۵) در جنايت خطأمحض، بنابر احتياط واجب بايد ۲۰ 
نفر از شترها وارد سال دّوم، و ۲۰ نفرشان نر و داخل در سال سّوم، و ۳۰ نفر 
از آنها ماده و داخل در سال سّوم و ۳۰ نفرشان هم وارد در سال چهارم باشد. 
 (مسألة ۳۹۱۶) در همة اينها طرفين مي توانند به غير اينها توافق كنند. 

۲ ـ ۲۰۰ گاو
 (مسألة ۳۹۱۷) بهتر است كه گاوها ماده و داخل در سال سّوم باشند، 

اگرچه هر چيزي كه عرفًا گاو ناميده شود كفايت مي كند. 
۳ ـ ۱۰۰۰ گوسفند

ــت كه  ــد احتياط واجب آنس ــبه عم ــت ش  (مســألة ۳۹۱۸) در جناي
گوسفندها نر باشند. 

۴ ـ ۱۰۰۰ دينار طال
هزار دينار طال: در حدود چهار كيلو و ۲۵۰ گرم مي باشد. 

۵ ـ ۱۰۰۰۰ درهم نقره
ده هزار درهم، در حدود ۲۹ كيلو و ۷۵۰ گرم مي باشد. 

۶ ـ ۲۰۰ ُحّله
ــامل دو قطعه باشد، يكي باالپوش و   (مســألة ۳۹۱۹) هر ُحّله بايد ش
ديگري پوشش تن، و بنابر احتياط واجب الزم است كه از برد يماني باشد. 
 (مسألة ۳۹۲۰) در همة اقسام ششگانة ديه، دية زن نصف مرد است. 
ــت كه در انتخاب ديه تناسب آن   (مســألة ۳۹۲۱) احتياط واجب آنس
ــترداران، شتر ؛ از  ــود، مثًال از اش با مردمي كه بايد پرداخت كنند رعايت ش
گاوداران، گاو ؛ از گلة داران، گوسفند ؛ از بازرگانان، درهم و دينار اخذ شود 
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و اگر مثل مردمان شهر نشين عصر ما باشند كه اهل هيچيك از آنها نيستند، 
آزاد بگذارند كه هر كدام را خواستند انتخاب كنند. 

 (مسألة ۳۹۲۲) اگر قتل در حرم مّكه واقع بشود، ديه اش سنگينتر مي 
شود و نسبت بر دية غير حرم يك سّوم اضافه مي گردد.

 (مســألة ۳۹۲۳) حرامزاده اي كه از طريق نا مشروع به دنيا آمده باشد، 
ــد، و يا پس از بلوغ  ــالم باش اگر به جهت تبعّيت از پدر و مادر در حكم اس
ــد، ديه اش ۸۰۰ درهم،  ــد، و يا در حكم ذّمي باش ــالم را اختيار كرده باش اس
ــد، نصف  ــد، و اگر زن باش يعني در حدود دو كيلو و ۳۳۰ گرم نقره مي باش

آن، يعني ۴۰۰ درهم خواهد بود. 
 (مسألة ۳۹۲۴) ولد شبهه، يعني بّچه اي كه در اثر اشتباه يكي از والدين به 
دنيا آمده اگرچه فرد دّوم عمدًا اقدام به گناه كرده باشد، ديه اش دية كامل است. 
ــد ۲۰ دينار طال، اگر   (مســألة ۳۹۲۵) ديه جنين هنگامي كه نطفه باش
علقه باشد ۴۰ دينار، اگر ُمضغه باشد ۶۰ دينار، اگر استخوانبندي شده باشد 
ــد ۱۰۰ دينار طال مي باشد، و در  ــت آن را پوشانده باش ۸۰ دينار، اگر گوش

اين ديه ها فرقي بين پسر و دختر نيست. 
 (مسألة ۳۹۲۶) دية جنيني كه روح در آن دميده شده باشد، دية انسان 

كامل است. 
ــپس  ــه به مّدت چهل روز در رحم مي ماند، س  (مســألة ۳۹۲۷) نطف
تبديل به علقه مي شود، و چهل روز به حالت علقه مي ماند، سپس تبديل به 
مضغه مي شود و چهل روز به آن حالت مي ماند، آنگاه استخوان بندي مي 
ــود، سپس آن را گوشت مي پوشاند. هنگامي كه بچه پنج ماهه شد، روح  ش
ــده است. و منظور از دميده شدن روح آن نيست كه مادرش  در آن دميده ش
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حركت بچه را احساس كند، كه آن از حدود چهار ماهگي احساس مي شود. 
(مسألة ۳۹۲۸) آيا افزايش ديه در حاالت مختلف به تدريج است ؟ به اين 
معني كه پس از آغاز هر مرحله هر روز نيم دينار بر آن افزوده شود؟ دو وجه و دو 
احتمال هست، و لذا احتياط الزم آن است كه از طريق مصالحه رعايت احتياط شود. 
ــود و بچه اش در شكمش بميرد و  (مســألة ۳۹۲۹) اگر زني كشته ش
ــر بوده يا دختر، دية او نصف دية پسر، به عالوة نصف  ــد كه پس معلوم نباش

ديه دختر مي باشد ( ۷۵۰ دينار ). 
ــقط كند، او  (مســألة ۳۹۳۰) اگر مادر دوائي بخورد كه بچه اش را س
ــل جراحي و امثال آن ( كورتاژ )  ــد ديه اش را بپردازد، و اگر دكتر با عم باي
ــتباه صرف باشد، كه در  ــقط كند، او بايد ديه اش را بپردازد، مگر اينكه اش س
ــت، يعني بايد فاميلهاي پدري كسي كه موجب  اين صورت ديه بر عاقله اس

سقط جنين شده ديه را بپردازد. 
(مسألة ۳۹۳۱) به طوري كه از مسألة باال معلوم شد، كسي كه مباشر سقط 
كردن جنين باشد او بايد ديه را بپردازد، اّما كسي كه به آن رضايت داده، مانند 
پدر و مادر، يا هر شخص ديگر، اگرچه گناه كرده، ولّي ديه بر گردن او نيست. 
ــانش كه پدر و مادر  (مســألة ۳۹۳۲) دية جنين به نزديكترين خويش
ــت مي رسد، ولّي اگر يكي از آنها به سقط او اقدام كرده و قاتل او باشد،  اس
او از آن سهم نمي برد، اگر هر دو قاتل او باشند، هيچكدام سهم نمي برند، 
ــاس طبقات ارثـ  به او  ــاونداني كه پس از پدر و مادرـ  بر اس ديگر خويش

نزديكتر هستند، بر اساس ضوابط ارث بين خود تقسيم مي كنند. 
(مسألة ۳۹۳۳) اگر جنين از طريق نامشروع منعقد شده باشد، دية آن 
هنگامي كه نطفه است ۱۶ درهم، چون علقه شود ۳۲ درهم، آنگاه كه مضغه 
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ــود ۶۴ درهم ، هنگامي كه گوشت  ــد ۴۸ درهم، چون استخوانبندي ش باش
بپوشاند، ۸۰ درهم است. و اگر روح در آن دميده شده باشد، دية يك فرزند 

نامشروع، يعني ۸۰۰ درهم مي باشد. 
 (مسألة ۳۹۳۴) درهم بر اساس وزن، سه گرم، اّال يك چهلم گرم مي باشد. 
ــبهه نطفه اش منعقد   (مســألة ۳۹۳۵) دية جنيني كه از طريق وطي ش
شود، دية جنين صحيح النسب مي باشد. ولّي فقط پدر يا مادري كه امر وطي 
بر او مشتبه بوده، از دية جنين ارث مي برد، آن ديگري كه قصد گناه داشته 

و به عمد به اين كار تن داده، از آن ارث نمي برد. 
 (مســألة ۳۹۳۶) اگر كسي سر مّيت مسلمان آزاد را عمدًا جدا كند، يا 
ــام دهد كه اگر زنده بود مي مرد، ۱۰۰ دينار ديه دارد،  ــا مردة آن كاري انج ب
ــد يا زن و كّفاره ندارد. و  ــي همان دية جنين بي روح. چه مّيت مرد باش يعن
اگر با مّيت حرام زاده اين كار را انجام دهد، ديه اش ۸۰ درهم ( يك دهم دية 

حرام زاده ) معادل دية جنين حرام زاده مي باشد. 
 (مسألة ۳۹۳۷) اگر چنين كاري را از روي اشتباه انجام دهد ديه ندارد، 

بلكه بايد كّفارة قتل خطأي را بپردازد. 
ــي يكي از اعضاي مّيت را ببرد، دية آن يك   (مســألة ۳۹۳۸) اگر كس

دهم بريدن همان عضو از آدم زنده است. 
ــت و ورثه اش  (مســألة ۳۹۳۹) ديه قطع عضو مّيت جزء تركة او نيس
چيزي از آن ارث نمي برند، بلكه از طرف او در امور خيرّيه صرف مي كنند. 
ولّي اگر مّيت قرض داشته باشد و امكان ادا كردن نباشد، مي توان از آن ديه 

قرض او را ادا كرد، كه يكي از بهترين موارد خير مي باشد. 
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(مسألة ۳۹۴۰) اگر حجةاالسالم بر گردن مّيت باشد و اموالش براي 
نيابت حج كفايت نكند، مي توان از همان ديه براي او حجةاالسالم به جا 
آورد، بلكه بنابر احتياط واجب مقّدم بر قرضهاي او مي باشد و الزم است كه 
ديه را به حاكم شرع بپردازند، تا به وسيلة حاكم شرع در اين راه هزينه شود. 
(مسألة ۳۹۴۱) دية جنين و قطع اعضاي مّيت را ما بر اساس دينار ارائه داديم، 
ولّي دينار خصوصّيت ندارد، بلكه يك دهم هر يك از موارد ششگانه را بپردازند، 
كفايت مي كند، به جز در مورد حرام زاده، كه آن فقط با درهم محاسبه مي شود. 
ــده ۴۰ درهم است، ولّي  ــتن سگ تعليم ش (مســألة ۳۹۴۲) دية كش
ــي سگ نگهبان باغ و بستان را بكشد، بايد قيمت آن را به صاحبش  اگر كس

بپردازد، اگرچه با ديوار حصار نشده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ .
(مســألة ۳۹۴۳) خوك و ديگر سگها ضمان ندارند، مگر اينكه از آن 
ــد، در اين صورت  ــزم به رعايت احكام ذّمه باش ــد، و او ملت كافر ذّمي باش

كشندة آنها بايد قيمت آن را بپردازد. 
(مسألة ۳۹۴۴) اگر كسي به حيوان باردار صدمه بزند و آن حيوان بچه اش 
ــقط كند، بايد يك دهم قيمت آن حيوان را به صاحبش پرداخت كند.  را س
(مسألة ۳۹۴۵) اگر كسي چشم حيوان چهارپايي را درآورد، بايد يك 

چهارم قيمتش را به صاحبش بدهد. 
ــه اي به حيوان بزند كه  (مســألة ۳۹۴۶) در غير اين موارد، اگر صدم
ــود بايد  ــت آن را به صاحبش بدهد، و اگر مصدوم ش ــود، بايد قيم تلف ش

مابه الّتفاوت قيمت سالم و مصدوم را به صاحبش بدهد. 
*  *  *



 

مسائل حل و فصل عشايري
ــاير، به ويژه باديه نشينان، يك سلسله مسائلي چون  گاهي در ميان عش
ــكنجه و ارعاب و جريمه همواره رايج بوده، كه مشكالت ناشي از تعّدي  ش

برخي از آنها به برخي ديگر را، از اين راه حّل و فصل مي كردند . 
اين مسائل بر چند تفّكر استوار بود كه از آن جمله است :

۱ ) برگزيدن رؤساي قبيله به داوري و حّل و فصل قضايا، در حالي كه 
ــت، زيرا داوري و قضاوت منحصرًا از آِن حاكم  ــرعًا صحيح نيس اين كار ش
شرع مي باشد، كه آن هم عبارت از فقيه عادل و مورد اعتماد در امور دين و 
ــت، كه هرگز در اجراي فرمان پروردگار از سرزنش سرزنش كنندگان  دنياس

نمي هراسند. 
(مسألة ۳۹۴۷) كسي كه در حّد مجتهد جامع الشرائط نيست، قضاوت 
ــد، و  ــرع مقدس داوري كرده باش ــت، اگرچه مطابق ش ــش حرام اس كردن
قضاوتش در حق احدي نافذ نيست، و مراجعه كردنش به ايشان از مصاديق 

« تحاكم به طاغوت » است، كه قرآن كريم در اين رابطه مي فرمايد :
ــود َحَكم قرار دهند، در  ــي خواهند كه طاغوت را براي خ ــه م ( چگون
ــوند. شيطان مي خواهد كه  ــده كه به طاغوت كافر ش حالي كه به آنها امر ش

آنها را گمراه كند، گمراهي بسيار دور و درازي )(۱) .
(۱) سورة نساء ( ۴ )، آية ۶۰. 
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 (مسألة ۳۹۴۸) اگر مراجعه كردن به رؤساي قبايل از باب َحَكم قرار 
ــد كه آنها حكم شرع  ــد، بلكه از باب اعتماد كردن به آنها باش دادن آنها نباش
مقدس را بيان مي كنند و آن را تنفيذ مي كنند، مانعي ندارد. مشروط بر اينكه 
آنها نيز حكم شرع مقدس را از مرجعي كه بايد از او تقليد كنند بياموزند و 
ــوند كه در شناخت  همان را تنفيذ كنند، پس از آنكه صد در صد مطمئن ش

آن دچار اشتباه نشده اند. 
 (مسألة ۳۹۴۹) اگر مراجعه كردن به رؤساي قبايل از اين جهت باشد 
ــيوة كدخدامنشي حل و  ــكالت را هر طور صالح مي دانند به ش كه آنان مش

فصل كنند و نظر خود را بر ديگران تحميل نكنند، مانعي ندارد. 
۲ ) بر اساس اينكه در ميان افراد قبايل كارهايي انجام مي شود كه عرفًا 
ــمار نيايد، از قبيل  ــود، اگرچه شرعًا جنايت به ش ــوب مي ش جنايت محس
ازدواج كردن يك فرد با زني بدون اجازه خانواده او، و تشكيل خانواده دادن 

پيش از تحصيل رضايت خاندان زن. 
ــت، از قبيل ازدواج با يك  ــا در مواقعي واقعًا جنايت اس ــن رويداده اي
ــت، ولّي در موارد ديگر  ــر بدون اذن پدر، در حالي كه پدر موجود اس دخت

جنايت نيست و مانع شدن از آن روا نيست. 
ــت و شايستة شكنجه و  پس حكم كردن به اينكه اين كارها جنايت اس

جريمه، حكم به خالف فرمودة خداست كه مي فرمايد :
( هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده، حكم نكند، پس آنها تبهكارانند ) . 
( هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده، حكم نكند، پس آنها ستمكارانند ) .

( هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده، حكم نكند، پس آنها كافرانند )(۱) . 

(۱) سورة مائده ( ۵ )، آيه هاي ۴۴ تا ۴۷. 
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ــت از نظر  ــي نيكوتر اس ( آيا داوري عهد جاهلي را مي طلبد ؟ چه كس
داوري كردن، در مورد قومي كه باور دارند )(۱) .

 (مســألة ۳۹۵۰) جنايات فراواني در جامعه رخ مي دهد كه شرعًا گناه 
ــمار مي آيد كه حتمًا بايد از باب نهي از منكر از آنها جلوگيري  بزرگي به ش
شود، مانند بسياري از فحشا و منكرات، ولّي كيفر آنها جريمة نقدي، زندان 
يا شكنجه نيست، در اين موارد نيز حكم به جزاي نقدي و امثال آن نمودن، 

حكم به غير ما أنزل اهللا مي باشد. 
۳ ) جريمه كردن خانوادة تبهكار و مجبور كردن آنها به جبران خسارتهاي 
ــوي عاقله، جايز نيست  افراد قبيله، در غير از پرداخت دية قتل خطأي از س

و از مصاديق آيات ياد شده مي باشد. 
ــخص تبهكار و اعضاي خانواده اش، از  ــن جريمه و كيفر بر ش ۴ ) تعيي

مصاديق داوري به غير ما انزل اهللا است. 
 (مســألة ۳۹۵۱) اگر اين سه مورد نيز از مصاديق حل مشكل به شيوة 
كدخدامنشي باشد، و از باب حكم و داوري نباشد مانعي ندارد، مشروط بر 
اينكه افراد با طيب نفس بر آن گردن بگذارند. و كسي را بر آن تحميل نكنند. 
ــود، اگر با   (مســألة ۳۹۵۲) جريمه اي كه از فرد تبهكار گرفته مي ش
ــرعًا جايز نيست، مگر اينكه از راه كدخدامنشي  عنوان ديه منطبق نباشد، ش

باشد و كسي كه آن پول را مي پردازد راضي باشد. 
 (مسألة ۳۹۵۳) اگر اين جريمه ها در مقابل كاري باشد كه شرعًا ديه 
دارد، پس آن بايد به ورثة مقتول يا خود فرد مصدوم برسد، نه به افراد قبيله، 
كه بدون اجازة شخص مصدوم يا ورثة مقتول نمي توان در آن تصرف نمود. 

(۱) سورة مائده ( ۵ )، آية ۵۰. 
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 (مســألة ۳۹۵۴) اگر كسي كه مرتكب جنايت شده دية جنايتش را به 
ــد، ذّمه اش  رئيس قبيلة بپردازد، و آن مال به فرد مصدوم يا ورثة مقتول نرس

بري نمي شود. 
ــخص مصدوم يا ورثة مقتول، رئيس قبيله را   (مســألة ۳۹۵۵) اگر ش
ــل خود قرار دهند براي اخذ ديه، در اين صورت ذّمة فردي كه مرتكب  وكي
جنايت شده بود بري مي شود، ولّي رئيس قبيله بايد آن را به افرادي كه ديه 

بايد به آنها برسد، برساند. 
ــرع مقدس تعيين   (مســألة ۳۹۵۶) غالبًا ديه را به كمتر از آنچه در ش
ــا ورثة مقتول او را ابراء كنند  ــده، توافق مي كنند، پس اگر فرد مصدوم ي ش
ــود، در غير اين صورت به مقداري  و از بقية آن بگذرند، ذّمه اش بري مي ش
كه پرداخت كرده بري الذمه مي شود و بقيه اش بر عهده اش باقي مي ماند. 
 (مســألة ۳۹۵۷) اگر فرد مصدوم يا ورثة مقتول صغير باشد، وليِّ آنها 
ــت. و لذا به همان  حق ابراء ذّمه ندارند، چون برخالف مصلحت صغير اس

مقدار كه پرداخت كرده، ذّمه اش بري مي شود. 
 (مســألة ۳۹۵۸) اگر فرد مصدوم يا ورثة مقتول به ديه راضي شدند، 
ديگر نمي توانند به مراجع قانوني شكايت كنند و مطالبه قصاص يا كيفر بر 

اساس قوانين عرفي بنمايند. 
ــي به عنوان  ــكار را دادگاه هاي دولت ــرد تبه ــر ف  (مســألة ۳۹۵۹) اگ
جلوگيري از وقوع جنحه و جنايت بازداشت كرده باشند، بر فرد مصدوم و 
ورثة او نيست كه تالش كنند تا او را آزاد كنند، مگر اينكه بر اين كار توافق 

كرده باشند. 
پا درمياني كردن براي صدور حكم، هنگامي كه بر خالف ميزان شرعي 
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باشد، جايز نيست. 
 (مسألة ۳۹۶۰) اگر اين پا درمياني براي ايجاد توافق و گرفتن تخفيف 

باشد از كسي كه شرعًا چنين حق را دارد، مانعي ندارد. 
ــردن براي اصالح و خاموش كردن   (مســألة ۳۹۶۱) اگر پا درمياني ك
ــد، كه شارع مقّدس به آن اهتمام ورزيده، مانعي ندارد، كه در  آتش فتنه باش
ــاد و هتك  ــود تا جلوي خونريزي، فتنه و فس مواقعي اين كار واجب مي ش

حرمت گرفته شود. 
*  *  *

ــگر در كارهاي خير  از خداوند مّنان مي خواهيم كه افراد مصلح و تالش
ــواره موّفق بدارد، و افراد با ايمان را توفيق پاي بندي به دين مقدس،  را هم
ــالم را عنايت فرمايد، تا هرگز  و تعهد به احكام دين و تعاليم حياتبخش اس
ــد و غيرت و حمّيت ديني خود را از  ــوي قوانين عهد جاهلي برنگردن به س

دست ندهند، كه او مددكار و سبب ساز است. 
در اينجا رساله شريفه « احكام فقهي » به پايان رسيد، و فراغت از آن 
در روز جمعه، دّوم محرم الحرام ۱۴۱۸ هـ در نجف اشرف حاصل گرديد. 
ــلمانان را اصالح نموده، اعمال  ــد مّنان خواهانيم كه امور مس از خداون
مؤمنان را قبول فرموده، ُحسن عاقبت به همه در دنيا و آخرت عنايت فرمايد. 

.Oْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب P َوَما َتْوِفيِقي إِالَّ بِاّهللاِ َعَلْيِه َتَوكَّ
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