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َقاَل الإمام الحسن العسكري؟ع؟:
ــلَاُم َفَقاَلــْت: ِإّنَ لـِـي  يَقــِة َفاِطَمــَة َعَلْيَهــا َالّسَ ّدِ ٌة ِعْنــَد َالّصِ

َ
 َو َحَضــَرِت ِاْمــَرأ

ْمــِر َصلَاِتَهــا َشــْيٌء َو َقــْد َبَعَثْتِنــي 
َ
َواِلــَدًة َضِعيَفــًة َو َقــِد ِاْلَتَبــَس َعَلْيَهــا فـِـي أ

َجابَــْت ُثــّمَ 
َ
ــْت َفأ َجاَبْتَهــا َعــْن َذِلــَك، ُثــّمَ َثّنَ

َ
َلْت َفأ

َ
ُلِك َفَســأ

َ
ْســأ

َ
ِإَلْيــِك أ

ــْت: لَا  ــَرِة َو َقاَل ــَن َاْلَكْث ــْت ِم ــّمَ َخِجَل ــْت، ُث َجابَ
َ
ــَرْت َفأ ْن َعّشَ

َ
ــى أ ــْت ِإَل َث

َ
َثّل

ــَدا  ــا َب ـِـي َســِلي َعّمَ ــُة: َهات ــْت َفاِطَم ــِه، َقاَل ــَت َرُســوِل َالّلَ ــا ِبْن ــِك َي ــّقُ َعَلْي ُش
َ
أ

ُة 
َ
ــِذي َيْصَعــُد َيْومــًا ِإَلى َســْطٍح ِبِحْمٍل َثِقيٍل َو ِكــَراُه ِمأ

َ
يـْـِت َمــِن َاّل

َ
 َرأ

َ
َلــِك، أ

َلٍة 
َ
َنا ِلُكّلِ ِمْســأ

َ
ْكَريُْت أ

َ
 َيْثُقــُل َعَلْيــِه؟ َفَقاَلْت لَا، َفَقاَلْت: أ

َ
ْلــِف ِديَنــاٍر أ

َ
أ

. ... ْن لَا َيْثُقــَل َعَلــّيَ
َ
ْحــَرى أ

َ
ــَرى ِإَلــى َاْلَعــْرِش ُلْؤُلــؤًا َفأ ْكَثــَر َمــا َبْيــَن َالّثَ

َ
ِبأ

زنــی خدمــت فاطمــه زهرا؟اهس؟رســید و عــرض کــرد: مــادر ناتوانــی دارم کــه دربــاره 
نمــازش بــه مشــكلی برخــورده اســت، از ایــن رو مــرا بــه ســوى شــما فرســتاده اســت 

تــا ســوال او را پرســش نمایــم.
حضــرت  و  کــرد  ســوال  را  دومــی  مســئله  داد،  را  او  ســوال  فاطمه؟اهس؟جــواب 
جــواب او را داد، مســئله ســوم، چهــارم تــا دهــم را پرســید و حضــرت جــواب همــه 
پرســش هاى او را داد. آنــگاه آن زن از کثــرت ســوال ها، خجالــت زده شــد و عــرض 

کــرد بیــش از ایــن مزاحــم نمــی شــوم اى دختــر رســول خــدا.
فاطمــه؟اهس؟ فرمــود: بیــا و هــر ســوالی کــه داشــتی بپــرس و مــن جــواب خواهــم داد، 
زیــرا اگــر کســی خــود را مــزد بگیــر کســی کنــد کــه بــار ســنگینی را بــر پشــت بــام حمــل 
نمایــد و در برابــر مبلــغ هــزار دینــار اجــرت گیــرد آیــا از حمــل بــار خســته مــی شــود؟ 

  زن گفت: نه خسته نمی شود )زیرا اجرت بسیار زیادى دریافت می کند.(
فاطمــه؟اهس؟ فرمــود: مــن در برابــر هــر مســئله اى کــه پاســخ می دهــم بیشــتر از بیــن 
زمیــن و آســمان کــه پــر از مرواریــد باشــد پــاداش مــی گیــرم پــس ســزاوار اســت کــه 

هیــچ در برابــر جــواب بــه ســوال شــما خســته نشــوم.
بحار االنوار، ج 2، ص 3



دیباچه

همــه مكاتــب مــادی یــا الهــی، قوانیــن و مقرراتــی دارنــد کــه بــه مجمــوع 
آن بایــد و نبایدهــا، در ادیــان الهــی، احــكام یــا شــریعت مــی گوینــد.

کــه از جانــب خداونــد  احــكام اســالم، مجموعــه ی دســتورهایی اســت 
متعــال بــرای ســعادت بشــر در تمــام ابعــاد زندگــی صــادر شــده اســت و انســان 
بــرای پیمــودن راه ســعادت، ناگزیــر از عمــل بــه ایــن احــكام آســمانی می باشــد.
ــن احــكام  ــه آموخت ــن را ب ــم و حضــرات معصومیــن؟مهع؟ مومنی ــرآن کری ق
دیــن ترغیــب نموده انــد و عــدم آشــنایی بــا احــكام الهــی را موجــب بــروز ضــرر 
و خســران غیــر قابــل جبــران دانســته انــد. بــر ایــن اســاس فراگیــری احــكام یكــی 

از مهمتریــن واجبــات دیــن مبیــن اســالم اســت.
ائّمــه؟مهع؟ در دوران حضــور و امامتشــان عهــده دار بیــان احــكام الهــی 
کــه  بودنــد، و بــه شــاگردان خــاص خویــش اجــازه و توصیــه می فرمودنــد 
پاســخگوی ســواالت مــردم باشــند1 و از ســوی دیگــر مــردم را بــه ایشــان ارجــاع 
می دادنــد2. بــا آغــاز دوران غیبــت صغــری، ایــن مهــم بــر عهــده نــواب اربعــه 

1 . معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 144، حرف الف، مورد 28، ابان بن تغلب:  اإلمام الباقر؟ع؟ -ألبان 
َك .

ُ
ِحّبُ أن ُیرى في ِشیَعتي ِمثل

ُ
بن تغلب- : ِاجِلْس في َمجِلِس الَمدینِة و أفِت الناَس؛ فإّني ا

2. وســائل الّشــیعه، ج 27، ص 148، ح 34، ابــواب صفــات القاضــی،  بــاب 11، وجــوب الرجــوع فــی 
ــات  ــی مالق ــام رضــا؟ع؟ پرســیدم در هــر زمان ــد: از ام ــدی می گوی ــن المهت ــز ب ــوی: عبدالعزی  القضــاء و الفت
بــا شــما برایــم میّســر نیســت پــس َمعالــم دینــم را از چــه کســی فــرا بگیــرم؟ حضــرت فرمودنــد: »از یونــس 

بــن عبــد الّرحمــن بیامــوز«.
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قــرار گرفــت و آنهــا در همــه امــور، از ســوی امــام زمــان؟جع؟ نیابــت خــاص 
داشــتند. در شــروع غیبــت کبــری، دســتگاه نیابــت خــاص برچیده شــد و مطابق 
کــه در زمــان جنــاب محمــد بــن عثمــان؟هر؟ در پاســخ بــه ســوال  توقیعــی 
اســحاق بــن یعقــوب صــادر شــده اســت مــردم بایــد در دوره غیبــت کبــری بــه 
.

ــز تقویــت می گــردد2 علمــا مراجعــه نماینــد1. ایــن توســط روایــات دیگــر نی
بــر ایــن اســاس تكلیــف مهــم بیــان احــكام در ایــن عصــر برعهــده شــاگردان 
َنفــر3 زندگــی  آیــه  کــه مطابــق  باشــد،  مــی  عــام حضــرات معصومیــن؟مهع؟ 
خــود را وقــف آموختــن علــوم و معــارف دیــن نمــوده و راویــان احادیــث 
اهل بیــت؟مهع؟ در میــان مــردم هســتند؛ بخصــوص کســانی کــه بــه عنــوان امــام 
جماعــت در مراکــز اصلــی نشــر فرهنــگ و معــارف اســالمی یعنــی مســاجد 

ــد. ــه مــی کنن ــا مــردم مخاطب ــون اســالم ب ــد و از تریب حضــور دارن
ــردی  ــی اســالمی محــور و هســته فعالیت هــای ف  مســجد در ســبک زندگ
ائمــه  و  اعظــم؟لص؟  پیامبــر  تاریــخ،  شــهادت  بــه  و  اســت  اجتماعــی  و 
معصومیــن؟مهع؟ مدیریــت اغلــب شــئون جامعــه، اعــم از فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصــادی، نظامــی و سیاســی و... را در مســجد ســامان می دادنــد؛ امــروز نیــز 
در مســیر نیــل بــه قلــه رفیــع تمــدن نویــن اســالمی، مهم تریــن تكیــه گاه و 
ــراز  ــه هــر مســجدی بلكــه مســجد ت نقطــه عزیمــت مســجد اســت، آن هــم ن
ــد و پرچــم دار ترویــج و  ــد از عهــده ایــن وظیفــه مهــم برآی اســالمی کــه بتوان
تبییــن ســبک زندگــی اســالمی و چــراغ راه حرکــت بــه ســمت تحقــق تمــدن بــا 
شــكوه اســالمی در عصــر حاضــر باشــد؛ »هیــچ یــک از مــا نبایــد و نمی توانیــم 
کــه از کمبــود مســجد یــا ضعــف و نارســایی مســاجد، جامعــه و  خطــری را 
جوانــان و خانواده هــا و نســل های آینــده را تهدیــد مــی کنــد، غافــل بمانیــم و 
خــود را از بــرکات عظیمــی کــه مســجد تــراز اســالمی بــه کشــور، نظــام و مــردم 

ــا، فاّنهــم  ــي رواة حدیثن ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فیهــا ال ــد 3، ص 321: و اّم 1- کشــف الغمــه، جل
حّجتــي علیكــم و انــا حجــة اهلل علیهــم.

ــاب 11، وجــوب الرجــوع فــی  ــواب صفــات القاضــی،  ب ــیعه، ج 27، ص 148، ح 34، اب 2- وســائل الّش
 القضــاء و الفتــوی.

3- توبه،122.
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.
ــد، محــروم ســازیم«1 ــه مــی کن هدی

بــه  آشــنایی و عمــل  کــه مســجد چنیــن جایــگاه رفیعــی دارد و  حــال 
احــكام، الزمــۀ زیســت اســالمی می باشــد، بایســته اســت کــه متصــدی اصلــی 
ــر عظیــم الشــان  ــه فرمایــش رهب ــه امــور مســاجد( کــه ب ــز رســیدگی ب آن، )مرک
ــر مســاجد«  گاه و نافذالكلمــه ای در ام ــول، آ ــز و مرجــع مقب ــوان: »مرک ــه عن ب
ــان آن   ــج احــكام و بی محســوب می شــود، تمــام اهتمــام خــود را جهــت تروی

بــكار گیــرد. 
بــا عنایــت بــه تغییــر ذائقــه و ارتقــاء ســطح معلومــات مخاطبیــن، ضرورت 
تدویــن و گــردآوری احــكام و مســائل شــرعی در قالبــی نویــن احســاس گردیــد. 
لــذا بــر اســاس تاکیــد حجــت االســالم والمســلمین نــوری زاده )دامــت توفیقاتــه(، 
ریاســت محتــرم مرکــز، کتــاب ترنــم احــكام بــا مجموعــه ای از احــكام و مســائل 
کاربــردی، ویــژه بیــان امامــان محتــرم جماعــت بصــورت شــماره گــذاری روزانــه 

در دســتور کار قــرار گرفــت.
کــه بــر جذابیــت و غنــای آن افــزوده اســت  از ویژگــی هــای ایــن کتــاب 
 QR Codeگیــری از قابلیــت اســتفاده از محتــوای چنــد رســانه ای بــا بهــره 
تــا امامــان محتــرم  جهــت توضیــح و تفصیــل برخــی از احــكام مــی باشــد 
ــا اســتفاده از امكانــات ســمعی- بصــری مســاجد، ابعــاد مختلــف  جماعــت ب

احــكام را بــرای مخاطبیــن ارائــه فرماینــد. 
حجــت  گرانقــدر  نویســنده  و  اســتاد  ارزشــمند  و  خالصانــه  زحمــات  از 
ــر  ــت تقدی ــز نهای ــه(و  همــكاران عزی االســالم والمســلمین فــالح زاده)دامــت توفیقات
و تشــكر را مــی نماییــم. مشــتاقانه در انتظــار راهنمایی هــا و پیشــنهادات 

گرامــی هســتیم. ســازنده شــما امــام جماعــت محتــرم و خواننــدگان 

مرکز رسیدگی به امور مساجد
دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی

1- پیام مقام معظم رهبری به اجالس نماز، مهر 1389.





  سخن مؤلف

 به آنها نیاز دارد، واجب است یاد بگیرد.1
ً
مسائلی را که انسان غالبا

 مــورد نیــاز اســت یــک 
ً
اگــر یادگیــری احــكام شــرعی بــه مقــداری کــه غالبــا

ــز  ــه مــردم نی ــاد دادن آن هــا توســط عالمــان دینــی ب فریضــه شــرعی اســت، ی

یــک تكلیــف واجــب اســت.

 ائمــه محتــرم 
ً
 از دیربــاز روحانیــان معظــم و مبلغــان محتــرم، خصوصــا

خــود  اولیــه  و  اصلــی  وظایــف  جــزء  را  شــرعی  احــكام  بیــان  جماعــت، 

می کردنــد. عمــل  وظیفــه  ایــن  بــه  مختلــف  شــیوه های  بــه  و  می دانســتند 

 الف: پیش از سخنرانی
  ب: در اثناء سخنرانی 

  ج: در ابتدای سخنرانی 

  د: مابین دو نماز
گاهــی برخــی از واعظــان و ســخنرانان، اقــدام بــه ابــداع ســخنرانی  و 

کــه موضــوع اصلــی و عمــدۀ مطالــب آن احــكام فقهــی و  کرده انــد  فقهــی 

مســائل شــرعی بــوده اســت؛ ضمــن اینكــه از خطبــه، روضــه، آیــه، حدیــث و 

اشــعار ِحكمــی بی بهــره نبــوده اســت. 

نمــاز  احــكام،  بیــان  بــرای  مغتنــم  فرصت هــای  از  یكــی  حــال  هــر  بــه 

1 -  رساله مراجع، مسأله 11.
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گفــت: افــزون بــر عمــل بــه وظیفــه، ثــواب  جماعــت اســت، کــه می تــوان 

تعقیــب نمــاز را دارد، و فقیــه بزرگــوار آیــت اهلل العظمــی ســید محمــد کاظــم 

طباطبایــی یــزدی؟هر؟ در بیــان محتــوای تعقیــب نمــاز، چنیــن آورده اســت:
» فصل فى التعقيب: و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء او الذکر او 

الصلاة او غیرها من الافعال الحسنه؛...«1
یكــی از اصــول مهــم موفقیــت در تبلیــغ- کــه بیــان احــكام بخشــی از آن 

انتخــاب مســائل،  اســت. در  انتخــاب شایســتۀ مطالــب و مســائل  اســت- 

مالک هــای ذیــل بایــد مراعــات شــود:

ــان در  ــت جلســه و مــدت زم ــان، موقعی ــان، ســطح فهــم آن ــاز مخاطب  نی

ــار؛ اختی

 بی شــک در مناطــق مرکــزی و شــمالی کشــور، مســائل مربــوط بــه زکات 

خرمــا و بــرای اغلــب ســاکنان تهــران، مســائل مربــوط بــه مزارعــه و مســاقات و 

بــرای عامــه مــردم، مســائل مربــوط بــه قضــا و شــهادت و جزئیات مســائل ارث 

مــورد نیــاز و ابتــالی آنــان نیســت؛ همچنیــن بــرای دانــش آمــوزان و نوجوانــان 
مســائل پیچیــده احــكام کــه در جای جــای کتــب فقهــی بــه چشــم می خــورد، 
قابــل فهــم نیســت. افــزون بــر اینكــه در مناســبت های مختلــف شمســی و 
قمــری ماننــد مــاه رمضــان، محــرم، ایــام اعتــكاف و نــوروز و امثــال اینهــا بایــد 

بــه فراخــور آن ایــام، مســائل ویــژه ای را انتخــاب کــرد.
ــد انتخــاب  ــان و اســتفاده درســت از آن، بای ــت زم ــرای مدیری به عــالوه ب
مطالــب و مســائل درحــد همــان مقــدار از زمــان باشــد. به عنــوان مثــال حجــم 
مســائل انتخابــی بــرای بیــن الصالتیــن بــا جلســات طوالنــی مــاه رمضــان کامــاًل 

متفــاوت اســت و ایــن امــر نیــز بایــد مــورد توجــه تــام باشــد.
 بــر ایــن اســاس، نوشــتار حاضــر کــه برگرفتــه از متــن کتــاب آمــوزش فقــه 
ــه تدریــس  ــوان یكــی از کتابهــای درســی حوزه هــای علمی اســت ســال ها به عن

1 -  العروةالوثقی، ج 1، کتاب الصالة، فی فصل التعقیب.
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شــده و مــورد نقــد و بررســی، حــذف و اضافــات و اصالحــات قــرار گرفتــه و بــه 

کمــال رســیده اســت، تهیــه و تنظیــم گردیــد.

 مســائل مطــرح شــده در ایــن کتــاب بــرای جلســات چنــد دقیقــه ای بیــن 

الصالتیــن اســت کــه توســط پنــج تــن از اســاتید حــوزه علمیــه قــم و کارشناســان 

بیــان احــكام، انتخــاب شــده اســت، امــا از آنجــا کــه ایــن مطالــب بــر اســاس 

ابــواب فقهــی تنظیــم شــده، نــكات ذیــل بایــد مــورد توجــه قــرار  گیــرد:

1( از آنجــا کــه برخــی مســائل مطــرح شــده در ایــن کتــاب، ممكــن اســت 

ــاز نباشــد، تعــداد  در بعضــی از اســتان ها و شــهرها و حتــی محله هــا مــورد نی

دروس تدویــن شــده، بیــش از تعــداد روزهــای ســال اســت. در انتخــاب مســائل 

)به جــز مســائل عمومــی( شــغل غالــب مخاطبــان )نمازگــزاران( و موقعیــت 

کشــاورزان و باغــداران، مســائل  اجتماعــی آنــان مدنظــر باشــد؛ مثــاًل بــرای 

زکات و  بــرای بازاریــان، مســائل بیــع و خیــارات بیــع و مضاربــه، مــورد توجــه 

باشــد.

ــا زمــان و مســائل انتخــاب  ــاه مناســب ب ــی کوت ــا حدیث ــه ی 2( چنانچــه آی

ــر اســت. ــده شــود بهت شــده، خوان

3( در مناســبت های مختلــف، بایــد احــكام مربــوط بــه آن هــا بیــان شــود. 

مثــاًل احــكام نمــاز جمعــه در شــب و روز جمعــه، احــكام روزه در مــاه رمضــان، 

ــاز  ــه آن، احــكام حــج )درحــد نی ــا نزدیــک ب ــكاف در ایام البیــض ی احــكام اعت

عمــوم( نزدیــک ایــام حــج، احــكام حســینی را در ایــام محــرم و احــكام نمــاز 

آیــات  هنــگام وقــوع حادثــه یــا در زمــان متصــل بــه آن.

4( متــن نوشــتار حاضــر بــر اســاس فتــوای بنیانگــذار جمهــوری اســالمی، 

مرجــع عالیقــدر، آیــت اهلل العظمــی امــام خمینــی؟هر؟ تدویــن شــده و مــوارد 

ــز در پاورقــی همــان صفحــه آورده شــده اســت کــه  تفــاوت فتــوای مراجــع نی

امامــان جماعــت محتــرم بایــد پــس از شناســایی مراجــع تقلیــد مخاطبــان، 
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مــوارد تفــاوت فتــاوا را در حــد ضــرورت اشــاره فرماینــد و در بخــش دوم ایــن 

کتــاب برخــی از اســتفتائات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی آورده شــده اســت.

تــا  کوتــاه بین الصالتیــن، دو  5( مــدت زمــان بیــان احــكام در فرصــت 

ســه دقیقــه و براســاس شــماره گذاری اســت و بیــش از آن موجــب خســتگی 

مخاطبــان خواهــد شــد ولــی در صــورت نیــاز و  بــه حســب پیوســتگی برخــی 

ــز اســت. ــک دقیقــه جای ــا ی ــم ت ــل نی ــان آن هــا، تطوی مســائل و ضــرورت بی

6( بــرای احــكام مناســبت های ویــژه- مثــل اعیــاد، وفیــات، روز 22 بهمــن، 

روز قــدس، دحــو االرض، مباهلــه، عیــد قربــان و عیــد غدیــر- بایــد بــه صــورت 

جداگانــه مســائلی تدویــن و ضمیمــه گــردد کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک 

ــه شــود. ان شــاء اهلل. ــاده و ارائ ــن رســاله آم ــوان ملحقــات ای به عن

7( بی شــک نظــرات تخصصــی و راهگشــای شــما و اصالحــات و اضافــات، 

کــه همــۀ آن هــا را بــر دیــده منــت  موجــب کمــال ایــن نوشــته خواهــد شــد 

می نهیــم و حتی المقــدور در چاپ هــای بعــدی از آن هــا بهــره می گیریــم.

8( در پایــان از تمــام عزیزانــی کــه در تكمیــل و ســامان دهی نهایــی ایــن 

کتــاب و نشــر آن تــالش کرده انــد به ویــژه حجــج اســالم آقایــان عبــداهلل توانــا 

و علــی نیكبخــت سپاســگزاری می شــود.

رّبنا تقّبل مّنا إّنک انت الّسمیع العلیم
محمدحسین فالح زاده

اسفند 13۹8
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1 

تقليد
ــاج  ــورد احتی  م

ً
ــا ــه غالب ــا ک ــر اینه ــن مســایل شــک و ســهو و غی 1- فراگرفت

ــف اســت، واجــب می باشــد، مگــر در مــواردى کــه اطمینــان دارد مســأله اى 
ّ
مكل

برایــش پیــش نمی آیــد.1
ــر هــر مكلفــی کــه مجتهــد نباشــد، واجــب اســت در احــكام دیــن، از  2- ب
مجتهــد تقلیــد کنــد؛ یعنــی اعمــال خــود را بر اســاس فتوای مجتهد انجــام دهد.2

3- تقلیــد از مجتهــد، اختصــاص بــه واجبــات و محرمــات نــدارد، بلكــه در 
مســتحبات و مكروهــات و حتــی مباحــات )اعمالــی کــه انجــام دادن یــا تــرک 

آن هــا جایــز اســت( نیــز واجــب اســت.3

2 

4 - مرجع تقلید باید عادل، اعلم و زنده باشد.4
کننــد، گفتــۀ  5- اگــر دو نفــر برخــالف یكدیگــر فتــواى مجتهــد را نقــل 

نیســت.5 پذیرفتــه  هیچكــدام 
کــه از دنیــا رفتــه اســت جایــز نیســت؛  6 - تقلیــد ابتدایــی از مجتهــدى 

1 - تحریر الوسیله، ج 1، ص ۹، م 23.
2 - همان، المقدمات، ص5.

3 - همان.
4 - توضیح المسائل، م 2.

5 - استفتائات، ج 1، ص 18، س 42 و العروة الوثقی، ج1، فی التقلید، ص20، م5۹.
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ــف شــده یــا تاکنــون تقلیــد نكــرده، نمی توانــد 
ّ
یعنــی کســی کــه اکنــون مكل

ــا رفتــه اســت تقلیــد کنــد. بلكــه بایــد از مجتهــد زنــده  از مجتهــدى کــه از دنی
ــد.1 ــد کن تقلی

3 

بقاء بر تقليد مّيت

1 -بقــاء بــر تقلیــد مّیــت اشــكال نــدارد، یعنــی کســی کــه در زمــان حیــات 

آن مجتهــد در بخشــی از احــكام دینــی مطابــق فتــواى او عمــل کــرده باشــد، 
می توانــد بــر تقلیــد او باقــی بمانــد.2

زنــده باشــد؛ یعنــی  بــا اجــازه مجتهــد  بایــد  بــر تقلیــد مّیــت  2 -بقــاء 

چنانچــه بــه فتــواى مجتهــد زنــده بقــاء بــر تقلیــد میــت جایــز باشــد، می توانــد 
کنــد.3 همچنــان از او تقلیــد 

ــا رفتــه باقــی مانــده اســت،  ــر تقلیــد مجتهــدی کــه از دنی 3 -کســی کــه ب

کــه مّیــت فتــوا نــداده و همچنیــن در مســایل جدیــد، از  بایــد در مســایلی 
مجتهــد زنــده تقلیــد کنــد.4

4 

اعمال بدون تقليد

کــه جامــع شــرایط  کــرده اســت  کســی تقلیــد  ــف مدتــی از 
ّ
1 -اگــر مكل

کــرده اســت.5 کــه بــدون تقلیــد عمــل  کســی اســت  نیســت، ماننــد 

1 - تحریــر الوســیله، ج1، فــی فــروغ التقلیــد، ص7، م13بــه فتــواى برخــی از فقهــا، تقلیــد ابتدایــی از 
ــز اســت. ــت جای مّی

2 - همان. در این مسأله سه نظر دیگر وجود دارد:
     الف: درصورتی که مجتهد از دنیا رفته اعلم باشد، بقاى بر تقلید او واجب است.

     ب: تنها در مسائلی که در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل کرده، می تواند بر تقلید او باقی بماند.
     ج: در مسائلی که عمل کرده یا براى عمل یاد گرفته، می تواند باقی بماند.

3 - تحریر الوسیله، ج1، فی فروغ التقلید، ص7، م13.
4 - استفتائات، ج 1، ص 12، س 17.

5 - العروه الوثقی، ج 1، فی التقلید، ص 10، م 25.
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2 -اگــر بــدون اجــازۀ مجتهــد زنــده، بــر تقلیــد مّیــت باقــی مانــده باشــد، 
ماننــد کســی اســت کــه بــدون تقلیــد عمــل می کنــد.1

3 -کســی کــه مدتــی اعمــال خــود را بــدون تقلیــد انجــام داده اســت، تنهــا 
در ســه صــورت اعمــال گذشــته  او صحیــح اســت:2 

الــف: بــه وظیفــه واقعــی خــود عمــل کــرده اســت مثــاًل بعــدا مجتهــد شــود 
و وظیفــه واقعــی خــود را بفهمــد؛

 ب: بــا فتــواى مجتهــدى کــه وظیفــه اش تقلیــد از او بــوده مطابــق بــوده 

اســت؛

ج: یــا بــا فتــواى مجتهــدى کــه هــم اکنــون بایــد از او تقلیــد کنــد مطابــق 
اســت.

5 

تفاوت احتياط واجب و مستحب

 1- اگــر مجتهــد در مســأله اى هــم فتــوا و هــم احتیــاط داشــته باشــد، آن 

احتیــاط را »احتیــاط مســتحب« می خواننــد. و اگــر مجتهــد در مســأله اى فتــوا 

نــداده و از ابتــدا احتیــاط کــرده باشــد، بــه ایــن احتیــاط، »احتیــاط واجــب« یــا 
»احتیــاط مطلــق« گفتــه می شــود.3

ــد بایــد یــا بــه احتیــاط و یــا بــه فتــواى همــراه 
ّ
2-در احتیــاط مســتحب، مقل

آن عمــل کنــد و نمی توانــد در آن مســأله بــه مجتهــد دیگــر رجــوع کنــد.4 
ــد و  ــاط عمــل کن ــه همــان احتی ــد ب ــا بای ــد ی

ّ
ــاط واجــب، مقل 3- در احتی

یــا بایــد بــه فتــواى مجتهــد دیگــرى کــه پــس از آن مجتهــد، از دیگــران اعلــم 
ــد.5 اســت مراجعــه کن

1 -  العروه الوثقی، ج 1، فی التقلید،  ص 17، م 52.
2 - توضیح المسائل، م 14.

3 - العروه الوثقی، ج 1، فی التقلید، ص 23، م 64.
4 -همان.

5 - توضیح المسائل، م 7.
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6 

وضـو
ـزار بایــد بــرای نمــاز »وضــو« بگیــرد و در برخی از موارد باید »ُغســل« 

کنــد؛ یعنــی تمــام بــدن را بشــوید و هــرگاه نتوانــد وضــو بگیــرد یــا غســل کنـ

بایــد به جــاى آن، عمــِل دیگــرى بــه نــام »تیمــم« انجــام دهــد.

شرایط وضو

شرایط�آب�وضو

:
آب وضو باید مباح باشد، بنابر این در موارد زیر وضو باطل است1

کــه صاحــب آن راضــى نيســت؛ )راضــى نبــودن او      ــى  ــا آب گرفتــن ب وضــو 
معلــوم اســت(

کــه معلــوم نيســت صاحــب آن راضــى اســت یــا نــه      گرفتــن بــا آبــى  وضــو 
ماننــد وضوخانــه بعضــى از هتل هــا و مســافرخانه ها؛

که وقف افراد خاصى است؛ مانند حوض برخى از مدارس و...     آبى 
که مخصوص نوشيدن است.     گرفتن از آب سردکن  وضو 

7 

گیرنده شرایط�وضو�

1 -کســی کــه می دانــد یــا می ترســد کــه اگــر وضــو بگیــرد مریــض  شــود، 
ــرد باطــل اســت. 2  ــر وضــو بگی ــد و اگ ــد تیمــم کن بای

2- اگــر کســی ندانــد کــه آب بــراى او ضــرر دارد و وضــو بگیــرد امــا بعــد 
بفهمــد کــه ضــرر داشــته اســت، وضویــش صحیــح خواهــد بــود.3

 1 - العروه الوثقــی، ج 1، فصــل فــی شــرایط الوضــو، ص 21۹ - 225، م 6، 7، 8؛ توضیح المســائل، 
م 265. 

2 - العروه الوثقی، ج 1، فی شرایط الوضو، السابع، ص232؛ توضیح المسائل، م 288 و 672.
3 - همان.

نمازگـ
ـد، 
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3- اگــر وقــت نمــاز بــه قــدرى تنــگ اســت کــه اگــر وضــو بگیــرد، تمــام یــا 
قســمتی از نمــاز، بعــد از وقــت خوانــده می شــود، بایــد تیمــم کنــد.1

8 

شرایط�اعضای�وضو 
1 -اعضاى وضو در موقع شستن و مسح باید پاک باشد.2

ــا مســح کــرده، نجــس شــود،  2 -اگــر در بیــن وضــو، جایــی کــه شســته ی
کــه مشــغول شســتن دســت ها اســت،  وضــو صحیــح اســت؛ مثــاًل هنگامــی 

صــورت وى نجــس شــود.3
ــح  ــدن نجــس باشــد، وضــو صحی ــر اعضــاى وضــو، جایــی از ب ــر غی 3 -اگ
اســت ولــی اگــر مخــرج بــول یــا غایــط را تطهیــر نكــرده، بهتــر آن اســت کــه اّول 

آن را تطهیــر کنــد، بعــد وضــو بگیــرد.4
ِکــِرْم، درصورتــی کــه  4 -خطــوط قلــم خــودکار، لكه هــاى رنــگ، چربــی و 
بــدون ِجــرم باشــد، مانــع وضــو نیســت، ولــی اگــر ِجــرم داشــته باشــد )روى 

پوســت را گرفتــه باشــد( بایــد بــر طــرف شــود.5

9 

کیفیت�وضو شرایط�
مواالت 

کــه وقتــی می خواهــد  کارهــاى وضــو بــه قــدرى فاصلــه شــود  اگــر بیــن 

جایــی را بشــوید یــا مســح کنــد، رطوبــت جاهایــی کــه پیــش از آن شســته یــا 

1 - توضیح  المسائل، م 280.
2 - همان، شرایط وضو، ص 35، شرط ششم و مسأله 276 و 277. 

3 - همان.

4 - همان.
5 - استفتائات، ج 1، ص 36 و 37، س 40 تا 45. 
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مســح کــرده، خشــک شــده باشــد، وضــو باطــل اســت ولــی اگــر فقــط رطوبــت 

کنــد  کــه می خواهــد بشــوید یــا مســح  کــه جلوتــر از محلــی اســت  جایــی 
خشــک شــده باشــد، وضویــش صحیــح اســت.1

کمک نگرفتن از دیگران در اعماب وضو 

کســی کــه می توانــد اعمــال وضــو را خــودش انجــام دهــد، نبایــد از دیگــرى 

کمــک بگیــرد، پــس اگــر دیگــرى صــورت و دســت او را بشــوید یــا مســح او را 

انجــام دهــد، وضــوى او باطــل اســت. ولــی اگــر شــخص دیگــرى آب را در 

گیرنــده خــودش آن را بــر اعضــای خــود می  ریــزد  دســت وى بریــزد و وضــو 

ــز مكــروه  ــن نی ــه کمــک گرفت ــد این گون و می شــوید وضــو باطــل نیســت هرچن

است.2 

        

  
   کمک گرفتن از دیگران در

اعمال وضو؛ وضو را باطل می کند؛
مقدمات قريبه؛ مثل آب ریختن در دست که             

خودش بشوید، مكروه است؛
مقدمات بعيده؛ مثاًل آب بیاورد، اشكال ندارد.

10 

1 -کســی کــه نمی توانــد وضــو بگیــرد، بایــد نایــب بگیــرد تــا او را وضــو 

دهــد و چنانچــه مــزد هــم بخواهــد، درصورتــی کــه بتوانــد بایــد بدهــد، ولــی 
خــود او بایــد نّیــت وضــو کنــد؛3

ــدام از کارهــاى  ــرد، هــر ک ــه در وضــو از دیگــرى کمــک می گی 2 -کســی ک

کــه می توانــد بــه تنهایــی انجــام دهــد، نبایــد در آن عمــل، کمــک  وضــو را 
بگیــرد؛4

1 - تحریر الوسیله، ج 1، ص 28، م 15؛ توضیح المسائل، م 283.
2 - العروه الوثقی، ج 1، فی شرایط الوضو، التاسع، ص 234.

3 - توضیح المسائل، م 286. به نظر برخی از مراجع، نایب نیز باید نّیت وضو کند.
4 - همان، م 287.
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3 -کســی کــه دیگــرى را وضــو می دهــد، در مســح بایــد دســت او را بــر ســر 
ــد از دســت  و پاهایــش بكشــد، مگــر آنكــه ممكــن نباشــد در ایــن صــورت بای
او رطوبــت بگیــرد و بــا دســت خــود، مســح او را انجــام دهــد و بنابــر احتیــاط 

واجــب تیمــم هــم بنماید.)چنانچــه ممكــن باشــد(1

11 

وضوی ترتيبی                                                   

شستن
 1-در وضــو بنابــر احتیــاط واجــب، بایــد صــورت و دســت ها را از بــاال بــه 

پاییــن شســت و اگــر از پاییــن بــه بــاال بشــوید وضــو باطــل اســت.2
2-مقصــود از شســتن، آب ریختــن نیســت، بلكــه شســتن کامــل اســت؛ 
یعنــی اگــر یــک بــار بــه طــور کامــل بــه نّیــت وضــو تمــام صــورت یــا دســت 
را بشــوید و بــار دیگــر هــم بــه طــور کامــل بشــوید، شســتن بــار ســّوم حــرام 
خواهــد بــود. بنابــر ایــن اگــر چندیــن مرتبــه هــم آب بریــزد ولــی بــه تمــام 
جاهــاى عضــو نرســد، یكبــار محســوب نمی شــود. و اگــر بــا یــک بــار ریختــن، 
یــا یــک بــار فــرو بــردن در آب، تمــام عضــو را فــرا گیــرد. یــک بــار شســتن بــه 

می آیــد.3 حســاب 
12 

3 -اگــر پوســت صــورت از الى موهــا )ریــش -ابــرو( پیــدا باشــد، بایــد آب 
را بــه پوســت برســاند و اگــر پیــدا نباشــد، شســتن مــو کافــی اســت و رســاندن 

آب بــه زیــر مــو الزم نیســت.4
4 -شســتن داخــل بینــی و دهــان و مقــدارى از لــب و چشــم کــه هنــگام 
از  کنــد  یقیــن  آنكــه  بــراى  ولــی  نیســت.  واجــب  نمی شــود،  دیــده  بســتن 
جاهایــی کــه بایــد شســته شــود چیــزى باقــی نمانــده، واجــب اســت مقــدارى 

1 - توضیح المسائل، م 286.
2 -همان، م 243.

3 - استفتائات، ج 1، ص 34، س 35.
4 - توضیح المسائل ، م 240.
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از آن هــا را هــم بشــوید.1

5 -ســه بــار شســتن اعضــاى وضــو گاهــی اوقــات موجــب بطــالن وضــو 

کــه آب مســح، از آب شســتن ســوم باشــد،  می شــود و آن درصورتــی اســت 
ــا آب وضــو انجــام شــود.2 ــد ب چــون مســح بای

شستن اعضاى وضو        
بار اّول : واجب

بار دّوم: جایز
بار سّوم: حرام

13 

مسح
مسح سر 3

1 -در وضــو بــراى مســح ســـر، بایــد یــک قســمت از چهــار قســمت ســـر، کــه 

باالى پیشـــانی اســت، مســـح شود.

2 -مقــدار واجــب: مســح هــر مقــدار از ســر کافــی اســت امــا بایــد حدأقــل 

بــه مقــداری باشــد کــه اگــر کســی ببینــد بگویــد مســح کــرد.

3 -بنابــر احتیــاط مســتحب بــه پهنــاى ســه انگشــت بســته و طــول یــک 

انگشــت مســح شــود.
14 

4 - مســح ســر بایــد بــا دســت راســت باشــد هرچنــد بــه نظــر برخــی از 

فقهــاء بــا دســت چــپ نیــز صحیــح اســت.

5 -الزم نیســت مســح بــر پوســت ســر باشــد، بلكــه بــر مــوى جلــو ســر هــم 

صحیــح اســت، مگــر مــوى ســر انســان بــه قــدرى بلنــد باشــد کــه هنــگام شــانه 

1 - توضیح المسائل، م 242.
2 - همان، م 248 و استفتائات، ج 1، ص 34، س 35.

3 - توضیح المسائل، م24۹، 250 و251؛ تحریرالوسیله، ج 1، فصل فی الوضو، ص23، م 12 تا 14.
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زدن، بــه صورتــش بریــزد، کــه بایــد پوســت ســر یــا قســمت پاییــن )بیــخ( مــو 

را مســح کنــد.

6 -مســح بــر مــوى جاهــاى دیگــر ســر صحیــح نیســت، هرچنــد بــر محــل 

مســح جمــع شــده باشــد.

15 

مسح پا1

1 -مقــدار واجــب مســح پــا: از سرانگشــت تــا بــر آمدگــی روى پــا اســت.2 
ولــی  از نظــر پهنــا و عــرض، هــر انــدازه باشــد کافــی  اســت هرچنــد بــه قــدر یــك 

انگشــت باشــد.

2 -مسح همۀ روى پا احتیاط مستحب است.
3 -پــاى راســت را بایــد پیــش از پــاى چــپ مســح کنــد، ولــی الزم نیســت 
پــاى راســت را بــا دســت راســت و پــاى چــپ را بــا دســت چــپ مســح کنــد 

ــد. ــح می دانن ــا را صحی ــان هــر دو پ ــاء مســح همزم ــد برخــی از فقه هرچن

16 

کیفیت مسح 
1 -در مســح بایــد دســت بــر ســر و پاهــا کشــیده شــود. پــس اگــر دســت را 
نگــه دارد و ســر یــا پــا را بــه آن بكشــد وضــو باطــل اســت. ولــی اگــر موقعــی کــه 

دســت را می کشــد ســر یــا پــا مختصــرى حرکــت کنــد اشــكال نــدارد.3
2 -رطوبت دست باید به قدرى باشد که بر سر و پا اثر بگذارد.4

کــف دســت نمانــده باشــد، بایــد از  3-اگــر بــراى مســح، رطوبتــی در 

1 - العروه الوثقــی، ج 1، فصــل فــی افعــال الوضــو، ص 210. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، مســح همزمــان 
پاهــا نیــز صحیــح اســت و الزم اســت پــاى راســت بــا دســت راســت و پــاى چــپ بــا دســت چــپ مســح شــود.

2 - به نظر عده اى از فقها، مسح پا باید تا آخر روى پا، تا مفصل کشیده شود.
3 - توضیح المسائل، م 255.

4 - العروه الوثقی، ج 1، فصل فی افعال الوضو، ص212، م 26. 
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اعضــاى دیگــِر وضــو رطوبــت بگیــرد و بــا آن مســح کنــد و نمی توانــد دســت را 
ــا آن مســح را انجــام دهــد.1 ــد و ب ــر وضــو خیــس کن ــا آب غی ب

17 

4 -محــل مســح )ســر و روى پاهــا( بایــد خشــک باشــد، بنابرایــن اگــر جــاى 
مســح، َتــر باشــد، بایــد آن را خشــک کــرد ولــی اگــر رطوبــت آن بــه قــدرى کــم 

باشــد کــه مانــع از تأثیــر رطوبــت دســت، بــر آن نباشــد مانــع نــدارد.2
5 -بیــن دســت و محــل مســح )ســر یــا پاهــا( نبایــد چیــزى ماننــد چــادر، 
ــازک باشــد و  ــق و ن ــد بســیار رقی ــه باشــد. هرچن کاله، جــوراب و کفــش فاصل

ــه پوســت برســد. )مگــر در حــال ناچــارى(3 رطوبــت ب
6-محــل مســح بایــد پــاک باشــد، پــس اگــر نجــس اســت و نمی توانــد آن 

را آب بكشــد بایــد تیمــم کنــد.4

18 

وضوى ارتماسی

1 -وضــوى ارتماســی آن اســت کــه انســان صــورت و دســت ها را بــه قصــد 
وضــو در آب فــرو بــرد و بیــرون آورد، یــا آن هــا را در آب فــرو بــرد و بــه قصــد 

وضــو بیــرون آورد.5
بایــد ترتیــب مراعــات شــود و دســت و  نیــز،  ارتماســی  2 -در وضــوى 
صــورت از بــاال بــه پاییــن شســته شــود، بنابرایــن وضــوى ارتماســی بــه روشــهای 

زیــر انجــام می شــود:
بــه قصــد وضــو صــورت را از پيشــانى، و دســت را از آرنــج در آب فــرو بــرد و     

کــه آن هــا را از آب بيــرون مــى آورد و ريــزش آب تمــام مى شــود  تــا موقعــى 

1 - توضیح المسائل، م 257. به فتواى برخی از فقها، باید از صورت و ریش خود آب بگیرد.
2 - العروه الوثقی ،ج 1، فصل فی افعال الوضو، ص212، م 26. 

3 - همان، م 27.
4 - توضیح المسائل، م 260.

5 - همان، م 261.
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کــه بــر دســت مى مانــد و در مســح  بــه نّيــت وضــو باشــد؛ ]چــون آبــى 
بــه کار مــى رود، بایــد آب وضــو باشــد.[

بــدون قصــد وضــو، صــورت و دســت را در آب فــرو بــرد و بــه قصــد وضــو     
ــج  ــت ها را از آرن ــانى و دس ــدا از پيش ــد ابت ــورت را بای ــه ص ــرون آورد، ک بي

بيــرون آورد.1
3-اگــر بعضــی از اعضــاى وضــو را ارتماســی و بعضــی را غیــر ارتماســی 

انجــام دهــد اشــكال نــدارد.2

19 

وضوى َجبيره 

ــا عضــو  ــا آن، زخــم ی ــه ب ــزى ک ــد و چی ــر زخــم می گذارن ــه ب ــی ک ــه دوای ب
»َجبیــره« می گوینــد. را می بندنــد،  شكســته 

کــه بــر اعضــاى وضویــش زخــم یــا شكســتگی اســت، اگــر   1 -شــخصی 

کنــد.3  بتوانــد به طــور معمــول وضــو بگیــرد، بایــد چنیــن 
مثاًل:
ى زخم باز است و آب براى آن ضرر ندارد؛     رو
کردن آن امکان دارد و آب ضرر ندارد؛     ى زخم بسته است، ولى باز  رو

ولــی اگــر نتوانــد بــه طــور معمــول وضــو بگیــرد، بایــد بــر همــان جبیــره 

دســت بكشــد و ایــن را وضــوى جبیــره می گوینــد.

20 

ــا گــچ گرفتــه یــا چســب  2 - اگــر زخــم یــا شكســتگی، باندپیچــی شــده ی
زده باشــد، می توانــد روى همــان دســت بكشــد و در ایــن صــورت گذاشــتن 

پارچــه الزم نیســت.

1 - توضیح المسائل، م 261 و 262.
2 - همان، م 263.
3 - همان، م 324.
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3 -کســی کــه در کــف دســت و انگشــت ها جبیــره دارد و در موقــع وضــو، 
کشــیده اســت، می توانــد ســر و پــا را بــا همــان رطوبــت  دســت تــر روى آن 

.
مســح کنــد، یــا از جاهــاى دیگــر وضــو رطوبــت بگیــرد1

4 -اگــر جبیــره بیــش از حــد معمــول اطــراف زخــم را پوشــانده باشــد 
و برداشــتن آن ممكــن نباشــد، بایــد وضــوى جبیــره  بگیــرد و  بنابــر احتیــاط 

واجــب، تیمــم هــم بنمایــد.2
21 

هدف از وضو

شرط�صحت�عمل
گاهــی وضــو شــرط صّحــِت عمــل اســت یعنــی اگــر آن عمــل بــدون وضــو 

انجــام شــود، صحیــح نیســت.
1-  تمــام نمازهــای واجــب و مســتحب بایــد بــا وضــو بجــا آورده شــود 
ــح  ــز صحی ــدون وضــو نی ــه ب ــت ک ــدون وضــو باطــل اســت؛ به جــز نمــاز مّی و ب

ــر اســت.3 ــدن آن بهت ــا وضــو خوان اســت. لكــن ب
ــک ســجده از دو ســجدۀ نمــاز را فرامــوش  ــا ی ــزار، تشــّهد ی ــر نمازگ 2- اگ
ــد پــس از نمــاز، قضــاى آن را بجــا آورد و در حــال قضــاى ســجده و  ــد، بای کن

تشــهد، بایــد بــا وضــو باشــد.4
3 -طــواف کعبــه کــه جزئــی از اعمــال حــج و عمــره اســت، بایــد بــا وضــو 
بجــا آورده شــود.5بنابراین طــواف واجــب خانــۀ خــدا، بــدون وضــو باطــل اســت؛ 

ولــی طــواف مســتحب صحیــح اســت. هرچنــد مســتحب اســت بــا وضــو باشــد.

کفایــت رطوبــت می داننــد و  1 - توضیح المســائل، م 332. برخــی حكــم بــاال را مختــص فــرض عــدم 
ــه  ــا همــان رطوبــت هســتند و برخــی دیگــر گرفتــن رطوبــت را مختــص ب ــزوم مســح ب ــه ل برخــی معتقــد ب

می داننــد. ذراع 
2 - همان، م 330، 331 و 335. در فرض دوم به فتواى برخی از فقها، تیمم نیز الزم است.

3 - تحریرالوسیله، ج 1، فصل فی غایات الوضو، ص 31.
4 - همان.
5 - همان.
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22 

کمال�عمل شرط�

 گاهــی وضــو شــرط کمــاِل عمــل اســت یعنــی انجــام برخــی از اعمــال، بــا 

وضــو مســتحب بــوده و موجــب می شــود کــه انجــام آن عمــل، دارای ثــواب یــا 
ثــواب بیشــتری شــود. مثــل ایــن مــوارد: 1

نماز مّيت؛    
رفتن به مسجد و حرم امامان؟مهع؟؛    
خواندن قرآن؛    
همراه داشتن قرآن؛    
خوابيدن؛    
رساندن جايى از بدن به جلد یا حاشيه قرآن؛    
یارت اهل قبور.     ز

23 

کراهت  شرط�رفع�

گاهــی وضــو بــرای رفــع کراهــِت عمــل اســت ماننــد غــذا خــوردن در حــال 
جنابــت، کــه بــا وضــو کراهــت آن رفــع می شــود.2

شرط�جواز�عمل

گاهــی وضــو، شــرط جــواِز عمــل اســت یعنــی انجــام آن عمــل، بــدون وضــو 

حرام اســت.

1- کســی کــه وضــو نــدارد، نبایــد جایــی از بــدن خــود را بــه خطــوط زیــر 
برســاند:3

1 - توضیح المسائل، م 322.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، فصل فی غایات الوضو، ص 31.

3 -همان.
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آیات قرآن؛ ولى ترجمه آن اشکال ندارد؛    
اســم خداونــد و صفــات خــاص او؛ بــه هــر زبانــى نوشــته شــده باشــد،     

»God«؛ »خــدا«،  »اهّلل «،  ماننــد: 
بنابــر احتيــاط واجــب اســم پيامبــران و امامــان؟مهع؟ و حضــرت زهــرا؟اهس؟     

و فرشــتگان.

24 

اســامی  یــا  خــدا،  اســم  قــرآن،  آیــۀ  آن  روی  کــه  غذایــی  خــوردن   -2

معصومــان؟مهع؟ نوشــته شــده، اشــكال نــدارد، ولــی هنــگام خــوردن این گونــه 

از غذاهــا بــدون وضــو، بایــد مواظــب بــود تــا اجــزاء بــدن بــا آن نوشــته ها 

تمــاس پیــدا نكنــد. ولــی اگــر  غــذا را هــم بزننــد، بــه نحــوی کــه آیــه یــا اســم، 

محــو شــود، مانعــی نــدارد.

3- بــه گــردن آویختــن گردن بنــدی کــه نقــش آن اســماء جاللــه یــا اســامی 

معصومیــن؟مهع؟ اســت، بــرای فــردی کــه طهــارت نــدارد، درصورتــی کــه بــا 

بــدن او تمــاس داشــته باشــد، اشــكال دارد.

25 

لمس�قرآن�و�اسماء�مقدسه
در حــرام بــودن لمــس قــرآن و اســماء مقدســه بــدون طهــارت و وضــو، بیــن 

مــوارد زیــر تفاوتی نیســت:
با دست باشد یا ساير اجزاى بدن )به جز مو(؛    
گــر دســت او بــر خــط قــرآن      ابتــدای بــه لمــس باشــد یــا ادامــه آن، بنابــر ايــن ا

بــود و متوجــه شــد ولــى دســت را برنداشــت مرتکــب حرام شــده اســت؛
خــط قــرآن معمــول و متعــارف باشــد و یــا متعــارف نباشــد، مثــل خــط     

ــى؛ کوف
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گچ یا غير آن؛     نوشته، با قلم باشد یا چاپ یا 
گود، مانند سنگ قبر؛     نوشته برجسته باشد یا 
در      الــف  ماننــد  نمى شــود،  خوانــده  یــا  مى شــود  خوانــده  کــه  حرفــى 

»قالــوا«؛1

26 

نوشــته قرآنــی در قــرآن باشــد یــا در غیــر قــرآن، مثــاًل آیــه  یــا کلمــه اى از 

قــرآن کــه در کتــاب داســتانی نوشــته شــده باشــد؛
کاغــذ یــا چــوب یــا ســنگ یــا لبــاس یــا ديــوار و ماننــد      ی  نوشــته قرآنــى بــر رو

آن باشد؛
به طور عادى نوشته شده باشد یا برعکس؛    
مثــًا      دیگــری،  زبــان  بــا  یــا  باشــد  شــده  نوشــته  عربــى  حــروف   بــا 

“ALLAH”یا “MOHAMMAD”؛
کلمــات      کلمــه  قرآنــى نيکــو باشــد، ماننــد مؤمــن و صبــر، یــا از  معنــای 

کافــر باشــد.2 ناپســندی ماننــد ابليــس، شــيطان و 

27 

ــر بــدون وضــو حــرام  لمــس خطــوط قــرآن و اســماء مقدســه در مــوارد زی

نیســت:
لمــس خطــوط قــرآن بــا مــوى بــدن، گرچــه احتيــاط مســتحب تــرک آن     

اســت؛
صفحــه      تلويزيــون،  صفحــه  پاســتيک،  یــا  شيشــه  پشــت  از  لمــس 

نيســت؛ خطــوط  مــّس  واقــع  در  کــه  موبايــل،  یــا  کامپيوتــر 
لمــس مابيــن حــروف و فضــاى خالــى درون حــروف، ماننــد فضــاى »ح«     

»ن«؛

1 - العروة الوثقی، ج1، فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه، م3 تا7.
2 - همان، فصل فی غایات الوضو، ص 18۹ تا 1۹1، م 3 تا 12 و استفتائات، ج 1، ص 47، 48.
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لمس ورق قرآن و حواشى و بين سطور و جلد آن، گرچه مکروه است؛    
ترجمه قرآن به هر لغتى باشد. بجز اسم خداوند.1     

28 

روش�محو�اسماء�مقدسه

ــزد عــرف  ــه در ن ــرد ک ــكار ب ــد روشــی را ب ــرای محــو اســماء مقدســه، بای ب

اهانــت تلقــی نشــود مثــل بــه دریــا انداختــن، تغییــر هیئــت آن )بــا خــط زدن، 

پــاره کــردن و ...( و تنهــا اینكــه شــخص نیــت اهانــت نــدارد کافــی نیســت  

بنابرایــن از نجــس کــردن، ســوزاندن، انداختــن آن در ســطل زبالــه، گذاشــتن 

 اهانــت محســوب 
ً
کــه عرفــا آلــوده و هــر جایــی  یــا  در مكان هــای نجــس 

می شــود، بایــد پرهیــز کــرد.2

29 

شکّيات وضو

1 -کسی که نمی داند وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.3

2 -کســی کــه نمی دانــد وضویــش باطــل شــده یــا نــه، الزم نیســت دوبــاره 
وضــو بگیــرد.4

3 -اگــر انســان در بیــن نمــاز شــک کنــد وضــو گرفتــه یــا نــه، نمــازش باطــل 
است.5

کنــد بــا وضــو بــوده یــا نــه، نمــاز  4 -اگــر پــس از خوانــدن نمــاز، شــک 

1 - العروه الوثقی، ج 1، ص 18۹ تا 1۹2، م 11 تا 17.
2 - استفتائات ج 1، س 305 تا س 312.

3 - توضیح المسائل، م 301.
4 - همان، م 300.

5 - توضیح المسائل، م 304.
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خوانــده شــده صحیــح اســت، ولــی بــراى نمازهــاى بعــدى بایــد وضــو بگیــرد.1

30 

5 -اگــر می دانــد چیــزى بــر اعضــاى وضــو چســبیده اســت ولــی شــک دارد 
کــه از رســیدن آب جلوگیــرى می کنــد یــا نــه، بایــد آن را برطــرف کنــد یــا آب را 

زیــر آن برســاند.2
6 -اگــر پــس از وضــو، چیــزى کــه مانــع رســیدن آب اســت در اعضــاى وضــو 
ببینــد و ندانــد هنــگام وضــو بــوده یــا بعــد پیــدا شــده اســت، وضــوى او صحیــح 
ــی اگــر بدانــد کــه در وقــت وضــو گرفتــن ملتفــت آن مانــع نبــوده،  اســت، ول

بنابــر احتیــاط واجــب بایــد دوبــاره وضــو بگیــرد.3
7 -کســی کــه در کارهــاى وضــو و شــرایط آن، مثــل وجــود مانــع بــر اعضــا، 

زیــاد شــک می کنــد، نبایــد بــه شــک خــود اعتنــا کنــد.4

31 

ُمبِطالت وضو
برخی از اسباب ُبطالن وضو عبارتند از:5

1 - خــواب؛ بــه حــّدى کــه گــوش نشــنود و چشــم نبینــد. امــا اگــر چــرت 
زدن او در ایــن حــّد نباشــد وضــو را باطــل نمی کنــد.

کــه عقــل را از بیــن می بــرد؛ ماننــد دیوانگــی، مســتی،  2 - چیزهایــی 
کــردن عضــوى از اعضــای  کامــل، امــا بیهوشــی ناقــص و بی حــس  بیهوشــی 

بــدن وضــو را باطــل نمی کنــد.

3 - آنچه سبب غسل شود؛ مانند جنابت و َمّس مّیت.

1 - توضیح المسائل، م 303.
2 - همان، م 2۹0.
3 - همان، م 2۹7.
4 - همان، م 2۹۹.
5 - همان، م 323.
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32 

احکام وضو 

ــرد و پــس  ــدن قــرآن، وضــو بگی ــاًل خوان ــراى غرضــی، مث ــر شــخص ب 1- اگ

ــا  ــد ب ــس می توان ــش باطــل نیســت. پ ــردد، وضوی ــاز گ از وضــو، از آن قصــد ب
ــد.1 همــان وضــو نمــاز بخوان

گرفتــن بــه نّیــت طهــارت و بــا وضــو بــودن صحیــح اســت و  2 -وضــو 

می تــوان بــا همــان وضــو نمــاز خوانــد یــا هــر کارى کــه نیــاز بــه طهــارت دارد 
انجــام داد.2

یــا عمــل  بــراى عمــل واجــب  بــا وضــوى صحیــح، خــواه  3 -می تــوان 

مســتحب گرفتــه شــده باشــد، هرگونــه عمــل واجــب یــا مســتحب دیگــری کــه 
مشــروط بــه طهــارت بــوده را انجــام داد.3

33 

آداب وضو

برخی از آداب و مستحبات وضو عبارتند از:4
خواندن دعای وضو؛     
شستن دست ها قبل از شروع وضو؛    
کردن دندان ها، هرچند با انگشت؛     ک  مسوا
خواندن سورۀ قدر؛    
کشــيدن،       دســت  بــدون  هرچنــد  وضــو،  اعضــای  بــر  دســت  کشــيدن 

باشــد؛ شــده  شســته 

1 - استفتائات، ج 1، ص 45، س 73.
2 - همان، ص 46، س 74 و 78.

3 - همان.
4 - العروة الوثقی، ج1 ص200 تا 202.
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انجام دادن تمام اعمال وضو با حضور قلب؛    
کم تر از یک ُمّد آب )یک ُمّد حدود 750 گرم است(.     مصرف 

34 

غسل
گردن و تمام بدن شسته شود، خواه غسل واجب  در غسل باید سر  و 

باشد، مانند غسل جنابت. یا مستحب، مانند غسل جمعه. به عبارت دیگر، 

تمام غسل ها در انجام با هم فرقی ندارند مگر در نّیت.
انواع غسل

ترتيبى؛    
ارتماسى.    

غسل ترتيبی

در غســل ترتیبــی بایــد ابتــدا ســر و گــردن، ســپس نیمــه راســت بــدن و بعــد 
از آن نیمــه چــپ بــدن بــه طــور کامــل شســته  شــود؛1

رســاندن آب بــه تمــام بــدن بــه نیــت غســل کافــی اســت و الزم نیســت بــر 
روی بــدن دســت بكشــد.2

اول: سر و گردن؛ 
دوم: نیمه راست بدن؛

سوم: نیمه چپ بدن را بشوید.
کیفیت غسل ترتیبی

1 - توضیح المسائل، م 361 .
2 - استفتائات، ج 1، ص 56، س 117.
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35 

غسل ارتماسی

ــرار  ــدن درون آب ق ــت غســل، تمــام ب ــه نی ــد ب ــراى غســل ارتماســی بای ب

ــرد. گی
غسل ارتماسی را می توان به یكی از سه روش زیر انجام داد:1

- با نیت غسل، یک باره داخل آب برود، به طورى 
که تمام بدن در آب قرار گیرد؛

- یا به تدریج داخل آب برود، که در نهایت تمام 
بدن در آب قرار گیرد؛

- یا داخل آب رفته و در آب به نیت غسل بدن را 
حرکت بدهد.

کیفیت غسل ارتماسی
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شرایط غسل

1 -تمــام شــرط هایی کــه بـــراى صّحــت وضــو مثــل پــاک بــودن و مبــاح 

بــودن آب گفتــه شــد، در صّحــت غســل هــم شــرط اســت، بــه جــز مــواالت و 
از بــاال بـــه پاییــن شســتن بــدن.2

2 -در غســل ارتماســی بایــد تمــام بــدن پــاک باشــد، ولــی در غســل ترتیبــی 

پــاک بــودن تمــام بــدن الزم نیســت، و اگــر هــر قســمتی را پیــش از غســل دادِن 
همــان قســمت تطهیــر کنــد کافــی اســت.3

1 - توضیح المسائل، م 367 و م368.
2 - همان، م 380.

3 - همــان، م 372. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، پــاک بــودن بــدن قبــل از غســل الزم نیســت، بلكــه اگــر بــا 
فــرو رفتــن در آب یــا آب ریختــن بــر بــدن بــه قصــد غســل، بــدن پــاک شــود، غســل صحیــح اســت.
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غسل جبيره  

1-  اگــر جایــی از بــدن شكســته باشــد کــه نتــوان آن را در غســل شســت، 
بایــد غســل جبیــره اى انجــام شــود.

2- غســل جبیــره اى مثــل وضــوى جبیــره اى اســت، ولــی بنابــر احتیــاط 
واجــب بایــد آن را ترتیبــی بجــا آورد. یعنــی قســمت هایی کــه بــاز اســت شســته 

ــر کشــیده شــود.1 شــود و بــر قســمت هایی کــه جبیــره پوشــانده، دســِت  َت

38 

احکام غسل

1- الزم نیســت در وقــت غســل نیــت کنــد کــه غســل واجــب یــا مســتحب 
می کنــم و اگــر فقــط بــه قصــد قربــت یعنــی بــرای انجــام فرمــان خداونــد عالــم 

غســل کنــد، کافــی اســت.2
2- کســی کــه چنــد غســل بــر او واجــب اســت، می توانــد بــه نّیــت همــۀ 

آن هــا، یــک غســل بجــا آورد.3
3- اگــر در بیــن غســل، یكــی از مبطــالت وضــو پیــش آیــد، غســل باطــل 
نمی شــود؛ ولــی بایــد بــراى نمــاز وضــو بگیــرد، هرچنــد غســل جنابــت باشــد.4
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6- اگــر انســان پــس از غســل متوجــه شســته نشــدن  قســمتی از بــدن  
بشــود، در ایــن صــورت:

الــف: در غســل ارتماســا بایــد دوبــاره غســل کنــد، چــه جــاى آن را بدانــد 
و چــه ندانــد؛

1 - توضیح المسائل، م 33۹. به فتواى برخی از فقها، غسل جبیره اى ارتماسی نیز صحیح است.
2 - همان، م 358.
3 - همان، م 38۹.

4 - همان، م 386. به فتواى برخی از فقها، باید غسل را از سر بگیرد.
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ب : در غسل ترتیبا: 
کند؛     گر جاى آن را نمى داند: باید دوباره غسل  ا
گر جاى آن را مى داند:     ا
کافى است؛     در طرف چپ است: شستن همان مقدار شسته نشده 
ــد ابتــدا آن  مقــدار را شســته و ســپس طــرف      در طــرف راســت اســت: بای

چــپ را بشــوید؛
گــردن اســت: بایــد ابتــدا آن مقــدار را شســته و ســپس طــرف      در ســر و 

راســت و بعــد طــرف چــپ بــدن را بشــوید.1
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غسل جنابت

1- غســل جنابــت )بــرای جنــب( بــه خــودی خــود مســتحب اســت، و بــرای 

ــی بــرای نمــاز مّیــت و  خوانــدن نمــاز واجــب و ماننــد آن واجــب می شــود. ول
ســجده شــكر و ســجده های واجــب قــرآن غســل جنابــت الزم نیســت.2 

2- کســی کــه غســل جنابــت کــرده، نبایــد بــراى نمــاز وضــو بگیــرد، ولــی بــا 
غســل هاى دیگــر نمی توانــد نمــاز بخوانــد و بایــد وضــو هــم بگیــرد.3

3- کارهایی که بر جنب حرام است عبارتند از: 4
رســاندن جايــى از بــدن بــه خــط قــرآن، اســم خداونــد و بنابــر احتيــاط     

واجــب، اســامى پيامبــران و ائمــه؟مهع؟ و صدیقــه طاهــره؟اهس؟؛
رفتــن بــه مســجدالحرام و مســجدالنبى هرچنــد از یــک در وارد و از در     

دیگــر خــارج شــود؛

1 - توضیح المسائل، م 36۹ و 364 و 365.
2 - توضیح المسائل مراجع، م 357.

3 - همــان، م 3۹1. بــه فتــواى برخــی از مراجــع تقلیــد، بــا ســایر غســل هاى واجــب، بلكــه برخــی از 
غســل هاى مســتحب نیــز می تــوان بــدون وضــو نمــاز خوانــد.

4 - تحریرالوسیله، ج 1، فصل فی االغسال، القول فی احكام الجنب، ص 38 -3۹.
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توقف در مساجد؛    
گذاشتن چيزى در مسجد، هرچند از بيرون مسجد باشد؛    
کــه ســجده واجــب دارد، حتــى یــک حــرف      خوانــدن ســوره هايى از قــرآن 

از آن؛1
توقف در حرم امامان؟مهع؟ )بنابر احتياط واجب(.    
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غسل َمّس مّيت

1 -اگــر کســی جایــی از بــدن خــود را بــه بــدن انســان مــرده اى کــه ســرد 
ــد.2 ــت کن ــد غســل مــّس مّی ــد برســاند، بای شــده و غســلش نداده ان

2 -در این موارد مّس بدن مرده سبب غسل نمی شود: 3
کــه در ميــدان نبــرد بــه شــهادت رســيده اســت و در همــان      رزمنــده اى 

ميــدان نبــرد جــان داده باشــد؛
گرم بوده و هنوز سرد نشده است؛     که بدنش  مرده اى 
که غسلش داده اند.     مرده اى 
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3 -اگــر چنــد مّیــت را مــّس کنــد یــا یــک مّیــت را چنــد بــار مــّس کنــد، یــک 
غســل کافــی اســت.4

توقــف در مســجد و خوانــدن  مّیــت،  مــّس  انجــام غســل  از  -قبــل   4

ســوره هاي ســجده دار، مانعــی نــدارد ولــی بــراى نمــاز و ماننــد آن بایــد غســل 
ــرد.5 ــد و وضــو بگی کن

1 - به فتواى برخی از فقها، فقط خواندن آیه سجده حرام است.
2 - توضیح المسائل، م 521.

3 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 63؛ توضیح المسائل، م 522 و 526 و استفتائات، ص 17۹.
4 - توضیح المسائل، م 531.

5 - همان، م 532. به فتواى برخی از فقها، با غسل مّس مّیت بدون وضو می توان نماز خواند.
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تيمم 
1- اگــر وضــو یــا غســل ممكــن نباشــد، بایــد به جــای آن تیمــم کــرد. یعنــی 

کیفیتــی خــاص، دســت ها را بــر زمیــن بزنــد و بــر پیشــانی و  بــا شــرایط و 

بكشــد. دســت ها 
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2- تــا زمانــی کــه انجــام وضــو یــا غســل بــه طــرز معمــول و متعــارف ممكن 
اســت، نبایــد به صــورت جبیــره ای انجــام شــود؛ و تــا وقتــی کــه انجــام هــر یــک 

بــه صــورت جبیــره ای ممكــن اســت، نبایــد تیمــم نمــود.
3- در موارد ذیل به جای وضو یا غسل باید تیمم کرد:

آب نباشد و یا به آن دسترسى نداشته باشد؛    
آب بــراى انســان ضــرر داشــته باشــد. مثــًا بــه ســبب اســتفاده از آب،     

مرضــى در او پيــدا مى شــود؛
کــه بــا انجــام وضــو یــا      گرفتــن وضــو یــا غســل نــدارد، بــه طــورى  وقــت بــراى 

غســل، تمــام یــا مقــدارى از نمــاز بعــد از وقــت خوانــده مى شــود.1
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کيفيت تيمم 

1- براى تیمم، باید کارهاى زیر به ترتیب انجام  شود:2
که تيمم بر آن صحيح است؛     کف دو دست با هم، بر چيزى  زدن 
ــر تمــام پيشــانى و دو طــرف آن، از جايــى      کــف هــر دو دســت ب کشــيدن 

ــر احتيــاط واجــب  ــاالى بينــى و بناب ــا ابروهــا و ب ــد ت ی کــه مــوى ســر مى رو
کشــيده شــود؛ ى ابروهــا هــم  بایــد دســت ها رو

کف دست چپ بر تمام پشت دست راست؛     کشيدن 
کف دست راست بر تمام پشت دست چپ.     کشيدن 

1 - توضیح المسائل، تیمم.
2 - توضیح المسائل 701.
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2- اعمــال تیمــم بایــد بــا قصــد تیمــم و بــرای اطاعــت از دســتور الهــی 
انجــام شــود و همچنیــن بایــد معلــوم کنــد کــه تیمــم بجــای وضــو اســت یــا 

غســل.1
46 

3- چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است:
ک؛     خا
یگ؛     ر
گــچ و ســنگ      اقســام ســنگ ها ماننــد ســنگ ســياه، ســنگ مرمــر، ســنگ 

آهــک )پيــش از پختــه شــدن(؛ 
کوزه.2     ِگل پخته؛ مانند آجر و 

4-تیمم بر جواهر، مانند عقیق و فیروزه باطل است.3
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تیمم در تنگا وقت
 نمــاز را بــه قــدرى تأخیــر بینــدازد کــه وقــت وضــو یــا غســل 

ً
1 -اگــر عمــدا

نداشــته باشــد، معصیــت کــرده ولــی نمــاز او بــا تیمــم صحیــح اســت، گرچــه 
احتیــاط مســتحب اســت قضــاى آن نمــاز را بخوانــد.4

2 -اگــر انســان بــرای انجــام وضــو و غســل و خوانــدن نمــاز، بــدون اعمــال 
مســتحبی مثــل اقامــه و یــا قنــوت وقــت دارد بایــد غســل کنــد یــا وضــو بگیــرد و 
نمــاز را بــدون کارهــاى مســتحبی آن بجــا آورد، بلكــه اگــر بــه انــدازه ســوره هــم 
وقــت نــدارد، بایــد غســل کنــد یــا وضــو بگیــرد و نمــاز را بــدون ســوره بخوانــد.5

1 - توضیح المسائل، م700.
2 - همــان، م 684 و 685؛ العــروة الوثقــی، ج 1، فصــل فــی بیــان مــا یصــح التیمــم بــه، ص 485. بــه 
فتــواى برخــی از فقهــا، تیمــم بــر ســنگ گــچ و ســنگ آهــک و گل پختــه صحیــح نیســت و بعضــی دیگــر تیمــم 

بــر گــچ و آهــک را نیــز صحیــح می داننــد.
3 - توضیح المسائل، م 684 و 685؛ العروة الوثقی، ج 1، فصل فی بیان ما یصح التیمم به، ص 485.

4 - همان، م 67۹.

5 - همان، م 683.
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احکام تيمم 

1 -تیمــم بــدل از وضــو بــا تیمــم بــدل از غســل، فقــط در نّیــت تفــاوت 
دارد.1

2- تیمــم درصورتــی صحیــح اســت کــه انســان نتوانــد وضــو بگیــرد، یــا 
غســل کنــد، بنابرایــن انجــام تیمــم بــدون عــذر صحیــح نیســت.2

3- اگــر به جــاى غســل جنابــت تیمــم کنــد، الزم نیســت بــراى نمــاز وضــو 
بگیــرد، ولــی اگــر به جــاى غســل هاى دیگــر تیمــم کنــد، بــا آن تیمــم نمی توانــد 
نمــاز بخوانــد و بایــد بــراى نمــاز وضــو بگیــرد و اگــر نتوانــد وضــو بگیــرد، بایــد 

تیمــم دیگــرى به جــاى وضــو انجــام دهــد.3
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4 -بــا برطــرف شــدن عــذر، تیمــم او باطــل می شــود، مثــاًل آب نداشــته و 
حــاال آب پیــدا کــرده اســت.4

ــدل از وضــو انجــام  ــه تیمــم ب ــر یكــی از مبطــالت وضــو از کســی ک 5- اگ
داده، ســر بزنــد، تیممــش باطــل می شــود.5

6 -هــرگاه یكــی از موجبــات غســل، مثــل جنابــت یــا مــّس میــت بــرای 

باطــل  تیممــش  آیــد،  پیــش  انجــام داده،  از غســل  بــدل  تیمــم  کــه  کســی 
می شــود.6

1 - توضیح المســائل، م 701. بــه نظــر بعضــی از مراجــع تقلیــد، در تیمــم بــدل از غســل، بایــد دو بــار 
ــراى دســت ها. ــار دیگــر ب ــک ب ــر پیشــانی و ی ــراى کشــیدن ب ــار ب ــک ب ــن زده شــود، ی ــر زمی دســت ب

2 - همان، 722.
3 - همــان، م 723. بــه نظــر برخــی از فقهــا، تیمــم بــدل از وضــو در ایــن صــورت، واجــب نیســت بلكــه 

احتیــاط مســتحب اســت.
4 - همان، م 722.
5 - همان، م 720.
6 - همان، م 720.
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ــد و  ــدل از غســل، پیــش بیای ــر یكــی از مبطــالت وضــو در تیمــم ب 7 - اگ

ــد  ــر نمی توان ــرد و اگ ــد وضــو بگی ــد؛ بای ــراى نمازهــاى بعــد غســل کن ــد ب نتوان
وضــو بگیــرد، بایــد بــدل از وضــو، تیمــم نمایــد.1
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نجاسات 
خون2

کــه خــون جهنــده دارد، نجــس اســت.  1 -خــون انســان و هــر حیوانــی 

ماننــد مــرغ و گوســفند.

2 -خــون حیوانــی کــه خــون جهنــده نــدارد، پــاک اســت. ماننــد ماهــی و 

پشــه.

3- خونــی کــه گاهــی در تخم مــرغ دیــده می شــود نجــس نیســت3، ولــی 

بنابــر احتیــاط واجــب بایــد از خــوردن آن اجتنــاب کــرد و اگــر خــون را بــا زرده 

تخــم مــرغ به هــم بزننــد کــه از بیــن بــرود، خــوردن زرده هــم جایــز اســت.
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ثــه، اگــر بــا آب دهــان مخلــوط شــده و از بیــن بــرود پــاک اســت 
َ
4 -خــون ل

و در آن صــورت فــرو بــردن آب دهــان هــم اشــكال نــدارد.

پوســت  زیــر  یــا  ناخــن  زیــر  شــدن،  کوبیــده  به واســطه  کــه  5- خونــی 

کــه بــه آن خــون نگوینــد )اســتحاله  می میــرد، اگــر به گونــه اى عــوض شــود 

شــود( پــاک اســت و اگــر هنــوز بــه آن خــون گفتــه می شــود، نجــس اســت. تــا 

1 - توضیح المســائل، م 724. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر بــراى نمازهــاى بعــد نتوانــد غســل کنــد بایــد 
بــدل از غســل تیمــم کنــد و احتیــاط مســتحب اســت وضــو هــم بگیــرد.

2 - همان، م ۹6 و ۹8 تا 101. 
3 - به نظر برخی از مراجع تقلید، خون در تخم مرغ نجس است.
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زمانــی کــه زیــر ناخــن یــا پوســت اســت و راهــی بــه بیــرون نــدارد، بیــرون آوردن 

آن الزم نیســت و بــراى وضــو و غســل هــم اشــكال نــدارد.
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اک در خون
کــه خــون بــودن آن معلــوم نباشــد محكــوم بــه  1 -شــی ء قرمــز رنگــی 

طهــارت و پاکــی اســت.1
2 -خونــی کــه معلــوم نباشــد از حیــوان داراى خــون جهنــده اســت یــا نــه، 
پــاک اســت. مثــل اینكــه نمی دانــد خــون بــر لباســش، خــون پشــه بــوده یاخــون 

بــدن خــودش اســت.2
3 -زردآبــه اى کــه در حــال بهبــودى زخــم، در اطــراف آن پیــدا می شــود، 

اگــر معلــوم نباشــد کــه بــا خــون مخلــوط اســت، پــاک می باشــد.3
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اجزای مردار

اشــیایی کــه از اجــزاى بــی روح حیــوان - غیــر از ســگ و خــوک- تهیــه شــده 
پــاک اســت، هرچنــد ذبــح شــرعی نشــده باشــد، بنابرایــن لباس هــاى پشــمی، 
ــا در  ــاک اســت، هرچنــد غیرمســلمان آن را ســاخته باشــد، ی کرکــی، مویــی، پ

بــازار غیــر مســلمین بــه فــروش می رســد.4
اشــیاء تهیــه شــده از اجــزاى روح دار مــردار حیــوان داراى خــون جهنــده، 
کفــش،  کــه از چــرم تهیــه می شــود. مثــل  نجــس اســت، ماننــد چیزهایــی 

کیــف، کاله، کمربنــد، کاپشــن، دســتكش و بنــد ســاعت.5

1 - العروه الوثقی، ج 1، فی النجاسات، ص 64، م 7.
2 - همان، ج 1، فی النجاسات، ص 64، م 7.

3 - توضیح المسائل، م 104.
4 - العروه الوثقی، ج 1، ص 58.

5 - همان.
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اشياء چرمی

ــوم نباشــد  ــل کیــف و کفــش  معل ــودن برخــی از وســائل مث 1 -اگرچــرم ب
ــه طهــارت اســت.1 محكــوم ب

2 -چیــزى کــه چــرم بــودن آن معلــوم اســت، ولــی از حیــوان داراى خــون 

جهنــده بــودن آن معلــوم نیســت، محكــوم بــه طهــارت اســت. ماننــد کمربندى 
کــه معلــوم نیســت از پوســت مــار اســت یــا غیــر آن.2

کــه از چــرم حیــوان داراى خــون جهنــده تهیــه شــده اســت  3- اشــیائی 
)ماننــد کفشــی کــه چــرم گاو بــودن آن قطعــی اســت( امــا ذبــح شــرعی بــودن 
آن معلــوم نیســت، چنانچــه آن را از مســلمان خریــدارى کــرده اســت احــكام 

آن بــه شــرح زیــر اســت: 3
ک است؛     کشور اسامى باشد، پا گر ساخت  ا
کفشــى      کویــت  کشــور غيــر اســامى باشــد، مثــًا در بــازار  گــر ســاخت  ا

کــه ســاخت ایتاليــا اســت: نجــس اســت، مگــر آنکــه معلــوم  مى خــرد 
ــح  ــه ذب ــراز اين ک ــا اح ــلمان، ب ــده مس ــده و واردکنن ــرعى ش ــح ش ــود ذب ش

کــرده اســت؛ شــرعى شــده، وارد 
ک مى باشد.     کشورى است، پا گر معلوم نيست از چه  ا
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4- کفــش، کیــف یــا وســیله دیگــرى کــه از چــرم حیــوان خــون جهنــده دار 

)مثــل چــرم گوســفند( تهیــه شــده و ذبــح شــرعی آن حیــوان مشــخص نیســت، 

کشــور چیــن یــا ایتالیــا( خریــدارى  شــود،  چنانچــه از غیرمســلمان )مثــاًل در 

1 - العروه الوثقی، ج 1، ص 62.
2 - همان.

3 - همان، کتاب الصالة، فی شرائط لباس المصلی، ص 558، م ۹، و ص 55۹، م 10، و فی النجاسات 
ص 60، م6 و7.
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حكــم مســأله ســه صــورت دارد: 1
کــه      کفشــى مى خــرد  کشــور اســامى باشــد، مثــًا در لنــدن  گــر ســاخت  ا

ک اســت؛ یه اســت، پــا ســاخت ســور
کشور غير اسامى باشد، نجس است؛     گر ساخت  ا
کشورى است، نجس مى باشد.     گر معلوم نيست از چه  ا
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ک  نجس شدن شی ء پا

اگــر شــی ء پــاک بــا نجــس برخــورد کنــد و یكــی یــا هــر دو، رطوبــت داشــته 

باشــد )مثــاًل خیــس اســت( و آن رطوبــت بــه دیگــرى ســرایت کنــد، آن شــی ء 
پــاک هــم نجــس می شــود؛2

در مــوارد زیــر حكــم بــه نجاســت شــیء پــاک نخواهــد شــد و کمــاکان پــاک 
محســوب می شــود:3

کرده اند یا نه؛     ک و نجس به هم برخورد  معلوم نباشد پا
ک و نجس مرطوب بوده اند یا نه؛     یا معلوم نباشد چيز پا
کرده است یا نه.     یا معلوم نباشد رطوبت یکى به دیگرى سرایت 
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شک در نجس شدن 

اگــر انســان ندانــد چیــز پــاک نجــس شــده یــا نــه، پــاک اســت و جســتجو 

ــودن آن  ــاک ب ــا پ ــودن ی ــد نجــس ب ــد بتوان و وارســی هــم الزم نیســت، هرچن

ــه  ــاز ب ــه طهــارت می شــود و نی ــر حكــم ب ــن در مثال هــاي زی را بفهمــد، بنابرای

1 - العروه الوثقــی، ج1، کتــاب الصــالة، فی شــرائط لباس المصلــی، ص 558، م ۹، و ص 55۹، م 10، و 
فــی النجاســات ص 60، م6 و7.
2 - توضیح المسائل، م125.

3 - همان، م 126 و عروة الوثقی، احكام النجاسات، ج1 ص 7۹ م 1.
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ــز نیســت:1 ســؤال کــردن و تحقیــق و پرهی
کــه مقّيــد بــه طهــارت و نجاســت نيســتند -حتــى      کســانى  وســايل منــزل 

بــه نجــس شــدن آن هــا  کــه یقيــن  گــر مســلمان نباشــند -درصورتــى  ا
ــت؛ ک اس ــا ــد، پ نباش

وســايل و لوازمــى مثــل ظــروف غــذا، حولــه حمــام، صابــون، رختخــواب،     
در  -حتــى  خانه هــا  یــا  هتل هــا  در  کــه  چيزهــا  دیگــر  و  فــرش  تخــت، 
ــه  ک اســت. چنانچــه یقيــن ب ــا ــر اســامى -وجــود دارد، پ کشــورهاى غي
کافــر و ســرایت رطوبــت بــه آن و یــا یقيــن بــه نجــس شــدن  تمــاس بــا بــدن 

آن از راه دیگــر وجــود نداشــته باشــد؛
رســتوران ها،      در  امکانــات  ســاير  و  ليــوان  بشــقاب،  چنــگال،  قاشــق، 

بــه نجــس  یقيــن  کــه  حتــى رســتوران هاى غيــر مســلمانان درصورتــى 
ک اســت؛ شــدن آن هــا نباشــد، پــا
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و  آدامــس  شــكالت،  بیســكویت،  شــكر،  قنــد،  قبیــل  از  خوراکی هایــی 

غیــره، کــه توســط غیــر مســلمان ســاخته شــده اســت چنانچــه  یقیــن بــه تمــاس 

ــاک  ــه اى دیگــر وجــود نداشــته باشــد پ ــدن وى و نجــس شــدن آن به گون ــا ب ب

اســت؛
ک      روغــن؛ اعــم از حيوانــى و غيــر آن، کــه یقيــن بــه نجاســت آن نباشــد پــا

اســت؛
کار بــه غيــر مســلمان داده مى شــود ماننــد پارچــه بــراى      کــه بــراى  وســایلى 

ــن آن،  گرفت ــل  ــس از تحوي ــر پ گ ــر، ا ــراى تعمي ــين ب ــاس و ماش ــت لب دوخ
ک اســت؛2 یقيــن بــه نجــس شــدن آن نباشــد، پــا

ــود      ــويى داده مى ش ــه خشک ش ــردن ب ک ــو  ــا ات ــتن ی ــراى شس ــه ب ک ــى  لباس

1 -  توضیح المسائل، م 123؛ العروه الوثقی، ج 1، احكام النجاسات، ص 7۹، م 1.
2 - توضیح المسائل، م 123.



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام60

ک اســت. حّتــى در  کــه یقيــن بــه نجــس شــدن آن نباشــد، پــا درصورتــى 
کشــورهاى غيــر اســامى باشــد.1
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فرآورده هاى لبنی

ــره و خامــه کــه  ــر، کشــک، ک ــد شــیر، ماســت، پنی فرآورده هــاى لبنــی مانن

از حیوانــات حــالل  گوشــت زنــده تهیــه می شــود، پــاک و خــوردن آن هــا حــالل 

اســت، هرچنــد غیــر مســلمان آن را تهیــه کــرده باشــد، یــا در بــازار غیــر اســالمی 

بــه فــروش برســد و یــا از کشــورهاى غیــر اســالمی آورده باشــند، مگــر آنكــه 

انســان یقیــن کنــد نجــس شــده اســت. شــک و احتمــال نجاســت تأثیــر نــدارد و 
نیــاز بــه تحقیــق و جســتجو نیســت.2

شراب و الکل

1 -شــراب و هــر مایــع مســت کننده )مثــل برخــی از اقســام الكل هــا( نجــس 
است.3

2 - الــكل طبــی و صنعتــی و ســایر اقســام الكل هــا، اگــر انســان ندانــد کــه 

از مایــع مســت کننــده درســت کرده انــد، پــاک اســت.4و تحقیــق و جســتجو در 

ایــن زمینــه، الزم نیســت.

1 - اســتفتائات، ج 1، ص 100 تــا 104، س 25۹ تــا 263 و 26۹ تــا 275 و ص 106 و 107، س 283، 
285، 286 و 287. احــكام مــورد نیــاز کســانی کــه بــه کشــورهاى غیراســالمی ســفر می کننــد یــا در آنجــا 

ســكونت دارنــد، تدویــن و بــه نــام »احــكام فقهــی در ســفرهاى خارجــی« چــاپ و منتشــر شــده اســت.
2 - استفتائات ج2، ص 507 تا 508.

3 - توضیح المسائل، م 111.
4 - توضیح المسائل، م 112.



61 بوش اخب: احکام ارعایعرش ماکحا

60 

رات ُمطِهّ

آب 

آب، بســیارى از چیزهــاى نجــس را پــاک می کنــد و اقســام مختلفــی دارد. 

شــناخت اقســام آب مــا را در یــاد گرفتــِن بهتــِر مســائل آن کمــک می کنــد.

آب�مضاف

آبــی اســت کــه از چیــزى گرفتــه شــده باشــد؛ ماننــد آب ســیب و هندوانــه، 

ــد؛  ــه آن آب نگوین ــه قــدرى کــه دیگــر ب ــا چیــزى مخلــوط شــده باشــد، ب ــا ب ی

ماننــد شــربت.

1 -آب مضــاف هرگــز متنجــس را پــاک نمی کنــد1 هرچنــد می توانــد چیــز 

ــرات نیســت( ــد. )از ُمَطِهّ ــز کن کثیفــی را تمی

2 -آب مضــاف بــا برخــورد بــه نجاســت نجــس می شــود، هرچنــد نجاســت 
کــم باشــد و بــو یــا رنــگ یــا مــزه آب عــوض نشــود.2
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آب�مطلق
آبی است که مضاف نباشد.3

فقط آب مطلق، شیء نجس را پاک می کند.

آبــی کــه مطلــق بــوده و معلــوم نیســت مضــاف شــده اســت یــا نــه: حكــم 

آب مطلــق را دارد.

1 -  توضیح المسائل، م 47.
2 - همان، م48.

3 - تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الطهارة، فصل فی المیاه.
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ُکر آب 

اگر آب راکد به مقدار مشخصی برسد »ُکر« تلقی می شود.

مقدار: ظرفی که درازا و پهنا و گودى آن هر یک حداقل 3/5 
وجب باشد پر از آب کنند به مقدار ُکر است؛

حجم: حدود 43 وجب؛
وزن: حدود 377/5 کیلوگرم.

کُــر:
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1 -تمــام اقســام آب هــاى مطلــق -بــه جــز آب قلیــل -تــا زمانــی کــه بــو یــا 
رنــگ یــا مــزه نجاســت نگرفتــه باشــند پــاک اســت و هــرگاه بــر اثــر برخــورد بــا 
ــن  ــد نجــس می شــوند. بنابرای ــزه نجاســت بگیرن ــا م ــگ ی ــا رن ــو ی نجاســت، ب

ــر  و حّتــی بــاران در ایــن حكــم مشــترکند.1 آب هــای جــارى، چــاه، ُک
ــن، آب لوله هــاى  ــر اســت؛ بنابرای ُک ــر، در حكــم آب  ُک ــه  2 -آب مّتصــل ب
ــر را دارد.2  ُک ســاختمان ها کــه متصــل بــه منبــع بــزرگ شــهر اســت، حكــم آب 
ُکــر اســت یــا نــه: بــا برخــورد نجاســت  3 -مقــدار آبــی کــه معلــوم نیســت 

ُکــر را نــدارد.3 نجــس نمی شــود، امــا ســایر احــكام آب 
ُکــر بــوده و معلــوم نیســت قلیــل شــده یــا نــه:  4 -مقــدار آبــی کــه پیشــتر 

ــر را دارد.4 ُک حكــم آب 
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آب�قلیل
آبی که از زمین نمی جوشد، اگر از ُکر کمتر باشد قلیل است.5

1 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 13، م 4. 
2 - توضیح المسائل، م 35.

3 - تحریر الوسیله، ج 1، ص15،م15.
4 - همان.

5 - همــان، ج 1، کتــاب الطهــارة، فصــل فــی المیــاه، ص 14، م 14؛ توضیح المســائل، م 16. برخــی از 
ــر دانســته اند. ــا کمت مراجــع  تقلیــد، مقــدار کــر را کمــی بیشــتر ی
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1 -آب قلیــل بــا برخــورد بــه نجاســت، نجــس می شــود، خــواه روى چیــز 
نجــس ریختــه شــود یــا چیــز نجــس بــه آن برســد.1

2 -اگــر آب قلیــل بــر زمیــن شــیب دار جــارى شــود و قســمت پاییــن آن بــه 
نجاســت برخــورد کنــد، قســمت بــاالى آن نجــس نمی شــود.2
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3 -آب قلیلــی کــه بــراى برطــرف کــردن عیــن نجاســت روى چیــز نجــس 

ریختــه می شــود و از آن جــدا می گــردد نجــس اســت.

ــر  ــراى تطهی ــن نجاســت ب ــه پــس از برطــرف شــدن عی ــی ک 4 -از آب قلیل
چیــز نجــس روى آن ریختــه شــده و از آن جــدا می شــود بایــد اجتنــاب کــرد.3

کــه قلیــل بــوده و مقــدارى آب بــه آن اضافــه شــده و معلــوم  5 -آبــی 

نیســت بــه حــّد ُکــر رســیده یــا نــه: حكــم آب قلیــل را دارد.
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آب�باران
برخا از خصوصیات آب باران عبارت است از:4

کــه عيــِن نجــس در آن نيســت یــک بــار ببــارد،      گــر بــاران بــر چيــز نجســى  ا
ک مى شــود؛ ــا پ

ک مى شــود و      ــر فــرش و لبــاس نجــس ببــارد و خيــس شــود پــا ــاران ب گــر ب ا
فشــار الزم نــدارد؛

ک مى شود؛     گر باران بر زمين نجس ببارد پا ا
ُکــر باشــد، تــا موقعــى      کمتــر از  گــر چــه  هــرگاه بــاران در جايــى جمــع شــود، ا

1 - توضیح المسائل، م 26. 
2 - همان، م 26.
3 - همان، م 27.

4 - هماݣݣن، م 37،40، 41، 42.
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ُکــر را دارد و چنانچــه بــا نجــس برخــورد  کــه بــاران مى بــارد حکــم آب 
کــه بــو  یــا رنــگ یــا مــزه  کنــد، مثــًا چيــز نجســى را در آن بشــویند، تــا زمانــى 

ک اســت. نجاســت نگرفتــه اســت، پــا

66 

شک�در�طهارت�آب1

1 -آبی که پاکی یا نجاست آن معلوم نبوده، پاک است.

2 -آبــی کــه پــاک بــوده و شــک در آن اســت کــه نجــس شــده یــا نــه: حكــم 

آب پــاک را دارد.

ــا نــه: حكــم  ــی معلــوم نیســت پــاک شــده ی 3 -آبــی کــه نجــس بــوده ول

آب نجــس را دارد.
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کیفیت�تطهیر�با�آب
تطهیر ظرف با آب

ظرف نجس را می توان این گونه آب کشید: 2

ــر فــرو بــرده، بیــرون آورنــد یــا بــا  ُک ــر: ظــرف را یــک بــار در آب  ُک   بــا آب 

ُکــر مثــاًل بــا آب شــیر منــازل، بــه قســمت هاى نجــس بگیرنــد و  آب متصــل بــه 

یــا ظــرف را پــر از آب کننــد و خالــی کننــد.

  بــا آب قلیــل: آن را ســه مرتبــه از آب پــر و خالــی کننــد، یــا ســه مرتبــه 

قــدرى آب در آن بریزنــد و در هــر مرتبــه آب را طــورى در آن بگرداننــد کــه بــه 

همــه جاهــاى نجــس برســد و ســپس بیــرون بریزنــد.

1 - توضیح المسائل، م55.
2 - همان، م 150 و 155.
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تطهیر لباس با مااین لباسشویی
کننــده  ک  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  آیــا لبــاس شســتن بــا هــر نــوع ماشــين لباسشــويى خانگــى، پــا سوݩݩݩݩݩݩٔ
ک مى کنــد، شــرایط آن بــه چــه صــورت اســت؟ گــر پــا مى باشــد یــا خيــر؟ ا

وال عــن جناســت، يــک مرتبــه بــا آب لوله کــی يــا دو مرتبــه  گــر بعــد از ز ا وݣݣݣݣݣا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ک مى کنــد.1 بــا آب قليــل مى شــويد، پــا

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  در رابطــه بــا لباسشــويى هاى عمومــى، بــا توجــه بــه اینکــه در هــر منطقــه  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــم و بيــش  کــه طهــارت اســامى را رعایــت نمى کننــد  و محلــه، افــرادى 
ــاد  ی ــر یقينــى نيســت ليکــن احتمــال آن ز ــد، )هرچنــد ايــن ام وجــود دارن
مى شــوند  شســته  لباسشــويى ها  ايــن  در  کــه  لباس هايــى  آیــا  اســت( 

کنــد یــا خيــر؟ پا

کــه جنــس  ک حتويــل داده انــد و شــک داشــته باشــند  گــر لبــاس را پــا ا وݣݣݣݣݣا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
گــر لبــاس جنــس بــوده و  متصــدى شســن  ک اســت و مهچنــن ا شــده، پــا

بگويــد تطهيــر منــوده اســت، حمکــوم بــه طهــارت اســت.2
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تطهیر زمین با آب

در تطهیــر زمیــن بــا آب ابتــدا بایــد نجاســت را برطــرف کــرد و ســپس بایــد 

بــه شــیوه زیــر عمــل کــرد:

تطهیر زمین با آب

1 ـ آب کر

2 ـ آب قليل

کــر یــا جــارى بــر آن گرفتــه می شــود بــه  آب 
مقــدارى کــه تمــام جاهــاى نجــس را فراگیرد.

کــه آب بــر آن  1 ـ اگــر زمیــن به گونــه اى اســت 
خــود  بــه  را  آب  اصطــالح  )بــه  نمی شــود  جــارى 
گرفتــه و می خــورد(، بــا آب قلیــل پــاک نمی شــود؛
2 ـ اگر آب بر زمین جارى می شود، جایی که 

آب جارى شده، پاک می شود و جایی که آب 
جمع شده، نجس است.

1 - استفتائات، ج 1، ص 11۹، س 327.
2 - همان، ص 120، س 32۹.
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هنــگام تطهیــر زمیــن، اگــر آب هــا جــارى شــده و بــه داخــل چــاه مــی رود، 

کــه آب جــارى شــده، پــاک  یــا از آن محــل بیــرون مــی رود، تمــام جاهایــی 
می شــود.1
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زمين 

رات است. زمین یكی دیگر از ُمَطِهّ

1- اگــر کــف پــا یــا کــف کفــش، هنــگام راه رفتــن نجــس شــود و بــه ســبب 

تمــاس بــا زمیــن، نجاســت برطــرف گــردد، پــاک می شــود. پــس زمیــن، فقــط 

پــاک کننــده کــف پــا و کــف کفــش اســت.
2- شرایط تطهیر کف پا یا کفش با زمین عبارت است از: 

ک باشد؛     زمين پا
زمين خشک باشد؛ )تر نباشد(    
ک، شــن، ســنگ، آجرفــرش و ماننــد      کــه خــا کننــده اســت  ک  زمينــى پــا

اینهــا باشــد.2
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3- اگــر بــر اثــر تمــاس تــه کفــش یــا کــف پــا بــا زمیــن، نجاســت برطــرف 
ــرود؛3 ــزده قــدم راه ب ــر اســت حدأقــل پان ــی بهت ــردد، ول ــاک می گ شــود پ

4- اشیاء زیر پاک کننده کف پا و کف کفش نیستند:

کــه بــا چــوب فــرش شــده اســت،   موزائیــک، آســفالت، فــرش، زمینــی 

حصیــر، ســبزه و گیــاه، مگــر بــه قــدرى کــم باشــد کــه چیــزى بــه حســاب نیایــد 

1 - توضیح المسائل، م  17۹ و 180.
2 - همان، م 183، 1۹2.

3 - العروه الوثقی، ج 1، فصل فی المطهرات، ص 124. 
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ــن راه مــی رود.1 ــر زمی ــد ب  بگوین
ً
ــا و عرف

5 -بنابر احتیاط واجب، زمین اشیاء ذیل را پاک نمی کند: 2
که با دست یا زانو راه مى روند؛     دست و زانوى معلوالنى 
نوک عصا؛    
کف آن از پوست باشد(     که  جوراب؛ )مگر جورابى 
ته پاى مصنوعى؛    
چرخ اتومبيل.3    
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آفتاب

رات است و با شرایطی، این موارد را پاک می کند: آفتاب یكی از ُمَطِهّ
زمين؛    
کــه در آن بــه کار رفتــه و جــزو آن اســت؛ ماننــد      ســاختمان و چيزهايــى 

درب و پنجــره؛
گيــاه از زميــن بيــرون آورده نشــده و درخــت      کــه  گيــاه تــا وقتــى  درخــت و 

قطــع نشــده باشــد.4
ر بودن آفتاب ارایط ُمَطِهّ

آفتاب، با شرایط زیر، زمین، ساختمان، درخت و گیاه را پاک می کند:
گر چيزى به آن برسد، تر شود؛     که ا چيز نجس، تر باشد؛ به قدرى 
ک نشده است؛     گر مرطوب بماند پا با تابش آفتاب خشک شود؛ ا

1 - العروه الوثقــی، ج 1، فصــل فــی المطهــرات، ص 125. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، موزائیــک و آســفالت 
نیــز پاک کننــده اســت.

2 - همان، ص 126؛ توضیح المسائل، م 188. 
3 - به فتواى برخی از فقها، زمین، پاک کننده چیزهایی مثل چرخ اتومبیل نیز هست.

4 - العروه الوثقی، ج 1، ص 12۹، الثالث من المطهرات؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 130، ثالثها و م 10.
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چيــزى ماننــد ابــر  یــا پــرده، مانــع تابــش آفتــاب نباشــد؛ مگــر  آنکــه رقيــق و     
نــازک باشــد و از تابــش آفتــاب جلوگيــرى نکنــد؛

کمک باد خشک نشود؛     کند؛ مثًا با  آفتاب به تنهايى آن را خشک 
گــر عيــن      هنــگام تابــش آفتــاب، عيــن نجاســت1 در آن نباشــد؛ پــس ا

نجاســت هســت، پيــش از تابــش آفتــاب برطــرف شــود؛2
گــر      قســمت بيرونــى و درونــى ديــوار یــا زميــن بــه یکبــاره خشــک شــود پــس ا

ک مى شــود. ی آن پــا ی آن امــروز و درون آن فــردا، خشــک شــود تنهــا رو رو
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برطرف شدن عين نجس

برطــرف شــدن عیــن نجاســت یكــی از مطهــرات اســت و در دو مــورد 

کشــیدن وجــود نــدارد: برطــرف شــدن عیــن نجــس، نیــازى بــه آب 

کــه نجاســت خــورده، بــا برطــرف شــدن  1 -بــدن حیــوان: مثــاًل مرغــی 

نجاســت، منقــارش پــاک اســت.

2 -باطن بدن انسان: مانند داخل دهان، بینی و گوش.
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کــردن از لثه هــا خــون بیایــد، یــا شــخصی غــذاى  اگــر هنــگام مســواک 

کــه در دهــان غــذاى نجــس و خــون نباشــد، یــا بــه  نجــس بخــورد، زمانــی 

قــدرى کــم باشــد کــه بــا آب دهــان مخلــوط شــده و از بیــن بــرود، پــاک اســت 
کشــیدن داخــل دهــان الزم نیســت.3 و آب 

1 - آنچه خود به خود نجس است مانند خون »عین نجاست« است.
2 - توضیح المسائل، م 1۹1.
3 - همان، م 216 -217.
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ــه دنــدان  کــه ب گــر دهــان خونــى شــود و دنــدان مصنوعــى طــورى باشــد  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
کشــيدن بــه بيــرون از  طبيعــى چســبيده باشــد و نشــود آن را بــراى آب 

دهــان آورد، آیــا نحــوه تطهيــرش ماننــد دنــدان طبيعــى اســت؟

وݣݣݣݣݣا  بنابــر احتيــاط واجــب، حکــم دنــدان طبيعــى را نــدارد و بايــد تطهيــر  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
شــود.1
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نماز

اوقات نماز

 نمــاز را قبــل 
ً
1 -اگــر انســان تمــام نمــاز را قبــل از وقــت بخوانــد، یــا عمــدا

از وقــت شــروع کنــد، باطــل اســت.2
2 -اگــر انســان یقیــن کنــد، یــا دو مــرد عــادل بگوینــد وقــت نمــاز شــده و 

نمــاز را شــروع کنــد، امــا:
در بين نماز متوجه شود هنوز وقت داخل نشده، نمازش باطل است؛    
کنون وقت نماز شده، نمازش صحيح است؛     در بين نماز متوجه شود ا
پس از نماز بفهمد تمام نماز قبل از وقت بوده، نمازش باطل است؛    
پــس از نمــاز متوجــه شــود، بخشــى از نمــاز قبــل از وقــت خوانــده شــده،     

نمــازش صحيــح اســت.3
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3 -اگــر وقــت نمــاز تنــگ باشــد، کــه بــا خوانــدن مســتحّبات بخشــی از 

ــاًل  ــاورد؛ مث ــد مســتحبات را بجــا نی ــده می شــود، بای نمــاز بعــد از وقــت خوان
اگــر بخواهــد قنــوت بخوانــد، وقــت می گــذرد، نبایــد قنــوت بخوانــد.4

1 - استفتائات، ج 1، ص ۹۹، س 258.
2 - تحریر الوسیله، ج 1، م 744. 

3 - العروه الوثقی، ج 1، ص 530، فصل فی احكام االوقات، م 3؛ توضیح المسائل، م 744.
4 - توضیح المسائل، م 747.
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کيفّيتــى مجــاز  کــردن افــراد خانــواده بــراى نمــاز صبــح، بــا چــه  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ بيــدار  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اســت؟

ى و اســتخفاف بــه امــر منــاز  گــر بيــدار نکــردن آن هــا موجــب ســهل انگار وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
باشــد، بايــد آن هــا را بيــدار منايــد.1
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وقت�فضیلت�نمازهاى�يومّیه 

مســتحب اســت انســان نمــاز را اول وقــت بخوانــد و در روایــات بــر ایــن 
مطلــب ســفارش بســیارى شــده اســت و هــر چــه بــه اول وقــت نزدیک تــر باشــد 
بهتــر اســت، مگــر آنكــه تأخیــر آن از جهتــی بهتــر باشــد؛ مثــاًل صبــر کنــد کــه نمــاز 

را بــه جماعــت بخوانــد.2
وقــت فضیلــت، زمانــی اســت کــه اگــر نمــاز در آن وقــت خوانــده شــود، 

ــواب بیشــترى دارد. ث
 وقــت فضیلــت نمــاز ظهــر: از اول ظهــر اســت تــا زمانــی کــه ســایۀ پدیــد 
آمــدۀ شــاخص3 بــه انــدازۀ طــول شــاخص افــزوده شــود؛ مثــاًل اگــر طول شــاخص 
یــک متــر باشــد و هنــگام ظهــر 20 ســانتی متر ســایه داشــته باشــد. پایــان وقــت 

فضیلــت نمــاز ظهــر وقتــی اســت کــه ســایه شــاخص بــه 120 ســانتی متر برســد.
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وقــت فضیلــت نمــاز عصــر: پــس از وقــت مخصــوص نمــاز ظهــر اســت تــا 
زمانــی کــه ســایۀ شــاخص دو برابــر طــول آن اضافــه شــود.

وقــت فضیلــت نمــاز مغــرب: از اول مغــرب اســت تــا زمانــی کــه ســرخی 
طــرف مغــرب از بیــن بــرود.

1 - استفتائات، ج 1، ص 133، س 25.
2 - توضیح المسائل، م 751.

3 - شــاخص، جســم میلــه ماننــدى را گوینــد کــه بــه طــور قائــم بــر ســطح افقــی نصــب شــده باشــد، مثــاًل 
چوبــی کــه عمــود بــر زمیــن باشــد.
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وقــت فضیلــت نمــاز عشــا: شــروع آن از پایــان وقــت فضیلــت نمــاز مغــرب 
و پایــان آن ثلــث شــب اســت؛ بــه عبــارت دیگــر از هنــگام برطــرف شــدن 

1 از شــب.
3

ــا گذشــتن ثلــث  ســرخی طــرف مغــرب ت

وقــت فضیلــت نمــاز صبــح: وقــت فضیلــت نمــاز صبــح از اذان صبــح اســت 
تــا زمانــی کــه هــوا روشــن شــود.1
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گزار  لباس نماز

1 -بــر زنــان پوشــاندن دســت ها و پاهــا تــا مــچ واجــب اســت و پوشــاندن 

صــورت2 بــه مقــدارى کــه در وضــو بایــد شســته شــود، در نمــاز واجــب نیســت؛ 
گرچــه پوشــاندن آن هــم مانــع نــدارد.3

2 -لباس نمازگزار باید داراى این ویژگی ها باشد:4
ک باشد؛ )نجس نباشد(     پا
مباح باشد؛ )غصبى نباشد(    
کــه مطابــق دســتور      از پوســت حيوانــى  مــردار نباشــد؛ مثــًا  از اجــزاى 

کاه؛ کمربنــد و  اســام ذبــح نشــده، تهيــه نشــده باشــد، حتــى 
ــا خــوک تهيــه      ــًا از پوســت پلنــگ ی گوشــت نباشــد؛ مث از حيــوان حــرام 

نشــده باشــد؛
گزاران مرد نباید لباس طاباف یا از ابریشم خالص بپوشند.     نماز 

ــواى برخــی از فقهــا، وقــت فضیلــت نمــاز عصــر پــس از اتمــام  ــه فت 1 - تحریرالوســیله، ج 1، ص 137. ب
وقــت فضیلــت نمــاز ظهــر آغــاز می شــود.

2 - براى بانوان پوشاندن پاها در نماز واجب نیست ولی از نگاه نامحرم باید بپوشانند.
3 - توضیح المسائل، م 78۹. 

4 - همان،م 7۹8.
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3 -نمــاز خوانــدن بــا لباســی کــه از اجــزاى حیــوان حــرام گوشــت تهیــه شــده 
باشــد باطــل اســت؛ هرچنــد از اجــزاى بــی روح آن، ماننــد پشــم یــا مــو باشــد.1

ــزار باشــد؛  ــد همــراه نمازگ ــوان حــرام گوشــت نبای ــی از حی  4 -هیــچ جزئ

هرچنــد لبــاس نباشــد، بنابــر ایــن اگــر بنــد ســاعت یــا کمربنــد از حیــوان حــرام 
گوشــت باشــد، نمــاز باطــل اســت.2

ــوان حــالل  ــرک و مــوى حی ــه از پشــم و ک ــا لباســی ک ــدن ب 5 -نمــاز خوان

ــه از اجــزاى  ــه نجــس اســت و ن ــح اســت، چــون ن ــه شــده، صحی گوشــت تهی
روح دار مــردار و نــه از اجــزای حیــوان حــرام گوشــت.3
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6- در این موارد، خواندن نماز با بدن یا لباس نجس صحیح است:
نداند بدن یا لباسش نجس است و پس از نماز متوجه شود؛4    
کشــيدن یــا      بــدن یــا لبــاس نمازگــزار بــر اثــر زخــم بــدن نجــس شــده و آب 

کــردن آن هــم دشــوار اســت؛ عــوض 
کمتــر      لبــاس یــا بــدن نمازگــزار بــه خــون نجــس شــده ولــى مقــدار آلودگــى 

از یــک ِدْرَهــم5 اســت؛ 
ــراى      ــا لبــاس نجــس نمــاز بخوانــد؛ مثــًا آب ب ــا بــدن ی کــه ب ناچــار باشــد 

ــدارد.6 ــر ن تطهي

1 - توضیح المسائل، م 824.
2 - همان.

3 - همان، م 823.
4 - همان، م 802.

طر یک درهم، تقریبا 23 میلی متر می باشد.
ُ
5 - ق

6 - توضیح المسائل، م 848.
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7- اگــر لباس هــاى کوچــک نمازگــزار، ماننــد دســتكش و جــوراب، نجــس 
باشــد، اشــكال نــدارد.1

8- وجــود دســتمال کوچــک نجــس در جیــب در هنــگام نمــاز، اشــكال 

کــه از اجــزاى روح دار مــردار یــا از اجــزای حیــوان حــرام  نــدارد؛ بــه شــرطی 
گوشــت نباشــد.2

۹- پوشــیدن عبــا و لبــاس ســفید و پاکیزه تریــن لباس هــا و اســتعمال بــوى 
خــوش و  بــه دســت کــردن انگشــتر عقیــق در نمــاز مســتحب اســت.3

10- پوشــیدن لبــاس ســیاه و چــرک و تنــگ و لباســی کــه نقــش صــورت دارد 
و بــاز بــودن دکمه هــاى لبــاس در نمــاز مكــروه اســت.4
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قـبله

1 -خانــه کعبــه، »قبلــه« مســلمانان اســت و نمازگــزار بایــد رو بــه آن نمــاز 
بخوانــد. دفــن مّیــت و ذبــح حیــوان نیــز بایــد رو بــه قبلــه باشــد.5

2 -کســی کــه بیــرون شــهر مّكــه و دور از آن اســت، اگــر طــورى بایســتد کــه 
بگوینــد رو بــه قبلــه نمــاز می خوانــد، کافــی اســت.6

ــد طــورى بایســتد  ــد، بای ــه نمــاز واجــب را ایســتاده می خوان 3 -کســی ک
کــه بگوینــد رو بــه قبلــه ایســتاده اســت و الزم نیســت زانوهــا و نــوک پــاى او 

هــم رو بــه قبلــه باشــد.7

1 - توضیح المسائل، م 861.
2 - همان، م 861.
3 - همان، م 864.
4 - همان، م 865.
5 - همان، م 776.

6 - همان.
7 - همان، م 777.
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تابش خوراید و تعیین قبله
در دو روز از ســال؛ یعنــی روزهــاى 6 خــرداد و 24 تیــر، هنــگام ظهــر، 
خورشــید کامــاًل عمــود بــر کعبــه می تابــد و در ســایر مناطــق جهــان می تــوان بــه 
کمــک خورشــید جهــت قبلــه را مشــخص کــرد؛ یعنــی اگــر هنــگام ظهــر شــرعی 
ــم و  ــرار می گیری ــه ق ــه ســمت قبل ــه خورشــید بایســتیم، ب ــه وقــت مكــه رو ب ب
دقیق تــر آنكــه اگــر در آن دو روز، هنــگام ظهــر بــه وقــت مكــه در هــر جــاى کــره 
زمیــن شــاخصی نصــب کنیــم، ســایه آن از نــوک ســایه بــه ســمت پایــه شــاخص، 

جهــت قبلــه خواهــد بــود.1

شاخص

جهت قبله
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انحراف از قبله در نماز
درصورتی که نمازگزار در بین نماز متوجه شود رو به قبله نیست، اگر:

انحــراف بــه حــّد ســمت راســت یــا چــپ قبلــه یــا پشــت بــه قبلــه نباشــد،     
بایــد بــه ســمت قبلــه بگــردد و نمــاز را ادامــه دهــد و صحيــح اســت؛

کــه انحــراف بــه حــّد ســمت راســت یــا چــپ قبلــه یــا پشــت بــه      درصورتــى 
گــر: آن باشــد، ا

الــف: وقــت نمــاز وســعت دارد، بایــد ايــن نمــاز را رهــا کنــد و دوبــاره شــروع     
کند؛

ب: وقــت نمــاز تنــگ اســت، بایــد بــه ســمت قبلــه برگــردد و نمــاز را ادامــه     
دهــد و بنابــر احتيــاط مســتحب قضــاى آن را نيــز بجــا آورد.2

1 - مجله نور علم، ش 8، ص ۹.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، فی القبلة، ص 141، م 4.
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گزار مکان نماز
مكان نمازگزار باید داراى شرایط زیر باشد: 1

مباح باشد؛    
بى حرکت باشد؛    
کوتــاه نباشــد تــا بتوانــد قيــام و رکــوع و ســجود      جــاى آن تنــگ و ســقف آن 

را صحيــح انجــام دهــد؛
ک باشد؛     که پيشانى را مى گذارد پا جايى 
ــه انــدازه اى رطوبــت نداشــته باشــد      گــر مــکان نمازگــزار نجــس اســت، ب ا

کنــد؛ کــه بــه بــدن یــا لبــاس نمازگــزار ســرایت 
کــه پيشــانى را مى گــذارد از جــاى زانوهــا و بنابــر احتيــاط واجــب      جايــى 

از جــاى انگشــتان پــا، بيــش از چهــار انگشــت بســته پســت تر یــا بلندتــر 
نباشــد.
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نماز در مکان غصبی
 کســی کــه در مســجد نشســته، اگــر دیگــرى جــاى او را غصــب کنــد و در 
ــاره نمــازش را در محــل  ــد دوب ــاط واجــب بای ــر احتی ــد، بناب آنجــا نمــاز بخوان

ــد؛2 دیگــرى بخوان
ــوم نیســت اشــكال  ــودن آن معل ــی ب ــدن در جاهایــی کــه غصب نمــاز خوان

ــدارد؛3 ن
ــد و بعــد از نمــاز  ــد غصبــی اســت نمــاز بخوان ــر در جایــی کــه نمی دان اگ

بفهمــد غصبــی بــوده، نمــازش صحیــح اســت.4

1 - توضیح المسائل، مكان نمازگزار، م866 تا 877.
2 - همان، م 868.

3 - همان، م 86۹؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 147، م 1.
4 - توضیح المسائل، م 870.
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کــه اغلــب  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ نمــاز خوانــدن در بانک هــا و ادارات و مــدارس و امثــال آن  سوݩݩݩݩݩݩٔ
وضعيــت ملکــى آن هــا مشــخص نيســت چــه صورتــى دارد؟

گر علم به غصیب بودن حمل ندارند اشکال ندارد.1 وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
نماز�در�مکان�متحرک

1- یكــی از شــرایط مــكان نمازگــزار بی حرکــت بــودن آن اســت. بنابــر 
ــل در حــال حرکــت  ــدن در هواپیمــا، کشــتی، قطــار و اتومبی ــن، نمــاز خوان ای
اگــر ســبب تــكان خــوردن بــدن و لــرزش زیــاد آن بشــود، صحیــح نیســت؛ ولــی 
اگــر انســان ناچــار بــه خوانــدن نمــاز در آن حــال باشــد )مثــاًل اگــر بخواهــد صبــر 
کنــد تــا در هنــگام توقــف نمــاز بخوانــد، وقــت می گــذرد و نمــاز قضــا می شــود( 

بایــد نمــاز را در همــان حــال بخوانــد.
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ــد  ــوان در هواپیمــا و قطــار نمــاز خوان ــد در حــال ناچــاری می ت 2- هرچن

ولــی بایــد ســایر شــرایط نمــاز را در حــّد امــكان مراعــات کنــد؛ یعنــی این گونــه 

عمــل کنــد:
کنــد، و      گــر نتوانــد وضــو بگيــرد، بایــد تيمــم  بــراى نمــاز وضــو بگيــرد و ا

کــه  چنانچــه تيمــم هــم ممکــن نباشــد، احتيــاط مســتحب آن اســت 
نمــاز را بخوانــد و بعــد قضــاى آن را بجــا آورد؛

گــر مى توانــد بایــد نمــاز را ایســتاده بخوانــد در غيــر ايــن صــورت آن را در      ا
حــال نشســته بجــا آورد؛

گــر وســيله نقليــه بــه طــرف دیگــر      کنــد؛ پــس ا جهــت قبلــه را مراعــات 
بگــردد، نمازگــزار نيــز بایــد بــه ســمت قبلــه بگــردد و در هنــگام چرخيــدن 

ــد؛ کن ــکوت  ــدن اذکار س ــت و خوان ــد از قرائ بای

1 - استفتائات، ج 1، ص 147، س 6۹.
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کــه      کنــد، بایــد بــه هــر نحــو  گــر برخــى از شــرایط نمــاز را نتوانــد مراعــات  ا
مى توانــد نمــاز را بخوانــد.1

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ نمــاز خوانــدن و تشــخيص قبلــۀ مســافر در داخــل هواپيمــا و قطــار چگونه  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اســت؟ لطفــا نظــر خــود را بفرمائيد.

ــد علــم پيــدا  ــر منى توان گ ــد و ا ــاز خبوان ــه من ــه قبل و ب ــد و ر کن ــد حتقيــق  وݣݣݣݣݣا  باي �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــه دارد بايســتد.2 کــه مظّن ىف  ــه طــر کنــد، ب
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احکام مکان نمازگزار 

ــا  ــی ب ــا در جای ــی ی ــكان غصب ــاز  در م ــدن نم 1- در حــال ناچــارى، خوان
ســقف کوتــاه، یــا در جــای تنــگ ماننــد ســنگر یــا در مــكان ناهمــوار اشــكال 

نــدارد.3
2- انســان بایــد رعایــت ادب را بكنــد و جلوتــر از قبــر پیغمبــر؟لص؟ و 

ــی نمــاز باطــل نیســت.4 ــد؛ ول ــام نمــاز نخوان ام
3- بــودن مــرد و زن نامحــرم در جــاى خلــوت جایــز نیســت و احتیــاط آن 

اســت کــه در آنجــا نمــاز نخواننــد؛ لیكــن اگــر بخوانــد نمــازش باطــل نیســت.5
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4- بنابــر احتیــاط مســتحب، زن بایــد عقب تــر از مــرد بایســتد و جــاى 
کمــی عقب تــر باشــد.6 ســجده او از جــاى ایســتادن مــرد 

5- اگــر در نمــاز، زن برابــر مــرد یــا جلوتــر باشــد و پــرده یــا دیــوار و ماننــد 

1 - تحریرالوسیله، ج 1، المقدمة الرابعه فی المكان، ص 151، م 15.
2 - استفتائات، ج 1، ص 135.

3 - تحریرالوسیله، ج 1، المقدمة الرابعة فی المكان، ص 147، م 3؛ توضیح المسائل، م 883.
4 - توضیح المسائل، م 884. به فتواى برخی از فقها، نماز باطل است.

5 - همان، م 88۹. به فتواى برخی از فقها، در این فرض و فرض قبلی باید نماز را دوباره بخواند.
6 - همان، م 886. برخی از مراجع تقلید عقب تر ایستادن زن از مرد را در نماز الزم می دانند.
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آن بیــن آن هــا فاصلــه نشــود، و بــا هــم وارد نمــاز شــوند، بهتــر اســت نمــاز را 
دوبــاره بخواننــد.1

ــا کســی روبــروى  ــور مــردم نمــاز می خوانــد، ی  6- کســی کــه در محــل عب

اوســت، مســتحب اســت جلــوی )ســجده گاه( خــود چیــزى بگــذارد، و اگــر 
چــوب یــا ریســمان یــا تســبیح هــم باشــد کافــی اســت.2
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مکان های�مکروه�برای�خواندن�نماز
جاهایی که نماز خواندن در آنجا مكروه است: 3

حمام؛    
مقابِل درب باز؛    
مى کننــد      عبــور  کــه  کســانى  بــراى  گــر  ا کوچــه،  و  خيابــان  و  جــاده  در 

گــر زحمــت باشــد حــرام اســت ولــى نمــاز باطــل  زحمــت نباشــد؛ و ا
؛ نيســت

مقابل آتش و چراغ؛    
کوره آتش باشد؛     که  در آشپزخانه و هرجا 
ــرده      ى آن پ ــا حيــوان، مگــر آن کــه رو ى عکــس و مجســمه انســان ی ــرو روب

ــند؛ بکش
ى نمازگزار نباشد؛     که عکس باشد هرچند روبرو در جايى 
ى آن و بين دو قبر؛     مقابل قبر و رو
در قبرستان.    

1 - توضیح المسائل، م 887.
2 - همان، م 8۹۹.
3 - همان، م 8۹8.
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94 

مسجد

مســتحب اســت، انســان نمــاز را در مســجد بخوانــد و در اســالم بــر ایــن 
مســأله بســیار ســفارش شــده اســت.1

برخی از احكام مسجد عبارت است از:

ُمحّرمات 
کردن مسجد با طا؛ )بنابر احتياط واجب(2     ینت   ز
فروش مسجد؛ هرچند خراب شده باشد و حتى فروختن زمين آن؛3    
ــام مســجد؛ و چنانچــه نجــس      ــوار و ب کــردن زميــن و ســقف و دي نجــس 

کننــد؛4 شــود بایــد فــورًا تطهيــر 
ک هاى اضافى؛5     یگ از مسجد؛ مگر خا ک و ر بردن خا
کــه شــرط شــده از      ــوازم مســجد  ــرآن، مهــر، فــرش و ســاير ل ــردن ق بيــرون ب

ــرود؛ مســجد بيــرون ن
کارهای خاف شأن و حرمت مسجد؛6     انجام 
گــر موجــب هتــک      کفــار بــه مســجد و حــرم امامــان؟مهع؟ ا داخــل شــدن 

حرمــت مســجد شــود.7

1 - توضیح المسائل، م8۹3.
2 - همــان، م ۹08. زینــت کــردن مســاجد را برخــی از فقهــا حــرام نمیداننــد و برخــی دیگــر حرمــت آن را 

در فــرض اســراف می داننــد.
3 - همان، م ۹0۹.
4 - همان، م ۹00.

5 - العروه الوثقی، ج 1، کتاب الصالة، فصل 15 فی بعض احكام المسجد، الرابع.
6 - استفتائات، ج2، ص۹27، س 15.

 حرام می دانند.
ً
7 -  برخی از فقها مثل رهبری آن را مطلقا
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مستحّبات1 

زودتر از همه به مسجد رفتن و ديرتر از همه از مسجد بيرون آمدن؛    

گذاردن پای راست هنگام ورود به مسجد؛    

گذاردن پای چپ هنگام بيرون آمدن از مسجد؛    

خوانــدن دو رکعــت نمــاز بــه قصــد َتحّيــت و احتــرام مســجد؛ )خوانــدن     
کفایــت مى کنــد( هــر نمــاز واجــب یــا مســتحبى نيــز 

کردن خود و پوشيدن بهترين لباس ها براى رفتن به مسجد؛2     خوشبو 

کردن مسجد؛     تميز و آباد 

کردن چراغ های مسجد؛     روشن 

کثافت؛      کفش یا پا از آلودگى به نجاست یا  کردن  مراقبت 

کر هنگام ورود به مسجد و خروج از آن؛     داشتن قلب خاشع و زبان ذا

کــه در مســجد حاضــر نمى شــود، غــذا      کســى  مســتحب اســت، انســان بــا 
نخــورد، در کارهــا بــا او مشــورت نکنــد، همســایۀ او نشــود، از او زن نگيــرد 

و بــه او زن ندهــد.3
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مکروهات 4

عبور از مسجد به عنوان محل عبور، بدون آن که در آنجا نماز بخواند؛    
خوابيدن در مسجد، مگر در حال ناچارى؛    
کردن صدا در مسجد، مگر براى اذان؛     فریاد زدن یا بلند 
خرید و فروش در مسجد؛    

1 - توضیح المسائل، م 8۹4.
2 - همان، م ۹12 و ۹13.
3 - همان، م 8۹6 و 8۹7.

4 - همان، م8۹5.
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گفتن از امور دنيا؛     سخن 
نماز خواندن همسایه مسجد در غير مسجد بدون عذر؛    
گمشده در آن؛     جستجوی 
راه دادن بچه و ديوانه به آن؛    
ــورده و      ــا خ ــد اين ه ــاز و مانن ــا پي ــير ی ــه س ک ــى  ــجد در حال ــور در مس حض

بــوی دهــان او مــردم را اذیــت مى کنــد.
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اذان و اقامه

1- بــر نمازگــزار مســتحب اســت قبــل از نمازهــاى یومیــه، ابتــدا اذان و 
بعــد از آن اقامــه بگویــد.1

2- هیــچ یــک از نمازهــاى واجــب و مســتحب -بــه جــز نمازهــاى یومّیــه و 
قضــاى آن هــا -اذان و اقامــه نــدارد.2

گفتــه شــود و اگــر قبــل از وقــت  3- اذان و اقامــه بایــد در وقــِت نمــاز 
بگویــد باطــل اســت.3

از اذان بگویــد،  اگــر قبــل  گفتــه شــود و  از اذان  بایــد بعــد  اقامــه   -4
نیســت.4 صحیــح 
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5- بیــن جمله هــاى اذان و اقامــه نبایــد زیــاد فاصلــه شــود و اگــر بیــن 
آن هــا بیشــتر از معمــول فاصلــه بینــدازد، بایــد دوبــاره آن را از ســر بگیــرد.5

1 - توضیح المسائل، م ۹18.
2 - العروه الوثقی، فصل فی االذان و االقامة، ج 1، ص 601.

3 - توضیح المسائل، م ۹35.
4 - همان، م ۹31.
5 - همان، م ۹20.
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6- اگــر بــراى نمــاز جماعتــی اذان و اقامــه گفتــه باشــند، کســی کــه بــا آن 
جماعــت نمــاز می خوانــد، نبایــد بــراى نمــاز خــود اذان و اقامــه بگویــد.1

7- مســتحب اســت در روزى کــه بچــه بــه دنیــا می آیــد، در گــوش راســت 
او اذان و در گــوش چپــش اقامــه بگوینــد.2
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واجبات نماز

پایــان  بــه  »تســلیم«  بــا  و  می شــود  آغــاز  »تكبیــر«  گفتــن  بــا  -نمــاز،   1

ســد. می ر

2 -آنچه در نماز انجام می شود یا واجب است یا مستحب.

3 -واجبــات نمــاز، یــازده چیــز اســت کــه برخــی ُرکــن و برخــی غیــِر رکــن 

اســت.

واجبات نماز

ُرکـــن

غير  ُرکن

1 -نّیت؛
2 -قیام؛

3 -تكبیرةاإلحرام؛
4 -رکوع؛

5 -سجود.

1 -قرائت؛
2 -ذکر؛

3 -تشّهد؛
4 -سالم؛

5 -ترتیب؛
6 -ُمواالت.

1 - توضیح المسائل، م ۹23.
2 - همان، م ۹17.
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فرق بین ُرکن و غیر ُرکن
1- ارکان نمــاز از اجــزاى اساســی آن به شــمار می آیــد و چنانچــه یكــی از 
آن هــا بجــا آورده نشــود، یــا اضافــه شــود، نمــاز باطــل اســت؛ هرچنــد بــر اثــر 
فراموشــی هــم باشــد. بنابرایــن اگــر کســی رکــوع را فرامــوش کنــد یــا بــدون 

ــد، نمــازش باطــل اســت. ــرة اإلحــرام نمــاز را شــروع کن تكبی
2- گرچــه انجــام دادن واجبــات غیــر رکنــی، الزم اســت ولــی چنانچــه 
از روى فراموشــی، کــم یــا زیــاد شــوند، نمــاز باطــل نیســت؛ پــس اگــر بعــد 
کنــد و بــه رکــوع بــرود نمــازش باطــل  از خوانــدن حمــد، ســوره را فرامــوش 

نیســت.1
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نّیت�نماز 
1 -نمازگــزار از آغــاز تــا پایــان نمــاز، بایــد بدانــد چــه نمــازى می خوانــد و 

آن را بــراى انجــام فرمــان خداونــد عالــم بجــا آورد.2
2 -بــه زبــان آوردن نیــت الزم نیســت، ولــی چنانچــه بــه زبــان هــم بگویــد 

اشــكال ندارد.3
3 -نمــاز بایــد از هر گونــه ریــا و خودنمایــی بــه دور باشــد؛ یعنــی نمــاز را 
داى دســتور خداونــد و بــه قصــد قربــت بجــا آورد و چنانچــه تمــام 

َ
تنهــا بــراى ا

یــا قســمتی از نمــاز بــراى غیــر خــدا باشــد، باطــل اســت.4
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4 -اگــر نمازگــزار، غیــر از اطاعــت امــر الهــی، قصــد دیگــرى هــم در نمــاز 

خوانــدن داشــته باشــد، بــا ســه شــرط اشــكال نــدارد:

1 - توضیح المسائل، م ۹42.
2 - همان، م ۹43 و ۹44.

3 - همان، م ۹43.
4 - همان، م ۹46 -۹47.
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الف: قصد ریا و خودنمایی نداشته باشد؛
ب: قصد قربت و اطاعت الهی اصل باشد و نّیت دیگر فرع و ضمیمه؛

 ج: ضمیمــه هــم امــرى مبــاح یــا مطلــوب باشــد. بنابــر ایــن اگــر بــراى 

ــاد  اطاعــت الهــی نمــاز بخوانــد و در ضمــن بــه دیگــرى هــم نمــاز خوانــدن ی
دهــد اشــكال نــدارد.1
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عدخب از نیت 

وجوب عدول از نيت

برگرداندن نّیت از نمازى به نماز دیگر، در موارد زیر واجب است:
کــه بيــن نمــاز عصــر متوجــه شــود      از نمــاز عصــر بــه نمــاز ظهــر، درصورتــى 

نمــاز ظهــر را نخوانــده یــا باطــل بــوده اســت؛
کــه بيــن نمــاز عشــا پيــش از رکــوع      از نمــاز عشــا بــه مغــرب، درصورتــى 

گــر  رکعــت چهــارم متوجــه شــود نمــاز مغــرب را نخوانــده یــا باطــل بــوده؛ و ا
وارد رکــوع رکعــت چهــارم شــده باشــد، نمــاز عشــا صحيــح اســت و پــس 

از آن نمــاز مغــرب را بخوانــد.2
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عدم�صحت�عدول�از�نیت
برگرداندن نّیت در موارد زیر صحیح نیست: 3

از نماز ظهر به نماز عصر؛    
از مغرب به عشا؛    
از قضا به اداء؛    

1 - تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الصالة، فصل فی افعال الصالة، ص 157، م 3.
2 - همان، ص 15۹، م 12.

3 - همان، ص 15۹، م 12 و 13.
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از فرادا به جماعت؛ )بنابر احتياط واجب(    
از مستحب به واجب؛    
عدول از نماز مستحب به نماز مستحب دیگر.    
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از نماز واجب به مستحب جایز نیست، مگر در دو مورد:
کــه خوانــدن ســوره جمعــه را در نمــاز ظهر روز جمعــه فراموش      الــف: کســى 

کــرده اســت و قرائــت ســورۀ دیگــر بــه نصف یا بيشــتر از آن رســيده باشــد؛
ب: مشــغول نمــاز واجــب بــوده و داخــل در رکــوع رکعــت ســوم نشــده     

کــه از جماعــت عقــب  باشــد و نمــاز جماعــت برپــا شــود و خــوف آن دارد 
بمانــد.1

جواز عدول از نيت
برگرداندن نّیت در موارد زیر اشكال ندارد:2

از قضاى عصر به قضاى ظهر؛    
از قضاى عشا به قضاى مغرب؛    
از اداء به قضا؛    
از جماعت به فرادا.    
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تکبیرة�اإلحرام

ایــن تكبیــر  بــا  »َتكبیــَرُة الإحــرام« می گوینــد. چــون  را  تكبیــر اّول نمــاز 

کــه قبــل از نمــاز جایــز بــوده بــر نمازگــزار حــرام می شــود؛  کارهــا  برخــی از 

گریســتن. و  خندیــدن  آشــامیدن،  خــوردن،  ماننــد 

1 -تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الصالة، فصل فی صالة الجماعة، ص 266، م 6 و 7.
2 - همان.
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مســتحب اســت نمازگــزار موقــع گفتــن تكبیــرة  اإلحــرام و تكبیرهــاى بیــن 
ــا مقابــل گوش هــا بــاال ببــرد.1 نمــاز، دســت ها را ت

واجبات تکبیرة  اإلحرام:
1 -به عربی صحیح گفته شود.

2 -هنگام گفتن »َالّلُه  َاكَبر« بدن آرام باشد.
3 -تكبیــرة اإلحــرام را طــورى بگویــد کــه اگــر مانعــی در کار نباشــد خودش 

بشــنود؛ یعنی بســیار آهســته نگوید.
کــه پیــش از آن می خوانــد  4 -بنابــر احتیــاط واجــب آن را بــه چیــزى 

وصــل نكنــد.2 
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قیام

از واجبــات نمــاز اســت. در  بــه معنــای ایســتادن اســت و یكــی  قیــام 

بعضــی مــوارد از ارکان نمــاز اســت و تــرک آن، چــه عمــدی و چــه ســهوی، 

نمــاز را باطــل می کنــد؛ ولــی کســانی کــه نمی تواننــد ایســتاده نمــاز بخواننــد، 

وظیفــه اى دارنــد کــه در مســائل آینــده خواهــد آمــد.

اقسام قیام
ُرکـــن

غير ُرکن

1 -قیام هنگام  تكبیرةاإلحرام؛

2 -قیام پیش از رکوع. )متّصل به رکوع(

1 -قیام هنگام قرائت؛

                            23 -قیام بعد از رکوع.

1 -واجــب اســت پیــش از گفتــن تكبیرة اإلحــرام و بعــد از آن، مقــدارى 
بایســتد تــا یقیــن کنــد کــه تكبیــر را در حــال قیــام گفتــه اســت.4

1 -  توضیح المسائل، م ۹55.
2 - همان، م ۹48 و ۹4۹ و ۹51 و ۹52.

3 - همان، م ۹58.
4 - همان، م ۹5۹.
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2 - قیــام مّتصــل بــه رکــوع بــدان معنــا اســت کــه در حالــت ایســتاده بــه 

رکــوع بــرود، بنابرایــن اگــر رکــوع را فرامــوش کنــد و بعــد از قرائــت بــه ســجده 

بــرود و قبــل از وارد شــدن بــه ســجده یــادش بیایــد، بایــد کامــاًل بایســتد، ســپس 

بــه رکــوع بــرود، و نبایــد از همــان حالــت بــه حــّد رکــوع برگــردد؛ زیــرا بطــالن 
نمــاز را بــه دنبــال خواهــد داشــت.1

کــه پــس از رکــوع به طــور کامــل بایســتد  3- بــر نمازگــزار واجــب اســت 

 تــرک شــود نمــاز باطــل 
ً
و ســپس بــه ســجده بــرود و چنانچــه ایــن قیــام عمــدا

اســت.2

4 - نمازگــزار بایــد هنــگام ایســتادن، هــر دو پــا را بــر زمیــن بگــذارد؛ ولــی 

الزم نیســت ســنگینی بــدن روى هــر دو پــا باشــد و اگــر روى یــک پــا هــم باشــد 
اشــكال نــدارد.3
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�قیام وظیفه�عاجز�از

1 - کســی کــه بــه هیــچ وجــه -حتــی بــا تكیــه بــه چیــزى -نتوانــد ایســتاده 

ــر نشســته هــم  ــد و اگ ــه نمــاز بخوان ــه قبل ــد نشســته و رو ب ــد، بای نمــاز بخوان
نتوانــد، بایــد خوابیــده بخوانــد.4

2 - کســی کــه خوابیــده نمــاز می خوانــد بایــد بــه پهلــوى راســت، رو بــه 

قبلــه بخوابــد و اگــر نمی توانــد، بایــد بــه پهلــوى چــپ رو بــه قبلــه بخوابــد و 

اگــر آن هــم ممكــن نیســت بــه پشــت بخوابــد به طــورى کــه کــف پاهــاى او، 

1 - توضیح المسائل، م ۹60.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی القیام، ص 162، م 1؛ و العروة الوثقی، ج 1، ص 665، الرابع.

3 -  توضیح المسائل، م ۹63.
4 - همان، م ۹70 و ۹71.
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رو بــه قبلــه باشــد.1
کــه نشســته نمــاز مى خوانــد قيــام متصــل بــه رکــوع  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  بــراى شــخص مریــض  سوݩݩݩݩݩݩٔ

چــه وضعــى دارد؟
ود.2 وݣݣݣݣݣا  بايد از حالت نشسته به رکوع ر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  آیــا تکان هــاى مختصــر، هنــگام خوانــدن اذکار نمــاز، چنانچــه ســهوًا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
انجــام شــود و نمازگــزار نتوانــد مانــع آن شــود، باعــث اشــکال در نمــاز 

مى شــود؟
وݣݣݣݣݣا  اشکال ندارد.3 �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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قرائت�نماز
1 -در رکعــت اّول و دّوم نمازهــاى واجــب یومّیــه، انســان بایــد اّول ســورۀ 

حمــد و پــس از آن یــک ســورۀ کامــل دیگــر از قــرآن بخوانــد.4
2- در رکعــت ســوم و چهــارم نمــاز، بایــد ســوره حمــد، -بــدون ســوره اى 
دیگــر -یــا ســه مرتبــه تســبیحات اربعــه خوانــده شــود و اگــر یــک مرتبــه هــم 

بخوانــد کافــی اســت.5
3-حرکــت دادن دســت و انگشــتان در موقــع خوانــدن حمــد اشــكال 

نــدارد، گرچــه احتیــاط مســتحب اســت آن هــا را هــم حرکــت ندهــد.6
4- اگر هنگام خواندن حمد و سوره یا تسبیحات، بی اختیار به قدرى 
که  که از حال آرام بودن خارج شود، احتیاط واجب آن است  کند  حرکت 

بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.7

1 - توضیح المسائل، م ۹71.
2 - استفتائات، ج 1، ص 153، س ۹2.

3 - همان، ص 154، س ۹3.

4 - توضیح المسائل، م ۹78.
5 - همان، م 1005. به فتواى برخی از فقها، سه بار باید تسبیحات اربعه را بخواند.

6 - همان، م ۹67.
7 - همان، م ۹68.
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5 -اگــر نمازگــزار، پــس از حمــد، یكــی از چهــار ســوره اى را کــه آیــه ســجده 
 بخوانــد، نمــازش باطــل اســت.2

ً
دارد1 عمــدا

6 -خوانــدن بیــش از یــک ســوره پــس از حمــد، در نمــاز واجــب مكــروه 
ــدارد.3 ــی در نمــاز مســتحب اشــكال ن اســت ول

7 - ســوره هاى »فیــل« و »ایــالف« بــراى نمــاز یــک ســوره بــه حســاب 
می آیــد و نیــز ســوره »ضحــی« و »انشــراح« و خوانــدن یكــی از این هــا پــس از 
ــا بســم اهلل در وســط  حمــد، در نمــاز کفایــت نمی کنــد بلكــه بایــد دو ســوره ب

خوانــده شــود.4
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جهر�و�اخفات
1 -حكم حمد و سوره در رکعت اول و دوم نماز به این شرح است:5

حکـمنمازگزارنماز

باید آهسته بخوانند.مرد و زن1ظهر و عصر

مغرب

عشاء

صبح

باید بلند بخواند.مرد

زن

اگر نامحرم صداى او را نمی شنود می تواند 

بلند بخواند و اگر می شنود، بنابر احتیاط 

واجب باید آهسته بخواند.

1 - سوره هاى فّصلت، سجده، نجم و علق.
ــد و برخــی  ــه نمازهــای واجــب می دانن 2 - توضیح المســائل، م ۹83. برخــی حكــم بطــالن را مختــص ب
دیگــر آن را مختــص بــه قرائــت آیــه ســجده دار می داننــد و برخــی آن را مختــص به فــرض به جــا آوردن  

عمــدی ســجده آن آیــه می داننــد.
3 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی القراءة، ص 165، م 3.

4 - همان.
5 - توضیح المسائل، م ۹۹2 تا ۹۹4 و 1007 و 1008.
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بایــد  یــا تســبیحات  2- در رکعــت ســوم و چهــارم نمــاز، ســوره حمــد 

آهســته خوانــده شــود و چنانچــه ســوره حمــد بخوانــد، بنابــر احتیــاط واجــب، 

بســم اهلل آن را نیــز بایــد آهســته بگویــد.
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کــه بایــد حمــد و ســورۀ نمــاز بلنــد خوانــده شــود، اگــر  3 -در مــواردى 
 تمــام یــا بخشــی از آن را آهســته بخوانــد، یــا در جایــی کــه بایــد 

ً
مكلــف عمــدا

 بلنــد بخوانــد، نمــازش باطــل اســت؛ ولــی اگــر از 
ً
آهســته خوانــده شــود، عمــدا

روى فراموشــی یــا ندانســتن مســأله باشــد، نمــاز خوانــده شــده صحیــح اســت.1
کــرده  4 -اگــر نمازگــزار در بیــن خوانــدن حمــد و ســوره بفهمــد اشــتباه 
اســت، )مثــاًل می بایســت بلنــد بخوانــد ولــی آهســته خوانــده اســت( الزم 

کــه خوانــده، دوبــاره بخوانــد.2 نیســت مقــدارى را 
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اشتباه�در�قرائت
ــه اصــاًل  ــد و کســی ک ــط نخوان ــه غل ــرد ک ــاد بگی ــد نمــاز را ی 1-انســان بای
نمی توانــد صحیــح آن را یــاد بگیــرد، بایــد هــر طــور کــه می توانــد، بخوانــد و 

احتیــاط مســتحب اســت کــه نمــاز را بــه جماعــت بجــا آوَرد.3
2- اگــر نمازگــزار در دو رکعــت اّول، بــه خیــال این کــه در دو رکعــت آخــر 

اســت تســبیحات بگویــد: 4
     الــف: اگــر پیــش از رکــوع بفهمــد، بایــد حمــد و ســوره را بخوانــد و 

نمــاز صحیــح اســت.

1 - توضیح المسائل، م ۹۹5.
2 - همان.

3 - توضیح المســائل، م ۹۹7. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، شــرکت در نمــاز جماعــت در ایــن فــرض واجــب 
است.

4 - همان، م 1011 تا 1013.
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     ب: اگــر در رکــوع یــا پــس از آن بفهمــد، نمــاز را ادامــه می دهــد و 

صحیــح اســت.

115 

3- اگر نمازگزار در دو رکعت آخر: 1
الــف: بــه خیــال این کــه رکعــت اّول اســت حمــد بخوانــد، نمــازش صحیــح 

است؛
یــا  آمــد،  زبانــش  بــه  تســبیحات  بخوانــد،  حمــد  می خواســت  ب: 
کنــد و  می خواســت تســبیحات بخوانــد، حمــد بــه زبانــش آمــد، بایــد رهــا 
دوبــاره حمــد یــا تســبیحات بخوانــد. ولــی اگــر عادتــش خوانــدن چیــزى بــوده 
کــه بــه زبانــش آمــده و در خزانــۀ قلبــش آن را قصــد داشــته، می توانــد همــان 

کنــد و نمــازش صحیــح اســت؛ را تمــام 
ج: عــادت دارد تســبیحات بخوانــد ولــی بــدون قصــد مشــغول خوانــدن 
حمــد می شــود و بالعكــس، بایــد آن را رهــا کنــد و دوبــاره مشــغول خوانــدن 

حمــد یــا تســبیحات شــود.
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مستحبات�قرائت 
بعضی از مستحبات قرائت  به شرح زیر است:2

ــْيطاِن  1 -در رکعــت اول پیــش از حمــد آهســته بگویــد: »َاعــُوُذ ِبالّلــه ِمــَن الّشَ

جيم«. الّرَ
حيــِم«  ــِن الّرَ ْحم ــه  الّرَ 2 -در رکعــت اول و دوم نمــاز ظهــر و عصــر »ِبْســِم الّل

را بلنــد بگویــد.

3 -حمــد و ســوره را شــمرده بخوانــد و در آخــر هــر آیــه وقــف کنــد؛ یعنــی 

1 - توضیح المسائل، م 1011 تا 1013.
2 - همان، م 1017 و 1018 و عروةالوثقی، کتاب الصالة، فصل فی مستحبات القرائة، األول.
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آن را بــه آیــه بعــد نچســباند.

4 -در حال خواندن حمد و سوره، به معناى آن توجه داشته باشد.

5 -در تمــام نمازهــا، در رکعــت اول، ســوره »قــدر« و در رکعــت دوم، 

ســوره »توحيــد« را بخوانــد.

6 -اگــر نمــاز را بــه جماعــت می خوانــد، بعــد از تمــام شــدن حمــد امــام و 

اگــر فــرادا می خوانــد، بعــد از تمــام شــدن حمــد خــودش، بگویــد: »َاْلَحْمُدِلّلــِه 

َرّبِ اْلعاَلميــَن«.
ــد:  ــه بگوی ــا ســه مرتب ــا دو ی 7 -بعــد از خوانــدن ســوره »توحيــد«، یــک ی

نــا«. ــُه َرّبُ ــَک الّل ّــى« یــا ســه مرتبــه بگویــد: »َکذِل ــُه َرب ــَک الّل »َکذِل
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رکوع

نمازگــزار در هــر رکعــت بعــد از قرائــت بایــد بــه انــدازه ای خــم شــود کــه 
بتوانــد دســت را بــه زانــو بگــذارد. بــه ایــن عمــل رکــوع گفتــه می شــود.1

2

واجبات رکوع2

1-گفنت ذکر؛
2 -آرامش بدن در حال گفنت ذکر؛

3 -ایستادن بعد از رکوع؛
4 -آرامش بدن بعد از رکوع؛

ــاط واجــب آن  ــی اســت، ولی احتی ــه شــود کاف ــرى گفت ــوع، هــر ذک  در رک

اســت کــه بــه قــدر ســه مرتبــه »ُســْبحاَن الّلــِه« یــا یــک مرتبــه »ُســْبحاَن َربَِّى الَعظيــِم 
َو ِبَحْمــِدِه« کمتــر نباشــد.3

1 - برخی دست گذاشتن بر روی زانو را الزم می دانند.
2 - العروه الوثقی، فصل فی الرکوع، ج 1، ص 664.

3 - توضیح المسائل، م 1028.
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  آرامش بدن در رکوع
1 -در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد.1

ــدن آرام  ــوع خــم شــود و ب ــه مقــدار رک ــه ب ــزار پیــش از آن ک ــر نمازگ 2 -اگ
ــد، نمــازش باطــل اســت.2 ــوع را بگوی ــر رک  ذک

ً
ــرد، عمــدا گی

 ســر از رکــوع بــردارد 
ً
3 -اگــر پیــش از تمــام شــدن ذکــر واجــب، عمــدا

اســت.3 باطــل  نمــازش 
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  ایستادن و آرامش بدن بعد از رکوع

بعــد از تمــام شــدن ذکــر رکــوع، نمازگــزار بایــد بایســتد و پــس از آرام گرفتن 

 پیــش از ایســتادن، یــا پیــش از آرام گرفتــن 
ً
بــدن، بــه ســجده بــرود و اگــر عمــدا

بــدن بــه ســجده بــرود، نمــازش باطل اســت.4

وظيفه عاجز از رکوع 

1 -کســی کــه نمی توانــد بــه مقــدار رکــوع خــم شــود، بایــد بــه هــر انــدازه 

کــه می توانــد خــم شــود.

2 -کســی کــه در حالــت ایســتاده اصــاًل نتوانــد خــم شــود، بایــد نشســته 

رکــوع کنــد.

کــه  کــه نشســته رکــوع می کنــد، بایــد بــه قــدرى خــم شــود  3 -کســی 

صورتــش مقابــل زانوهــا برســد و بهتــر اســت بــه قــدرى خــم شــود کــه صورتــش 

نزدیــک جــاى ســجده برســد.

1 - توضیح المسائل، م 1030.
2 - همان، م 1032.
3 - همان، م 1033.
4 - همان، م 1040.
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کردن�رکوع فراموش�
1 -اگــر رکــوع را فرامــوش کنــد و بــه ســجده بــرود، پیــش از آن کــه پیشــانی 
را بــر زمیــن بگــذارد یــادش بیایــد، بایــد اول بایســتد بعــد بــه رکــوع رود و 
چنانچــه نایســتد و از همــان حــال بــه رکــوع برگــردد نمــازش باطــل اســت، 

ــه رکــوع تــرک شــده اســت.1 ــام متصــل ب چــون قی
2 -اگــر پــس از رســیدن پیشــانی بــه زمیــن، یــادش بیایــد کــه رکــوع نكــرده، 
بنابــر احتیــاط واجــب بایــد بایســتد و رکــوع را بجــا آورد و نمــاز را تمــام کنــد و 

دوبــاره بخوانــد.2

مستحبات رکوع

ذکر رکوع را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بيشتر بگوید؛    
که راست ایستاده تکبير بگوید؛     پيش از رفتن به رکوع در حالى 
کند؛     ى زمين( را نگاه  در حال رکوع بين دو قدم )رو
پيش از ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد؛    
گرفــت بگویــد: »َســِمَع الّلــُه      کــه ایســتاد و بــدن آرام  بعــد از رکــوع، هنگامــى 

ِلَمــْن َحِمــَده«.3
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سجده

1 -نمازگــزار بایــد در هــر رکعــت از نمازهــاى واجــب و مســتحب، پــس از 
رکــوع دو ســجده بجــا آورد.4

2 -ســجده آن اســت کــه پیشــانی و کــف دو دســت و ســر زانوهــا و ســر دو 

1 - توضیح المسائل، م 1041.
2 - همان، م 1042.

3 - همان، م 102۹ و 1043.
4 - همان، م 1045.
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انگشــت بــزرگ پاهــا )شســت( را بــر زمیــن بگــذارد؛ افــزون بــر ایــن، واجباتــی 

دارد کــه خواهــد آمــد.

3 -ســجده کــردن بــراى غیــر خداونــد حــرام اســت؛ پــس ســجده در مقابــل 

هــر چیــز و هــر کــس حتــی در مقابــل قبــور معصومیــن؟مهع؟ جایــز نیســت؛ مگــر 
آنكــه ســجده بــراى خداونــد و جهــت شــكر توفیــق زیــارت باشــد.1

122 

واجبات�سجده
که سجده بر آن صحيح است؛     گذاشتن پيشانى بر چيزى 
گفتن ذکــر؛    
آرامش بدن در حال ذکر سجده؛    
بر زمين بودن هفت عضو در هنگام ذکر؛    
ى بودن جاهاى سجده؛ )پست و بلند نبودن(     مساو
که پيشانى را مى گذارد؛     ک بودن جايى  پا
سر برداشتن و نشستن و آرامش بين دو سجده؛    
مواالت بين دو سجده.2    
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بر زمین بودن هفت عضو

کــه ذکــر ســجده را می گویــد، یكــی از هفــت عضــو را   1-اگــر موقعــی 

 از زمیــن بــردارد، نمــاز باطــل می شــود، ولــی موقعــی کــه مشــغول گفتــن 
ً
عمــدا

ــاره  ــر از پیشــانی، جاهــاى دیگــر را از زمیــن بــردارد و دوب ذکــر نیســت اگــر غی

1 - توضیح المسائل، م 10۹0.
 2 - العروه الوثقــی، فصــل فــی الســجود، ج 1، ص 673؛ تحریرالوســیله، ج 1، القــول فــی الســجود، 

ص 172.
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ــدارد.1 بگــذارد، اشــكال ن

2 -اگــر همــراه بــا انگشــتان شســت پــا، انگشــتان دیگــر هــم بــر زمیــن باشــد 
مانــع  ندارد.2
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ارایط سجده گاه
1 -در ســجده بایــد پیشــانی را بــر زمیــن، یــا آنچــه از زمیــن می رویــد ولــی 
ــه  ــر روئیدنی هایــی ک ــرار دهــد؛ پــس ســجده ب ــی و پوشــاکی نیســت ق خوراک
انســان آن را می خــورد؛ مثــل ســبزى هاى خوراکــی و میوه هــا، یــا در پوشــاک از 

آن هــا اســتفاده می کنــد مثــل پنبــه، صحیــح نیســت.3
2 -ســجده بــر چیزهــاى معدنــی، ماننــد طــال و نقــره و عقیــق و فیــروزه، 

صحیــح نیســت.4
3 -ســجده بــر چیزهایــی کــه از زمیــن می روَیــد و خــوراک حیــوان اســت؛ 

مثــل علــف و کاه، صحیــح اســت.5
4 -ســجده بــر کاغــذ، اگــر چــه از پنبــه و ماننــد آن ســاخته شــده باشــد 

صحیــح اســت.6
125 

سجده بر تربت
بــراى ســجده، بهتــر از هــر چيــز، تربــت حضــرت سيدالشــهداء؟ع؟ اســت     

گياه7به ترتيــب بهتريــن هســتند. ک، ســنگ و  و بعــد از آن: خــا

1 - توضیح المســائل، م 1054. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، بایــد مجــددا ذکــر را بگویــد و نمــاز را تمــام و 
اعــاده کنــد.

فــی  الوثقــی، ج 1، فصــل  العــروة  الســجود، ص 173، م 2؛ و  فــی  القــول  2 - تحریرالوســیله، ج 1، 
.7 م   ،676 ص  الســجود، 

3 - توضیح المسائل، م 1076.
4 - همان، م 1076.
5 - همان، م 1078.

6 - همــان، م 1082. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، ســجده بــر کاغــذى کــه از غیــر چیزهایــی کــه ســجده بــر 
آنهــا صحیــح اســت ســاخته شــده کفایــت نمی کنــد.

7 - همان، م 1083.
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گــر در ســجدۀ اول، ُمهــر بــه پيشــانى بچســبد و بــدون اینکــه ُمهــر را بــردارد      ا
دوبــاره بــه ســجده رود نمــاز باطل اســت.1

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ نماز خواندن بر مهر شکسته صحيح مى باشد یا نه؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
وݣݣݣݣݣا  اشکال ندارد.2 �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

ذکر سجده
 در ســجده هــر ذکــرى بگویــد کافــى اســت ولــى احتيــاط واجــب آن اســت     

ّـِـَى  ــا یــک مرتبــه »ُســْبحاَن َرب ــِه« ی کــه مقــدار ذکــر از ســه مرتبــه »ُســْبحاَن الّل
الَاْعلــى َو ِبَحْمــِدِه« کمتــر نباشــد.3
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آرامش در حاب ذکر

1 -در ســجده بایــد بــه مقــدار ذکــر واجــب، بــدن آرام باشــد و موقــع گفتــن 

ذکــر مســتحب نیــز اگــر آن را بــه قصــد ذکــرى کــه بــراى ســجده دســتور داده انــد 
بگویــد، آرام بــودن بــدن الزم اســت.4

 ذکــر را 
ً
2 -اگــر پیــش از آنكــه پیشــانی بــه زمیــن برســد و آرام گیــرد، عمــدا

بگویــد، نمــاز باطــل اســت و چنانچــه از روى فراموشــی باشــد، بایــد دوبــاره در 
حــال آرام بــودن، ذکــر را بگویــد.5

 ســر از ســجده بــردارد، 
ً
3- اگــر نمازگــزار پیــش از تمــام شــدن ذکــر، عمــدا

نمــاز باطــل اســت.6

1 - توضیح المسائل، م 1086. به فتواى برخی از فقها، نماز باطل نیست.
2 - استفتائات، ج 1، ص 165، س 138.

3 - توضیح المسائل، م 104۹.
4 - همان، م 1050.

5 - همــان، م 1051 و 1052. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، بایــد دوبــاره ذکــر را بگویــد و نمــاز را تمــام و 
اعــاده کنــد.

6 - توضیح المسائل، م 1051.
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مساوی�بودن�مواضع�سجده

جــاى پیشــانِی نمازگــزار نبایــد از جــاى زانوهایــش پســت تر یــا بلندتــر از 
چهــار انگشــت بســته باشــد؛1

احتیــاط واجــب آن اســت کــه جــاى پیشــانی نمازگــزار از جــاى انگشــتان 
پایــش هــم پســت تر یــا بلندتــر از چهــار انگشــت بســته نباشــد.2

سر بردااتن از سجده

نمازگــزار بایــد بعــد از تمــام شــدن ذکــر ســجدۀ اول، بنشــیند تــا بــدن آرام 
گیــرد و دوبــاره بــه ســجده رود.3

اگــر پیشــانی بی اختیــار از جــاى ســجده بلنــد شــود، چنانچــه ممكــن باشــد 

بایــد نگــذارد دوبــاره به جــاى ســجده برســد، و ایــن یــک ســجده حســاب 

گفتــه باشــد یــا نــه و اگــر نتوانــد ســر را نگــه  می شــود، چــه ذکــر ســجده را 

دارد و بی اختیــار دوبــاره به جــاى ســجده برســد، بــا هــم یــک ســجده حســاب 
ــد.4 ــد بگوی ــه باشــد، بای ــر نگفت ــر ذک می شــود و اگ
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وظیفه�عاجز�از�سجده

1 -کســی کــه نمی توانــد پیشــانی را بــه زمیــن برســاند، بایــد بــه قــدرى کــه 

می توانــد خــم شــود و مهــر را برجــاى بلنــدى، مثــل بالــش بگــذارد و پیشــانی 

کــف  کــرده اســت؛ ولــی بایــد  کــه بگوینــد ســجده  را طــورى بــر آن بگــذارد 

1 - توضیح المسائل، م 1057.
2 - همان، م 1057.
3 - همان، م 1056.

4 - همــان، م 1071. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر ذکــر را نگفتــه باشــد بایــد دوبــاره بــه ســجده بــرود و 
هــر دو، یــک ســجده بــه حســاب می آیــد.
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دســت ها و زانوهــا و انگشــتان پــا را بــه طــور معمــول بــر زمیــن بگــذارد.1

2 -اگــر نمی توانــد خــم شــود، بایــد بــراى ســجده بنشــیند و بــا ســر اشــاره 

کنــد، ولــی احتیــاط واجــب آن اســت کــه مهــر را بــاال بیــاورد و پیشــانی را بــر 
آن بگــذارد.2
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سجدۀ�تالوت

1 -در چهــار ســورۀ قــرآن، آیــه ســجده دار وجــود دارد3 کــه اگــر انســان آن 

را بخوانــد یــا وقتــی کــه شــخص دیگــرى آن را می خوانــد بــه آن گــوش دهــد، 
بعــد از تمــام شــدن آن آیــه، بایــد فــورى ســجده کند.4

 2 -چنانچــه ســجده را فرامــوش کنــد، هــر وقــت یــادش آمــد بایــد ســجده 
کند.5

3 -اگــر انســان آیــۀ ســجده دار را از ضبــط صــوت بشــنود، الزم نیســت 
ســجده کنــد.6
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4 -اگــر آیــۀ ســجده از بلندگــو یــا رادیــو یــا تلویزیــون شــنیده شــود، چنانچــه 
صــداى انســان بــه صــورت زنــده پخــش می شــود، ســجده واجــب اســت.7

5 -بــرای ســجدۀ تــالوت، نمی تــوان بــر چیزهــاى خوراکــی و پوشــاکی 

1 - توضیح المسائل، م 1068.
2 - همان، م 106۹.

3 - سوره هاى فّصلت، سجده، نجم و علق.
4 - توضیح المسائل، م 10۹3.

5 - همان، م 10۹3.
6 - همان، م 10۹6.

7 - همــان، م 10۹6. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر آیــه ســجده را از ضبــط صــوت یــا رادیــو یــا تلویزیــون 
)چــه مســتقیم و چــه غیــر مســتقیم( بشــنود، ســجده واجــب می شــود.
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ســجده کــرد؛ ولــی مراعــات ســایر شــرایط ســجده، مثــل بــا وضــو یــا رو بــه قبلــه 
بــودن الزم نیســت.1

6 -گفتــن ذکــر در ایــن ســجده واجــب نیســت، بلكــه مســتحب و بهتــر 

اســت بگویــد:

ــُه  ــَه ِالّاَ الّل ــا، لا ِالـ ــا َو َتْصديًق ــُه  ايماًن ــَه ِالّاَ الّل ــا، لا ِالـ ــا َحّقً ــُه  َحّقً ــَه ِالّاَ الّل لا ِالـ
ــَتكِبًرا،  ــَتْنكًفا َو لا ُمْس ــا، لا ُمْس ــًدا َو ِرّقً ــا َرّبِ َتَعّبُ ــک ي ــَجْدُت  َل ــا، َس ــًة َو ِرّقً ُعُبوِدّيَ

ــٌف ُمْســَتجیٌر.2 ــٌد َذليــٌل خاِئ ــا َعْب ــْل َاَن َب
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تشّهد

1 -نمازگــزار در رکعــت دوم و رکعــت آخــر نمــاز، بایــد بعــد از ســجدۀ دوم 

بنشــیند و در حــال آرام بــودن بــدن، تشــهد بخوانــد، یعنــی بگویــد:

ــُدُه َو   َعْبـ
ً
ــدا ـ ــُد َاّنَ ُمحّمَ ــُه َو َاْشَهـ ــَدُه لا َشـريـــک َلـ ــُه َوْحـ ــَه ِالّاَ الّل ــُد َاْن لا ِالـ َاْشَهـ

ـــٍد.3 ـــٍد َو اِل ُمحّمَ َرُسـوُلـــُه َاّللُهـــّمَ َصـــّلِ َعلـــى ُمحّمَ
2 -اگــر نمازگــزار تشــّهد را فرامــوش کنــد و بایســتد و پیــش از رکــوع یــادش 

کــه تشــهد را نخوانــده، بایــد بنشــیند و تشــهد را بخوانــد و دوبــاره  بیایــد 

بایســتد و آنچــه بایــد در آن رکعــت خوانــده شــود، بخوانــد و نمــاز را تمــام 

کنــد و اگــر در رکــوع یــا بعــد از آن یــادش بیایــد، بایــد نمــاز را تمــام کنــد و بعــد 

ــاط واجــب دو ســجده ســهو  ــر احتی ــد و بناب از ســالم نمــاز، تشــهد را قضــا کن
بجــا آورد.4

1 - توضیح المســائل، م 10۹7. بــه فتــوا برخــی بایــد بــر چیــزی کــه  ســجده نمــاز بــر آن صحیــح بــوده، 
ســجده کــرد و همیــن طــور در  شــرطیت ســتر عــورت، غصبــی نبــودن مــكان و لبــاس و مســاوی بــودن مواضــع 

ســجده اختــالف اســت.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی سجدتی التالوة و الشكر، ص 178، م 7؛ توضیح المسائل، م 10۹۹.

3 - توضیح المسائل، م 1100.
4 - همــان، م 1102. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، در فــرض اول نیــز بایــد پــس از نمــاز دو ســجده ســهو 

بجــا آورد.
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سالم1

در رکعــت آخــر هــر نمــاز پــس از تشــهد بایــد ســالم دهــد و نمــاز را بــه 

پایــان ببــرد؛

بــر آن  از نمــاز و حــالل شــدن تمامــی منافیــات نمــاز متوقــف  خــروج 

ــذا نیــازی بــه گردانــدن صــورت بــه ســمت چــپ و راســت نیســت[  اســت؛2 ]ل
مقدار واجب سالم یكی از این دو جمله است:3

اِلِحيَن« لَاُم َعَلْيَنا َو َعلى ِعَباِد اهلِل الّصَ » َالّسَ
ــلَاُم َعَلْيُكــم« و بنابــر احتیــاط مســتحب » َو َرْحَمــُة اهلِل َو َبَرکاُتــه« را نیــز  » َالّسَ

بگویــد؛

مستحب است قبل از این دو سالم بگوید:

ِبُيّ َو َرْحَمُة اهلِل َو َبَرَکاُته« َها الَنّ لَاُم َعَلْيَك َاُيّ »َالَسّ
یعنی هر سه را بگوید.
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ترتیب

نمــاز پــس از نیــت بایــد بدیــن ترتیــب خوانــده شــود: تكبیــرة االحــرام، 

قرائــت، رکــوع، ســجود و در رکعــت دوم پــس از ســجود، تشــهد بخوانــد و در 

رکعــت آخــر، پــس از تشــهد، ســالم دهــد.

اگــر رکنــی از نمــاز را فرامــوش کنــد و رکــن بعــد از آن را بجــا آورد؛ مثــاًل 
پیــش از آن کــه رکــوع کنــد، دو ســجده نمایــد، نمــاز باطــل اســت.4

1 - توضیح المسائل، م 1105.
2 - تحریر الوسیله، ج1 ،ص181 ، م1.

3 - برخــی معتقدنــد گفتن»الســالم علینــا و علــی عبــاد اهلل الصالحیــن« بــه تنهایــی کافــی نمی باشــد و بایــد 
بــا »الســالم علیكــم و رحمــة اهلل و برکاتــه« همــراه شــود.

4 - توضیح المسائل، م 110۹.
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اگــر رکنــی را فرامــوش کنــد و چیــزی را کــه بعــد از آن بــوده و رکــن نیســت 

بجــا آورد، مثــاًل پیــش از آن کــه دو ســجده کنــد تشــهد بخوانــد، بایــد رکــن را 
به جــا آورد و آنچــه را کــه بــه اشــتباه پیــش از آن خوانــده دوبــاره بخوانــد.1
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اگــر چیــزی را کــه رکــن نیســت فرامــوش کنــد و رکــن بعــد از آن را بجــا آورد؛ 
مثــاًل حمــد را فرامــوش کنــد و مشــغول رکــوع شــود، نمــازش صحیح اســت. 2

مواالت
ــر رکنــی نمــاز اســت. مــواالت یعنــی پشــت  مــواالت یكــی از واجبــات غی

ســرهم بــودن اجــزاى نمــاز و فاصلــه نینداختــن بیــن آن هــا.

اگر به قدرى بین اجزاى نماز فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند، 
نمازش باطل است.3

را  مــواالت  بــزرگ،  رکــوع و ســجود و خوانــدن ســوره هاى  طــول دادن 
نمی زنــد.4 به هــم 
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قنوت

1-در موارد زیر خواندن قنوت مستحب است:
 در رکعت دوم نمازهاى يومّيه، بعد از حمد و سوره؛    
در نمــاز جمعــه، در هــر رکعــت یــک قنــوت )در رکعــت اول قبــل از رکــوع     

و رکعــت دوم بعــد از رکــوع(؛
 در نماز آیات، پنج قنوت ؛    

1 - توضیح المسائل، م 1110.
2 - همان، م 1111.
3 - همان، م 1114.
4 - همان، م 1116. 
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 در نمــاز عيــد فطــر و قربــان، در رکعــت اّول پنــج قنــوت و در رکعــت دّوم     
چهــار قنــوت؛

    .
 در نماز یک رکعتى وتر ، خواندن قنوت پيش از رکوع1
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اگــر چــه یــک  یــا ذکــرى را می توانــد بگویــد،  2 -در قنــوت، هــر دعــا 

ْنيــا  نــا ٰاِتنــا فِى الّدُ »ُســْبحاَن الّلــِه« باشــد و می توانــد ایــن دعــا را بخوانــد:» َرّبَ
ــار«.2 الّنَ َعــذاَب  ِقنــا  َو  َحَســَنًة  فِى الآِخــَرِة  َو  َحَســَنًة 

3 -هنــگام قنــوت، بنابــر احتیــاط واجــب بایــد دســت ها را بلنــد کنــد و 

مســتحب اســت دســت ها را تــا مقابــل صــورت بــاال آورد و کــف دســت ها رو 
بــه آســمان باشــد.3
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تعقیب نماز

مســتحب اســت انســان پــس از نمــاز مشــغول تعقیــب شــود؛ یعنــی ذکــر و 

دعــا و قــرآن بخوانــد.

1 -بهتر است در حال تعقیب رو به قبله باشد.

2 -الزم نیســت تعقیــب بــه عربــی باشــد، ولــی بهتــر اســت آنچــه را کــه در 

کتاب هــاى دعــا دســتور داده انــد بخوانــد.

3 -گفتــن تســبیح حضــرت زهــرا؟اهس؟ یعنــی 34 مرتبــه »َالّلــُه  َاكَبــر« و 33 
مرتبــه »َالحمُدلّلــه « و 33 مرتبــه »ُســْبحاَن الّلــه « مســتحب اســت.4

1 - توضیح المسائل، م 1117 و م 1512.
2 - همان، م 111۹.
3 - همان، م 1118.
4 - همان، م 1122.
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شک در نماز

شک�در�اجزاء
الف: اک در انجام جزء

1- اگــر نمازگــزار در بجــا آوردن جزئــی از نمــاز خــود )چــه نمــاز واجــب و 

چــه نمــاز مســتحب( شــک کنــد:
 جــزء بعــدى را شــروع نکــرده اســت )هنــوز از محــل آن جــزء نگذشــته     

اســت( پــس بایــد آن را بجــا آورد؛
گذشــته اســت( پــس نبایــد      کــرده اســت ) محــل آن  جــزء بعــدى را شــروع 

بــه چنيــن شــکى اعتنــا  شــود و بایــد نمــاز را ادامــه داد.
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ــک  ــه ی ــد ک ــه تشــهد، شــک کن ــل از شــروع ب ــس از ســجده و قب ــر پ 2- اگ

ســجده بجــا آورده اســت یــا دو ســجده، بایــد یــک ســجده دیگــر بجــا آوَرد ولــی 

اگــر تشــهد را شــروع کــرده باشــد، الزم نیســت ســجدۀ دیگــرى انجــام دهــد و 
نمــاز صحیــح اســت.1

ــه  ــه، ب ــا ن ــرده ی ــه رکــوع ک ــد ک ــه ســجده شــک کن ــن ب ــگام رفت ــر هن 3- اگ
ــد.2 ــا نكن شــک خــود اعتن

4- اگــر در حــال برخاســتن شــک کنــد کــه ســجده را بجــا آورده یــا نــه، بایــد 

ــا نــه، بــه شــک  ــی اگــر شــک کنــد تشــهد بجــا آورده ی برگــردد و بجــا آوَرد؛ ول
خــود اعتنــا نكنــد.3

1 - تحریرالوسیله، ج 1 ص 187 تا 1۹5؛ توضیح المسائل، م 1168.
2 - توضیح المسائل، م 1171.

3 - همان، م 1172.
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ب: اک در صحت جزء

1- اگــر نمازگــزار در صّحــت جزئــی از نمــاز شــک کنــد، یعنــی نمی دانــد 

جزئــی کــه بجــا آورده، صحیــح انجــام شــده یــا نــه، بنــا می گــذارد بــر صحیــح 

ــح اســت. ــودن آن و نمــاز را ادامــه می دهــد و صحی ب

2- اگــر در صّحــت کلمــه یــا آیــه اى کــه خوانــده اســت شــک کنــد، بــه شــک 
خــود اعتنــا نمی کنــد.1

شک�در�رکعات

1- اگــر نمازگــزار در رکعــات نمــاز مســتحب شــک کنــد، ماننــد وظیفــه اى 
ــد.2 ــه می شــود عمــل می کن ــراى کثیرالشــک گفت ــه ب ک
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2- نمازگــزار هنــگام شــک در رکعــات نمــاز واجــب خــود بایــد مطابــق 

کنــد. گفتــه می شــود عمــل  کــه در ذیــل  دســتورهایی 

شک  ُمبطل 

1- در برخــی مــوارد، اگــر انســان در تعــداد رکعت هــای نمــاز شــک کنــد، 

نمــازش باطــل اســت و ازجملــه آن هــا:
شــک در تعــداد رکعــات نمازهــاى دو رکعتــى؛ مثــل نمــاز صبــح و نمــاز     

مســافر؛
شک در تعداد رکعات نماز مغرب؛    
شک بين یک و بيشتر از یک.    

1 - توضیح المسائل، م 1172.
2 - همان، م 11۹3 و 11۹5.



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام106

142 

شک بین دو و بیشتر از آن، پیش از تمام شدن دو سجده.
نداند چند رکعت خوانده است؛    
شک بين 2 و 5،    3 و 6،    4 و 6. 1    

آیــد،  پیــش  نمازگــزار  بــراى  باطل کننــده  شــک هاى  از  یكــی  اگــر   -2

کنــد و چیــزى یــادش  نمی توانــد نمــاز را به هــم بزنــد ولــی اگــر قــدرى فكــر 
نیایــد و شــک از بیــن نــرود، بــه هــم زدن نمــاز مانعــی نــدارد.2
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شک  غير ُمبطل 

1- در برخــی مــوارد، اگــر نمازگــزار در تعــداد رکعت هــای نمــاز شــک کنــد، 

نمــازش باطــل نیســت و نبایــد نمــاز را بشــكند، بلكــه بایــد مطابــق وظیفــه اش 

عمــل کنــد و اگــر نمــاز را بــه هــم بزنــد، معصیــت کــرده اســت.3 و ازجملــه 
آن هــا:4
شک بين 2 و 3 بعد از سجدۀ دوم؛    
شک بين 2 و 4 بعد از سجدۀ دوم؛    
شک بين 3 و 4 در هر حال.     

ــرای نمازگــزار پیــش آیــد، بایــد طبــق توضیــح  اگــر یكــی از ایــن شــک ها ب

جــدول صفحــه بعــد عمــل کنــد و نمــاز صحیــح اســت.

1 - توضیح المســائل، م 1165. چنانچــه شــک بیــن 4 و 6 پیــش آیــد، بــه فتــواى برخــی از فقهــا، بنابــر 
ــد. ــد و مجــددا بخوان ــد نمــاز را تمــام کن ــاط بای احتی

2 - همان، م 1166.

3 - همان، م 2000.

4 - همان، م 11۹۹.
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وظیفه نمازگزارشک

بین دو و سه

گذاشــته و یــک رکعــت دیگــر  بنــا را بــر ســه 
ــد و پــس از ســالم یــک رکعــت نمــاز  می خوان
نشســته  رکعــت  دو  یــا  ایســتاده  احتیــاط 

نــد. می خوا

بین دو و چهار
بنــا را بــر چهــار مــی گــذارد و نمــاز را تمــام مــی 
کنــد و بعــد از نمــاز، دورکعــت نمــاز احتیــاط 

ــد. ایســتاده می خوان

بین سه و چهار
بنــا را بــر چهــار مــی گــذارد و نمــاز را تمــام مــی 
کنــد و بعــد از نمــاز یــک رکعــت نمــاز احتیــاط 

ایســتاده یــا دو رکعــت نشســته می خوانــد.
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2 -اگــر یكــی از شــک هاى غیرُمبطــل پیــش آیــد، بایــد مقــدارى فكــر کنــد، 
پــس اگــر یقیــن یــا گمــان بــه یــک طــرف پیــدا کــرد همــان طــرف را می گیــرد و 

نمــاز را تمــام می کنــد؛ وگرنــه بــه دســتورهایی کــه گفتــه شــد عمــل می کنــد.1
ــر بیشــتر گذاشــت، مگــر آنكــه  ــا را ب ــد بن 3 -در شــک هاى غیرُمبطــل، بای
یكــی از اطــراف شــک، از چهــار گذشــته باشــد؛ مثــاًل در شــک بیــن 4 و 5 بنابــر 

بیشــتر گذاشــته نمی شــود.2
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نماز احتياط

ــر ایــن  ــی نمــاز اســت، بناب ــران کمبــود احتمال ــراى جب 1- نمــاز احتیــاط، ب
ــود، یــک رکعــت اســت، یــک رکعــت  ــه احتمــال کمب ــن 3 و 4، ک در شــک بی
نمــاز احتیــاط الزم اســت ولــی در شــک بیــن 2 و 4، دو رکعــت نمــاز احتیــاط 

الزم اســت.3
2- تفاوت نماز احتیاط با نمازهاى دیگر:

نّيت آن را نباید به زبان آورد؛    
سوره و قنوت ندارد؛ )هرچند دو رکعتى باشد(    
حمــن الّرحيــم.      ســورۀ حمــد بایــد آهســته خوانــده شــود حّتــى بســم اهّلِل الّرَ

)بنابــر احتيــاط واجــب(4
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که نماز احتیاط واجب می شود، مثل شک بین 3 و 4،  3- در مواردى 

نمازگزار باید بعد از سالم نماز، پیش از به هم خوردن صورت نماز یا انجام 

1 - توضیح المسائل، م1201.
2 - همان، م 11۹2.
3 - همان، م 11۹۹.
4 - همان، م 1215.
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دادن ُمبطلی، برخیزد و بدون اذان و اقامه، تكبیر بگوید و نماز احتیاط را 
بخواند.1

4- اگــر یــک رکعــت نمــاز احتیــاط، واجــب باشــد، پــس از ســجده ها، 
تشــهد می خوانــد و ســالم می دهــد و اگــر دو رکعــت واجــب شــده باشــد، 
نبایــد در رکعــت اول تشــهد و ســالم بخوانــد، بلكــه بایــد یــک رکعــت دیگــر 
هــم )بــدون تكبیرة اإلحــرام( بخوانــد و در پایــان رکعــت دوم، تشــهد خوانــده، 

ســالم دهــد.2
5- در مــواردى کــه یــک رکعــت نمــاز احتیــاط واجــب اســت، می تــوان 

به جــاى آن، دو رکعــت نشســته خوانــد.3
کــه دو رکعــت نمــاز احتیــاط واجــب اســت، نمی تــوان  6- در مــواردى 

به جــاى آن، چهــار رکعــت نشســته خوانــد.4
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اک پس از سالم نماز

1 -اگــر پــس از ســالم نمــاز شــک کنــد کــه نمــازش صحیــح بــوده یــا نــه؛ مثــاًل 

ــا پــس از  ــا دو ســجده، ی شــک کنــد در رکعــت دوم یــک ســجده بجــا آورده ی

ســالم نمــاز چهــار رکعتــی شــک کنــد چهــار رکعــت خوانــده یــا پنــج رکعــت، بــه 
شــک خــود اعتنــا نمی کنــد و الزم نیســت نمــاز را دوبــاره بخوانــد.5

2 -اگــر پــس از ســالم شــک کنــد و دو طــرف شــک باطــل باشــد؛ مثــل آنكــه 

شــک کنــد نمــاز چهــار رکعتــی را ســه رکعــت خوانــده یــا پنــج رکعــت، نمــازش 
باطــل اســت.6

1 - تحریرالوسیله، القول فی رکعات االحتیاط، ص210، م 1 و 2.
2 - توضیح المسائل، م 1215 و 1216.

3 - همان، م 11۹۹.

4 - همان، م 11۹۹.
5 - همان، م 117۹.
6 -همان، م 117۹.



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام110

148 

کثیر�الّشک 

کثیرالّشــک کســی اســت کــه در یــک نمــاز، ســه مرتبــه شــک کنــد، یــا در ســه 

نمــاز  پشــت ســر هــم، مثــاًل در نمــاز صبــح، ظهــر و عصــر، شــک کنــد.
کثیر الشک در رکعات

 وظیفه کثیر الشک در رکعات نماز، بدین شرح است:1
گــر طــرِف بيشــتِر شــک، نمــاز را باطــل نمى کنــد؛ بنــا را بــر بيشــتر مى گــذارد      ا

مثــل شــک بيــن ســه و چهــار در نمــاز هــای چهــار رکعتــى، برایــش پيــش 
مى آیــد: بنــا را بــر بيشــتر مى گــذارد؛

کمتــر مى گــذارد؛      گــر طــرِف بيشــتِر شــک، نمــاز را باطــل مى کنــد، بنــا را بــر  ا
مثــًا در شــک بيــن چهــار و پنــج، بنــا را بــر چهــار مى گــذارد.
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کثیر الشک در اجزاء

وظیفه کثیر الشک در اجزاء نماز، بدین شرح است:
گــر انجــام دادن آن جــزء، نمــاز را باطــل  نمى کنــد، بایــد بنــا را بــر بجــا       ا

آوردن آن بگــذارد؛ مثــًا در بجــا آوردن یــک ســجده یــا دو ســجده، شــک 
ــر انجــام دادن دو ســجده مى گــذارد؛ ــا را ب کنــد بن

گــر انجــام دادن آن جــزء، نمــاز را باطــل مى کنــد، بایــد بنــا را بــر بجــا      ا
نيــاوردن آن بگــذارد ؛ مثــًا در بجــا آوردن یــک رکــوع یــا دو رکــوع شــک 

کنــد بایــد بنــا را بــر انجــام یــک رکــوع بگــذارد.2

1 - توضیح المسائل، م 1184.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی الشكوک التی ال اعتبار بها، ص 207؛ توضیح المسائل، م 1185.
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شک�در�اصل�نماز1

1- اگــر نمازگــزار پیــش از گذشــتن وقــت، شــک کنــد نمــاز خوانــده یــا نــه 
بایــد نمــاز را بخوانــد.

2- اگر پس از گذشتن وقت شک کند، الزم نیست آن نماز را بخواند.
3- اگــر نمازگــزار در صّحــت نمــاز خوانــده شــده شــک کنــد، اعتنــا نمی کنــد 
و خوانــدن دوبــارۀ نمــاز الزم نیســت، چــه پیــش از گذشــتن وقــت نمــاز باشــد 

یــا پــس از آن. 
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شک�امام�و�مأموم
کنــد )خــواه در اجــزاء یــا   در نمــاز جماعــت اگــر امــام جماعــت شــک 
در رکعــات( ولــی مأمــوم شــک نداشــته باشــد و مثــاًل بــا بلنــد گفتــن ذکــرى 
امــام را مّطلــع کنــد، امــام جماعــت بــه شــک خــود اعتنــا نمی کنــد و همچنیــن 
اگــر مأمــوم شــک کنــد ولــی امــام جماعــت شــک نداشــته باشــد، هماننــد امــام 

جماعــت، عمــل می کنــد و صحیــح اســت.2
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سجدۀ سهو

1 -در مــواردى کــه ســجدۀ ســهو واجــب می شــود، بایــد بعــد از ســالم نمــاز، 
ــٍد« و  ــٍد َو آِل ُمَحّمَ بــه ســجده رود و بگویــد: »ِبْســِم الّله  َو ِبالّلــِه  َاّللُهــَم َصــّلِ َعلــى ُمَحّمَ
ِبّیُ َو َرْحَمــُة الّلــِه َو َبَرکاُتُه«  َها الّنَ ــلاُم َعَلْيک َاّيُ بهتر اســت بگوید:»ِبْســِم الّلِه َو ِبالّلِه َالّسَ
و بعــد بنشــیند و دوبــاره بــه ســجده رود و یكــی از ذکرهــاى بــاال را بگوید، ســپس 

بنشیند و تشهد و سالم را بجا آورد.3

1 - تحریرالوسیله، ج1 کتاب الصلوة القول فی الشک، ص 1۹8 تا 206.
2 - همان،م 1185.
3 - همان، م 1250.



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام112

2 -بــراى ســجدۀ ســهو، گفتــن تكبیرة اإلحــرام واجــب نیســت، ولــی بنابــر 
احتیــاط مســتحب تكبیــرة اإلحــرام را بگویــد.1
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 موارد سجدۀ سهو
2

واجب

 حرف بزند.
ً
1-در بین نماز سهوا

2 -یک سجده را فراموش کند و در رکوع رکعت بعد، 
یا پس از آن یادش بیاید.

3 -در نماز چهار رکعتی، شک بین 4 و 5 در حالت 
نشسته یا 5 و 6 در حالت ایستاده پیش آید.3

احتیاط واجب
1-سالم بی جا؛ مثاًل در رکعت سوم نماز چهار 

 سالم بدهد.
ً
رکعتی سهوا

2 -تشهد را فراموش کند.

گفتــه   احتیــاط مســتحب:  مقــدارى از ســالم واجــب نمــاز، بی جــا 
شــود.3

154 

احکام سجدۀ سهو

1 -اگــر چیــزى را کــه غلــط خوانــده دوبــاره صحیــح بخوانــد، ســجدۀ ســهو 
واجــب نیســت.4

 مدتــی حــرف بزنــد و تمــام آن یــک مرتبــه حســاب 
ً
2 -اگــر در نمــاز ســهوا

1 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی سجود السهو، ص 214، م 5.
2 - یــادآورى می شــود اگــر در حالــت ایســتاده، شــک بیــن 5 و 6 پیــش آیــد، نمازگــزار بایــد بــدون رکــوع 

بنشــیند کــه در ایــن صــورت بــه شــک بیــن 4 و 5 در حالــت نشســته برگشــت می کنــد.
3 - توضیح المســائل، م 1236 و 1242. برخــی از فقهــا، مــوارد ســجده ســهو را بیشــتر از ایــن می داننــد؛ 

مثــاًل بــراى قیــام بی جــا ســجده ســهو را واجــب می داننــد.
4 - همان، م 123۹.
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شــود، دو ســجده ســهو کافــی اســت.1

 
ً
3 - بطــور کلــی ســجده ســهو، بــرای مــواردی اســت کــه احتمــال دارد، ســهوا

چیــزی در نمــاز زیــاد شــده باشــد. مثــل شــک بیــن 4 و 5 بعــد از ســجده دوم.
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فراموشی اجزاى نماز

 تــرک کنــد، نمــاز باطــل اســت 
ً
1 -اگــر یكــی از اجــزاى واجــب نمــاز را عمــدا

 تــرک شــود، نمــاز باطــل نمی شــود و قضــا کــردن 
ً
و اگــر واجبــات غیــر رکنــی ســهوا

 تــرک شــده باشــد.2
ً
آن الزم نیســت، بــه جــز تشــهد و یــک ســجده کــه ســهوا

2 -اگــر نمازگــزار، ســجده یــا تشــهد را فرامــوش کند، بنابــر احتیاط واجب، 

پــس از ســالم نمــاز و پیــش از به هــم خــوردن صــورت نمــاز، بایــد قضــاى آن را 
بجــا آورد و ســپس ســجده ســهو را انجــام دهــد.3
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3 -اگــر بیــن نمــاز و قضــاى تشــهد یــا ســجده، کارى کنــد کــه عمــدى و 

ســهوى آن، نمــاز را باطــل می کنــد؛ مثــاًل پشــت بــه قبلــه کنــد، بایــد قضــاى 
ســجده را بجــا آورد و نمــازش صحیــح اســت.4

4 -کســی کــه بایــد ســجده یــا تشــهد را قضــا کنــد، اگــر بــراى کار دیگــرى 

ــا  ــد بعــد از نمــاز، ســجده ی ــر او واجــب شــده باشــد، بای هــم ســجدۀ ســهو ب
ــد، بعــد ســجدۀ ســهو را بجــا آورد.5 تشــهد را قضــا کن

1 - توضیح المسائل، م 1240.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی االجزاء المنسّیة، ص 212، م 1.

3 - همان.
4 - توضیح المسائل، م 1255.

5 - همان، م 1261.
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ُمبِطالت نماز

1 -اگــر در بیــن نمــاز، یكــی از شــرایط صحیــح بــودن آن از بیــن بــرود، نمــاز 
باطــل می شــود؛ مثــاًل در بیــن نمــاز بفهمــد مكانــش غصبــی اســت.1

 2 -اگــر در بیــن نمــاز، وضــو باطــل شــود یــا یكــی از موجبــات غســل پیــش 
آیــد، نمــاز باطــل اســت.2
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گفتن سخن�

 کلمــه اى بگویــد و بخواهــد مطلبــی را بفهمانــد، 
ً
1 -اگــر نمازگــزار عمــدا

نمــازش باطــل اســت، اگرچــه آن کلمــه معنایــی نداشــته باشــد یــا یــک حــرف 
باشــد.3

ــی گفتــن »آخ«  ــد ول 2 -ســرفه و آروغ و آه کشــیدن نمــاز را باطــل نمی کن

ــر عمــدى باشــد نمــاز را باطــل  ــه دو حــرف دارد، اگ ــد این هــا ک و »آه« و مانن
می کنــد.4
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وجوب جواب سالم در نماز

1 -در نمــاز نبایــد بــه کســی ســالم کــرد، ولــی اگــر کســی بــه نمازگــزار ســالم 

کنــد، جــواب او واجــب اســت و بایــد »ســالم« را مقــدم بــدارد؛ مثــاًل بگویــد: 

1 - توضیح المسائل، م 1126.
2 - همان.

3 - همــان، ص 154. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر کلمــه معنــادار باشــد، هرچنــد نخواهــد مطلبــی را 
بفهمانــد، نمــاز باطــل اســت.

4 - همان، م 1133.
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ــلام« بگویــد.1 »َســلاٌم َعلْيــک« یــا »َســلاٌم َعَليكــْم« و نبایــد »َعَلْيكــُم الّسَ
2 -اگــر کلمــه اى را بــه قصــد ذکــر بگویــد؛ مثــاًل بگویــد: »َالّلــُه  َاكَبــر« و در 

موقــع گفتــن آن، صــدا را بلنــد کنــد کــه چیــزى را بــه دیگــرى بفهمانــد اشــكال 

ــد، اگرچــه  ــد بگوی ــه کســی بفهمان ــزى ب ــه قصــد اینكــه چی ــر ب ــی اگ ــدارد ول ن

ــر  ــر هــم داشــته باشــد، نمــاز باطــل می شــود، چــون قصــد اصلــی غی قصــد ذک
ذکــر اســت و قصــد ذکــر فــرع بــر آن می باشــد.2
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گریستن خندیدن�و�

1- خندۀ عمدى و باصدا نماز را باطل می کند.

2 -لبخند زدن نماز را باطل نمی کند.

 بــا صــدا گریــه کنــد نمــازش باطــل 
ً
3 -اگــر نمازگــزار بــراى کار دنیــا عمــدا

می شــود.

4 -گریــۀ بی صــدا و گریــه از تــرس خــدا یــا بــراى آخــرت -هرچنــد بــا صــدا 
باشــد -نمــاز را باطــل نمی کنــد.3
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�قبـله�برگرداندن رو�از

کــه   روى خــود را از قبلــه برگردانــد، بــه طــورى 
ً
1 -اگــر نمازگــزار عمــدا

نگوینــد رو بــه قبلــه اســت، نمــازش باطــل می شــود.

 تمــام صــورت را بــه طــرف راســت یــا چــپ قبلــه برگردانــد، 
ً
2 -اگــر ســهوا

1 -توضیح المســائل، م 1137. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، در پاســخ ســالم بایــد همــان طــور کــه ســالم 
ــرده جــواب بدهــد. ک
2 - همان، م 1134.

ــا  ــراى کار دنی ــه ب 3 - همــان، ص 156 هفتــم و هشــتم از مبطــالت نمــاز. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، گری
هرچنــد بی صــدا باشــد، نمــاز را باطــل می کنــد.
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ــا  ــه طــرف راســت ی ــر ب ــی اگ ــد. ول ــاره بخوان ــاط واجــب نمــاز را دوب ــه احتی ب
چــپ قبلــه نرســیده اســت، نمــاز صحیــح اســت.1
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برهم�زدِن�صورِت�نماز

1 -اگــر در بیــن نمــاز، کارى کنــد کــه صــورت نمــاز را بــر هــم زنــد؛ مثــل 

دســت زدن، بــه هــوا پریــدن و ماننــد اینهــا، هرچنــد از روى فراموشــی باشــد، 
نمــاز باطــل می شــود.2

ــد نمــاز می خوانــد،  ــد کــه نگوین ــه قــدرى ســاکت بمان 2 -اگــر نمازگــزار ب
نمــازش باطــل می شــود.3

3 -رهــا کــردن نمــاز واجــب )شكســتن نمــاز( حــرام اســت مگــر در حــال 
ناچــارى؛ مثــل اینكــه اگــر نمــاز را رهــا نكنــد مــال و جانــش در خطــر باشــد.4
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شکستن نماز برای َادای بدهی

بــراى  نمــاز،  بــر هــم زدن و رهاکــردن  نمــاز واجــب، یعنــی   شكســتن 
5 نــدارد:  اشــكال  ایــن شــرایط  بــا  پرداخــت بدهــی 

طلبکار، طلب خود را بخواهد؛    
وقــت نمــاز تنــگ نباشــد؛ یعنــى بتوانــد پــس از پرداخــت بدهــى، نمــاز را     

در وقــِت آن بخوانــد؛
در بين نماز نتواند بدهى را بپردازد.    

1 - توضیح المسائل، م 1131.
2 - همان، ص 156، نهم از مبطالت نماز.

3 - همان، م 1152.

4 - همان، م 115۹.
5 - همان، م 1161.
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مکروهات نماز

گذاشتن چشم ها؛     برهم 
کردن با انگشتان و دست ها؛     بازى 
ــراى شــنيدن حــرف      ــر، ب ــا ذک ــا ســوره ی ــدن حمــد ی ســکوت هنــگام خوان

ــى؛ کس
که خضوع و خشوع را از بين ببرد؛     کارى  هر 
ــاد      ی ــر ز گ کــم. )ا ــه مقــدار  ــا چــپ ب ــه طــرف راســت ی گردانيــدن صــورت ب

باشــد نمــاز باطــل مى شــود(1
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نماز مسافر

کــه خواهــد آمــد، نمازهــاى چهــار  انســان بایــد در ســفر، بــا شــرایطی 
آورد:2 بجــا  )یعنــی شكســته(  رکعــت  دو  را  رکعتــی 
1 -سفر او کمتر از هشت فرسِخ شرعی3 نباشد.

2-از اّول مسافرت، قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد.
3- به حّد ترّخص برسد.

4-در بین راه، پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برنگردد.
5- نخواهــد پیــش از رســیدن بــه هشــت فرســخ از وطــن خــود بگــذرد یــا 

ده روز یــا بیشــتر در جایــی بمانــد.
6- برای کار حرام سفر نكند و خود سفر هم حرام نباشد.

7- بیابانگرد نباشد.

8- شغل او مسافرت نباشد.

1 - توضیح المسائل، م 1157.
2 - همان، نماز مسافر .

3 - هشت فرسخ شرعی تقریبا 45 کیلومتر است و برخی از فقها، کمتر از این مقدار دانسته اند.
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پیمودن هشت فرسخ

ــر از هشــت فرســخ  اگــر بــه جایــی مــی رود کــه دو راه دارد، یــک راه کمت

ــر از راهــی کــه هشــت فرســخ  ــا بیشــتر، اگ اســت و راه دیگــر هشــت فرســخ ی

اســت بــرود، بایــد نمــاز را شكســته بخوانــد و اگــر از راهــی کــه هشــت فرســخ 
نیســت بــرود، بایــد نمــاز را چهــار رکعتــی بخوانــد.1

قصد سفر

1- اگــر انســان از ابتــدا قصــد مســافرت هشــت فرســخ نداشــته باشــد و بــه 

جایــی مســافرت کنــد کــه کمتــر از هشــت فرســخ اســت و بعــد از رســیدن بــه 

آنجــا، تصمیــم بگیــرد کــه ســفر را ادامــه دهــد، پــس اگــر بخواهــد:
هشــت فرســخ دیگــر بــرود یــا چهــار فرســخ بــرود و برگــردد، و مجمــوِع رفــت     

و برگشــت، کمتــر از هشــت فرســخ نباشــد، بایــد نمــاز را شکســته بخوانــد؛
کــه بــا مقــدار راِه آمــده، هشــت فرســخ مى شــود و خــود      بــه جايــى بــرود 

بــه تنهايــى هشــت فرســخ نيســت، چــون از اّول قصــد هشــت فرســخ را 
نداشــته، نمــازش تمــام اســت.2
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2- کســی کــه در ســفر، بــه اختیــار دیگــرى اســت، ماننــد فرزنــد کــه همــراه 

پــدر و مــادر بــه ســفر مــی رود یــا ســربازى کــه بــا فرمانــده اســت، چنانچــه بداند 
ســفر او هشــت فرســخ اســت، بایــد نمــاز را شكســته بخوانــد.3

ص
ُ

َحّد َتَرّخ

ــص بایــد نمــاز را شكســته بخوانــد؛ حــّد 
ُ

مســافر بــا رســیدن بــه حــّد َتَرّخ

ترّخــص فاصلــه اى اســت کــه دیوارهــاى محــل شــروع ســفر دیــده نمی شــود و 

1 - توضیح المسائل، م 127۹.
2 - همان، نماز مسافر، شرط دوم.

3 - همان، م 1284.
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اذان آنجــا هــم شــنیده نمی شــود؛1 بنابرایــن اگــر پیــش از رســیدن بــه ایــن حــّد 
بخواهــد نمــاز بخوانــد، شكســته نیســت.2
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قواطع سفر

اگــر مســافر پیــش از رســیدن بــه هشــت فرســخ، از وطــن خــود می گــذرد، 

یــا ده روز یــا بیشــتر در جایــی بمانــد، بایــد نمــاز را کامــل بخوانــد؛ مثــاًل از 

وطــن خــود بــه شــهر یــا روســتایی در 30 کیلومتــرى مــی رود و تصمیــم دارد ده 
روز یــا بیشــتر در آنجــا بمانــد.3

سفر حرام

1 -اگــر ســفر، بــه خــودى خــود حــرام باشــد؛ مثــل فــرار از جبهــۀ جهــاد، یــا 

بــراى کار حــرام باشــد؛ ماننــد ســفر بــراى ســتم بــه دیگــران، در چنیــن ســفرى 
نمــاز تمــام اســت.4

2 -کســی کــه ســفر او حــرام نیســت و بــراى کار حــرام هــم ســفر نمی کنــد، 

کنــد، بایــد نمــاز را  اگرچــه در ســفر،  معصیتــی انجــام دهــد؛ مثــاًل غیبــت 
شكســته بخوانــد.5
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سفر اغلا

ــده  ــوان و رانن ــان، مل ــد خلب 1 -کســی کــه شــغل او مســافرت اســت، مانن

بــرون شــهری، یــا شــغل او در ســفر اســت، مثــل میهمانــدار هواپیمــا و قطــار، 

1 - حدود 1350 متر است.
2 - توضیح المســائل، نمــاز مســافر، شــرط هشــتم. در تعییــن حــّد ترخــص نظــرات فقهــا، متفــاوت اســت؛ 
برخــی ندیــدن دیوارهــا را کافــی می داننــد و برخــی دیگــر دیــدن یــا ندیــدن دیوارهــا را مؤثــر نمی داننــد، 

بلكــه ندیــدن کســی کــه بــه مســافرت مــی رود مــالک اســت.
3 - همان، نماز مسافر، شرط چهارم.
4 - همان، نماز مسافر، شرط پنجم.

5 - همان، م 12۹6.
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در ســفرهایی کــه شــغل اوســت بایــد در غیــر ســفر اّول نمــاز را تمــام بخوانــد، 
ولــی در ســفر اّول، هرچنــد طــول بكشــد، نمــازش شكســته اســت.1

2 -کســی کــه شــغلش مســافرت اســت، اگــر بــراى کار دیگــرى؛ مثــاًل بــراى 
زیــارت یــا حــج مســافرت کنــد، بایــد نمــاز را شكســته بخوانــد ولــی اگــر مثــاًل 
راننــده، مســافران را می بــرد و کرایــه می گیــرد و خــودش نیــز زیــارت می کنــد، 

بایــد نمــازش را تمــام بخوانــد.2
3 -کســی کــه شــغلش مســافرت اســت، اگــر ده روز یــا بیشــتر در وطــن 
یــا غیــر وطــن بمانــد، بایــد در ســفر اّولــی کــه بعــد از ده روز مــی رود، نمــاز را 

ــد.3 شكســته  بخوان
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قضاى نماز

انســان بایــد نمازهــاى واجــب را در وقــت خــود بخوانــد و چنانچــه در آن 

وقــت، نمــاز خوانــده نشــود، بایــد آن نمــاز را بــه نّیــت قضــا بجــا آورد.

1 -در دو مورد بجا آوردن قضاى نماز واجب است:
نماز واجب را در وقت آن نخوانده باشد؛    
که خوانده، باطل بوده است.4     بعد از وقت متوجه شود نمازى 

2 -کســی کــه نمــاز قضــا دارد، نبایــد در خوانــدن آن کوتاهــی کنــد، ولــی 
واجــب نیســت فــورى آن را بجــا آورد.5

1 - توضیح المســائل، نمــاز مســافر، شــرط هفتــم. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، افــرادى کــه بــراى شغلشــان 
مســافرت می رونــد، -هرچنــد شغلشــان ســفر نباشــد -ماننــد کســی کــه محــل کارش در فاصلــه چهــار فرســخ 
یــا بیشــتر اســت و هــر روز بــراى کار بــه آنجــا مــی رود و برمی گــردد، نمــازش در ایــن ســفرها تمــام اســت. و 

برخــی دیگــر نمــاز کســی را کــه زیــاد بــه ســفر مــی رود، هرچنــد بــراى کار نباشــد تمــام می داننــد.
2 - همان، م 1307.

3 - همان، م 1312 و 1313.
4 - توضیح المسائل، م 1370، 1371.

5 - توضیح المســائل، م 1372. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر یــک یــا دو نمــاز پیــش از نمــاز همــان روز 
باشــد احتیــاط آن اســت کــه اول نمــاز قضــا را بجــا آورد.
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3 -قضــاى نمازهــاى یومّیــه الزم نیســت بــه ترتیــب خوانــده شــود؛ مثــاًل 

کســی کــه یــک روز نمــاز عصــر و روز بعــد نمــاز ظهــر را نخوانــده، الزم نیســت 

ــی در نمازهایــی کــه  اّول نمــاز عصــر و بعــد از آن نمــاز ظهــر را قضــا کنــد. ول

اداى آن هــا بایــد بــه ترتیــب خوانــده شــود؛ مثــل نمــاز ظهــر و عصــر یــک روز، 
بایــد قضــاى آن را نیــز بــه  ترتیــب بجــا آورد.1

4 -نمــاز قضــا را بــا جماعــت می تــوان خوانــد؛ چــه نمــاز امــام جماعــت 

اداء باشــد و چــه قضــا، و الزم نیســت هــر دو، یــک نمــاز را بخواننــد؛ مثــاًل 
اگــر نمــاز قضــاى صبــح را بــا نمــاز ظهــر یــا عصــر امــام بخوانــد اشــكال نــدارد.2
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5 -اگــر مســافرى کــه بایــد نمــاز را شكســته بخوانــد، نمــاز ظهــر یــا عصــر یــا 

عشــا از او قضــا شــود، بایــد آن را دو رکعتــی بجــا آورد، اگــر چــه در غیــر ســفر 
بخواهــد قضــاى آن را بجــا آورد.3

6 -در ســفر نمی تــوان روزه گرفــت، حتــی روزۀ قضــا،4 ولــی نمــاز قضــا 
می تــوان بجــا آورد و تفصیــل ایــن مســأله در بحــث روزۀ مســافر خواهــد آمــد.5
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7 -اگــر در ســفر بخواهــد نمازهایــی را کــه در غیــر ســفر قضــا شــده، بجــا 

1 - تحریرالوســیله، ج 1، ص 225، م 8؛ توضیح المســائل، م 1375. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، درصورتــی 
کــه ترتیــب قضــا شــدن آنهــا را بدانــد بایــد بــه ترتیــب بجــا آورد.

2 - توضیح المسائل، م 1388.
3 - همان، م 1368.

4 - روزه گرفتــن در ســفر در چنــد مــورد اســتثنا شــده و صحیــح اســت کــه از جملــه آنهــا روزه نــذرى اســت بــه 
شــرط آن کــه نــذر کــرده باشــد در ســفر بگیــرد یــا روز معینــی را نــذر کــرده روزه بگیرد و آن روز مســافر اســت.

5 - تحریرالوســیله، ج 1، القــول فــی صــالة القضــاء، ص 224، م 5؛ العروه الوثقــی، ج 1، فصــل فــی صــالة 
القضاء، ص 734، م 10.
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آورد، بایــد نمازهــاى ظهــر و عصــر و عشــاء را چهــار رکعتــی قضــا کنــد.1

8 -نمــاز قضــا را در هــر وقــت می تــوان بجــا آورد؛ یعنــی قضــاى نمــاز 

صبــح را می تــوان ظهــر یــا شــب و قضــاى نمــاز مغــرب و عشــاء را در روز 
ــد.2 خوان
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�و�مادر  �و�روزۀ�پدر قضای�نماز

1 -تــا انســان زنــده اســت اگرچــه از خوانــدن نمــاز و روزۀ خــود عاجــز 
باشــد، شــخص دیگــر نمی توانــد نمــاز او را بخوانــد یــا بــراى او روزه بگیــرد.3

ــر  ــاورده، ب ــه بجــا نی ــی ک ــدر، قضــای نمــاز و روزه های ــوت پ ــس از ف 2 -پ

پســر بزرگتــر واجــب اســت و بنابــر احتیــاط مســتحب نمــاز و روزه هایــی را کــه 
از مــادرش قضــا شــده، بجــا آوَرد.4

3 -قضــاى نمازهــا و روزه هایــی کــه بــر خــود مّیــت واجــب بــوده، بــر پســر 

بــزرگ او واجــب اســت، و نمازهــا و روزه هایــی کــه بــه واســطۀ اســتیجار یــا از 
جانــب پــدر مّیــت بــر او واجــب شــده بــر پســر مّیــت واجــب نیســت.5
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4- اگر پسر بزرگ میت:

     الف: می داند پدرش نماز و روزه قضا داشته است و:
کند؛     تعداد آن را هم مى داند: باید آن ها را قضا 
کافى است؛     کمتر را بجا آورد  گر مقدار  تعداد آن را نمى داند: ا

1 - توضیح المسائل، م 1368.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی صالة القضاء، ص 224، م 5؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 734، م 10.

3 - همان، م 1387.
4 - همان، م 13۹0. به فتواى برخی از فقها، نماز قضاى مادر نیز بر پسر بزرگ وى واجب است.

5 - تحریرالوسیله، ج 1، فی صالة القضاء، ص 227، م 16.
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کــه خــودش بجــا آورده اســت یــا نــه: بنابــر احتيــاط واجــب      شــک دارد 
ــد.1 کن ــا  ــد قض بای

    ب: شــک دارد کــه پــدر، نمــاز قضــا داشــته اســت یــا نــه: چیــزى بــر او 
واجــب نیســت.2
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5 -اگــر پســر بخواهــد نمــاز پــدر یــا مــادر را بخوانــد، بایــد بــه تكلیــف خــود 
عمــل کنــد؛ مثــاًل نمــاز قضــاى صبــح و مغــرب و عشــا را بایــد بلنــد بخوانــد.3

6 -اگــر پــس از مــرگ پــدر، پســر بزرگ تــر، پیــش از آنكــه نمــاز و روزه پــدر 
را قضــا کنــد، از دنیــا بــرود، بــر پســر دوم چیــزى واجــب نیســت.4

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ پدر و مادر من پسرى بزرگ تر از من داشتند که در سنين کودکى )دو سالگى(  سوݩݩݩݩݩݩٔ
مرده است و بعد از مرگ او، اوالد ارشد پدر و مادر، من هستم، آیا بعد از 
روزۀ  و  نماز  توضيح المسائل،  در  موجود  مسائل  طبق  مادرم  و  پدر  مرگ 

قضاى پدرم بر من )که پسر دّومش هستم( واجب است یا نه؟
رگ تر هستيد.5 وݣݣݣݣݣا  در فرض مرقوم، مشا پسر بز �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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نماز و رخزۀ استیجاری
روزۀ  و  نمــاز  مى توانــد  آیــا  دارد،  قضــا  روزۀ  و  نمــاز  خــودش  کــه  کســى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اســتيجارى بــه عهــده بگيــرد؟ و درصــورت توانســتن، آیــا از دو نفــر هــم 

کنــد؟ قبــول  مى توانــد 
وݣݣݣݣݣا  مانع ندارد.6  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

1 - توضیح المسائل، م 13۹0 -3۹2.
2 - همان، م 13۹1.
3 - همان، م 13۹5.
4 - همان، م 13۹8.

5 - همان، ج 1، ص 187، س 218.
6 - استفتائات، ج 1، ص 1۹2، س 232.
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نماز جماعت

اهمیت�نماز�جماعت 

جــر و پــاداش بســیارى وارد شــده اســت. 
َ
در روایــات، بــراى نمــاز جماعــت أ

ــت در برخــی از مســائل فقهــی، می تــوان بــه اهمّیــت ایــن 
ّ
عــالوه برایــن، بــا دق

عبــادت پــی  ُبــرد. در اینجــا بــه برخــی از آن هــا اشــاره می کنیــم: 1
1 -مســتحب اســت نمازهــاى واجــب، به خصــوص نمازهــاى یومّیــه را بــه 

جماعــت بخواننــد.
2 -شــرکت در نمــاز جماعــت بــراى هــر کــس مســتحب اســت، به ویــژه 

بــراى همســایۀ مســجد.
3 -سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.

4 -حاضر نشدن در نماز جماعت از روى بی اعتنایی، جایز نیست.
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5 -مستحب است، انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.
ــراداِى 

ُ
ــده نشــود، از نمــاز ف ــد اّول وقــت خوان 6 -نمــاز جماعــت، هرچن

ــر اســت. اّول وقــت بهت
ــراداى طوالنــی 

ُ
7 -نمازجماعتــی کــه مختصــر خوانــده می شــود، از نمــاز ف

بهتــر اســت.
8 -وقتــی کــه جماعــت برپــا می شــود، مســتحب اســت کســی کــه نمــازش 

ــرادا خوانــده دوبــاره بــه جماعــت بخوانــد.
ُ
را ف

۹ -امــام یــا مأمــوم می توانــد نمــازى را کــه بــه جماعــت خوانــده، دوبــاره 
بــه جماعــت بخوانــد، درصورتــی کــه جماعــت دّوم و اشــخاص آن غیــر از اّول 

باشند.2

1 - توضیح المسائل، م 13۹۹ تا 1404. 
2 - بــه فتــواى برخــی از فقهــا، امــام جماعــت نمی توانــد یــک نمــاز را دو بــار امامــت کنــد ولــی اگــر یــک  

بــار فــرادا خوانــده، بــار دیگــر می توانــد همــان نمــاز را امامــت کنــد.
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کافــى نداشــته باشــد ولــى در منــزل  کســى در نمــاز جماعــت توجــه  گــر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
مى توانــد  باشــد،  برخــوردار  بيشــترى  توجــه  از  نمــازش  فــرادا  طــور  بــه  و 

به جــاى جماعــت در منــزل نمــاز بخوانــد؟
وݣݣݣݣݣا  مانع ندارد و مجاعت هبتر  است.1 �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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 شرایط�نماز�جماعت

در نماز جماعت، شرایط زیر باید مراعات شود:
کمــى عقب تــر      مأمــوم از امــام جلوتــر نایســتد و بنابــر احتيــاط واجــب بایــد 

بایستد؛
جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومين باالتر نباشد؛    
یاد نباشد؛     فاصله امام و مأموم و فاصله صف ها، ز
بيــن امــام و مأمــوم و همچنيــن بيــن صف هــا چيــزى ماننــد ديــوار یــا     

پــرده مانــع نباشــد، ولــى نصــب پــرده بيــن صــِف مردهــا و زن هــا اشــکال 
ــدارد.2 ن
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قرائت�حمد�و�سورۀ مأموم

1- وظیفــه مامــوم بــرای قرائــت حمــد و ســوره در رکعــت اول و دوم نمــاز 

جماعــت بــه شــرح زیــر اســت:

الــف: در نمــاز ظهــر و عصــر  نبایــد حمــد و ســوره بخوانــد و مســتحب 
اســت به جــاى آن ذکــر بگویــد؛3

1 - استفتائات، ج 1، ص 277، س 476.
2 - العروه الوثقی، ج 1، ص 777 و 778، فصل 46؛ توضیح المسائل، م 1415، م 1432 و 1433.

3 - توضیح المسائل، م 1462تا 1464.
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ب: در نماز صبح، مغرب و عشا

1- صداى امام را می شنود، هرچند کلمات را 

تشخیص ندهد  نباید چیزى بخواند.

2- صداى امام را نمی شنود مستحب است 
حمد و سوره را آهسته بخواند.

2- اگــر امــام ایســتاده باشــد و مأمــوم ندانــد کــه در کــدام رکعــت اســت، 

می توانــد اقتــدا کنــد، ولــی بایــد حمــد و ســوره را بــه قصــد قربــت بخوانــد و 

اگــر چــه بعــد بفهمــد کــه امــام در رکعــت اّول یــا دّوم بــوده، نمــازش صحیــح 
اســت.1
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�امام�جماعت تبعّیت�از

یــا  اربعــه  تســبیحات  یــا  ســجده  یــا  رکــوع  ذکــر  ماننــد  اذکار؛  در   -  1
تشــهد، جلــو افتــادن از امــام یــا عقــب افتــادن از او اشــكال نــدارد، مگــر در 

تكبیرة اإلحــرام.
2 - در اعمــال؛ ماننــد رکــوع، ســر برداشــتن از رکــوع و ســجده، پیــش 
 قبــل از امــام بــه رکــوع بــرود یــا از رکــوع 

ً
افتــادن جایــز نیســت، پــس اگــر عمــدا

برخیــزد، یــا بــه ســجده بــرود معصیــت کــرده، اگرچــه نمــازش صحیــح اســت، 
ــاد نباشــد اشــكال نــدارد.2 ــادن از امــام جماعــت اگــر زی ــی عقــب افت ول
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اقتدا�به�هنگام�رکوع�امام�جماعت

یكی از موارد جواز اقتداء به امام جماعت، در هنگام رکوع است.

1 - توضیح المسائل، م 1446.
2 - همــان، م 1467، 146۹ و 1470، العروه الوثقــی، ج 1، ص 785، م 7. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، 
 از امــام جماعــت جلــو بیفتــد نمــازش 

ً
ســالم را جلوتــر از امــام نبایــد بگویــد و در اعمــال نمــاز نیــز اگــر عمــدا

باطــل اســت.
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کــه امــام جماعــت در رکــوع اســت، یكــی از حــاالت زیــر  بــرای  زمانــی 
اتفــاق می افتــد: اقتــداء  مأمــوم در هنــگام 

الف: ماموم به حد رکوع می رسد:1
کنــد: نمــازش بــه جماعــت صحيــح اســت خــواه      گــر رکــوع امــام را درک  ا

بــه ذکــر رکــوع امــام برســد یــا نــه؛
گــر موفــق بــه درک رکــوع امــام نشــود: نمــازش بــه طــور فــرادا صحيــح اســت      ا

کنــد. و بایــد آن را تمــام 
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ب: مامــوم بــه حــد رکــوع نمی رســد؛ )قبــل از آن امــام ســر از رکــوع برداشــته 
اســت( در ایــن صــورت بایــد یكــی از دو کار زیــر را انجــام دهــد: 2

 یا باید نماز را به صورت فرادی ادامه دهد؛    
کنــد تــا امــام جماعــت بــراى رکعــت بعــد برخيــزد و آن را      یــا بایــد صبــر 

ــام  ــر نمــاز ام گ ــى ا ــه حســاب آورد. ول رکعــت اول نمــاز جماعــت خــود ب
کــه نگوینــد ايــن شــخص نمــاز جماعــت مى خوانــد  ــاد طــول بکشــد  ی ز

کنــد. ــد نيــت فــرادا  بای
184 

احکام�نماز�جماعت
1 -بعــد از تكبیــر امــام جماعــت، اگــر صــف جلــوی نمازگــزاران آمــادۀ 
نمــاز و تكبیــر گفتــن آنــان نزدیــک باشــد، کســی کــه در صــف بعــد ایســتاده، 

می توانــد تكبیــر بگویــد.3
2 -اگــر نمــاز همــۀ کســانی کــه در صــف جلــو هســتند تمــام شــود یــا همــه 
آن هــا نّیــت فــرادا نماینــد، اگــر فاصلــه بــه انــدازه یــک قــدم بــزرگ نباشــد، نمــاز 
صــف بعــد به طــور جماعــت صحیــح اســت و اگــر بیشــتر از ایــن مقــدار باشــد، 

1 - توضیح المسائل، م 1427.
2 -همان، م 142۹. به فتواى برخی از فقها، در این صورت نمازش باطل است.

3 - همان، م 1418.
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فــرادا می شــود و صحیــح اســت.1

بایــد تكبیرهــا و  بــه جماعــت می خوانــد  کــه نمــاز مّیــت را  3- کســی 

را هــم بخوانــد.2  دعاهــای آن 

185 

آداب�نماز�جماعت
رعایت آداب زیر در نماز جماعت مستحب است:

1 -مســتحب اســت صف هــاى جماعــت منظــم باشــد و بیــن کســانی کــه 
در یــک صــف ایســتاده اند، فاصلــه نباشــد.

الة« مأمومین برخیزند. د قاَمِت الّصَ
َ
2 -مستحب است بعد از گفتن »ق

3 -مســتحب اســت امــام جماعــت حــال ضعیف تریــن مأمــوم را رعایــت 
کنــد و عجلــه نكنــد، تــا افــراد ضعیــف برســند و قنــوت و رکــوع و ســجود را 

طــول ندهــد، مگــر آنكــه بدانــد همــه مأمومیــن بــه طوالنــی شــدن مایلنــد.
4 -اگــر در صف هــاى جماعــت جــا باشــد، مكــروه اســت مأمــوم تنهــا 

بایســتد.
5 -مكروه است مأموم ذکرهاى نماز را طورى بگوید که امام بشنود.3
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نماز جمعه

1 -واجب است نمازگزاران به خطبه ها گوش دهند.
2 -احتیــاط مســتحب اســت از ســخن گفتــن بپرهیزنــد و چنانچــه ســخن 
گفتــن، ســبب از بیــن رفتــن فایــدۀ خطبه هــا یــا گــوش نــدادن بــه آن هــا شــود، 

تــرک آن واجــب اســت.

1 - توضیح المسائل، م 1438.
2 - همان،  م610.

3 - همان، ص 1۹7 -1۹8.
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ــه  ــراد خطبه هــا، رو ب ــگام ای 3 -احتیــاط مســتحب اســت، شــنوندگان هن

امــام جمعــه بنشــینند و بیــش از مقــدارى کــه در نمــاز اجــازه داده شــده، بــه 
اطــراف نــگاه نكننــد.1
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نماز آیات

یكــی از نمازهــاى واجــب، نمــاز آیــات اســت کــه بــه ســبب برخــی حــوادث 
آســمانی یــا زمینــی واجــب می شــود؛ ماننــد:2

 

هرچند کسی از آنها نترسد.
زلزله؛    
گرفتگى(؛     خسوف )ماه 
گرفتگى(؛     کسوف)خورشيد 
گــر      ا بــرق و بادهــاى زرد و ســرخ و ســياه و ماننــد آن،  رعــد و 

بترســند. مــردم  بيشــتر 

 وقت نماز آیات

1- نمــاز آیــات در زلزلــه و رعــد و بــرق، وقــت معّیــن نــدارد و همیشــه أداء 
اســت ولــی بایــد هــر چــه زودتــر خوانــده شــود.3

2- وقــت نمــاز آیــات درخورشــید یــا مــاه گرفتگــی، از شــروع گرفتگــی تــا 
شــروع بــه بــاز شــدن آن اســت.4

3- بنابــر احتیــاط واجــب از زمــان بــاز شــدن کســوف و خســوف تــا انتهــای 
آن نیــت ادا و قضــا نشــود.5

1 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی شرایط صالة الجمعة، ص 235، م 14.
2 - توضیح المسائل، م 14۹1؛ تحریر الوسیله، ج 1، القول فی صالة اآلیات، م 1.

3 - همان، م14۹5 و 14۹8.
4 - همان، م 14۹5.

5 - همان، م 14۹6 برخی نیت ادا را صحیح می دانند.
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چگونگا نماز آیات

1 -نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد.

2 -در نمــاز آیــات، قبــل از هــر رکــوع، ســورۀ حمــد و ســورۀ دیگــرى از قــرآن 

خوانــده می شــود، کــه در ایــن صــورت، در دو رکعــت، ده حمــد و ده ســوره 

خوانــده می شــود، ولــی می تــوان یــک ســوره را پنــج قســمت کــرده و قبــل از 

هــر رکــوع یــک قســمت از آن را خوانــد، کــه در ایــن صــورت، در دو رکعــت دو 
حمــد و دو ســوره خوانــده می شــود.1

در اینجــا به عنــوان نمونــه بــا تقســیم ســوره »اخــالص« چگونگــی خوانــدن 

نمــاز آیــات بیــان می گــردد:

رکعت اول:

رکوع  حيِم «   ْحمِن الّرَ سورۀ حمد و » ِبْسِم الّلِه الّرَ
رکوع » ُقْل ُهَو الّلُه َاَحٌد «    
رکوع َمُد «     » الّلُه الّصَ
رکوع » َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد «    
رکوع » َوَلْم َيكْن َلُه كُفوًا َاَحد «   
و سپس سجده ها را بجا آورده، براى رکعت دّوم برمی خیزد.

  رکعت دّوم:

ــا تشــهد و  ــد رکعــت اّول بجــا مــی آورد و ســپس ب ــز مانن رکعــت دّوم را نی
ــرد.2 ــان می ب ــه پای ســالم، نمــاز را ب

1 - توضیح المسائل، م 1507 و 1508.
ــه تنهایــی کافــی  ــواى برخــی از فقهــا، گفتــن »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« ب ــه فت 2 - همــان، م 1508. ب
ــد و چنانچــه  ــد ســورۀ دیگــری را بخوان ــذا می توان ــد. ل ــز بخوان ــد بخشــی از ســوره را نی نیســت، بلكــه بای
ســوره توحیــد را می خوانــد، آیــه »قــل هــواهلل احــٌد« را همــراه بســم اهلل بخوانــد و آیــه »لــم یلــد و لــم یولــد« 
را بــه دو جملــۀ »لــم یلــد« پیــش از رکــوع ســوم و جملــه » ولــم یولــد« را پیــش از رکــوع چهــارم بخوانــد.
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احکام نماز آیات 

1- اگــر ســبب وجــوب نمــاز آیــات تكــرار شــود، بایــد بــه تعــداد همــه آن هــا 
نمــاز آیــات خوانــده شــود؛ مثــاًل چندیــن بــار زلزلــه شــود.1

2 -اگــر یكــی از ســبب هاى وجــوب نمــاز آیــات در شــهرى اتفــاق بیفتــد، 
فقــط مــردم همــان شــهر بایــد نمــاز آیــات بخواننــد و بــر مــردم جاهــاى دیگــر 

واجــب نیســت.2
3 -اگــر در یــک رکعــت از نمــاز آیــات، پنــج مرتبــه حمــد و ســوره خوانــده 
ــد صحیــح  ــد و ســوره را تقســیم کن شــود و در رکعــت دیگــر یــک حمــد بخوان

اســت.3
190 

4 -مســتحب اســت پیــش از رکــوع دّوم و چهــارم و ششــم و هشــتم و 
ــد  ــوع دهــم بخوان ــوت پیــش از رک ــر فقــط یــک قن ــد و اگ ــوت بخوان دهــم قن

کافــی اســت.4
 
ً
 یــا ســهوا

ً
5 -هــر یــک از رکوع هــاى نمــاز آیــات رکــن اســت، کــه اگــر عمــدا

کــم یــا زیــاد شــود، نمــاز باطــل اســت.5
6 -نمــاز آیــات را می تــوان بــه جماعــت خوانــد، کــه در ایــن صــورت حمــد 

و ســوره ها را تنهــا امــام جماعــت می خوانــد.6
7 -مأمــوم در هــر رکعــت از نمــاز آیــات، وقتــی کــه امــام جماعــت در رکــوع 

اول اســت می توانــد اقتــدا کنــد، و پــس از آن، اقتــدا صحیــح نیســت.7

1 - العروه الوثقی، ج 1، ص 731، م 21.
2 - توضیح المسائل، م 14۹4.

3 - همان، م 150۹.
4 - توضیح المسائل، م 1512.

5 - همان، م 1515.
6 - العروه الوثقی، فصل فی صالة اآلیات، ج 1، ص 730، م 13.
7 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی صالة اآلیات، ص 1۹5، م 12.
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نوافل یومّيه

بــه نمــاز مســتحب "نافلــه" نیــز گفتــه می شــود. هریــک از نمازهــای واجــب 

یومّیــه نوافلــی نیــز دارد. بدیــن ترتیــب:

وقت نافلهتعداد رکعات نافلهنام نماز

قبل از نماز صبح2 رکعتنماز صبح

قبل از نماز ظهر4 نماز 2 رکعتی )8 رکعت(نماز ظهر

قبل از نماز عصر4 نماز 2 رکعتی )8 رکعت(نماز عصر

پس از نماز مغرب2 نماز 2 رکعتی )4 رکعت(نماز مغرب

پس از نماز عشا23 رکعت نشسته2نماز عشاء
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احکام نوافل یومّیه

1 - نافله هــاى نمازهــاى یومیــه )در غیــر ســفر و روز جمعــه(، 23 رکعــت 

اســت کــه بــه عــالوۀ 11 رکعــت نمــاز شــب، جمعــا 34 رکعــت می شــود؛ یعنــی 

دو برابــر تعــداد رکعت هــاى نمــاز واجــب.

2 -در روز جمعــه بــر شــانزده رکعــت نافلــه ظهــر و عصــر، چهــار رکعــت 
اضافــه می شــود.1

3 -نافلــه ظهــر و عصــر را در ســفر نبایــد خوانــد ولــی نافلــه عشــا را بــه 
نّیــت این کــه شــاید مطلــوب باشــد )بــه قصــد رجــاء( می تــوان خوانــد.2

1 -  توضیح المسائل، م 764.
2 - همان، م 767.
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نماز اـب 

نماز شب 11 رکعت است که بدین ترتیب خوانده می شود:

چهار نماز دو رکعتی به نّیت نافلۀ شب؛

دو رکعت        به نّیت نافلۀ َشفع؛
یک رکعت        به نّیت نافلۀ َوْتر.1

 در تمــام نمازهــای نافلــۀ شــب، خوانــدن قنــوت مســتحب اســت و در 

ــد  ــه هــر مقــدار از آن هــا را بتوان ــر دعــای خاصــی وارد شــده ک ــوت نمــاز وت قن

بخوانــد، بــر ثــواب نمــاز افــزوده می شــود.
وقت نماز اب

1 -وقــت نمــاز شــب از نصــف شــب اســت تــا اذان صبــح و بهتــر اســت 
نزدیــک اذان صبــح خوانــده شــود.2

2 -مســافر و کســی کــه بــراى او ســخت اســت نافلــۀ شــب را بعــد از نصــف 
شــب بخوانــد، می توانــد در اّول شــب بجــا آورد.3
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روزه
روزه دارى در اســالم، اعتصــاب غــذا بــراى رســیدن بــه هدف هــاى مــادى 

ــادت خــدا  ــروردگار جهــان دارد و عب ــا پ نیســت؛ بلكــه ایــن عمــل، پیونــدى ب

محســوب می شــود و بایــد بــا قصــد قربــت و اطاعــت دســتور الهــی و نّیــت 
ــی بجــا آورده شــود.4 ــا و خودنمای ــه ری ــه دور از هرگون ــص و ب خال

1 - توضیح المسائل، م 765.
2 - همان، م 773.
3 - همان، م 774.
4 - همان، م 1550.
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روزه هاى واجب 

روزۀ ماه مبارک رمضان؛    
روزۀ قضا؛    
کّفاره؛     روزۀ 
روزۀ استيجارى؛    
روزۀ روز سّوم ایام اعتکاف؛    
روزۀ بدل قربانى حج؛1    
که به سبب نذر و عهد و قسم واجب شود؛     روزه اى 
که بر پسر بزرگ تر واجب است.2     روزۀ قضاى پدر 
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روزه هاى حرام

برخی از روزه هاى حرام عبارت است از: 3
روزۀ عيد فطر؛ )روز اّول شوال(    
روزۀ عيد قربان؛ )روز دهم ماه ذى حجه(    
که سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود؛     روزۀ مستحب فرزند 
ــه      ــا مــادر، او را از آن نهى کــرده  باشــند؛ )ب کــه پــدر ی روزۀ مســتحب فرزنــد 

احتيــاط واجــب(
کــرده باشــد. )بــه احتيــاط      کــه شــوهرش او را از آن نهــى  روزۀ مســتحب زن 

واجب(4

1 - اگــر حج گــزار نتوانــد قربانــی کنــد، بایــد به جــاى آن، ســه روز در حــج و هفــت روز پــس از مراجعــت 
از حــج روزه بگیــرد.

2 - العروه الوثقی، ج 2، ص 240 و 241؛ توضیح المسائل، م 13۹0.
3 - العروه الوثقی، ج 2، کتاب الصوم، فصل 15، ص 243 و 244.

4 - توضیح المسائل، م 173۹ تا 1742.
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روزه هاى مکروه 

برخی از روزه هاى مكروه عبارت است از: 1
روزۀ مستحب ميهمان بدون اجازه ميزبان؛    
روزۀ مستحب ميهمان با نهى ميزبان؛    
روزۀ مستحب فرزند بدون اجازه پدر؛    
روزه در روز عاشورا؛    
گر سبب بازماندن از دعاهاى آن روز بشود؛     روزه در روز عرفه ا
که نمى داند عرفه است یا عيد قربان.     روزه در روزى 
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نّيت روزه 

1 -الزم نیســت نّیــت روزه را بــه زبــان بگویــد؛ بلكــه همیــن قــدر کــه بــراى 

انجــام دســتور خداونــد، از اذان صبــح تــا اذان مغــرب، کارى کــه روزه را باطــل 
می کنــد، انجــام ندهــد کافــی اســت.2

2 -انســان می توانــد در هــر شــب مــاه رمضــان بــراى روزۀ فــرداى آن، نّیــت 
کنــد و بهتــر اســت کــه در شــب اّول مــاه نیــت روزۀ همــۀ مــاه را کنــد.3

3 -اگــر روزى را کــه شــک دارد آخــر شــعبان اســت یــا اّول مــاه رمضــان، بــه 

نّیــت روزۀ قضــا و ماننــد آن روزه بگیــرد و در بیــن روز بفهمــد کــه مــاه رمضــان 

اســت، بایــد  نّیــت روزه رمضــان کنــد و اگــر بعــد معلــوم شــود رمضــان بــوده، 
از مــاه رمضــان حســاب می شــود.4

1 - استفتائات، ص 242؛ توضیح المسائل، م 1747.
2 - توضیح المسائل ، م 1550.

3 - همان، م 1551.
4 - همان، م 1568 و 156۹.
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زمان�نّیت�روزه

1 -در روزۀ واجــب، اگــر بــه ســبب عــذرى، ماننــد فراموشــی یــا ســفر، نّیــت 

روزه نكــرده، اگــر کارى کــه روزه را باطــل می کنــد انجــام نــداده باشــد، تــا ظهــر 
می توانــد نّیــت روزه کنــد و پــس از آن صحیــح نیســت.1

کــه بــه  2 -وقــت نّیــت روزۀ مســتحب، از اّول شــب اســت تــا موقعــی 

انــدازۀ نّیــت کــردن بــه مغــرب مانــده باشــد، کــه اگــر تــا ایــن وقــت، کارى کــه 

روزه را باطــل می کنــد انجــام نــداده باشــد و نّیــت روزۀ مســتحب کنــد، صحیــح 
اســت.2
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عدم صحت روزه مستحبی با وجود روزه واجب

کــه روزۀ قضــا یــا روزۀ واجــب دیگــرى دارد، نمی توانــد روزۀ  1 -کســی 

مســتحبی بگیــرد و چنانچــه فرامــوش کــرده باشــد و قبــل از ظهــر یــادش بیایــد، 

می توانــد نّیــت خــود را بــه روزۀ واجــب برگردانــد و اگــر بعدازظهــر یــادش 
ــد، روزه اش باطــل اســت.3 بیای

جیــر شــده، اگــر روزۀ مســتحب 
َ
2 -کســی کــه بــراى بجــا آوردن روزۀ مّیــت ا

بگیــرد اشــكال نــدارد.4
کــه قضــاى روزۀ مــاه رمضــان بدهــکار اســت، مى توانــد نــذر  کســى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا  سوݩݩݩݩݩݩٔ

کنــد و روزۀ نــذر به جــا آورد؟
وݣݣݣݣݣا  منى تواند.5 �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

1 - توضیح المسائل ، م 1554 -1561.
2 - همان ، م 1553.

3 - همان، م 1563. برخی معتقدند با وجود روزه کفاره می توان روزه مستحبی گرفت.
4 - همان، م 1563.

5 - استفتائات، ج 1، ص 336، س ۹7.
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ُمبِطالت روزه

خوردن�و�آشامیدن 

 چیــزى بخــورد یــا بیاشــامد، روزه اش باطــل می شــود 
ً
1 -اگــر روزه دار عمــدا

هرچنــد خــوردن و آشــامیدن آن معمــول نباشــد؛ ماننــد خــاک و بــرگ درخــت.1

 چیــزى را کــه الى دندانــش مانــده اســت فــرو ببــرد، 
ً
2 -اگــر کســی عمــدا

روزه اش باطــل می شــود.2
3 -فرو بردن آب دهان، روزه را باطل نمی کند، هرچند زیاد باشد.3

چیــزى  اســت(  روزه  )نمی دانــد  فراموشــی  ســبب  بــه  روزه دار  -اگــر   4

بخــورد یــا بیاشــامد، روزه اش باطــل نمی شــود و فرقــی بیــن روزۀ واجــب، قضــا 
و مســتحب نیســت.4
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5 -انســان نمی توانــد به خاطــر ضعــف، روزه را بخــورد؛ ولــی اگــر ضعــف 

ــرد، خــوردن روزه  ــوان آن را تحمــل ک ــه معمــواًل نمی ت ــه قــدرى اســت ک او ب
اشــكال نــدارد.5

خــالط ســر و ســینه، تــا بــه فضــاى دهــان نرســیده روزه را 
َ
6 -فــرو بــردن ا

باطــل نمی کنــد، ولــی اگــر داخــل فضــاى دهــان شــود، بنابــر احتیــاط واجــب 
آن را فــرو نبــرد.6

1 - توضیح المسائل، م 1573.
2 - همان، م 1577.
3 - همان، م 157۹.
4 - همان، م 1575.
5 - همان، م 1583.
6 - همان، م 1580.
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کــه به جــاى غــذا نباشــد، روزه را باطــل نمی کنــد،  7- تزریــق آمپولــی 

هرچنــد عضــو را بی حــس کنــد ولــی احتیــاط واجــب آن اســت از آمپولــی کــه 
به جــاى غــذا بــه کار مــی رود پرهیــز کنــد.1
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 رساندن�غبار�غلیظ�به�حلق 

1 -اگــر روزه دار غبــار غلیظــی بــه حلــق برســاند، روزه اش باطــل می شــود؛ 

چــه غبــار خوراکی هــا باشــد ماننــد آرد، یــا غیــر خوراکــی ماننــد خــاک. 

 2- در موارد زیر روزه باطل نمی شود:
به حلق نرسد؛ )فقط به داخل دهان برسد(    
بى اختيار به حلق برسد و بيرون آوردن آن ممکن نباشد؛    
کند غبار غليظ به حلق رسيده است یا نه.2     شک 

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ مبتــا بــه تنگــى نفــس هســتم، یــک وســيلۀ طبــى بــراى چــارۀ آن درســت  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ى مایــع درون مخــزن  کــه بــا فشــار دادن ســوزن آن، مقــدارى دارو شــده 
یه هــا پاشــيده مى شــود و باعــث  بــه ر از راه دهــان  گاز  پــودر  به صــورت 
تســکين مى گــردد و روزانــه چنــد بــار بــه آن احتيــاج مى شــود، آیــا مى توانــم 
بــا وجــود اســتفاده از آن وســيلۀ طبــى، روزه دار باشــم؟ و بــدون آن غيــر 

ــد. ــقت مى باش ــخت و بامش ــيار س ــا بس ــل ی ــل تحم قاب

شــرب  و  کل  ا آن،  اســتعمال  بــر  کــه  ســؤال  فــرض  در  مذکــور  وى  دار وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
نيســت.3 وزه  ر بــه  مضــّر  منى کنــد  صــدق  آشــاميدن(  و  )خــوردن 

کــه در رگ تزریــق می شــود و  1 - توضیح المســائل، م 1576. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، آمپول هایــی 
انــواع ســرم ها نیــز روزه را باطــل می کنــد و بــه فتــواى برخــی دیگــر تزریــق آمپــول روزه را باطــل نمی کنــد.
2 - تحریرالوســیله، ج 1، ص 285 و 286، الثامــن؛ توضیــح المســائل، م 1603 تــا 1607. بــه فتــواى 
برخــی از فقهــا، غبــار غیرغلیــظ هــم اگــر بــه حلــق برســد روزه را باطــل می کنــد و بــه فتــواى برخــی دیگــر 
هــرگاه در حلــق تبدیــل بــه گل شــود و فــرو رود روزه باطــل می شــود و در غیــر ایــن صــورت روزه باطــل 

نیســت.
3 - استفتائات، ج 1، ص 305، س 6.
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 فرو بردن تماِم سر در آب 

 تمــام ســر را در آب مطلــق فــرو بــرد، روزه اش بنابــر 
ً
1 -اگــر روزه دار عمــدا

احتیــاط واجــب باطــل می شــود.1

2 -در این موارد روزه باطل نیست:
سهوًا سر را زير آب ببرد؛    
قسمتى از سر را زير آب ببرد؛    
نصف سر را یکبار و نصف دیگر را بار دیگر در آب فرو برد؛    
بى اختيار در آب بيفتد؛    
شخِص دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد؛    
کند تمام سر زير آب رفته است یا نه.2     شک 
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3 - اگــر در حــال روزۀ مــاه رمضــان، بــراى غســل ســر را در آب فــرو بــرد، 

غســل و روزه او باطــل اســت، مگــر آنكــه زیــر آب توبــه کنــد و در حــال خــارج 

ــح و روزه  ــن صــورت، غســل او صحی ــه در ای ــد ک ــت غســل کن شــدن از آب نّی
باطــل اســت.3

کّفاره روزۀ قضا و 

1- اگــر کســی روزه را در وقــت آن نگیــرد، بایــد روز دیگــرى، به جــاى آن، 

روزه بگیــرد؛ پــس روزه اى کــه بعــد از وقــت، بجــا آورده می شــود، »روزۀ قضــا« 

گفتــه می شــود.

1 - توضیــح المســائل، م 1608 بــه فتــواى برخــی از فقهــا، فــرو بــردن ســر در آب روزه را باطــل نمی کنــد 
ولــی مكــروه اســت.

2 - همــان، م 1610 -1۹13 -1۹13 -1615؛ العروه الوثقــی، القــول فیمــا یجــب االمســاک منــه، ج 2، 
ص 187، م 36. 

3 - همان، م 1617.
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 آن را باطــل کنــد، 
ً
 روزۀ رمضــان را نگیــرد، یــا عمــدا

ً
2 -اگــر  کســی عمــدا

ــاره واجــب می شــود.1 قضــا و کف
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ــاره، همــان جریمــه اى اســت کــه بــراى باطــل کــردن روزه، معیــن  3- کّف
شــده اســت و عبــارت اســت از:

کردن یک َبرده؛     آزاد 
گرفتن؛ که سى و یک روز آن باید پى در پى باشد؛     دو ماه روزه 
کــه یــک وعــده غــذا بخورنــد و      طعــام دادن بــه شــصت فقيــر؛ بــه مقــدارى 

ســير شــوند، یــا دادن یــک ُمــّد طعــام بــه هریــک از آن هــا.
ایــن ســه  از  یكــی  بایــد  او واجــب می شــود،  بــر  کّفــاره  کــه  4 -کســی 
مــورد بــاال را انجــام دهــد و چــون امــروزه، بــرده بــه معنــاى فقهــِی آن یافــت 
ــا  ــک از اینه ــچ ی ــر هی ــد انجــام  دهــد. اگ ــا ســّوم را بای ــورد دّوم ی نمی شــود، م
برایــش مقــدور نیســت، هــر مقــدار کــه می توانــد بایــد بــه فقیــر طعــام بدهــد و 

اگــر اصــاًل نتوانــد طعــام بدهــد، بایــد اســتغفار کنــد.2
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موارد�پرداخت�یک�ُمّد�طعام

1-  بــه ســبب بیمــارى نتوانــد روزه بگیــرد و تــا ســال بعــد طــول بكشــد و 

ــن ســال طــول بكشــد، قضــاى ســال آخــر را  ــا چندی ــر چنانچــه بیمــارى او ت اگ

بایــد بجــا آورد و ســال هاى گذشــته را بــراى هــر یــک روز، یــک مــد طعــام بــه 
فقیــر بدهــد.3

 2-  بــه ســبب پیــرى، روزه گرفتــن برایــش مشــّقت دارد و بعــد از مــاه 

1 - توضیح المسائل، م 1658 و 1710.
2 - همان، م 1660 -1661.

3 - همان، م 1703 و 1707.
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رمضــان هــم نمی توانــد قضــاى آن را بجــا آورد.1

 3- بــه ســبب بیمــاری، زیــاد تشــنه می شــود و روزه گرفتــن برایــش مشــّقت 
دارد و بعــد از مــاه رمضــان هــم نمی توانــد قضــاى آن را بجــا آورد.2
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کفارۀ�روزه  احکام�قضا�و�

احتیــاط  بنابــر  ولــی  آورد،  بجــا  فــورى  را  روزه  قضــاى  نیســت  1 -الزم 
واجــب بایــد تــا مــاه رمضــان ســال بعــد انجــام دهــد.3

کــدام را اّول بگیــرد  2 -اگــر از چنــد مــاه رمضــان روزه قضــا دارد، هــر 
اشــكال نــدارد، ولــی اگــر وقــت قضــاى روزۀ آخریــن مــاه رمضــان تنــگ اســت. 
مثــاًل ده روز از رمضــان آخــر، قضــا دارد و ده روز بــه مــاه رمضــان بعــد مانــده 

اســت، بایــد اّول قضــاى آن را بگیــرد.4
ــی الزم نیســت فــورى  ــد، ول دای کفــاره کوتاهــی کن

َ
ــد در ا 3-انســان نبای

آن را انجــام دهــد.5
4- اگــر کّفــاره بــر انســان واجــب شــود و بجــا نیــاورد و چنــد ســال بــر آن 

ــه نمی شــود.6 ــر آن اضاف ــزى ب بگــذرد، چی
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ــاط واجــب،  ــر احتی ــد، بناب ــا کار حرامــی باطــل کن ــر روزۀ خــود را ب 5 -اگ

کنــد، دو مــاه روزه  کّفــارۀ جمــع الزم می شــود؛ یعنــی بایــد یــک بــرده آزاد 

1 - توضیح المسائل، م 1726.
2 -همان، م 1727.

3 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی قضاء شهر رمضان، ص 2۹8، م 4.
4 - توضیح المســائل، م 16۹8. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، در فــرض دوم نیــز احتیــاط مســتحب اســت اول 

قضــاى مــاه رمضــان آخــر را بجــا آورد.
5 - همان، م 1684.
6 - همان، م 1685.
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بگیــرد و بــه شــصت فقیــر طعــام بدهــد. اگــر هــر ســه برایــش ممكــن نیســت، 
ــد.1 ــد انجــام دهـ ــد بای هــر کــدام از آن هــا را کــه می توان

 آن را 
ً
6 -کســی کــه قضــاى روزۀ مــاه رمضــان را گرفتــه، اگــر بعدازظهــر عمــدا

باطــل کنــد، بایــد بــه ده فقیــر، هــر کــدام یــک مــّد طعــام بدهــد و اگــر نمی توانــد 
طعــام بدهــد، بنابــر احتیــاط واجــب بایــد ســه روز پــی در پــی روزه بگیرد.2

بــه ســبب پیــرى نمی توانــد روزه بگیــرد و بعــد از مــاه  کــه  7 -کســی 
کفــاره واجــب  رمضــان هــم نمی توانــد قضــاى آن را انجــام دهــد؛ قضــا و 
نیســت. ولــی اگــر روزه گرفتــن برایــش دشــوار اســت، بایــد بــراى هــر روز، یــک 

ــر بدهــد.3 ــّد طعــام بــه فقی ُم
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روزۀ مسافر

کــه بایــد نمازهــاى چهــار رکعتــی را در ســفر، دو رکعــت  1- مســافرى 
بخوانــد، نبایــد در آن ســفر روزه بگیــرد، ولــی بایــد قضــاى آن را بجــا آورد؛ 
کــه شــغل او ســفر   کســی  کــه نمــازش را تمــام می خوانــد، مثــل  و مســافرى 

اســت، بایــد در ســفر روزه بگیــرد.4
2- مســافرت در مــاه رمضــان اشــكال نــدارد، ولــی اگــر بــراى فــرار از روزه 

باشــد، مكــروه اســت.5

روزه�مسافر�در�هنگام�شروع�سفر

الــف: اگــر انســان، قبــل از ظهــر بــه مســافرت مــی رود، وقتــی بــه حــد 
ترخــص  رســید، روزه اش باطــل می شــود و اگــر قبــل از آن روزه را باطــل کنــد، 

کفــاره جمــع واجــب نیســت لكــن احتیــاط  1 - توضیح المســائل، م 1665. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، 
مســتحب اســت.

2 - همان، م 1687.
3 - همان، م 1725 -1726.

4 -  همان، م 1714.
5 - همان، م 1715.
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ــد کفــاره بدهــد؛1 ــاط واجــب بای ــر احتی بناب

ب: اگــر بعــد از ظهــر بــه مســافرت مــی رود، روزه اش صحیــح اســت و 
کنــد.2 نبایــد آن را باطــل 
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روزه�مسافر��در�هنگام�بازگشت�از�سفر3

1 - اگر کارى که روزه را باطل می کند انجام 
نداده است، باید نیت روزه کرده و روزۀ آن روز 

را تمام کند و صحیح است؛

2 - اگر کارى که روزه را باطل می کند انجام داده 
است، روزۀ آن روز بر او واجب نیست و باید 

قضاى آن را بجا آورد.

 الف: اگر قبل از ظهر به وطن 
یا جایی که بنا دارد ده 

روز بماند برسد

ب: اگــر بعــد از ظهــر برســد، روزه اش باطــل اســت و بایــد قضــاى آن را 
بجــا آورد.

در برگشــت از ســفر، رســیدن بــه حــّد ترّخــص، بــراى روزه اثــرى نــدارد؛ 
بنابرایــن اگــر پیــش از ظهــر بــه حــّد ترّخــص برســد ولــی هنــوز بــه وطــن یــا جایــی 

ــت روزه کنــد. ــد نّی کــه می خواهــد ده روز بمانــد، نرســیده باشــد، نمی توان
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راه هاى ثابت شدن اّول ماه

1 -خود انسان ماه را ببیند.
را  مــاه  بگوینــد  می شــود،  پیــدا  یقیــن  آنــان  گفتــۀ  از  کــه  -عــده اى   2

دیده ایــم و همچنیــن اســت هــر چیــزى کــه به واســطه آن یقیــن پیــدا شــود.

1 - توضیح المسائل، م 1721.
2 -  همان، م 1721.

3 - همان، م 1714 -1721 تا 1723.
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3 -دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم.

4 -ســی روز از اول شــعبان بگــذرد، اول مــاه رمضــان ثابــت می شــود و 

ســی روز از اول رمضــان بگــذرد اول شــوال ثابــت می شــود.
5 -حاکم شرع حكم کند که اول ماه است.1
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چند مسأله

1 -اول مــاه بــا پیشــگویی منّجمــان ثابــت نمی شــود، ولــی اگــر انســان از 
گفتــه آنــان یقیــن پیــدا کنــد، بایــد بــه آن عمــل نمایــد.2

2 -بــزرگ بــودن مــاه یــا دیــر غــروب کــردن آن، دلیــل نمی شــود کــه شــب 
پیــش، شــب اول مــاه بــوده اســت.3

3-اگــر در جایــی، مثــاًل در کشــورى یــا شــهرى، اول مــاه ثابــت شــود، بــراى 

ــا انســان  جــاى دیگــر فایــده نــدارد؛ مگــر آن دو جــا بــه هــم نزدیــک باشــند ی
بدانــد کــه افــق آن هــا یكــی اســت.4
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4 -روزى را کــه انســان نمی دانــد آخــر مــاه رمضــان اســت یــا اّول شــّوال، 

بایــد روزه بگیــرد، ولــی اگــر پیــش از مغــرب بفهمــد کــه اول شــّوال اســت بایــد 
افطــار کنــد.5

1 - توضیح المســائل، م 1730. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، حكــم حاکــم شــرع یكــی از راه هــاى ثابــت 
شــدن اول مــاه نیســت ولــی چنانچــه حكــم کنــد کــه اول مــاه اســت تبعیــت از حكــم وى واجــب اســت.
2 - توضیح المســائل، م 1732. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر مــاه پیــش از ظهــر دیــده شــود دلیــل بــر آن 

اســت کــه آن روز اول مــاه اســت.
3 - همان، م 1733.

4 - همــان، م 1735. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر در جایــی مــاه دیــده شــود بــراى ســایر شــهرها و 
کشــورهایی کــه بــا آنجــا در شــب مشــترک باشــند هرچنــد اول شــب یكــی آخــر شــب دیگــرى باشــد، کافــی 

اســت.
5 - همان، م 1737.
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5 -اگــر حاکــم شــرع ُحكــم کنــد کــه اول مــاه اســت، کســی هــم کــه از او 

تقلیــد نمی کنــد بایــد بــه حكــم او عمــل کنــد ولــی کســی کــه می دانــد حاکــم 
شــرع اشــتباه کــرده اســت، نمی توانــد بــه حكــم او عمــل کنــد.1
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اعتکاف
1-  یكــی از کارهــاى مســتحب »اعتــكاف« اســت و اعتــكاف عبــارت اســت 

از مانــدن در مســجد بــراى عبــادت خــدا، بــا شــرایطی کــه خواهــد آمــد.2

2- اعتــكاف، بــا شــرایط زیــر صحیــح اســت و بــا نبــود یكــی از آن هــا 

اســت: باطــل  اعتــكاف 
قصد قربت و اخاص؛     
ماندن در مسجد؛    
ماندن حدأقل سه روز در آن؛    
خارج نشدن از مسجد؛    
روزه دار بودن در ایام اعتکاف.3    
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نّيت اعتکاف

1 -اعتــكاف هماننــد ســایر عبادت هــا بایــد بــا نّیــت و قصــد قربــت باشــد و 
هرگونــه ریــا و خودنمایــی و قصــد غیــر  الهــی، آن را باطــل می کنــد.4

2 -انســان می توانــد اعتــكاف را بــراى خــود یــا دیگــرى بجــا آورد؛ کــه بــه 
ِقْســم دوم، اعتــكاف نیابتــی گفتــه می شــود.5

1 - توضیح المسائل، م 1731. 
2 - تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی االعتكاف، ص 304.

3 - همان، القول فی شروطه. ص 3043.
4 - همان، کتاب الصوم، خاتمة فی االعتكاف، الثانی.

5 - العروه الوثقی، ج 2، ص 246، کتاب االعتكاف.



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام146

 3 -اعتــكاف بــه نیابــت از دو یــا چنــد نفــر صحیــح نیســت، ولــی می توانــد 
اعتــكاف را بــه نّیــت خــود به جــا آورد و ثــواب آن را بــه دیگــران اهــدا کنــد.1

216 

مّدت اعتکاف

1 -مــّدت اعتــكاف حدأقــل ســه روز اســت و کمتــر از آن صحیــح نیســت؛ 

ولــی در زیــاده حــّدى نــدارد، اگــر پنــج روز ُمعتكــف شــود، روز ششــم نیــز 

واجــب اســت بمانــد، بلكــه بنابــر احتیــاط واجــب هــر گاه دو روز اضافــه کــرد، 

روز ســّومش هــم بایــد بمانــد، پــس اگــر هشــت روز معتكــف شــد، مانــدن روز 
نهــم نیــز بنابــر احتیــاط واجــب الزم اســت.2

2 -این ســه روز از طلوع فجر روز اول تا مغرب روز ســوم اســت، بنابراین 

اگــر بعــد از طلــوع فجــر هر چنــد دقیقــه اى بــا تأخیــر بــه مســجد برســد، آن روز 
جــزو اعتــكاف بــه حســاب نمی آیــد.3
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کــه حدأقــل ســه روز و دو  3 -ســه روز اعتــكاف بــا شــب هاى آن اســت 
شــب در وســط اســت، بنابرایــن نمی توانــد شــب ها را از مســجد خــارج شــود.4

4 -رهــا کــردن اعتــكاف مســتحب و نــذر غیــر معّیــن در روزهــاى اّول و 

دوم اشــكال نــدارد، ولــی اگــر تــا مغــرب روز دوم مانــد، واجــب اســت روز 
ــد.5 ــز بمان ســوم را نی

1 - العروه الوثقی، ج 2، ص 246، کتاب االعتكاف.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، خاتمة فی االعتكاف، القول فی شروطه، الرابع، ص 305.

3 - همان، ص 305.
4 - همان، ص 306، م 4.
5 - همان، ص 306، م 3.
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زمان و مکان اعتکاف

کــه انســان بتوانــد حدأقــل ســه روز در   1- در طــول ســال، هــر زمانــی 

مســجد بمانــد و روزه بگیــرد، اعتــكاف صحیــح اســت، اّمــا بهتریــن زمــان بــراى 

اعتــكاف، مــاه مبــارک رمضــان بــه ویــژه، دهــه آخــر آن اســت.1  

البیــض( به جهــت آن کــه  ]در روزهــای 13، 14 و 15 مــاه رجــب )ایــام 

اعمــال و آداب خاصــی دارد و روزه گرفتــن هــم مســتحب اســت، بســیاری از 

مؤمنیــن معتكــف می شــوند.[

2 -اعتكاف در مساجد زیر صحیح است:
مسجدالحرام؛    
مسجدالنبى؛    
کوفه؛     مسجد 
مسجد بصره ؛    
مسجد جامع هر شهر، به قصد رجاء.    

3- در غیر این پنج مسجد، اعتكاف جایز نیست.2
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4 -اگــر در یــک شــهر، دو یــا چنــد مســجد جامــع وجــود داشــته باشــد، در 
هــر کــدام کــه بخواهــد می توانــد بــه قصــد رجــاء معتكــف شــود.3

5 -اگــر کســی در خانــۀ خــود، تكیــه، حســینیه یــا حــرم و حتــی مســجد غیــر 
جامــع معتكف شــود، صحیح نیســت.4

1 - العروه الوثقی، ج 2، ص 246، کتاب االعتكاف.
2 - تحریرالوســیله، ج 1، ص 305، العقــول فــی شــروط االعتــكاف، الخامــس. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، 
اعتــكاف در مســجد جامــع هــم صحیــح اســت و برخــی اعتــكاف در مســجد غیــر جامــع را نیــز رجــاء صحیــح 

ــد. می دانن
3 - العروة الوثقی، ج 2، کتاب االعتكاف، فی شرایط االعتكاف، السادس.

4 - همان.
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6 -اعتــكاف بایــد در یــک مســجد باشــد، پــس اعتــكاف در دو مســجد 
کــه بخشــی از وقــت را در یكــی و بخشــی از آن را در دیگــرى بمانــد، صحیــح 

نیســت.1
7 -اگــر در مســجدى معتكــف شــود ولــی مانعــی از ادامــۀ مانــدن در آن 

مســجد پیــش آیــد، اعتــكاف باطــل اســت.2
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موارد جواز خروج ُمعَتِکف از مسجد

ُمعتكف نباید از مسجد خارج شود، مگر در موارد ذیل:
گواهى دادن؛     براى 
کــه مّيــت، طــورى وابســتگى بــه ُمعتکف      بــراى تشــييع جنــازه، درصورتــى 

ــى  ــاى ُعرف ــازۀ او، از ضرورت ه ــييع جن ــرکت در تش ــه ش ک ــد  ــته باش داش
ی بــه حســاب مى آیــد؛ و

باشــد      یــا شــرعى، خــواه واجــب  کارهــاى ضــرورى عرفــى  بــراى ســاير 
ولــى  ى،  اخــرو یــا  باشــد  امــور دنيــوى  بــه  مربــوط  یــا مســتحب، خــواه 

باشــد.3 نهفتــه  آن  در  مصلحتــى 
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وظيفه معتکف هنگام خروج از مسجد

1 -اگر ُمعتكف از مسجد خارج شد، این امور را باید مراعات کند:
بيش از مقدار ضرورت و نياز، بيرون مسجد نماند؛    
درصــورت امــکان زيــر ســایه ننشــيند، بلکــه مطلقــًا ننشــيند، مگــر در     

حــال ضــرورت؛

1 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی شروط االعتكاف، ص 307، م 6.
2 - همان، السابع، ص 306.

3 - همــان، ص 306، الســابع و ص 307، م ۹. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، در بعضــی مــوارد آورده شــده 
معتكــف نمی توانــد از مســجد خــارج شــود.
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کند.1     بنابر احتياط واجب نزدیکترين راه را انتخاب 

2 -اگــر ُمعتكــف بــه جهــت ضــرورت از مســجد بیــرون رود و بــه قــدرى 
طــول بكشــد کــه صــورت اعتــكاف به هــم بخــورد، اعتــكاف باطــل اســت.2

3 -اگــر بــه ســبب فراموشــی از مســجد خــارج شــود، اعتكافــش باطــل 
 بــه مســجد برگــردد.3

ً
نیســت ولــی بایــد فــورا
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روزۀ اعتکاف

انســان در اّیــام اعتــكاف بایــد روزه بگیــرد، بنابــر ایــن اعتــكاف کســی کــه 

نمی توانــد روزه بگیــرد ماننــد مســافر، مریــض و زن حائــض یــا نفســاء و کســی 
 روزه نگیــرد، صحیــح نیســت.4

ً
کــه عمــدا

اعتــكاف در روز عیــد فطــر و قربــان یــا دو روز قبــل از عیــد بــه طــورى کــه 
روز ســوم آن عیــد باشــد صحیــح نیســت.5

روزه اى  هــر  بلكــه  باشــد؛  اعتــكاف  نیــت  بــه  روزه،  کــه  نیســت  الزم 

باشــد، صحیــح اســت، مثــاًل در ایــام اعتــكاف می توانــد روزۀ قضــا، نــذرى یــا 
آورد.6 بجــا  اســتیجارى 

ــدِن  ــدوِن قصــِد مان ــد ب ــرد، می توان ــد در ســفر روزه بگی ــذر کن ــر انســان ن اگ

ده روز معتكــف شــود.7 )نــذر روزۀ مــاه رمضــان و قضــاى آن در ســفر، صحیــح 

نیســت(

1 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 307، م ۹.
2 - همان، ص 308، م 2.

3 - همان، السابع.
4 - همان، ص 305، الثالث.

5 - العروه الوثقی، ج 2، کتاب االعتكاف، فی شرایط االعتكاف، الرابع.
6 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی شروط االعتكاف، الثالث، ص 305.

7 - همان.
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محّرمات اعتکاف

انسان در حال اعتكاف باید از این کارها پرهیز کند:
گياهــان خوشــبو  همــراه      ــات، حتــى  بوييــدن چيزهــاى خوشــبو  و عطرّی

بــا لــّذت؛
خرید و فروش؛    
ــر احتيــاط      ــواع تجــارت؛ مثــل صلــح و اجــاره و غيــر اين هــا )بناب ســاير ان

واجــب(
ــر دیگــرى و اظهــار فضــل و      ــراى غلبــه ب جــدال در امــور دینــى و دنيــوى ب

ــر او؛ برتــرى ب
امور جنسى و شهوت آميز؛ مانند بوسه، لمس و آميزش.    
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مبِطالت اعتکاف

1 -اگر معتكف، روزه خود را باطل کند، اعتكافش باطل می شود.1
 باشد اعتكاف را باطل می کند.2

ً
2 -آمیزش جنسی هرچند سهوا

یــا  کنــد  لمــس  یــا  ببوســد  را  کســی  شــهوت،  روى  از  -اگــر معتكــف   3
شــود:3 مرتكــب   

ً
ســهوا یــا   

ً
عمــدا را  اعتــكاف  دیگــر  محرمــات 

الــف: چنانچــه اعتــكاف واجــب معیــن یــا واجــب غیــر معیــن بعــد از 
اتمــام روز دوم باشــد، بنابــر احتیــاط واجــب، اعتــكاف را بــه پایــان برســاند و 

مجــددا آن را به جــا آورد؛
ب: چنانچــه اعتــكاِف وجوبــی غیــر معیــن، قبــل از اتمــام روز دوم باشــد، 

تنهــا وجــوب اســتیناف دارد.

1 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی احكام االعتكاف، م 2.
2 - همان.
3 - همان.
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زکات
زکات موارد معّینی دارد، یک ِقسم از آن، زکات بدن و حیات است که 

که  کسانی  هر سال یک مرتبه در روز عید فطر پرداخت می شود و فقط بر 

قدرت مالی پرداخت آن را دارند واجب است.

ق می گیرد و 
ّ
که به چیزهاى معّینی تعل ِقسم دیگر، زکات اموال است 

می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد:1

          

موارد وجوب زکات اموال

1 ـ غـَـاّلت

2 ـ دام هـا

3 ـ سکه ها

گندم؛
جو؛

خرما؛
کشمش.

شتر؛
گاو؛

گوسفند.

طال؛
نقره.
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زکات اموال

حّد ِنصاب 

کــه بــه مقــدار مشــخصی  1- زکات امــوال در صورتــی واجــب می شــود 

محصــوِل  اگــر  یعنــی  می گوینــد؛  ِنصــاب«  »حــّد  مقــدار  آن  بــه  کــه  برســد، 

ــر  ــا طــال و نقــرۀ موجــود، از حــّد نصــاب کمت ــا تعــداِد دام ی به دســت آمــده ی

نــدارد. باشــد، زکات 
ــرم  ــه حــدود 850 کیلوگ ــه، یــک نصــاب دارد ک 2- تمــام غــالت چهارگان

1 - توضیح المسائل، م 1853.
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اســت1، بنابرایــن اگــر محصــول به دســت آمــده از ایــن مقــدار، کمتــر باشــد، 
زکات نــدارد.2

بایــد  برســد،  نصــاب  حــّد  بــه  محصول هــا  ایــن  از  یكــی  چنانچــه   -3
غــالت  زکات  مقــدار  ولــی  شــود؛  پرداخــت  زکات  به عنــوان  آن  از  مقــدارى 
ــه  ــوان آن هــا را ب ــارى آن هــا دارد و از این نظــر می ت ــه چگونگــی آبی بســتگی ب

کــرد: ســه دســته تقســیم 
کــه بــا آب بــاران و رودخانــه آبيــارى مى شــود، یــا      مقــدار زکات محصولــى 

1 اســت؛
10

دیمــى باشــد،
     1

20
ــور پمــپ آبيــارى مى شــود، ــا موت ــو ی ــا َدل کــه ب مقــدار زکات محصولــى 

اســت؛
کــه بــه هــر دو طريــق -هــم بــا آب بــاران یــا رودخانــه و هــم بــا آب      محصولــى 

1 اســت.3
20

1 و نصــف دیگــر 
10

دســتى -آبيــارى شــده، زکاِت نصــف آن
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نصاب و مقدار زکات دام ، طال و نقره 
1- اولیــن نصــاب گوســفند، چهــل رأس و زکات آن یــک گوســفند اســت و 

تعــداد گوســفندان، تــا بــه چهــل نرســد، زکات نــدارد.4
2- اولین نصاب گاو ، ســی رأس اســت و زکات آن یک گوســاله اســت که 

یک ســاِل آن تمام شــده و وارد ســال دوم شــده باشــد.5
3- اولین نصاب شتر 5 َنَفر است و زکات آن یک گوسفند می باشد.6

4- نصــاب طــال 15 مثقــال و نصــاب نقــره 105 مثقــال اســت و زکات هــر 
می باشــد.7 1

40
دو

1- نصــاب غــالت بــه طــور دقیــق 847/207 کیلوگــرم اســت. برخــی از فقهــا، گنــدم و جــو را کمــی بیشــتر 
از ایــن مقــدار دانســته اند؛ یعنــی 885 کیلوگــرم.

2- توضیح المسائل، م 1864.
3-همان، م 1875 تا 187۹.

4- همان، م1۹13.

5- همان، م1۹12.

6- همان؛ م 1۹10.
7- همان، م 18۹6 -18۹7.
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احکام زکات امواب
کــرده اســت، ماننــد   1 -آنچــه بــراى گنــدم، جــو، خرمــا و انگــور خــرج 
از  می توانــد  را  آن  اســتهالک  یــا  تراکتــور  مــزد  و  کارگــر،  مــزد  بــذر،  قیمــت 
کــردن ایــن مخــارج  کــم  کنــد، ولــی مقــدار نصــاب، قبــل از  حاصــل، کســر 
محاســبه می شــود و اگــر قبــل از کســر مخــارج بــه حــّد نصــاب برســد، پرداخــت 

زکات واجــب شــده اســت ولــی زکات باقیمانــده را می پــردازد.1
2 -زکات طــال و نقــره در صورتــی واجــب اســت کــه بــه صــورت ســكه  اى 
کــه بانــوان  کــه معاملــه بــا آن رواج دارد؛ بنابرایــن طــال یــا نقــره اى  باشــد 

نــدارد.2 به عنــوان زیــور اســتفاده می کننــد، زکات 
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زکـات فطره

1- فــردى کــه در شــب عیــد فطــر داراى ایــن شــرایط باشــد، زکات فطــره 
بــر او واجــب اســت:

بالغ باشد؛    
عاقل باشد؛    
کسى نباشد؛     بندۀ 
فقير نباشد.3    

2- چنیــن شــخصی، بایــد زکات خــود و کســانی را کــه در مغــرب شــب 

ــا بــزرگ، مســلمان  عیــد فطــر، نان خــور او هســتند، بپــردازد؛ کوچــک باشــند ی

باشــند یــا غیرمســلمان، خــرج آنــان بــر او واجــب باشــد یــا نباشــد، در شــهر خــود 

کســر مخــارج را قبــول ندارنــد و برخــی دیگــر بــه نحــو دیگــری  1 - توضیح المســائل، م 1880. برخــی 
قبــول دارنــد.

2 - همــان، م 18۹۹ و 1۹00. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، حتــی حیوان هایــی کــه علــف دســتی می خورنــد 
بنابــر احتیــاط زکات دارد.

3 - همان، م 1۹۹1.
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او باشــند یــا در شــهر دیگــر؛ )یعنــی حتــی اگــر فرزنــد او کــه نان خــور اوســت بــه 
مســافرت رفتــه باشــد بایــد زکات او را بدهــد(1
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 3 کیلو است.2
ً
3- مقدار زکات فطره: هر نفر »یک صاع« که تقریبا

4- جنــس زکات فطــره: گنــدم، جــو، خرمــا، کشــمش، برنــج یــا ذرت و 
ماننــد این هــا یــا پــول این هــا.3

5- وقت وجوب زکات فطره: شب عید فطر.4
6- وقــت پرداخــت زکات فطــره: از شــب عیــد تــا ظهــر روز عیــد فطــر 
و بهتــر اســت در روز عیــد پرداخــت کنــد و اگــر نمــاز عیــد می خوانــد، بنابــر 

احتیــاط واجــب قبــل از نمــاز عیــد بپــردازد.5
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زکات فطرۀ مهمان

رضایت  بدون  فطر،  عید  شب  غروب  از  پیش  که  مهمانی  -فطرۀ   1
که نان خور6 او حساب شود، واجب  صاحب خانه وارد می شود درصورتی 
که خرجی او را  کرده اند  که انسان را مجبور  کسی  است و همچنین فطرۀ 

بدهد.7

2 -فطــرۀ مهمانــی کــه بعــد از غــروب شــب عیــد فطــر وارد می شــود، بــر 

1 -توضیح المسائل.
2 - همان،م 1۹۹1.

3 - همان.
4 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 348.

5 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 348؛ توضیح المسائل، م 202۹.
6 - مهمانــی کــه تنهــا بــراى یــک شــب وارده شــده، نان خــور میزبــان بــه حســاب نمی آیــد، مگــر آنكــه 

ــد. ــز بمان ــد شــب دیگــر نی بخواهــد چن
رضایــت  و  دعــوت  بــدون  اگــر  فقهــا،  از  برخــی  فتــواى  بــه  و 1۹۹6.  م 1۹۹5  توضیح المســائل،   -  7

نیســت. او واجــب  بــر  زکات فطــره  اســت  آمــده  صاحبخانــه 
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صاحبخانــه واجــب نیســت، اگــر چــه پیــش از غــروب او را دعــوت کــرده باشــد 
و در خانــه او هــم افطــار کنــد.1
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احکام زکات فطره 
 1- کســی کــه مخــارج ســال خــود و اهــل و عیالــش را نــدارد و کســبی هــم 
ــر  ــد، فقی ــن کن ــش را تأمی ــد مخــارج ســال خــود و اهــل و عیال ــه بتوان ــدارد ک ن

اســت و پرداخــت زکات فطــره بــر او واجــب نیســت.2
2- کســی کــه دیگــرى بایــد فطــرۀ او را بدهــد، واجــب نیســت فطــرۀ خــود 

را بدهــد.3
کســی واجــب باشــد و او فطــره را ندهــد بــر  3- اگــر فطــرۀ انســان بــر 

نمی شــود.4 واجــب  خــودش 
4- غیــر ســید نمی توانــد بــه ســید فطــره بدهــد، حتــی اگــر ســیدى نان خــور 
کــه  کســی  مثــاًل  بدهــد؛  دیگــر  ســید  بــه  را  او  فطــرۀ  نمی توانــد  باشــد،  او 
ــی خــودش ســید نیســت، زکات فطــره همســرش را  همســرش ســید اســت، ول

نیــز نمی توانــد بــه ســّید بپــردازد.5
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5 -فقیــرى کــه فطــره بــه او می دهنــد، الزم نیســت عــادل باشــد؛ ولــی 
کــه آشــكارا معصیــت  کــه بــه شــرابخوار و کســی  احتیــاط واجــب آن اســت 

کبیــره می کنــد فطــره ندهنــد.6

1 -  توضیح المسائل، م 1۹۹7. به پاورقی قبلی مراجعه شود.
2 - همان، م 1۹۹2.
3 - همان، م 2005.
4 - همان، م 2006.
5 - همان، م 200۹.
6 - همان، م 2016.
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کــه فطــره را در معصیــت مصــرف می کنــد، نبایــد فطــره  کســی  6 -بــه 
بدهنــد.1

 7 -احتیــاط واجــب آن اســت کــه بــه یــک فقیــر، بیــش از مخــارج ســالش 
و کمتــر از یــک صــاع، فطــره ندهنــد.2

8 -اگــر فطــره را از مــال خــود جــدا کنــد، نمی توانــد آن را بــراى خــودش 
بــردارد و مالــی دیگــر را بــراى فطــره بگــذارد.3
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مصارف زکـات 

که می توان آن را در تمام یا برخی از  مصرف زکات در هشت جا است 

این موارد، مصرف کرد. مصارف هشت گانه زکات در آیه 60 سورۀ توبه آمده 

است:

ُقُلوُبُهْم  َفِة 
َ
َواْلُمَؤّل َعَلْيَها  َواْلعاِمِليَن  َواْلَمساكيِن  ِلْلُفَقَرآِء  َدقاُت  الّصَ َما  ِإّنَ  «

َعِليٌم  َوالّلُه  الّلِه  ِمَن  َفِريضًة  ِبيِل  الّسَ َواْبِن  الّلِه  َسبيِل  َوفِى  َواْلغاِرِميَن  َقاِب  الّرِ َوفِى 
َحكيٌم«

آورى و  از: فقیران، مسكینان، ماموران جمع  آن مصارف عبارت است 

توزیع زکات، غیرمسلمانانی که اگر زکات داده شود به اسالم می گروند یا در 

کردن بردگان، بدهكاران،  کمک می کنند، آزاد  مواقع حساس به مسلمانان 

رضایت خداوند  مورد  که  عام المنفعه ای  و  کارهاى خیر  و  ماندگان  راه  در 

باشد.

1 - توضیح المسائل، م 2017.
2 - همان، م 2018.
3 - همان، م 2032.
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احکام مصرف زکات
1 -فقیرى که زکات دریافت می کند باید داراى این شرایط باشد: 1

شيعۀ دوازده امامى باشد؛    
واجب النفقۀ زکات دهنده نباشد؛ مانند همسر و فرزند؛    
گيرنده نيز سّيد نباشد؛     گر زکات دهنده سّيد نيست، زکات  ا
زکات را در معصيت مصرف نکند؛    
کبيره نکند.     بنابر احتياط واجب، آشکارا معصيت 

2 -بــه کســی کــه بدهــكار اســت و نمی توانــد بدهــی خــود را بدهــد، اگــر 
چــه مخــارج او بــر زکات دهنــده واجــب باشــد، می تــوان زکات داد.2

3 -پرداخــت زکات از عبــادات اســت و بایــد بــه قصــد قربــت، یعنــی بــراى 

اطاعــت دســتور خداونــد بپــردازد و در نّیــت معّیــن کنــد کــه زکات مــال اســت 
یــا زکات فطــره.3

236 

خمس 
یكــی دیگــر از تكالیــف اقتصــادی مســلمانان، پرداخــت خمــس اســت؛ 

بدیــن معنــا کــه در برخــی مــوارد، بایــد مــال خــود را بــرای مصــارف مشــخصی 

بــه حاکــم اســالمی بپردازنــد.
خمس منفعت کسب

ــراد جامعــه واجــب  ــر بیشــتر اف ــه ب ــۀ خمــس، ک  یكــی از مــوارد هفت گان

می شــود، خمــِس چیــزى اســت کــه از خــرِج ســاِل انســان و خانــواده اش زیــاد 

بیایــد.

1 - توضیح المسائل، م 1۹42، 1۹46 تا 1۹48 و 1۹56.
2 - همان، م 1۹47.
3 - همان، م 1۹57.
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مــراد از مخــارج، تمــام چیزهایــی اســت کــه در زندگــی خــود و خانواده اش 

بــدان نیــاز دارد کــه بــه نمونه هایــی از آن اشــاره می کنیــم:
ک؛     ک و پوشا خورا
اثاثيه منزل مانند ظرف، فرش و...؛    
کار نيست؛     کسب و  که براى  وسيله نقليه اى 
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مخارج مهمانى؛    
مخارج ازدواج؛    
کتاب هاى مورد نياز؛    
یارت مصرف مى کند؛     آنچه در راه ز
کسى مى دهد؛     که به  جوايز  و هدایايى 
که پرداخت مى کند.1     کّفاره اى  صدقه، نذر و یا 

بنابرایــن کســی کــه حسابرســی خمســی دارد، آنچــه در مــوارد فــوق خــرج 

می کنــد، خمــس نــدارد.
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سال خمسی 

1- انســان بایــد پــس از گذشــت یــک ســال از اّولیــن درآمــدى کــه بــه دســت 

آورده اســت، خمــس اضافــه بــر مخــارج ســال گذشــته را بپــردازد؛ بنابرایــن 

مبنــای  محاســبۀ خمــس، اولیــن درآمــدی اســت کــه به دســت مــی آورد و پایــان 

آن، یــک ســال بعــد در همــان تاریــخ اســت.

1 - العروه الوثقی، ج 2، کتاب الخمس، فصل 1، ص 3۹4.
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مثاًل ابتداى سال براى:
که برداشت مى کند.      اّولين محصولى است  کشاورز 
یافت مى کند.     که در  اّولين حقوقى است  کارمند 
که مى گيرد.      اّولين مزدى  کارگر 		
که انجام مى دهد.1     اّولين معامله اى  مغازه دار 	

2-  کســی کــه ســالیانی از بلــوغ او گذشــته و در ایــن مــدت درآمدهایــی 

ــا  ــد خــود ی ــه مرجــع تقلی ــا مراجعــه ب ــد ب ــه، بای ــی خمــس نپرداخت داشــته ول

نماینــدۀ وى، خمــس مالــش را محاســبه و بدهــی خــود را بپــردازد و همــان 

روزى کــه حســاب امــوال خــود را می پــردازد، اول ســال خمســی او خواهــد 

بــود. 
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احکام خمس

1-اگــر مــال بــه دســت آمــده از درآمــِد کســب نبــوده  و در مقابــِل کار 

کــه  نــدارد؛ ماننــد: ارث، هدیــه، جایــزه، مهریــه و مالــی  نیســت، خمــس 
اســت.2 کــرده  دریافــت  یــا صدقــه  زکات  یــا  به عنــوان خمــس 

2 -اگــر انســان، بــا قناعــت چیــزى از مخــارج ســال زیــاد بیــاورد، بایــد 
بپــردازد.3 را  خمــس آن 

کــه از درآمــد ســال بــراى مصــرف ســالش خریــده؛ ماننــد  3-آذوقــه اى 
برنــج، روغــن و چــاى، اگــر در آخــر ســال زیــاد بیایــد، باید خمــس آن را بدهد.4

1 - العروه الوثقی، ج 2، کتاب الخمس، فصل 1، ص 3۹4، م 60.
2 -همــان، ص 38۹، الســابع، ص 3۹0، م 51؛ توضیح المســائل، م 1753 و 1754. در شــرایط عــدم 

وجــوب خمــس هــر یــک از مــوارد مذکــور، علمــا نظــرات متفاوتــی دارنــد.
3 - توضیح المسائل، م 1756.

4 - همان، م 1780.
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ــا دو شــرط خمــس  4 -جهیزیــه اى کــه بــه طــور متنــاوب تهیــه می شــود ب

نــدارد:
کند؛     نتواند یکجا جهيزیه را تهيه 
کنــد، یــا در آن محــل،      کــه هــر ســال مقــدارى از آن را تهيــه  مجبــور باشــد 

معمــواًل هــر ســال مقــدارى از جهيزیــه دختــر را تهيــه مى کننــد، بــه طــورى 
کــه تهيــه نکــردن آن عيــب اســت.1
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پیامدهاى خمس ندادن2

کنــد؛  1 -انســان، تــا خمــس مالــش را ندهــد نمی توانــد در آن تصــرف 
کــه  کــه در آن خمــس باشــد نمی توانــد بخــورد و بــا پولــی  یعنــی غذایــی 

بخــرد.3 نــداده، نمی توانــد چیــزى  را  آن  خمــس 
2 -اگــر بــا پــوِل خمــس نــداده، خریــد و فــروش کنــد )بــدون اجــازۀ حاکــم 

شــرع( یــک پنجــم آن معاملــه باطــل اســت.4
 3 -اگــر بــا پــوِل خمــس نــداده، آب بخــرد و بــا آن وضــو بگیــرد یــا غســل 

کنــد، باطــل اســت.5
4 -اگــر بــا پــوِل خمــس نــداده، خانــه بخــرد، نمــاز خوانــدن در آن باطــل 

اســت.6

1 - توضیح المسائل، م 1777. به فتواى برخی از فقها، اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد.
2 - برخــی از فقهــا معتقدنــد کــه خمــس بــه ذمــه تعلــق می گیــرد لــذا مشــكالت گفتــه شــده در متــن پیــش 

نخواهــد آمــد.
3 - توضیح المسائل، م 17۹0.

4 - همان، م 1760. به فتواى برخی از فقها، معامله صحیح است ولی خمس آن را باید بپردازد.
5 - همان، م 383.

6 - همــان، م 873. بــه فتــوای برخــی از فقهــا هرچنــد وضــو و غســل و نمــاز او صحیــح اســت ولــی خمــس 
بدهــكار اســت و بایــد بپــردازد.
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کــه خمــس آن داده نشــده، بــه کســی ببخشــد، یــک  5 -اگــر چیــزى را 
پنجــم آن چیــز را مالــک نمی شــود.1
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مصارف خمس

1- خمــس مــال را بایــد بــه دو قســمت مســاوی بــه نــام ســهم امــام و 

ســهم ســادات تقســیم کــرد؛ ســهم امــام زمــان؟جع؟ را بایــد بــه مجتهــد جامــع 

ــردازد و نصــف دیگــر را  ــده او بپ ــا نماین ــد، ی ــد می کن ــه از او تقلی الشــرایطی ک

بایــد یــا بــه مجتهــد جامع الشــرایط بدهــد، یــا بــا اجــازه او بــه ســادات داراى 
شــرایط بپــردازد؛2

2- شرایط سّیدى که می توان به او خمس داد: 
فقير باشد یا در سفر مانده باشد، هرچند در شهر خود فقير نباشد؛    
شيعۀ دوازده امامى باشد؛    
آشــکارا معصيــت نکنــد )بنابــر احتيــاط واجــب( و دادن خمــس، کمــک     

گنــاه او نباشــد؛ بــر 
فرزنــد      و  همســر  ماننــد  اوســت،  برعهــده  آنــان  مخــارج  کــه  افــرادى  از 

واجــب(3 احتيــاط  )بنابــر  نباشــد. 
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حـــج
حــج، یكــی از وظایــف مهــم مســلمانان و از مهم تریــن مراســم عبــادى 

-سیاســی اســالم اســت.

1 - توضیح المسائل، م 1763.
2 - همان، م 1834.

3 - همان، م 1835 تا 1841.
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حج، در طول عمِر افراِد دارای شرایط، یک بار واجب می شود.
ارایط وجوب حج

1- شرایط وجوب حج عبارت است از: 1
بالغ و عاقل باشد؛    
که اهمّيتش از حج بيشتر است      کار واجبى را  براى حج مجبور نشود 

که ترک آن مهم تر از حج است مرتکب شود؛ کار حرامى را  کند، یا  ترک 
مستطيع باشد.    

2- استطاعت اقسامی به این شرح دارد: 2
بدنى؛ )صحت و توانايى(    
طریقى؛ )باز بودن و امنيت راه(    
کافى(     زمانى؛ )داشتن زمان 
مالى.     
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استطاعت مالا

اگر برای کسی موارد ذیل فراهم بود، از نظر مالی مستطیع است:
داشتن مخارج رفت و برگشت به حج؛    
یات زندگى، مثل مسکن، لوازم منزل، وسيله نقليه؛     داشتن ضرور
کــه پــس از بازگشــت بــه      کســب دیگــرى  داشــتن شــغل یــا مــال یــا راه 

نکنــد.3 زندگــى  ســختى 

بنابرایــن کســی کــه توانایــی مالــی بــه ایــن مقــدار را دارد و مشــكل بدنــی 

بــراى رفتــن بــه حــج نــدارد، بایــد بــراى رفتــن بــه مكــه و انجــام دادن مناســک 

حــج اقــدام کنــد و اگــر بــراى رفتــن، نیــاز بــه ثبــت نــام باشــد، بایــد ثبــت نــام 

کنــد.

1 - مناسک حج، شرایط وجوب حجه االسالم، ص 3.
2 - توضیح المسائل، م 2036 و تحریرالوسیله، ج 1، ص 372.

3 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 372 و 373.
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امر به معروف و نهی از منکر
ــراد جامعــه و کارهــاى نیــک  ــه کارهــاى ناپســند اف هــر انســانی نســبت ب
کار واجبــی تــرک شــود یــا  و پســندیدۀ آنــان، مســئولیت دارد. بنابرایــن اگــر 
حرامــی اتفــاق بیفتــد، ســكوت و بی تفاوتــی در مقابــل آن جایــز نیســت و تمــام 
افــراد جامعــه، بایــد بــراى برپایــی واجــب و جلوگیــرى از حــرام اقــدام کننــد؛ 

کــه ایــن عمــل، امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر نــام دارد.
اهمّیت امر به معروف و نها از منکر 

در برخی از سخنان امامان معصوم؟مهع؟ آمده است:
 امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر، از مهم تريــن واجبــات و شــریف ترين     

آن هاســت؛1
 واجبات دینى به سبب امر به معروف و نهى از منکر استوار مى گردد؛2    
کنند، افراد پست و غير      گر مردم امر به معروف و نهى از منکر  را ترک   ا

اليق بر آن ها مسّلط مى شوند و دعاها مستجاب نمى شود.3
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تعریف معروف و منکر 
1- یكــی از واجبــات، امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت. در احــكام 
دیــن، بــه تمــام واجبــات و مســتحبات »معــروف« و بــه تمــام محّرمــات و 
مكروهــات »ُمنكــر« گفتــه می شــود. بنابرایــن، واداشــتن افــراد جامعــه بــه 
کارهــاى واجــب و مســتحب »امــر بــه معــروف« و بازداشــتن  انجــام دادن 

آن هــا از کارهــاى حــرام و مكــروه »نهــی از منكــر« اســت.

2- امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، واجــب کفایــی اســت لــذا اگــر افــرادى 

1 - کافی، ج 4، ص 55.
2 - وسائل الشیعه، ج 11، ص 3۹4.

3 - نهج البالغه، نامه 47.
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- بــه قــدر کفایــت - بــه آن اقــدام کننــد، از دیگــران ســاقط می شــود و اگــر بــا 

فراهــم بــودِن شــرایط، همــۀ افــراد، آن را تــرک کــرده باشــند، همــۀ آن هــا تــرک 
واجــب کرده انــد.1
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شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منكر با وجود برخی شرایط، واجب می باشد و 

در صورت نبوِد آن شرایط، تكلیف ساقط است. آن ها عبارتند از:

کــه دیگــرى انجــام  کــه امــر یــا نهــی می کنــد، بدانــد آنچــه را  1 -کســی 

می دهــد حــرام اســت و آنچــه را تــرک کــرده، واجــب اســت. پــس بــر کســی کــه 

ــرى  ــه، جلوگی ــا ن ــه دیگــرى انجــام می دهــد حــرام اســت ی ــد کارى ک نمی دان

واجــب نیســت.

2 -احتمــال بدهــد امــر یــا نهــِی او تأثیــر دارد؛ بنابرایــن اگــر می دانــد تأثیــر 

نــدارد، امــر و نهــی واجــب نیســت.
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گناهــكار، اصــرار بــر ادامــه داشــته باشــد. پــس اگــر معلــوم  3 -شــخص 

شــود یــا گمــان کنــد یــا احتمــال صحیــح بدهــد کــه گناهــكار، بنــاى تــرک عمــل 

ــق بــه تكــرار نمی شــود، امــر و نهــی 
ّ
را دارد و دوبــاره تكــرار نمی کنــد، یــا موف

واجــب نیســت.

4 -امــر و نهــی، ســبب ضــرر جانــی یــا آبرویــی یــا ضــرر مالــی قابــل توجــه، 
بــه خــودش یــا نزدیــكان و یــاران و همراهانــش، یــا ســایر مؤمنــان نشــود.2

1 - تحریرالوســیله، ج 1، کتــاب االمــر بالمعــروف و النهــی عــن المنكــر، القــول فــی اقســامهما و کیفیــة 
وجوبهمــا، م2.

2 - همان، ج 1، القول فی شرائط وجوبهما.
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مراتب امر به معروف و نهی از منکر 

ــا عمــل  ــر ب ــه اگ ــی اســت ک ــه معــروف و نهــی از منكــر، مراتب ــر ب ــراى ام ب

بــه مرتبــۀ پایین تــر، مقصــود حاصــل می شــود، عمــل بــه مرتبــۀ بعــدى جایــز 

ــن اســت: ــب چنی نیســت؛ و آن مرات

اّول: بــا معصیــت کار طــورى عمــل شــود کــه بفهمــد بــه ســبب انجــام آن 

گنــاه، بــا او این گونــه عمــل می شــود؛ مثــل اینكــه از او رو برگردانــد، یــا بــا 

ــد؛ ــا او رفــت و آمــد نكن ــا ب ــد، ی ــا او برخــورد کن ــوس ب چهــرۀ عب

دوم: امــر و نهــی بــا زبــان؛ یعنــی بــه کســی کــه واجبــی را تــرک کــرده اســت 

بگویــد کــه واجــب را بجــا آورد و بــه گناهــكار بگویــد کــه گنــاه را تــرک کنــد؛

ســوم: اســتفاده از زور1 بــراى جلوگیــرى از منكــر و برپایــی واجــب؛ یعنــی 
زدن گناهــكار.2
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 احکام امر به معروف و نها از منکر 

1 -فراگیــرى شــرایط امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و مــوارد آن واجــب 
اســت، تــا انســان، در امــر و نهــی مرتكــب خــالف نشــود.3

1 - نظــر رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، حضــرت آیــت اهلل  خامنــه اى -دام ظلــه العالــی -نســبت بــه مرتبــه 
ســوم ایــن اســت: بــا توجــه بــه اینكــه در زمــان قــدرت حكومــت اســالمی امــكان ارجــاع مرتبــه ســوم از امــر 
ــه  ــواردى ک ــژه در م ــه وی ــروى انتظامــی وجــود دارد ب ــه و نی ــوه قضائی ــه ق ــه معــروف و نهــی از منكــر، ب ب
جلوگیــرى از منكــر متوقــف بــر تصــرف در امــوال مرتكــب شــونده می باشــد یــا الزم اســت تعزیــر شــود یــا او 
را زندانــی کننــد، بنابرایــن بــر مكلــف واجــب اســت در امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر بــه دو مرتبــه اّول 
اکتفــا کننــد و درصورتــی کــه اثــر نكــرد و نیــاز بــه توســل بــه زور وجــود داشــت، مســأله را بــه نیــروى انتظامــی 

و قضایــی ارجــاع دهنــد. )اجوبــة االســتفتائات، ج 1، ص 337، س 1۹0(.
2 - تحریرالوســیله، ج 1، القــول فــی مراتــب امــر بالمعــروف و النهــی عــن المنكــر؛ توضیح المســائل، م 

و 2823.  2818
3 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی شرائط وجوبهما، م 8.
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2 -اگــر بدانــد امــر و نهــی، بــدون خواهــش و نصیحــت و موعظــه اثــر 
نمی کنــد، واجــب اســت کــه امــر و نهــی را بــا نصیحــت و موعظــه و خواهــش 
همــراه کنــد و اگــر بدانــد کــه درخواســت و موعظــه بــه تنهایــی )بــدون امــر و 

ــر اســت، بایــد همین گونــه عمــل کنــد.1 نهــی( مؤث
3- اگــر بدانــد یــا احتمــال دهــد کــه امــر و نهــی اش بــا تكــرار مؤثــر اســت، 

واجــب اســت تكــرار کنــد.2
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گنــاه، مداومــت بــر انجــام دادن نیســت، بلكــه  4 -مــراد از اصــرار بــر 
ارتــكاب آن عمــل هرچنــد یكبــار دیگــر اســت، پــس اگــر یــک بــار نمــاز را تــرک 

ــه معــروف واجــب اســت.3 ــر ب ــرک دارد، ام ــاى ت ــار دیگــر هــم بن ــرد و ب ک
گنــاه بــزرگ )معصیــت کبیــره(  5 -در وجــوب نهــی از منكــر فرقــی بیــن 
و گنــاه کوچــک )معصیــت صغیــره( نیســت، پــس اگــر کســی مرتكــب گنــاه 

صغیــره هــم بشــود، نهــی او واجــب اســت.4
 6-اگــر بدانــد کــه امــِر شــخص دیگــرى بــه گناهــكار مؤثــر اســت، واجــب 

اســت بــه آن شــخص امــر کنــد تــا او را بــدان کار وادارد.5

252 

آداب امر به معروف و نها از منکر 

سزاوار است، امرکننده به معروف و نهی کننده از منكر:
مانند طبيبى دلسوز و پدرى مهربان باشد؛    
ــد و      کن ــدام  ــد اق ــاى خداون ــراى رض ــا ب ــد و تنه کن ــص  ــود را خال ــد خ قص

1 -  تحریرالوسیله، الشرط الثانی، م 3.
2 - همان، م 5. 

3 - همان، الشرط الثالث، م 4.
4 - همان، ج 1، القول فی  اقسامها و شرایط وجوبهما، م 14.

5 - تحریرالوسیله، ج 1، القول فی شرائط وجوبهما، الشرط الثانی، م 10.
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گردانــد؛ ک  عمــل خــود را از هرگونــه برترى جويــى پــا
کنــون خطايــى      کــه ا ک و منــّزه ندانــد، چه بســا همــان شــخصى  خــود را پــا

کــه مــورد محبــت  از او ســرزده اســت، داراى صفــات پســندیده اى باشــد 
کنــون ناپســند و مــورد غضــب  الهــى اســت، هرچنــد ايــن عمــل او، هم ا

الهــى باشــد.1
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دفاع 
1 -جــان و مــال مســلمانان، محتــرم اســت و چنانچــه کســی بــر انســان یــا 

بــه خویشــان وى، ماننــد پســر، دختــر، پــدر، مــادر و بــرادر، هجــوم آورد، دفــاع 
و جلوگیــرى از او واجــب اســت، هرچنــد منجــر بــه قتــل مهاجــم شــود.2

و  دفــاع  آورد،  هجــوم  انســان  امــوال  دزدیــدن  بــراى  دزدى  -اگــر   2  
اســت.3 واجــب  او  از  جلوگیــرى 

3 -اگــر کســی بــراى دیــدن نامحــرم بــه خانــه دیگران نگاه کنــد، جلوگیرى  
از آن کار واجب اســت، هرچند با زدن او باشــد.4

4 -دفــاع از اســالم یــا جــان، مشــروط بــه حضــور امــام معصــوم؟ع؟ و 

اجــازه آن حضــرت یــا نایــب خــاص یــا عــام او )فقیــه جامع الشــرایط( نیســت؛ 
یعنــی در همــه وقــت و همــه جــا دفــاع واجــب اســت.5

1 - تحریرالوسیله، ج 1، فی مراتب امر بالمعروف و النهی عن المنكر، المرتبة الثالثه، م 14.
2 - همان، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، م 3. 

3 - همان، م 5.
4 - همان، م 30.

5 - همان، القول فی القسم االول، م 2.
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خرید و فروش
1- تالش براى تحصیل مخارج زندگی، واجب است و کسانی که به جز از 

راه خرید و فروش نتوانند مخارج خود را تأمین کنند، واجب است با خرید و 
فروش، خرج زندگی خود را به دست آورند و محتاج دیگران نشوند.1

2- خریــد و فــروش بــراى توســعه در مخــارج زندگــی خــود و خانــواده و 
نفــع رســاندن بــه مســلمانان مســتحب اســت؛ مثــاًل کشــاورزى کــه بــا کاشــتن 
محصــول خــرج خــود را  به دســت مــی آورد، چنانچــه در اوقــات فراغــت بــه 
خریــد و فــروش بپــردازد تــا از ایــن راه بتوانــد بــه مســتمندان کمــک کنــد، ثــواب 

دارد.2
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خرید و فروش حرام3

1- خریــد و فــروش نجاســات، مگــر آنكــه فایــدۀ حاللــی داشــته باشــد؛ مثــل 

فــروش خــون بــراى درمــان بیمار.
گلــه و ســگ شــکارى اشــکال      خریــد و فــروش ســگ نگهبــان و ســگ 

نــدارد ولــى در غيــر ايــن مــوارد جايــز نيســت.4
2- خریــد و فــروش چیزهایــی کــه منافــع معمولــی آن هــا حــرام اســت؛ 

ــزار قمــار. ــد اب مانن
کــه از راه قمــار یــا دزدى بــه دســت آمــده  3- خریــد و فــروش چیــزى 

باشــد.

1 - توضیح المسائل، م 2053.
2 - همان، م 2053.

کتــاُب المكاســب و المتاجــر، ص 4۹3، م ۹، 11 و 15؛ توضیح المســائل، م 2055  3 - تحریرالوســیله، 
و 2070.

4 - تحریر الوسیله، ج1 ص 4۹3 م1.
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4- معامله اى که در آن ربا باشد. )معاملۀ ربوى(

دادن  درس  و  خوانــدن  نوشــتن،  نگهــدارى،  فــروش،  و  خریــد   -5

ــح  ــراى هدفــی صحی ــه ب ــی ک ــده حــرام اســت، مگــر زمان کتاب هــاى گمراه کنن

آن.1  اشــكال هاى  بــه  دادن  پاســخ  بــراى  مثــاًل  باشــد؛ 

6- فــروش ســالح یــا چیــز دیگــر بــه دشــمنان اســالم کــه موجــب تقویــت 

آنــان بــر ضــد مســلمانان باشــد.
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7- جنــس َوقــف شــده را نمی تــوان فروخــت، مگــر درصورتــی کــه خــراب 
شــده باشــد و قابــل اســتفاده نباشــد؛ ماننــد فــرش مســجد کــه قابــل اســتفاده 

بــراى آن مســجد یــا مســجد دیگــر نباشــد.2
8- فروختــن و اجــاره دادن خانــه یــا چیــز دیگــر بــراى اســتفادۀ حــرام، کار 

حرامــی اســت و معاملــه هــم باطــل اســت.3
۹- مخلــوط کــردن جنســی کــه می فروشــد بــا چیــزى کــه ارزش نــدارد یــا 
ارزش آن کمتــر اســت، حــرام اســت؛ و بــه آن »غــش« گوینــد مثــل آنكــه برنــج 
اعــال را بــا غیــر اعــال مخلــوط کنــد و به عنــوان برنــج خــوب بفروشــد یــا شــیر را 

بــا آب مخلــوط کنــد و بفروشــد.4
خریــد و فــروش حــرام، مــوارد دیگــرى هــم دارد کــه اکنــون مــورد ابتــال 

نیســت. 

1 - تحریرالوسیله، کتاب المكاسب و المتاجر، م 15.
2 - توضیح المسائل ، م 20۹4.

3 - تحریرالوسیله، کتاب المكاسب و المتاجر، م 10.
4 - توضیح المسائل، م 2055.
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شرایط خریدار و فروشنده

برخی از این شرایط عبارت است از:1

1 -خریــدار و فروشــنده، قصــد معاملــه داشــته باشــند؛ پــس اگــر کســی بــه 

شــوخی بگویــد: »ایــن کاال را فروختــم«، معاملــه باطــل اســت.

2 -فروشــنده و خریــدار بــا اختیــار معاملــه کننــد و کســی آن هــا را مجبــور 

نكنــد.

3 -فروشــنده، کاال را و خریــدار، قیمــت آن را مالــک باشــد، یــا اختیــار 

معاملــه آن را داشــته باشــد.
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شرایط عوض و معوض

برخی از این شرایط به شرح زیر است: 2

بــا وزن  کاالســت،  اگــر  یعنــی  باشــد؛  مــورد معاملــه معلــوم  1 -شــی ء 

ــک اســت، قطعــه آن  ــر ِمل ــوم شــود و اگ ــدار آن معل ــا شــماره مق ــه ی ــا پیمان ی

گــردد. مشــخص 

آن  ســبب  بــه  کــه  دارد  خصوصیاتــی  معاملــه  مــورد  کاالی  -اگــر   2

خصوصیــات، رغبــت مــردم نســبت بــه معاملــه فــرق می کنــد، یعنــی ممكــن 

نماینــد. معّیــن  بخرنــد،  ارزان تــر  یــا  گران تــر  یــا  نخرنــد  اســت 

1 - توضیح المسائل، م 2081.
2 - همان، م 20۹0.
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ــل کاال و قیمــت را داشــته باشــند.  ــدار قــدرت تحوی 3 -فروشــنده و خری

پــس فــروش مــاِل بــه ســرقت رفتــه، توســط مالكــش صحیــح نیســت.

4 -دیگــرى در آن جنــس یــا عــوض آن، حقــی نداشــته باشــد. پــس چیــزى 

را کــه گــرو گذاشــته، بــدون اجــازه گــرو گیرنــده نمی توانــد بفروشــد.
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معاملۀ نسيه

1 -در معاملــۀ نســیه، بایــد مــدت کامــاًل معلــوم باشــد. پــس اگــر جنســی 
را بفروشــد کــه قیمــت آن را هــر وقــت از ســفر برگشــت بگیــرد، چــون مــدت آن 

کامــاًل مشــخص نشــده معاملــه باطــل اســت.1
2 -اگــر جنســی را نســیه بفروشــد، بعــد از تمــام شــدِن مدتــی کــه قــرار 
گذاشــته اند، می توانــد پــول آن را مطالبــه نمایــد؛ ولــی اگــر خریــدار نتوانــد 

بپــردازد، بایــد بــه او مهلــت دهــد.2
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3 -اگــر بــه کســی کــه قیمــت جنســی را نمی دانــد، مقــدارى نســیه دهــد 
ــه  ــه کســی ک ــر ب ــی اگ ــه باطــل اســت؛ ول ــد، معامل ــه او نگوی و قیمــت آن را ب
ــاًل  ــد؛ مث ــر حســاب کن ــد نســیه بدهــد و گران ت ــس را می دان قیمــت نقــدى جن
بگویــد: جنســی را کــه بــه تــو نســیه می دهــم تومانــی یــک ریــال از قیمتــی کــه 

نقــد می فروشــم گران تــر حســاب می کنــم و او قبــول کنــد، اشــكال نــدارد.3
4 -اگــر در معاملــۀ نســیه، فروشــنده در ضمــِن معاملــه شــرط کنــد کــه اگــر 
مشــترى زودتــر از وقــت معیــن قیمــت را پرداخــت کــرد، مقــدارى از آن را کــم 

کنــد، اشــكال نــدارد.4

1 - توضیح المسائل، م 2105.
2 - همان، م 2107.

3 - توضیح المسائل، م 2108.
4 - استفتائات، ج 2، ص ۹0، س 52.
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263 

معاملۀ َسَلف 

معاملــۀ ســلف یــا پیــش خریــد، آن اســت کــه قیمــت را بپــردازد و کاال را 

 تحویــل بگیــرد.
ً
بعــدا

در معامله سلف باید شرایط زیر رعایت شود:
که در قيمت جنس تأثير دارد مشخص نمایند؛     خصوصياتى را 
قبــل از آنکــه خریــدار و فروشــنده از هــم جــدا شــوند، خریــدار تمــام قيمــت     

را بــه فروشــنده بدهــد؛ )یــا بــه مقــدار آن از فروشــنده طلبــکار باشــد(
کنند؛     مدت را مشخص 
کــه      نباشــد  زمانــى  قــرار مى دهنــد،  بــراى تحويــل جنــس  کــه  را  وقتــى 

گــر بگویــد: در اســفند مــاه ده  جنــس در آن  وقــت نایــاب باشــد؛ مثــًا ا
گيــاس تــازه بــه شــما مى دهــم، صحيــح نيســت؛ چــون در اســفند  کيلــو 

ــاب اســت؛ ــازه نای گيــاس ت ــاه  م
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کننــد ولــی اگــر از  بنابــر احتیــاط واجــب جــاى تحویــل جنــس را معیــن 

حرف هــاى آنــان جــاى تحویــل جنــس معلــوم باشــد، الزم نیســت اســم آنجــا 

را بگوینــد؛
را      پيمانــه  یــا  وزن  اســت،  پيمانــه اى  یــا  وزنــى  کــه جنــس،  در صورتــى 

کننــد.1 مشــخص 
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معاملۀ ربوى

1 -اگــر مقــدارى از جنســی را کــه بــا وزن یــا پیمانــه می فروشــند، بــه زیادتــر 

از همــان جنــس بفروشــد، مثــاًل یــک ُتــن برنــج را بــه یــک ُتــن و دویســت کیلــو 

1 - توضیح المسائل، م 2112؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 543، کتاب البیع، القول فی السلف.
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ــر یكــی از دو جنــس، ســالم و دیگــرى  ــی اگ ــا و حــرام اســت. حّت بفروشــد، رب
معیــوب، یــا جنــس یكــی خــوب و جنــس دیگــر بــد باشــد، یــا بــا یكدیگــر 
تفــاوت قیمــت داشــته باشــند، چنانچــه بیشــتر از مقــدارى کــه می دهــد بگیــرد 

بــاز هــم ربــا و حــرام اســت؛1
2 

 
درب و پنجرۀ آلومینیومی با آلومینیوم نساخته

برنج درجه یک با          برنج درجه دو

طالى ساخته با         طالى نساخته

درصورتی که اضافه بگیرد، 
ربا و حرام است. 2

 فروش   وخرید

چیــز  یــک  از  می گیرنــد،  عــوض  و  می فروشــند  کــه  را  جنســی  -اگــر   2
کیلــو  به عمــل آمــده باشــد، بایــد در معاملــه زیــادى نگیرنــد. پــس اگــر ده 
روغــن حیوانــی بفروشــد و در عــوض، بیســت کیلــو پنیــر بگیــرد ربــا و حــرام 
اســت و بنابــر احتیــاط واجــب اگــر میــوۀ رســیده را بــا میــوۀ نــارس معاملــه 

کنــد، زیــادى نگیــرد.3
266 

خيارات

در برخــی مــوارد، فروشــنده یــا خریــدار یــا هــر دو، حــق فســخ معاملــه را 
دارنــد کــه بــه ایــن حــق، ِخیــار می گوینــد؛ و برخــی مــوارد آن عبــارت اســت از:4

1- خیــار مجلــس: تــا زمانــی کــه دو طــرِف معاملــه از مجلــِس داد و ســتد 
متفــرق نشــده باشــند، و جلســۀ معاملــه به هــم نخــورده باشــد، می تواننــد 

معاملــه را فســخ کننــد.
بــن: درصورتــی کــه خریــدار یــا فروشــنده گــول خــورده باشــد، 

َ
2- خیــار غ

ــد. ــه را فســخ کن ــد معامل می توان
اگر خریدار قيمت جنس را نداند، یا در وقت معامله غفلت کند و جنس     

1 - توضیح المسائل، م 2072.
2 - همان، م 2072.
3 -همان، م 2078.
4 - همان، م 2124.
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که  گران خریده  گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى  را 
کمى و زیادى آن اهميت بدهند، اختيار  مردم او را مغبون بدانند و به 

فسخ معامله را دارد و نسبت به فروشنده  نيز چنين است.1
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ــا مــّدت  3- خیــار اــرط: درصورتــی کــه در معاملــه، قــرار بگذارنــد کــه ت
معینــی هــر دو یــا یكــی حــق فســخ داده باشــد، طبــق قــرارداد می تواننــد 

معاملــه را فســخ کننــد.

4- خیــار َتدلیــس: زمانــی کــه خریــدار یــا فروشــنده، مــال خــود را بهتــر 
ــد، طــرف  ــِوه کن از آنچــه هســت نشــان دهــد و در نظــر مــردم ارزشــمندتر جل

مقابــل می توانــد معاملــه را به هــم بزنــد؛ مثــاًل بــا رنــگ کارى و آراســتن آن، 

مشــترى بــه اشــتباه بیفتــد. ولــی اگــر در آن کارى انجــام دهــد کــه ارزشــمندتر 

شــود، مثــاًل تعمیراتــی در ســاختمان انجــام دهــد یــا یــک طبقــه دیگــر روى آن 

بســازد، تدلیــس نیســت.
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ــه کارى  ــد ک ــدار شــرط کن ــا خری ــر فروشــنده ی ــرط: اگ ــف ا ــار تول 5- خی
انجــام دهــد یــا شــرط کنــد مالــی را کــه می دهــد، طــور مخصوصــی باشــد و بــه 

آن شــرط عمــل نكنــد، طــرف دیگــر می توانــد معاملــه را فســخ کنــد.
6- خیــار تأخیــر: درصورتــی کــه مشــترى پــول جنســی را کــه نقــد خریــده تــا 
ســه روز ندهــد و فروشــنده هــم جنــس را تحویــل ندهــد، در صورتــی کــه تأخیــر 
آن شــرط نشــده باشــد، فروشــنده می توانــد معاملــه را به هــم بزنــد؛ ولــی در 
اجناســی کــه اگــر یــک روز بمانــد فاســد می شــود، مثــل برخــی میوه هــا، تأخیــر 

تــا شــب اســت.

1 - توضیح المسائل، م 2125.
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7- خیــار عیــب: اگــر پیــش از معاملــه، در جنــس یــا عــوِض آن عیبــی باشــد 
و آن را نمی دانســته اســت، و پــس از معاملــه متوجــه شــود، می توانــد معاملــه 
را بهــم بزنــد یــا تفــاوت قیمــت معیــوب بــا ســالم را بگیرد.هرچنــد فروشــنده 

حاضــر نباشــد.1
احکام خیار عیب

1 -در مــوارد زیــر اگــر خریــدار بفهمــد مــال معیــوب اســت، حــق فســخ و 
گرفتــن تفــاوت قیمــت نــدارد:

موقع خریدن، عيب مال را بداند؛    
به عيِب مال راضى شود؛    
گــر مــال عيبــى داشــت پــس نمى دهــم و تفــاوت      وقــت معاملــه بگویــد: ا

ــرم؛ ــم نمى گي ــت ه قيم
کــه دارد      فروشــنده در وقــت معاملــه بگویــد: ايــن مــال را بــا هــر عيبــى 

2 مى فروشــم.
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 2- اگــر فروشــنده هنــگام معاملــه عیــب کاال را معیــن کنــد و بگویــد: آن 
را بــا ایــن عیــب می فروشــم، ولــی پــس از معاملــه معلــوم شــود عیــب دیگــرى 
هــم دارد، خریــدار می توانــد بــه خاطــر عیبــی کــه فروشــنده معیــن نكــرده کاال 

را پــس دهــد یــا تفــاوت قیمــت را بگیــرد.3
فقــط  بــوده،  معیــوب  مــال  بفهمــد  خریــدار  اگــر  مــوارد،  ایــن  در   -3

نــدارد: را  معاملــه  فســخ  حــق  ولــی  بگیــرد،  قیمــت  تفــاوت  می توانــد 
کــه مــردم بگوینــد: کاال ماننــد      ی بدهــد  بعــد از معاملــه تغييــرى در کاال رو

کــه خریــدارى و تحويــل داده شــده، باقــى نمانــده اســت؛ زمانــى 

1 - توضیح المسائل، م 2133.
2 -  همان، م 2134. به فتواى برخی از فقها، تنها در مورد اول و چهارم این حكم جارى است.

3 - همان، م 2134.
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کاال معيــوب اســت و تنهــا حــق برگردانــدن آن را      پــس از معاملــه بفهمــد 
کــرده باشــد؛ ســاقط 

کاال، عيــب دیگــرى در آن پيــدا شــود، بــه جــز  در      گرفتــن  بعــد از تحويــل 
کــه تــا ســه روز مى توانــد برگردانــد.1 خریــد حيــوان 
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بیع َشرط

1 -بیــع شــرط آن اســت کــه فروشــنده، کاالیــی را بفروشــد و شــرط کنــد 
کــه اگــر تــا فــالن مــدت، خــودش قیمــت کاال را بــه خریــدار بدهــد، بتوانــد 

ــد.2 ــه را فســخ کن معامل
ــدار و فروشــنده قصــد  ــه خری ــح اســت ک ــی صحی ــع شــرط درصورت 2 - بی
کمتــر از قیمــت  کاالى خــود را بــه  خریــد و فــروش داشــته باشــند، هرچنــد 
معمولــی آن بفروشــد؛ مثــاًل شــخصی کــه بــه پــول نیــاز دارد، خانــه خــود را بــه 
قیمــت کمتــر )بــا قصــد( می فروشــد، ولــی شــرط می کنــد کــه اگــر تــا ســه مــاه 

ــراى خــودم باشــد.3 ــه ب ــه را برگردانــم، خان دیگــر توانســتم پــول خان
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آداب خرید و فروش

مستحبات خرید و فروش
بين مشترى ها در قيمت فرق نگذارد؛    
در قيمت جنس، سخت گيرى نکند؛    
کــه طــرف مقابــل، از معاملــه پشــيمان شــد و تقاضــاى فســخ      درصورتــى 

ــام دارد.4 کــرد، از او بپذيــرد و ايــن در اصطــاح »ِاقالــه« ن معاملــه را 

1 - توضیح المسائل، م 2135.
2 - همان، م 2126.
3 - همان، م 2126.

4 - تحریرالوسیله، کتاب المكاسب و المتاجر، م 22.
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مکروهات خرید و فروش

کاال؛     کردن از  تعریف 
کاالى فروشنده؛     کردن مشترى از  بدگويى 
قسم راست خوردن در داد و ستد؛ )قسم دروغ حرام است(    
قبــل از همــه بــراى خریــد و فــروش وارد بــازار شــدن و ديرتــر از همــه خــارج     

شــدن؛
کــردن را      کــردن و متــر  کــه وزن  کاال، در مــواردى  کــردن  کــردن یــا متــر  وزن 

خــوب نمى داننــد؛
کردن قيمت پس از معامله.1     کم  تقاضاى 
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 اجاره
ارایط ماب مورد اجاره

چیزى که اجاره داده می شود باید داراى شرایطی باشد، از جمله:
گــر بگویــد: یکــى از اتاق هــاى ايــن خانــه را بــه تــو      معّيــن باشــد؛ پــس ا

نيســت؛ صحيــح  مى دهــم،  اجــاره 
کــه      گفتــه شــود  مســتأجر، بایــد آن را ببينــد یــا طــورى خصوصّيــات آن 

ــد؛ ــوم باش ــًا معل کام
کــه بــا اســتفاده از آن، اصــِل مــال از بيــن مــى رود،      از چيزهايــى نباشــد 

کى هــا صحيــح نيســت.2 پــس اجــاره دادن نــان و ميــوه و ســاير خورا

1 - تحریرالوسیله، کتاب المكاسب و المتاجر، م 22.
2 - توضیح المسائل، م 2184.
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احکام اجاره 
مثــاًل  باشــد؛  مــال، معیــن شــده  از  اســتفاده  مــدت  بایــد  اجــاره  1- در 

بگویــد: یــک ســال یــا یــک مــاه.1

2- اگــر کســی کارگــرى بگیــرد کــه در روز معینــی کارى را انجــام دهــد؛ مثــاًل 
آجرهــا را داخــل ســاختمان ببــرد و آن کارگــر ســِرکار حاضــر شــود، امــا کارى بــه 
او محــّول نكنــد؛ مثــاًل آجــر نباشــد کــه داخــل ســاختمان ببــرد، بایــد مــزد او را 

بدهد.2 
ــر چــه  ــل دهــد، اگ ــه اجــاره داده تحوی ــزى را ک ــر صاحــب مــال چی 3- اگ
مســتأجر تحویــل نگیــرد یــا تحویــل بگیــرد ولــی تــا آخــِر مــدِت اجــاره از آن 

اســتفاده نكنــد، بایــد اجاره بهــا را بپــردازد.3
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4 -هــرگاه صنعتگــر، چیــزى را کــه گرفتــه، ضایــع کنــد، بایــد خســارت آن 
را بپــردازد، مثــل آنكــه تعمیــرکار خســارتی بــر ماشــین وارد کنــد.4

5 -اگــر مثــاًل خانــه یــا دکانــی را اجــاره کنــد و صاحــب آن شــرط کنــد کــه 
بــه دیگــرى  کنــد، مســتأجر نمی توانــد آن را  فقــط خــودش از آن اســتفاده 

اجــاره بدهــد.5
کســی اجــاره داده،  کــه بــه  6 -خریــد و فــروش خانــه یــا چیــز دیگــرى 
ــراى اجاره کننــده اســت.6 ــی اســتفادۀ آن در مــدت اجــاره ب ــدارد؛ ول اشــكال ن

1 - توضیح المسائل، م 2187.
2 - همان، م 21۹7.
3 - همان، م 21۹6.
4 - همان، م 2200.
5 - همان، م 2180.
6 - همان، م 20۹6.



179 بوش اخب: احکام ارعایعرش ماکحا

277 

رهن و اجاره

 1 -آنچــه، امــروزه به عنــوان رهــن منــزل یــا مغــازه بــه مالــک پرداخــت 

کمتــر از قیمــت  می شــود، هرچنــد رهــن نیســت ولــی اگــر اجــاره بــه مبلــغ 

متــداول باشــد و در ضمــِن اجــاره، شــرط شــود کــه پولــی بــه صاحــب منــزل یــا 
مغــازه به عنــوان ودیعــه یــا قــرض داده شــود اشــكال نــدارد.1

2 -اگــر مالــک، ضمــن اجــاره شــرط کنــد چانچــه مبلغــی به عنــوان قــرض 

یــا ودیعــه بــه او داده شــود، مقــدارى از اجاره بهــا را کــم می کنــد، ربــا و حــرام 
است.2

کــه دو  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ شــخصى مبلــغ پنــج ميليــون تومــان بــه صاحــب خانــه اى داده  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــورت دارد؟ ــه ص ــردازد، چ ــاره نپ ــر اج ــد و دیگ کن ــن  ــاق را ره ات

کنــد، اجرت املثــل را ضامــن  گــر در اتــاق تصــرف  وݣݣݣݣݣا  حمکــوم بــه رباســت و ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
اســت.3
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حقوق و دستمـزد 
بــدون  گاهــى از محــل خدمــت،  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  کارمنــد دولــت جمهــورى اســامى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اجــازۀ آن ســازمان، بــراى تشــييع جنــازه یــا مجلــس ختــم خــارج مى شــود؛ 

ــى دارد؟ ــه حکم ــش چ حقوق
کــرده مديــون  کوتاهــى  کــه  ى  کوتاهــى منــوده بــه مقــدار گــر از وظيفــه  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

اســت.4
کــه فرزنــد در خانــه و بــراى امــرار معــاش انجــام  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  کارهــای غيــر مســتقلى را  سوݩݩݩݩݩݩٔ
1 - اســتفتائات، ج 2، ص 20۹، س 34 و 35. برخــی از فقهــا بنابــر احتیــاط واجــب ایــن نحــوه را صحیــح  

نمی داننــد و تنهــا راه صحیــح آن را بیــع شــرط می دانــد.
2 - همان.

3 - همان، ج 2، ص 2۹3، س 32.
4 - همان، ص 50، س 137.۹.
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ــدر  ــرت از پ ــاى ُاج ــّق ادع ــوغ( ح ــر بل ــا غي ــوغ، ی ــان بل ــه در زم ــد )چ مى ده
دارد یــا نــه؟

گــر بــه دســتور پــدر نيســت يــا جّمــاین اجنــام مى دهنــد، اســتحقاق اجــرت  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ندارد.1
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قـرض 
کــه انســان، مالــی را، مثــاًل یــک میلیــون تومــان، بــه  قــرض، آن اســت 
دیگــرى بدهــد تــا در آینــده همــان را یــا قیمــت یــا مثــل آن را بــه او برگردانــد.2

1 -قــرض دادن بــه دیگــران مســتحب اســت و در قــرآن و روایــات، نســبت 
بــه آن ســفارش فــراوان شــده اســت و قــرض دهنــده در روز قیامــت پــاداش 

بســیارى خواهــد داشــت.
ــاز کراهــت  ــاز -مكــروه اســت و درصــورت نی ــدون نی 2 -قــرض گرفتــن -ب
آن کمتــر اســت و هرچــه نیــاز بیشــتر باشــد، کراهــت کمتــر می شــود و اگــر نیــاز 
شــدید باشــد، کراهــت برطــرف می شــود و اگــر اضطــرار باشــد، مثــل آنكــه بــراى 
حفــظ جــان یــا آبــرو ناچــار شــود قــرض بگیــرد، نــه تنهــا مكــروه نیســت بلكــه 

واجــب اســت.3
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اقسام قرض
کــه هنــگام قــرض دادن، زمــان پرداخــت بدهــى      مــدت دار: قرضــى اســت 

مشــخص شــده باشــد؛
کــه زمــان پرداخــت، در آن مشــخص نشــده      بــدون مــدت:  قرضــى اســت 

باشــد.

1 -  استفتائات، ج 2، ص 213، س 46.
2 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 651، القول فی القرض.

3 - همان، م 1.
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1 -اگــر قــرض مــدت دار باشــد، طلبــكار نمی توانــد پیــش از تمــام شــدن آن 

مــدت، طلــب خــود را درخواســت کنــد؛ و اگــر قــرض مــدت دار نباشــد، طلبــكار 
هــر وقــت بخواهــد می توانــد طلــب خــود را درخواســت کنــد.1

2 -اگــر طلبــكار طلــب خــود را درخواســت کنــد، چنانچــه بدهــكار بتوانــد 

 بپــردازد و اگــر تأخیــر بینــدازد، گناهــكار اســت 
ً
بدهــی خــود را بدهــد، بایــد فــورا

مگــر آنكــه قــرض مــدت دار باشــد و مــدت بــه پایــان نرســیده باشــد.2

کــه در آن نشســته و اثاثیــه منــزل و   3 -اگــر بدهــكار، غیــر از خانــه اى 

چیزهــاى دیگــرى کــه بــه آن هــا احتیــاج دارد، چیــزى نداشــته باشــد، طلبــكار 

ــا بتوانــد  ــر کنــد ت نمی توانــد طلــب خــود را از او مطالبــه کنــد، بلكــه بایــد صب
بدهــی خــود را بدهــد.3
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قرض ربوی

1 -اگــر مقــدارى پــول بــه کســی بدهــد و شــرط کنــد کــه پــس از مدتــی؛ مثــاًل 

یــک ســاِل دیگــر، زیادتــر بگیــرد، ِربــا و حــرام اســت؛ مثــاًل یک صــد هــزار تومــان 
بدهــد و شــرط کنــد کــه پــس از یــک ســال صــد و بیســت هــزار تومــان بگیــرد.4

2 -ربا دادن، مثل ربا گرفتن حرام است.5

3 -کســی کــه قــرض ربایــی گرفتــه، اگرچــه کار حرامــی کــرده ولــی اصــل 
قــرض صحیــح اســت و می توانــد در آن تصــرف کنــد.6

1 - توضیح المسائل، م 2306.
2 - همان، م 2276.
3 - همان، م 2277.
4 - همان، م 2288.
5 - همان، م 2284.

6 - همــان، م 2284. برخــی از فقهــا، تصــرف در آن را جایــز نمی داننــد و برخــی دیگــر آن را مشــروط بــه 
رضایــت قــرض دهنــده درصــورت عــدم شــرط می داننــد.
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ــكار بدهــد،  ــه طلب ــه ب ــزى اضاف ــی چی ــدون شــرط قبل ــر بدهــكار، ب 4 -اگ
اشــكال نــدارد، بلكــه مســتحب اســت.1
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رهـن
کــه بدهــكار، مقــدارى از مــال خــود را، نــزد طلبــكار   »رهــن« آن اســت 
بگــذارد تــا اگــر طلــب او را نــداد، از آن مــال طلــب خــود را بــه دســت آورد.2

1 -اســتفادۀ چیــزى کــه گــرو )رهــن( می گذارنــد، متعلــق بــه گــرو دهنــده 

اســت. بنابــر ایــن گــرو گیرنــده، بــدون اجــازۀ صاحــب مــال، نمی توانــد از آن 
اســتفاده کنــد.3

2 -طلبــكار )گــرو گیرنــده( و بدهــكار )گــرو دهنــده(، نمی تواننــد مالــی را 

کــه در رهــن اســت، بــدون اجــازه یكدیگــر ِملــِک کســی کننــد؛ مثــاًل بفروشــند 

یــا ببخشــند. ولــی اگــر یكــی از آنــان، آن را بفروشــد یــا ببخشــد و بعــد دیگــرى 
بگویــد: راضــی هســتم، اشــكال نــدارد.4

3 -اگــر مالــی را کــه بدهــكار گــرو گذاشــته اســت، خانــه و اثاثیــه منــزل هــم 
باشــد، طلبــكار می توانــد بفروشــد و طلــب خــود را بــردارد.5
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امانت 
ــد  ــذارد، هــر وقــت بخواهــد می توان ــت می گ ــزى را امان ــه چی 1 -کســی ک

آن را پــس بگیــرد و کســی کــه امانــت را قبــول می کنــد، هــر وقــت بخواهــد 

1 - تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الدین و القرض، ص 654، س 11.
2 - توضیح المسائل، م 2300.

3 - همان، م 2305.

4 - همان، م 2306.

5 - همان، م 230۹.
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می توانــد آن را بــه صاحبــش برگردانــد.1

2 -کســی کــه نمی توانــد از امانــت نگهــدارى کنــد، بنابــر احتیــاط واجــب 
نبایــد قبــول کنــد.2

3 -اگــر امانــت دار بــراى امانــت، جــاى مناســبی نــدارد، بایــد جاى مناســبی 

تهیــه کنــد؛ مثــاًل اگــر پــول اســت و در خانــه نمی توانــد نگهــدارى کنــد، بایــد 
بــه بانک بســپارد.3

284 

ــد:  ــردم نگوین ــه م ــد ک ــت نگهــدارى کن ــد طــورى از امان ــت دار بای 1 -امان
»در امانــت خیانــت یــا در نگهــدارى آن کوتاهــی کــرده اســت«.4

2 -درصورتی که امانت از بین برود:
کــرده باشــد: بایــد عــوض آن را بــه      کوتاهــى  گــر اميــن در نگهــدارى آن  ا

صاحبــش بدهــد؛
کوتاهــى نکــرده و بــه طــور اتفاقــى آن مــال از بيــن       گــر در نگهــدارى آن  ا

رفتــه باشــد، مثــًا ســيل بــرده اســت، امانــت دار ضامــن نمى باشــد و الزم 
نيســت عــوِض آن را بدهــد.5
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عـاریـه
کــه انســان مــال خــود را بــه دیگــرى بدهــد تــا از آن  عاریــه آن اســت 

اســتفاده کنــد و در عــوض، چیــزى از او نگیــرد؛ مثــاًل کتــاب خــود را بــه کســی 

1 - توضیح المسائل، م 2332.
2 - همان، م 2330.
3 - همان، م 2334.
4 - همان، م2334.
5 - همان، م 2335.
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کنــد و برگردانــد.1 می دهــد تــا مطالعــه 

کــه چیــزى را عاریــه داده هــر وقــت بخواهــد می توانــد آن را  1 -کســی 

ــد آن  ــه هــر وقــت بخواهــد می توان ــه گرفت ــرد و کســی هــم کــه عاری پــس بگی
را پــس دهــد.2

گرفتــه، بــدون اجــازۀ صاحبــش نمی توانــد بــه  کــه عاریــه  2 -چیــزى را 
ــا اجــاره دهــد.3 ــه ی دیگــرى عاری
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ــوب  ــا معی ــرود ی ــن ب ــرده، از بی ــه ک ــه انســان عاری ــی را ک 3 -چنانچــه مال

شــود:
ى نکــرده،      یــاده رو کوتاهــى یــا در اســتفاده از آن ز گــر در نگهــدارى آن  ا

گــر تلــف شــود ضامــن باشــد  کــه ا کنــد  ضامــن نيســت؛ مگــر آنکــه شــرط 
یــه، طــا یــا نقــره باشــد؛ یــا مــورد عار

کرده باشد، باید خسارت آن را بپردازد.4     ى  یاده رو کوتاهى یا ز گر  ا

4 -اگــر از پیــش، شــرط کــرده باشــند کــه اگــر خســارتی بــر آن وارد شــود، 
عاریه کننــده ضامــن اســت، بایــد آن خســارت را بپــردازد.5

287 

شرکت
1 -اگــر دو نفــر شــریک در قــرارداد شــرکت، شــرط کننــد کــه هــر دو بــا هــم 

بــا مــال مــورد شــراکت خریــد و فــروش کننــد، یــا هــر کــدام بــه تنهایــی معاملــه 

1 - توضیح المسائل، م 2344.
2 - همان، م 2353.
3 - همان، م 2358.
4 -همان، م 234۹.

5 - همان.
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کنــد، یــا فقــط یكــی از آن هــا معاملــه کنــد، بایــد بــه قــرارداد عمــل نماینــد.1

2 -اگــر معیــن نكننــد کدامیــک از آن هــا بــا ســرمایه خریــد و فــروش کنــد، 

هیچ یــک از آنــان بــدون اجــازۀ دیگــرى نمی توانــد بــا آن ســرمایه معاملــه 
کند.2
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ــه ســرمایۀ شــرکت را قســمت  ــد ک 3 -هــر وقــت یكــی از شــرکا تقاضــا کن
ــد. مگــر  ــول کنن ــد دیگــران قب ــد، اگرچــه شــرکت مــدت داشــته باشــد، بای کنن
آن کــه قســمت مشــتمل بــر رد یــا مســتلزم ضــرر بــر شــریک دیگــر باشــد درایــن 

صــورت نمی توانــد او را وادار بــه قبــول قســمت کنــد.3
4 -اگــر یكــی از شــرکا بمیــرد یــا دیوانــه یــا بیهــوش یــا ســفیه شــود یــا حاکــم 
شــرع او را از تصــرف در اموالــش منــع کنــد، ســایر شــرکا نمی تواننــد در مــال 

شــرکت تصــّرف کننــد.4
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مضاربه5
قــرارداد مضاربــه آن اســت کــه دو نفــر بــا هــم قــرارداد ببندنــد کــه یكــی 
از آن هــا پولــی را بــه دیگــرى بدهــد تــا بــا آن پــول خریــد و  فــروش کنــد و اگــر 

ســودى بــه دســت آمــد بــا هــم تقســیم کننــد.
 بایــد پــول باشــد، پــس مضاربــه دادن کاال 

ً
1 - مــال مــورد مضاربــه حتمــا

و ِملــک صحیــح نیســت.

1 - توضیح المسائل، م 214۹.
2 - همان، م 2150.

3 - همــان، م 2156.برخــی از فقهــا شــرکت را از عقــود الزم می داننــد لــذا قبــل از پایــان مــدت کســی حــق 
تقاضــای قســمت را نــدارد  و  برخــی دیگــر  قســمت را  مشــروط بــه عــدم توجــه ضــرر معتنابهــی بــه شــرکاء  

 می پذیرنــد. 
ً
دانســته انــد و برخــی دیگــر  قســمت را مطلقــا

4 - همان، م 2157.
5 - تحریر الوسیله، ج 1، کتاب المضاربه، م1 و م 2.
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2 - مقدار پول و مدت مضاربه باید مشخص باشد.
 باید در خرید و فروش صرف شود.

ً
3 - پول حتما
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ارایط مضاربه
قــرارداد مضاربــه شــرایطی دارد کــه برخــی از آن هــا گفتــه شــد و برخــی 

دیگــر  عبــارت اســت از:
1 - مقــدار ســهم طرفیــن از ســود حاصلــه بــه صــورت مشــاع کســرى معلــوم 
1 پــس اگــر مثــاًل بگویــد: یكصــد هــزار تومــان بــراى تــو، 

4
، 1

3
، 1

2
باشــد؛ مثــاًل

صحیــح نیســت.

2 - ســود، فقــط بیــن طرفیــن مضاربــه تقســیم شــود. پــس اگــر مقــدارى از 

ســود را بــراى شــخص دیگــرى کــه جــزو قــرارداد مضاربــه نیســت قــرار دهنــد، 

مضاربــه باطــل اســت مگــر اینكــه بــراى تجــارت کارى انجــام داده باشــد.

3 - اگــر تــا قبــل از پایــان مــدت مضاربــه، مثــاًل ماهیانــه مبلغــی بــه صــورت 

علی الحســاب بــه صاحــب پــول بپــردازد تــا در پایــان محاســبه کننــد، اشــكال 

نــدارد و اگــر در پایــان بــه طــور دقیــق محاســبه نكــرده بلكــه مصالحــه کردنــد، 

اشــكال نــدارد.
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ضمان عامل 

اگــر اموالــی کــه در اختیــار عامــل اســت تلــف شــود، یــا خســارتی بــر آن وارد 

شــود، یــا مضاربــه ســودى نیــاورد، یــا ضــرر کنــد، در برخــی مــوارد، عامــل ضامن 

اســت و در برخــی مــوارد ضامــن نیســت؛ کــه حكــم صورت هــاى مختلــف آن 

بدیــن شــرح اســت:
بــدون تقصيــر عامــل، تمــام مــال یــا مقــدارى از آن تلــف شــود    عامــل     

ضامــن نيســت؛
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با تقصير عامل، مال تلف شود عامل ضامن است؛    
تجارت سود نياورد      عامل ضامن سود صاحب مال نيست؛    
تجارت ضرر بياورد    عامل ضامن ضرر صاحب مال نيست؛    
  عامــل،      باشــد  برعهــده مالــک  کــه خســارت  باشــند  کــرده  شــرط 

نيســت؛ ضامــن  را  خســارت 
گــر ضــررى بــه ســرمایه وارد شــد، عامــل هــم مثــًا      کــه ا کــرده باشــند  شــرط 

1  از آن را بدهــد  درصــورت ضــرر، او هــم ضامــن اســت.1
3

1 یــا 
2
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 َنـذر
نــذر آن اســت کــه انســان، ملتــزم شــود کار خیــرى را بــراى خــدا بجــا آورد؛ 

یــا کارى کــه انجــام ندادنــش بهتــر اســت بــراى خــدا تــرک کنــد.2
ــف و عاقــل باشــد و بــا قصــد و اختیــار خــود نــذر 

ّ
نــذر کننــده بایــد مكل

ــت  ــا در حــال عصبانّی ــد ی ــور کرده ان ــذر کســی کــه او را مجب ــن ن ــر ای ــد، بناب کن
کنــد، صحیــح نیســت.3  بی اختیــار نــذر 

در نــذر بایــد صیغــه خوانــده شــود و الزم نیســت انســان آن را بــه عربــی 
بخوانــد؛ پــس اگــر بگویــد: »چنانچــه مریــض مــن خــوب شــود، بــراى خــدا بــر 

مــن اســت کــه هــزار تومــان بــه فقیــر بدهــم« نــذر او صحیــح اســت.4
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کــه انجــام دادن آن برایــش ممكــن  کنــد  انســان کارى را می توانــد نــذر 
باشــد، بنابــر ایــن کســی کــه مثــاًل نمی توانــد پیــاده بــه حــج بــرود، اگــر نــذر کنــد 

کــه پیــاده بــرود، نــذر او صحیــح نیســت.5

1 - تحریر الوسیله، ج 1، ص 611، م 14، کتاب المضاربه.
2 - توضیح المسائل، م 2640.

3 - همان، م 2642.
4 - همان، م 2641.
5 - همان، م 2647.
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تــرک  و  مســتحب  یــا  واجــب  کارهــاى  دادن  انجــام  می توانــد  انســان 
کارهــاى حــرام یــا مكــروه را نــذر کنــد؛ امــا نــذر کار مبــاح مثــل غــذا خــوردن یــا 
نخــوردن را چنانچــه بــا آن، قصــد امــر مطلوبــی داشــته باشــد، مثــل اینكــه نــذر 
می کنــد غــذا بخــورد تــا بــراى عبــادت خداونــد نیــرو پیــدا کنــد یــا کــم بخــورد 

تــا شــهوت خــود را کنتــرل کنــد، اشــكال نــدارد.

کــه هیچ گونــه ُرجحانــی نــدارد صحیــح  کار مباحــی  کار خــالف یــا  نــذر 
نیســت.1
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اگــر انســان نــذر کنــد کارى را انجــام دهــد، بایــد همان طــور کــه نــذر کــرده 

عمــل کنــد؛ پــس اگــر نــذر کنــد روز اول مــاه روزه بگیــرد، چنانچــه روز قبــل یــا 
بعــد از آن بجــا آورد، کفایــت نمی کنــد.2

کــه بــه فقیــر معّینــی صدقــه بدهــد، نمی توانــد آن را بــه  اگــر نــذر کنــد 

فقیــر دیگــرى بدهــد و اگــر آن فقیــر بمیــرد، بنابــر احتیــاط بایــد بــه ورثــه او 
صدقــه بدهــد.3

اره توّلف نذر
ّ

کف

اگــر انســان بــدون عــذر بــه نــذر خــود عمــل نكنــد کّفــاره بــر او واجــب 

بایــد: یعنــی  می شــود، 
کند؛      یک برده آزاد 
 یا به شصت فقير طعام دهد؛    
 یا دو ماه روزه بگيرد، که حدأقل 31 روز آن باید پى درپى باشد.4    

1 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب االیمان و النذور، ص 118، م 5.
2 - توضیح المسائل، م 2651.

3 - همان، م 265۹. به نظر برخی از فقها، دادن آن به ورثه الزم نیست.
ف نذر همان کفاره تخلف قسم است.

ّ
4 - همان، م 2654. به فتواى برخی از فقها، کفاره تخل
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َسم 
َ
ق

کــه بــه غیــر از ذات  1 -اگــر کســی بــه یكــی از اســامی خداونــد متعــال 
مقــدس او گفتــه نمی شــود؛ ماننــد »خــدا« و »اهلل « قســم بخــورد کــه کارى را 
کــه حــرام یــا مكــروه نباشــد انجــام دهــد، یــا کارى را کــه واجــب یــا مســتحب 
کــه روزه بگیــرد یــا ســیگار نكشــد،  کنــد؛ مثــاًل ســوگند بخــورد  نیســت تــرک 

ــد.1 ــه آن عمــل کن واجــب اســت ب
2  - کسی که قسم می خورد باید این شرایط را داشته باشد:

بالغ و عاقل باشد؛    
ى قصد و اختيار قسم بخورد؛     از رو
کــم شــرع او را از تصــرف      گــر مى خواهــد نســبت بــه مــال قســم بخــورد، حا ا

در اموالــش ممنــوع نکــرده باشــد.2

296 

َسم
َ

کفارۀ اکستن ق
 بــه ســوگند خــود عمــل نكنــد، بایــد کّفــاره بدهــد و کّفــارۀ آن 

ً
1 -اگــر عمــدا

یكــی از ایــن ســه چیــز اســت:
کردن یک برده؛     آزاد 
طعام دادن به ده فقير؛    
کدام یک دست لباس دادن.     پوشاندن ده فقير؛ یعنى به هر 

اگر هیچكدام از اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز روزه بگیرد.3
2 -کســی کــه قســم می خــورد - چــه از گذشــته خبــر دهــد یــا بــراى آینــده 
باشــد - اگر حرف او راســت باشــد، قســم خوردن او مكروه اســت و اگر دروغ 

باشــد، حــرام و از گناهــان بــزرگ اســت.4

1 - توضیح المسائل، م 2670 و 2671.
2 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 113، م 8.

3 - همان.
4 - همان، ج 2، ص 116، م 17؛ توضیح المسائل، م 2675.
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صدقـه
در آیــاِت قــرآن و روایــاِت معصومیــن؟مهع؟ بــر صدقــه تأکیــد بســیارى شــده 
و ثــواب بی شــمارى بــراى ایــن عمــل مســتحبی بیــان گشــته اســت؛ تــا آنجــا کــه 

ــد: فرموده ان

ناگهانــی  مرگ هــاى  و  ناگــوار  پیش آمدهــاى  مانــع  دنیــا  در  »صدقــه، 

اســت و در آخــرت گناهــان بــزرگ را می زدایــد و حسابرســی قیامــت را آســان 
می کنــد.«1

ربــت داشــته باشــد؛ یعنــی 
ُ
1 -انســان بایــد در پرداخــت صدقــه، قصــد ق

ــا و خودنمایــی دور باشــد.2 ــه ری ــردازد و از هرگون ــراى رضــاى خــدا بپ تنهــا ب
2 -پس گرفتن صدقه جایز نیست.3
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احکام َصدقه

1 -دادن صدقــۀ مســتحب، بــه ســّید هــم حــالل اســت، گرچــه زکاِت غیــر 
ســّید بــر ســّید حــرام اســت.4

کــه در حــال جنــگ بــا مســلمانان  2 -صدقــه دادن بــه غیــر مســلمانی 
نبــوده و یــا ناصبــی نباشــد، اشــكال نــدارد.5

3 -صدقــه را بهتــر اســت پنهانــی بدهــد، مگــر آنكــه بخواهــد دیگــران هــم 
تشــویق شــوند، ولــی زکات، بهتــر اســت آشــكارا داده شــود.6

1 - بحاراالنوار، ج ۹6، ص 124، وسائل الشیعه، ج 6، ص 258.
2 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب الوقف و اخواته القول فی الصدقه ص ۹0، م 1.

3 - همان، مسأله 2.
4 -توضیح المسائل، ج 2، ص ۹1، م 3.

5 - همان، م 5.
6 - تحریرالوسیله، ج 2،  ص ۹1، م 6. 



191 بوش اخب: احکام ارعایعرش ماکحا

299 

ِهِبـه )بخشش(
1 - هبه کننــده و هبه گیرنــده، بایــد بالــغ و عاقــل و داراى قصــد و اختیــار 

ــِیّ طفــل یــا  باشــند. آرى، اگــر چیــزی را بــه کــودک یــا دیوانــه ای ببخشــند، ول
دیوانــه می توانــد از طــرف آن هــا قبــول کنــد.1

2 -مواردى که نمی توان هبه را پس گرفت:2
کننده به قصد قربت، هدیه داده باشد؛     هبه 
ــان      ــل آن کــه تحوي ــى  ــد، درصورت ــدر، مــادر، فرزن ــه ارحــام؛ ماننــد پ ــه ب   هب

داده باشــد؛
کــرده      کــه آن مــال باقــى نباشــد و مصــرف    هبــه بــه غيــر ارحــام؛ درصورتــى 

ــد  ــت هرچن ــى اس ــًا باق ــال عرف ــوز آن م ــر هن گ ــا ا ــد، اّم ــده باش ــف ش ــا تل ی
گرفتــن آن اشــکال  مقــداری از آن مصــرف یــا تلــف شــده باشــد، پــس 

نــدارد؛
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کــه مشــروط بــه پرداخــت چيــزی یــا انجــام      هبــه ُمَعّوضــه؛ بخششــى اســت 
کاری در مقابل آن باشــد؛

کــه بخشــيده اســت، یکــى از طرفيــن از دنيــا      پــس از تحويــل دادن چيــزی 
بــرود، بخشــنده یــا ورثــه او نمى تواننــد آن را پــس بگيرنــد.

ــر  ــه اگ ــاط آن اســت ک ــی احتی ــد ول 3- زن و شــوهر حكــم ارحــام را ندارن
ــرد.3 ــه دیگــری بخشــید پــس نگی ــزی ب یكــی از آن هــا چی

1 - تحریرالوسیله، ج2، ص 56، م 1.
2 - همان، ص 58، م8.

3 - همان؛ برخی پس گرفتن هبه را از همسر جایز می دانند.
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اشياء پیدا شده 
1 -برداشتن چیزى که پیدا شده، مكروه است؛

2 -اگر انسان چیزى پیدا کند و بردارد: 

     الف: اگر صاحبش معلوم است، باید به صاحبش بدهد؛
     ب: اگر صاحبش معلوم نیست:

 1   

1 - اگــر قیمــت چیــزى کــه 
یــک  از  شــده  پیــدا 
اســت؛ بیشــتر  درهــم 

1-نشانه اى ندارد تا از روى آن بتواند صاحبش را 
پیدا کند  بنابر احتیاط واجب از طرف صاحبش 

صدقه بدهد.1

2 -نشانه ای دارد 

پیــدا  اگــر صاحبــش  الــف: 
بــه او بدهــد؛ شــد، بایــد 

پیــدا  صاحبــش  اگــر  ب: 
نشــد، میتوانــد بــراى خــود 
بــردارد، بــه قصــد اینكــه هــر 
وقــت صاحبــش پیــدا شــد 
عــوض آن را بــه او بدهــد یــا 
نگهــدارى  صاحبــش  بــراى 

ــد. کن

2-   اگــر قیمــت چیــزى کــه پیــدا کــرده از یــک درهــم کمتــر اســت می توانــد 
کنــد تــا  کنــد یــا اعــالم  بــه قصــد آنكــه بــراى خــودش باشــد از آن اســتفاده 

صاحبــش پیــدا شــود.
3- اگــر از روزى کــه آن را پیــدا کــرده تــا یــک هفتــه، روزى یــک مرتبــه و 
بعــد از آن تــا یــک ســال، هفتــه اى یــک مرتبــه در محــل اجتمــاع مــردم اعــالم 

کنــد، کافــی اســت.2

1 - توضیح المســائل، م 2564 تــا 2568. برخــی تملــک اشــیاء پیــدا شــده بــدون نشــانه را جایــز می داننــد 
حتــی اگــر قیمــت آن بیــش از یــک درهــم باشــد.

2 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 225، م 6؛ توضیح المسائل، م 2566.
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 بــه دســتورى کــه گفتــه شــد، 
ً
4- کســی کــه مالــی را پیــدا کــرده، اگــر عمــدا

اعــالم نكنــد، گذشــته از اینكــه معصیــت کــرده، بــاز هــم اعــالم واجــب اســت.1
کــرده بــه 12/6 نخــود نقــره ســكه دار  کــه پیــدا  5- اگــر قیمــت چیــزى 
برســد، چنانچــه اعــالم نكنــد و در مســجد یــا جــاى دیگــرى کــه محــل اجتمــاع 
ــا دیگــرى آن را بــردارد، پیــدا  ــز از بیــن بــرود، ی مــردم اســت بگــذارد و آن چی

کننــده ضامــن اســت.2
6- اگر کودک نابالغ چیزى پیدا کند، ولّی او باید اعالم کند.3

کــه اگــر بمانــد فاســد می شــود، بایــد تــا  کنــد  7- هــرگاه چیــزى پیــدا 
مقــدارى کــه ممكــن اســت آن را نگــه دارد بعــد قیمــت کنــد و خــودش بــردارد 

یــا بفروشــد و پولــش را نگــه دارد و اعــالن کنــد.4
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جابه جا ادن کفش
 اگــر کفــش کســی را ببرنــد و کفــش دیگــرى به جــاى آن بگذارنــد، بــا چنــد 

شــرط می توانــد آن را بــراى خــود بــردارد: 5
کفش او را برده؛     که  که مانده، ماِل کسى است  کفشى  بداند 
کردن صاحبش مأيوس شود یا برایش مشّقت داشته باشد؛     از پيدا 
گــر قيمــت      ارزش آن مســاوى بــا کفــش خــودش یــا کمتــر از آن باشــد، ولــى ا

کفــش خــودش بيشــتر باشــد، بایــد هــر وقــت صاحــب آن پيــدا شــد،  آن از 
یــادى قيمــت را بــه او بدهــد و چنانچــه از پيــدا شــدن او نــا اميــد شــود،  ز
یــادى قيمــت را از طــرف صاحبــش صدقــه  کــم شــرع ز بایــد بــا اجــازه حا

1 - توضیح المسائل، م 2570.
2 - همان، م 2578.
3 - همان، م 2571.
4 - همان، م 257۹.

5 - توضیح المســائل،م 2581. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، عــالوه بــر شــرایطی کــه گفتــه شــد بایــد بدانــد 
راضــی اســت کفشــش را عــوض کفشــی کــه بــرده اســت بــردارد و برخــی دیگــر عــالوه بــر آن، قیــد »بدانــد 

 بــرده اســت« را اضافــه کــرده انــد.
ً
کــه کفــش او را عمــدا
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بدهــد.
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خوردنی ها و آشاميدنی ها
1 - تمــام میوه هــا و ســبزیجات و حبوبــات حــالل اســت، مگــر آنچــه بــراى 

بــدن ضــرر1 داشــته باشــد.2
نظــر  از  هرچنــد  هســتند،  حرام گوشــت  درنــده  حیوان هــاى  -تمــام   2  

روبــاه.3 ماننــد  باشــند؛  درندگــی ضعیــف  قــدرت 
3 -خوردن گوشت خرگوش حرام است.4

4-خوردن تمام انواع حشرات به جز ملخ5، حرام می باشند.6
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5 -خوردن ِگل حرام است.7 
6 -خوردن خاک اشكالی ندارد مگر آن که ضرر داشته باشد.8

7- خــوردن کمــی از تربــت سیدالشــهدا؟ع؟ و گل آن بــراى شــفا یافتــن 
از بیمــارى اشــكال نــدارد. خــواه مســتقیما بخــورد و خــواه آن را در آب یــا هــر 

مایــع دیگــری حــل کــرده و بیاشــامد.۹

1 - مقصود از ضرر، ضررهاى جزئی غیر قابل اعتنا نیست.
2 - تحریر الوسیله، ج2 کتاب االطعمة و االشربة، ص 163، م2.

3 - همان، ص 156، م5.
4 - همان.

5 - در اصطــالح فقــه، تمامــی خزنــدگان، مثــل مــار و مارمولــک و حتــی الک پشــت جــزو حشــرات بــه 
می آیــد. حســاب 

6 - همان؛ و توضیح المسائل، م 2622.
7 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب االطعمة و االشربه، ص 164، م 7.

حرام  را  خاک  خوردن  برخی   .7 م   ،164 ص  االشربه،  و  االطعمة  کتاب   ،2 ج  تحریرالوسیله،   -  8
می دانند.

۹ - تحریــر الوســیله، ج 2، ص 165، م 12 و توضیح المســائل، م 2628. برخــی روش صحیــح خــوردن 
تربــت امــام حســین؟ع؟ را حــل کــردن اندکــی از آن )مثــاًل بــه انــدازه یــک عــدس( در مقــداری آب می داننــد.
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8- خــوردن و آشــامیدِن چیــز نجــس حــرام اســت و خورانیــدن عیــن نجــس 
بــه اطفــال حــرام اســت؛ ولــی خورانیــدن غــذاى متنجــس بــه اطفــال حــرام 

نیســت.1

۹- خــوردن چیــزى کــه بــراى انســان ضــرر دارد حــرام اســت، مثــاًل خــوردن 
غــذاى چــرب بــراى مریضــی کــه غــذاى چــرب برایــش ضــرر دارد حــرام اســت.2
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پرندگان

گوشــت بــودن پرنــدگان را می تــوان بــه وســیله یكــی از  حــالل و حــرام 

ــر شــناخت: 3  راه هــای زی

الف: تصریح به حلیت یا حرمت برخی از پرندگان در روایات 
ــر، فاختــه،      حــال؛ ماننــد مــرغ، خــروس، مرغابــى، اردک، شــترمرغ، کبوت

بلبــل وگنجشــک؛
کــه چنــگال      ــده اى  کاغ، زاغ، خفــاش، طــاووس و هــر پرن حــرام؛ ماننــد 

دارد؛
مکروه؛ مانند پرستو و هدهد.    
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ــودن  ــر نشــانه حــالل گوشــت ب ــات، وجــود یكــی از مــوارد زی ب: در روای
پرنــده دانســته شــده اســت: 

1 -توضیح المســائل، م 141. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، خورانیــدن غــذاى متنجــس بــه کــودکان نیــز حــرام 
اســت.

2 - همــان، م 2630. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، اگــر ضــرر ُمعتنابــه داشــته باشــد حــرام اســت و ضررهــاى 
جزئــی حــرام نیســت.

3 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب االطعمة و االشربه، ص 156 و 157، م 6 و 7 و 8.
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یاد بال زدن در هنگام پرواز )دفيف(؛     ز
داشتن چينه دان، سنگدان، چنگک عقب پا.    

 ج: در روایــات وجــود یكــی از مــوارد زیــر نشــانه حــرام گوشــت بــودن 

پرنــده دانســته شــده اســت: 
کم بال زدن در هنگام پرواز )صفيف(؛    
نداشتن چينه دان، سنگدان، چنگک عقب پا.    
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آبزیان

حالل گوشــت  پولــک دار  ماهی هــای  تنهــا  دریایــی،  حیوان هــاى  -از   1
هســتند.1

2 -میگو، از جنس ماهیان پولک دار و حالل گوشت است.2

3 - خرچنگ، قورباغه و الک پشت حرام گوشت هستند.
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احکام خوردن و آشاميدن

1 -بــر هــر مســلمانی واجــب اســت مســلمان دیگــرى را کــه نزدیــک اســت 
از گرســنگی یــا تشــنگی بمیــرد، نــان یــا آب داده و از مــرگ نجــات دهــد.3

کشــورهاى غیــر اســالمی تولیــد شــده  2- غذاهــاى غیرگوشــتی، کــه در 

اســت؛ اعــم از ســبزیجات، حبوبــات، میوه هــا و فرآورده هــاى لبنــی، ماننــد: 

گرفتــه می شــود،  پنیــر، ماســت، کــره، خامــه، کــه از حیــوان حــالل گوشــت 

تخــم پرنــدگان حــالل گوشــت، نــان، بیســكویت، شــكالت، آدامــس، شــیرینی 

1 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب االطعمة و االشربه، ص 155، م 2.
2 - همان، م 3.

3 - توضیح المسائل، م 2635.
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و ســایر خوردنی هایــی کــه از گوشــت حیــوان نیســت، پــاک و خــوردن آن هــا 

حــالل اســت؛ مگــر آنكــه انســان یقیــن کنــد نجــس شــده اســت. 
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بنابراین، مسأله چند صورت دارد:
ــه نحــو دیگــرى نيــز نجــس      کافــر تمــاس نداشــته و ب ــا بــدن  کــه ب مى دانــد 

ک و حــال اســت؛ ــا نشــده اســت  پ
ک و حال است؛     شک دارد نجس شده است یا نه پا
ک و حــال      احتمــال مى دهــد نجــس شــده باشــد ولــى یقيــن نــدارد پــا

است؛
گونــه اى دیگــر نجــس شــده      کافــر  یــا بــه  مى دانــد بــر اثــر تمــاس بــا بــدن 

اســت   نجــس و حــرام اســت.1

312 

غذا خوردن بدون اجازۀ صاحب خانه

1 -خــوردن غــذاى دیگــران بــدون رضایــت صاحبــش حــرام اســت، هرچنــد 
کافــرى باشــد کــه اموالــش محتــرم اســت؛ ماننــد اهــل ذّمــه.2

2-خوردن غذا در خانۀ این افراد بدون اجازه جایز است:
پدر و مادر؛    
پدربزرگ و مادربزرگ؛    
فرزندان و نوه ها؛    
برادران و خواهران؛    
عموها و عمه ها؛    
دايى ها و خاله ها؛    

1 - استفتائات، ج 2، ص 507 و 508 و 50۹.
2 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب االطعمة و االشربه، القول فی غیر الحیوان، ص 16۹، م 28.
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شوهر؛    
دوستان؛    
کارهــاى خــود      کــه حفــظ امــوال و  وکيــل در خانــه مــوّکل خــود، درصورتــى 

کــرده باشــد.1 گــذار  را بــه او وا

3- اگــر بدانــد صاحبخانــه )کــه در مســأله قبــل نــام بــرده شــد( راضــی 

کنــد، ولــی درصــورت شــک  نیســت، نمی توانــد از غــذاى خانــۀ او اســتفاده 
اشــكال نــدارد.2

ــد  ــه خــوردن غذاهایــی مانن ــا ب ــراد تنه ــن اف ــه ای ــاط آن اســت ک 4- احتی

نــان، خرمــا و نــان خــورش3 و میوه هــا و نوشــیدنی هاى متعــارف اکتفــا کننــد 

کــه معمــواًل بــراى میهمــان و  گران قیمــت  و از خــوردن غذاهــا و میوه هــاى 
ــد.4 ــز کنن ــره می شــود، پرهی ــاز ذخی ــع نی مواق
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محرم و نامحرم
ــچ  ــرادر شــوهر، جــزو نامحرمــان هســتند و جــزو هی 1- شــوهر خواهــر و ب

یــک از اقســام محــارم نیســتند.5 
2- ازدواج بــا شــوهر خواهــر حــرام اســت؛ مگــر خواهــر فــوت کــرده باشــد 

یــا از شــوهرش طــالق گرفتــه باشــد.6

1 - توضیح المسائل، م 2۹. 
2 - همان. به فتواى برخی از فقها، باید بدانند صاحبخانه راضی است.

3 - در عبــارت فقهــی ِادام آمــده اســت: ِادام: نــان خــورش، آنچــه بــا نــان خــورده شــود؛ بــه معنــاى روغــن 
و ادویــه هــم گفتــه شــده. فرهنــگ عمیــد و فرهنــگ نویــن.

4 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب االطعمة و االشربة، القول فی غیر الحیوان، ص 16۹، م 2۹.
5 - تحریر الوسیله، ص 280، م 15.
6 -همان، ج2، ص 280، م 15.
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محارم َنَسبی

هفــت دســته از زن هــا و مردهــا بــه ســبب خویشــاوندى َنســبی بــا یكدیگــر 
َمحرمنــد و نمی تواننــد بــا هــم ازدواج کننــد.

محارم مردان
1 -مادر و مادربزرگ، هرچه باال رود؛

2 -دختر و دختر فرزند، هرچه پایین رود؛ )نوه، نتیجه، نبیره و...(
3 -خواهر؛

4 -خواهرزاده؛ )دختر خواهر(

5 -برادرزاده؛ )دختر برادر(

6 -عّمه؛ )عمۀ خود و عمۀ پدر و مادر(
7 -خاله؛ )خالۀ خود و خالۀ پدر و مادر(.1
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محارم زنان
1 -پدر و پدربزرگ، هرچه باال رود؛

2 -پسر و پسر فرزند، هرچه پایین رود؛ )نوه، نتیجه، نبیره و...(
3 -برادر؛

4 -خواهرزاده؛ )پسرخواهر(
5 -برادرزاده؛ )پسر برادر(

6 -عمو؛ )عموى خود و عموى پدر و مادر(
7 -دایی. )دایی خود و دایی پدر و مادر(2

1 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب النكاح، ص 263 -264.
2 - همان.
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محارم سببی 

پنج دسته از زنان و مردان به سبب ازدواج بر انسان محرم می شوند
محارم مردان

کــه بــه ســبب ازدواج، بــر پســرها و مردهــا محــرم می شــوند،   افــرادى 
عبارتنــد از:

1 - همسر؛ 
2 -مادِر همسر و مادربزرگ او، هرچه باال رود؛

3 -دختر همسر، هرچند دختر خودش نباشد و نوه او؛1

4 -زن پدر؛ )نامادرى(
5 -زن پسر. )عروس(2
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محارم زنان

  افرادى که با ازدواج بر دخترها و زن ها محرم می شوند، عبارتند از:

1 -شوهر؛

2 -پدر شوهر و پدربزرگ  او، هرچه باال رود؛

3 -پسر شوهر، هرچند فرزند خودش نباشد و نوه او؛
4 -شوهر مادر؛3

5 -شوهر دختر. )داماد(4

1 - دختــر همســر درصورتــی محــرم می شــود کــه بــا آن زن آمیــزش کــرده باشــد و عقــد بــه تنهایــی ســبب 
محرمّیــت نمی شــود. 

2 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 277، م 1.
3 - به شرط آنكه آن زن و شوهر با هم آمیزش کرده باشند.

4 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 277، م 1.
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محارم رضاعی

کودکــی بــا شــرایط خــاص، موجــب محرمّیــت در برخــی  شــیر خــوردن 

می شــود. افــراد 
ارایط محرمیت رضاعا 

کــه ســبب محرمیــت می شــود، عبــارت  مهمتریــن شــرایط شــیر دادنــی 

اســت از:
کــه از زنــا حاملــه شــده ســبب      شــير آن زن از حــرام نباشــد؛ )شــير مــادرى 

ــت نمى شــود( محرمّي
گــر بدوشــند و بــه او بدهنــد ســبب      کــودک، شــير را از پســتان بمکــد؛ )ا

نمى شــود( محرمّيــت 
دو ساِل بچه تمام نشده باشد؛ )یعنى 24 ماه قمرى(    
کودک، به سبب بيمارى شير را قى نکند؛    
حدأقــل یــک شــبانه روز، شــير ســير بخــورد و در بيــن آن، غــذا یــا شــير زن     

دیگــرى را نخــورد یــا پانــزده مرتبــه شــير بخــورد و در بيــن پانــزده مرتبه، شــير 
یــش گوشــت  کــه باعــث رو زن دیگــرى را نخــورد. یــا مقــدارى شــير بخــورد 

کــودک شــود.1 و محکــم شــدن اســتخوان 
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محارم رضاعا پسران
اگر کودکی که شیر خورده، پسر باشد با این افراد َمحرم می شود:

1 -زنی که به او شیر داده است؛ )مادر رضاعی(
2 - مادر و مادر بزرگ آن زن، هرچه باال رود؛

1 - تحریرالوســیله، ج 2، ص 265 و توضیــح المســائل، م 2474. بــه فتــواى برخــی از فقهــا، عــالوه بــر 
شــرایط ذکــر شــده، شــیر آن زن از والدت باشــد، بنابرایــن اگــر بــدون تولــد فرزنــدى شــیردار بشــود و کــودک 
از آن شــیر بخــورد، ســبب محرمّیــت نمی شــود. و همچنیــن اگــر شــیر را در گلــوى بچــه بریزنــد احتیــاط آن 

اســت کــه بــا آن زن و محــارم او ازدواج نكنــد.
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3 - خواهران آن زن؛
4 - دختران و نوه هاى او؛

5 - عمه و خالۀ او.
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محارم رضاعا دختران

اگر کودکی که شیر خورده، دختر باشد، با این افراد محرم می شود:
1 - شوهر زنی که کودک را شیر داده و شیر از اوست؛)پدر رضاعی(

2 - پدر آن شوهر؛
3 - پسرها و نوه هاى او؛

4 - برادران او؛

5 - عمو و دایی او؛

6 - برادران زن شیرده؛

7 - فرزندان و نوه هاى آن زن؛

8 - پدر و پدر بزرگ هاى او، هرچه باال رود؛

۹ - عمو و دایی او.

افــرادى کــه گفتــه شــد، فقــط بــه کودکــی کــه شــیر خــورده اســت محــرم 

می شــوند، نــه بــا خویشــاوندان او، حتــی بــه پــدر و مــادر و بــرادران و خواهــران 
وى هم محرم نمی شوند.1
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احکام لمس و نظر

1 -به جــز زن و شــوهر، نــگاه کــردن بــا لــذت بــه دیگــران، حتــی بــه غیــر 

انســان مثــل فیلــم و عكــس حــرام اســت، خــواه همجنــس باشــد ماننــد نــگاه 

1 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 268، م 7.
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ــه زن، و خــواه از  ــرد ب ــگاه م ــد ن ــر همجنــس مانن ــا غی ــرد دیگــر و ی ــه م ــرد ب م
محــارم باشــد یــا غیرمحــارم و بــه هــر جــاى بــدن باشــد همیــن حكــم را دارد.1

2 -مــرد بــراى معالجــۀ زن نامحــرم و زن بــراى معالجــۀ مــرد نامحــرم، 
درصورتی کــه پزشــک همجنــس نبــوده و ناچــار باشــد او را نــگاه کنــد و دســت 
بــه بــدن او بزنــد اشــكال نــدارد، ولــی اگــر بــا نــگاه کــردن بتوانــد معالجــه کنــد 
نبایــد دســت بــه بــدن او بزنــد و اگــر بــا دســت زدن بتوانــد معالجــه کنــد نبایــد 

او را نــگاه کنــد.2
3 - لمــس بــدن نامحــرم حــرام اســت حتــی لمــس دســت و صــورت، بــدون 

قصــد لذت باشــد.3
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پوشـش

1 -بــر زن واجــب اســت تمــام بــدن خــود را از نامحــرم بپوشــاند؛ ولــی 

پوشــاندن صــورت بــه مقــدارى کــه در وضــو شســته می شــود و دســت ها تــا 
مــچ اگــر آرایــش و زیــور نداشــته باشــد، واجــب نیســت.4

2 -انسان باید عورتین خود را از تمام افراد به جز همسر بپوشاند.5

3 -احكامــی کــه در بــاب نــگاه کــردن و پوشــش بیــان شــد، شــامل بچــه 
ــز نمی شــود.6 ــر ممّی غی

ــغ  ــه بال ــدن و مــوى خــود را از پســرى ک ــد ب ــاط واجــب زن بای ــر احتی بناب

کــه مــورد نظــر  نشــده ولــی خــوب و بــد را می فهمــد و بــه حــّدى رســیده 

1 -  تحریرالوسیله،ص 243، م 15 تا 1۹3.
2 - همان، م 22؛ توضیح المسائل، م 2441.
3 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 243، م 20.

4 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 244، م 23 و استفتائات، ج 3، ص 256، س 32 و 33. به فتواى برخی 
از فقهــا، صــورت و دســت ها نیــز بنابــر احتیــاط واجــب بایــد از نــگاه نامحــرم پوشــانده شــود. و برخــی دیگــر 

وجــوب پوشــاندن دســت و صــورت را بنابــر احتیــاط واجــب مختــص دختــران جــوان می دانند.
5 - همان، م 25.
6 - همان، م 26.
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شــهوانی اســت بپوشــاند.1
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غيبت
اگــر صفتــی نــاروا در شــخصی باشــد یــا کارى انجــام داده باشــد کــه خــالف 

اســت و دیگــران از آن بی اطالعنــد و دوســت نــدارد کســی آن را بــراى دیگــران 
بازگــو کنــد، بازگــو کــردن آن پشــت ســر او نــزد دیگــران »غیبــت« اســت.2

1 -غیبت، براى گوینده و شنونده حرام است.3

2 -کســی کــه غیبــت کــرده، بایــد از آن گنــاه توبــه کنــد و الزم نیســت بــه 
ــد.4 غیبت شــونده بگوی

3 -اگــر شــخصی نمــاز نمی خوانــد ولــی ایــن گنــاه خــود را آشــكار نمی کنــد، 

غیبــت او جایــز نیســت.5 ]گرچــه بایــد او را امــر بــه معــروف کــرد.[
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ِرشــِوه
1 -گرفتــن و دادن رشــوه بــراى صــدور حكــِم باطــل، حــرام اســت ولــی 

چنانچــه کســی بــراى رســیدن بــه حقــش چــاره اى جــز پرداخــت رشــوه نداشــته 
باشــد، بــراى رشــوه  دهنــده جایــز اســت ولــی بــراى گیرنــده حــرام اســت.6

2 -تغییــر عنــوان رشــوه ســبب حــالل شــدن آن نمی شــود؛ مثــاًل به عنــوان 

1 - توضیح المسائل، م 26.
2 - استفتائات، ج 2، ص 618، س ۹.

3 - همان.
ــواى برخــی از فقهــا، درصورتــی کــه مفســده اى نداشــته باشــد  ــه فت 4 - همــان، ص 620، س 15 و 16. ب

ــد. ــت بطلب ــد از غیبت شــونده رضای بای
5 - تحریرالوسیله، ج 2، ص 244، س 18.
6 - همان، کتاب القضاء، ص 365، م 6.
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هدیــه، بخشــش، شــیرینی یــا هــر عنوانــی دیگــر.1
3 -کسی که رشوه گرفته، واجب است به صاحبش برگرداند.2
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قمــار
1 -هــر نــوع بــازى کــه شــرط کننــد برنــده از بازنــده پــول یــا چیــز دیگــرى 

)َســْبق( و  بگیــرد، قمــار و حــرام اســت، به جــز در مســابقات اســب دوانی 
ــه(.3 ــدازى )ِرمای تیران

2 -اگــر مســابقه ورزشــی یــا غیــر آن، همــراه بــا حــرام نباشــد، از نظــر 

اســالم بی اشــكال و گاهــی پســندیده اســت. آنچــه موجــب حرمــت مســابقات 

می شــود،  معمــواًل دو امــر اســت:

الف: به کار گرفتن ابزار قمار در مسابقات؛
ب : شرط برد و باخت و گرفتن چیزى از طرف مقابل.4
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ضمان
1- گرفتن خسارت یا تاوان در موارد زیر جایز است:

که چيزی را از بين ببرد یا ظرفى را بشکند؛5     کسى 
کــه آن را ببينــد یــا مّدتــى نــزد خــود نگــه      هــرگاه مالــى را از فروشــنده بگيــرد 

کــه آن مــال تلــف شــود، بایــد  گــر پســندید بخــرد، در صورتــى  دارد تــا ا

1 - تحریرالوسیله، ج 2، کتاب القضاء، ص 365، م 6.
2 - همان.

3 - استفتائات، ج 2، ص ۹ و 10.
کــه برنــده از بازنــده چیــزى یــا  4 - همــان، ج 2، ص ۹ و 10 و 11. مقصــود از بــرد و باخــت آن اســت 
خدمتــی بگیــرد، بنابرایــن اگــر فقــط برنــده و بازنــده اعــالم می شــود و گرفتــن چیــزى و خدمتــی در بیــن 

نیســت، یامؤسســه و ســازمانی بــه برنــده جایــزه اى می دهــد، اشــكال نــدارد.
5 - تحریر الوسیله، ج 2، ص 1۹0.
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ــد؛1 ــش بده ــه صاحب ــوض آن را ب ع
گاهــى ضــرر زدن بــه دیگــران بــه صــورت غيرمســتقيم انجــام مى شــود     

بــه واســطه آن  کــه  مــوز، خيــار و... در خيابــان  یختــن پوســت  مثــل ر
شــخصى بلغــزد و بــه زميــن بخــورد.2 و یــا چالــه ای در معابــر عمومــى 
بکنــد و انســانى در آن بيفتــد و در چنيــن شــرایطى ضامــن اســت و بایــد 

بپــردازد؛ خســارت احتمالــى را 
ــب      ــى موج ــر بى توجه ــد و در اث کن ــا  ــود ره ــۀ خ ــن و باغچ ــه زمي ــر آب ب گ ا

ضــرر بــه همســایه شــود، ضامــن اســت.3

ــی را به عنــوان امانــت گرفتــه و نهایــت ســعی  2- نمی تــوان از کســی مال

اثــر حــوادث  بــرده و در عیــن حــال در  کار  بــه  از آن  را در مراقبــت  خــود 
گرفــت.4 غیرمترقبــه از بیــن رفتــه اســت، خســارت 
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پارک = پنجری

ــارک  ــا »از شــما پ ــار چــرخ پنچــر« ی ــارک = چه ــی چــون »پ ــا عبارات شــاید ب

کــردن، از مــا پنچــر کــردن« زیــاد برخــورد کــرده باشــید. آیــا می دانیــد در همیــن 

عبــارات، چهــار مســأله فقهــی وجــود دارد؟
ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  آیا اين جمات صحيح است و افراد حق دارند بنویسند؟  سوݩݩݩݩݩݩٔ

کــه حق شــخیِص او حمســوب  یل مى توانــد در جــایی  وݣݣݣݣݣا  بــا ايــن عبــارت، نــه؛ و �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
مى شــود، مثــًا جلــوی درب بنويســد: لطفًا پــارک نفرماييد.

ــردن  ک ــارک  ــق پ ــا ح ــرد، آی ک ــورد  ــه ای برخ ــن جمل ــا چني ــده ای ب ــر رانن گ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
دارد؟

کند. که حق شخیِص افراد حساب مى شود منى تواند پارک  وݣݣݣݣݣا  در جایی  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
1 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 484.

2 - تحریر الوسیله، ج 2، ص 1۹0.
3 - همان، ج 2، ص 1۹0.

4 - توضیح المسائل، م 2335.
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کنــد، آیــا صاحــب منــزل یــا پارکينــگ مى توانــد ماشــين  کســى پــارک  گــر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کنــد؟ را پنچــر 

یل مى توانــد ماشــن را جاجبــا  کــردن و خســارت زدن نــدارد؛ و وݣݣݣݣݣا  حــق پنچــر  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کنــد يــا بــه پليــس اطــاع بدهــد.

کند؟ کرد، ضامن است؟ و باید جبران  گر پنچر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
وݣݣݣݣݣا  بله ضامن است. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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غصب
1- غصــب آن اســت کــه انســان بــه ناحــق و از روی ظلــم بــر امــوال یــا 

حقــوق دیگــران مســلط شــود.1

2- غصــب، گاهــی غصــب امــوال اســت و گاهــی غصــب حقــوق؛ کــه در 
هــر دو صــورت کاری خــالف و گناهــی بــزرگ اســت.2

3- اگــر انســان امــوال شــخصی دیگــران را غصــب کنــد، بایــد بــه صاحبــش 

برگردانــد یــا رضایــت او را جلــب کنــد و اگــر از افــراد متعــددی باشــد، نســبت 
بــه همــه آن هــا وظیفــه دارد.3
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4- اگــر انســان امــوال عمومــی، مثــل لــوازم اداره را غصــب و تصاحــب 

کنــد، بایــد آن را بــه بیت المــال برگردانــد و اگــر تلــف شــده مثــل آن یــا قیمتــش 
را بــه همــان اداره یــا ســازمان مســترد کنــد.4

کــه در  5- غصــب حقــوق دیگــران، چــه شــخصی باشــد، مثــل جایــی 

1 - تحریر الوسیله، ج2،ص 172، م 1.
2 - همان، ص 173،م 2.

3 - توضیح المسائل، م 2548.
4 - تحریر الوسیله، ج2، ص 173،م 4.
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ــا حــق اولویتــی کــه  ــرای خــود گرفتــه اســت، ی ــرای نمــاز خوانــدن ب مســجد ب

در اســتخدام یــا گرفتــن چیــزی دارد، یــا حقــوق عمومــی انســان ها، مثــل ســّد 

ــد از حــق خــود  ــا مــردم بتوانن ــد ت ــد رفــع غصــب کن ــر، حــرام اســت و بای معب

ــد. ــب کن ــان را جل ــت آن ــد و رضای اســتفاده کنن
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فحش، لعن و ناسزا
1 - فحش و ناسزاگویی به مؤمن حرام است.

2-  شــوخی و طنزهایــی کــه گاهــی در آن هــا، الفــاظ توهین آمیــز بــه فــرد 

یــا گروهــی بــكار بــرده می شــود حــرام اســت.

3-  اگــر انســان بــه دیگــری فحــش یــا ناســزا گفتــه باشــد، عــالوه بــر توبــه 

و تصمیــم بــر َتــرک آن، بایــد کســی را کــه بــه او فحــش داده یــا توهیــن کــرده، 

راضــی کنــد.

4- اگــر بــه فــرد یــا افــراد توهیــن شــده دسترســی نیســت، یــا اگــر بخواهــد 

رضایــت آن هــا را جلــب کنــد مفســده ای دارد، بایــد بــا تعریــف کــردن از آن هــا 

در میــان مــردم، جبــران کنــد و برایشــان دعــا و اســتغفار کنــد.

5- لعن مومن زنده یا مرده حرام است.
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کودکان عبادات تمرینی 
 موظــف بــه تربیــت فرزنــدان و تمریــن آن هــا 

ً
1- پــدر و جــّد پــدری شــرعا

ــادت می باشــند. ــه عب ب

کــودک الزم اســت او را از آنچــه موجــب فســاد اخالقــش  2- بــر ولــی 

کنــد. حفــظ  می شــود 
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3- تمریــن دادن کــودکان بــه نمازهــای واجــب و مســتحب و نیــز قضــای 
نمازهــا و عبــادات دیگــر مســتحب اســت.1

4- تمریــن دادن کــودکان ممیــز بــه گرفتــن روزه و ســایر عبــادات مســتحب 
است.2

5- عبــاداِت کــودک ممیــز در  صورتــی کــه درســت انجــام شــود مــورد قبــول 
شــرع بــوده و صحیــح اســت.3

دختــر  و  پســر  میــان  فرقــی  عبــادت،  بــه  کــودک  دادن  تمریــن  در   -6
4 نیســت.
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حقوق
»حــق النــاس« از امــور مهمــی اســت کــه شــارع مقــدس نیــز بــه آن اهمیــت 

بســیار داده اســت. یعنــی حقــوق دیگــران را محتــرم بشــمارید و بــه آن تعــدی 

نكنیــد کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:

حقوق والدین

1- رعایــت حقــوق والدیــن، حفــظ احتــرام و رعایــت ادب در صحبــت بــا 
آنــان الزم اســت اگرچــه آن هــا در حــق اوالد کوتاهــی کــرده باشــند.5

2- هدیه دادن و بخشیدن چیزی به پدر و مادر مستحب است.6

1 - عروة الوثقی، ج 1، ص 741، م 35.
2 - همان، ج 1، ص 741، م 35.

3 - همان، ج 1، ص 741، م 345.
4 - همان، ج 2، ص 217، م 2.

5 - استفتائات امام خمینی)ره(، ج 1، ص 488، س 20.
6 - تحریر الوسیله، ج 2، ص 60، م 21.
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عدم ایذاء پدر و مادر
ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  اختيــارات پــدر و مــادر تــا چــه انــدازه اســت؟ آیــا مى تواننــد حّتــى مانــع  سوݩݩݩݩݩݩٔ

افعــال مســتحّب )مثــل غســل مســتحب( شــوند یــا نــه؟
کــه موجــب اذّيــت آن هــا مى شــود  ى  کار وݣݣݣݣݣا  احتــرام والديــن الزم اســت و  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
یل در اجنــام تکاليــف شــرعى اطاعــت والديــن الزم  بايــد تــرک شــود، و

نيســت.1
ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  اطاعــت از پــدر و مــادر تــا چــه حــّد بــر فرزنــد الزم اســت و آیــا اجــداد و  سوݩݩݩݩݩݩٔ

ــد؟ ــادر را دارن ــدر و م ــم پ ــم حک ــّدات ه ج
ى، موجب ناراحىت  کــه اجنــام آن از حيــث شــفقت پــدر و مــادر ى  وݣݣݣݣݣا  در امــور �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

ىق بــن پدر و مــادر و اجداد نيســت.2 آن هــا اســت اطاعــت شــود و فــر
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صلۀ ارحام

1 -اقــوام و خویشــان نســبی انســان ماننــد پــدر، مــادر، اجــداد، فرزنــدان، 
نوه هــا، بــرادر، خواهــر، عمــه، خالــه، عمــو، دایــی و ... از ارحــام هســتند.

2 -صلــۀ ارحــام بــه معنــای رفــت و آمــد بــا آنــان نیســت؛ هرچنــد اگــر 
کننــد، بهتــر اســت ولــی  بتواننــد بــا مراعــات موازیــن شــرعی، رفــت و آمــد 
احوال پرســی و کمــک بــه آن هــا، اگرچــه انــدک، ماننــد ارتبــاط تلفنــی هــم 

نوعــی ارتبــاط بــا ارحــام حســاب می شــود.
کــه بى تقــوا، بى نمــاز  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا انســان مى توانــد از نظــر شــرعى بــا خویشــاوندانى  سوݩݩݩݩݩݩٔ

و ضــد انقابنــد؛ از قبيــل پــدر، مــادر، خواهــر و غيــره قطــع رحــم نمایــد؟
يــن، امــر بــه  یل بايــد آن هــا را بــا مراعــات مواز وݣݣݣݣݣا  قطــع رحــم جايــز نيســت، و �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

وف و هنــى از منکــر منايــد.3 معــر

1 - استفتائات، ج 3، ص 5۹7، س 87.
2 - توضیح المسائل، ص 432، س 85.
3 - استفتائات، ج 1، ص 488، س 18.
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حقوق همسایه

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ مالــک زمينــى مى خواهــد در محلــۀ مســکونى مغــازۀ آهنگــرى بســازد،  سوݩݩݩݩݩݩٔ
هرچنــد  نمى کنــد،  توجــه  مالــک  ولــى  کرده انــد،  اعتــراض  همســایه ها 
کار زمينــى بــه او بدهنــد  آنــان حاضــر هســتند در مســافتى دورتــر بــراى ايــن 

ــد؟ ــان فرمايي ــرعى را بي ــف ش ــا تکلي ــرد. لطف ــا او نمى پذي ام
ى  وݣݣݣݣݣا  حــق ندارنــد از ســاختمان ســازی مالــک در ملــک خويــش جلوگيــر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ر مهســايه  کــه موجــب اذّيــت يــا ضــر ى  کار یل مالــک بايــد از  کننــد، و

کنــد.1 باشــد احتــراز 
کــه اغلــب داراى ماشــين هاى ســنگين  ــى هســتند  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در شــهر مــا رانندگان سوݩݩݩݩݩݩٔ
بــوده، و غالبــًا ماشــين هاى خــود را در جلــوى خانه هــاى خویــش پــارک 
کــرده و یــا  مى کننــد، و هــر موقــع از شــب دلشــان بخواهــد ماشــين را روشــن 
کوچــه را آلــوده مى کننــد،  احيانــًا مشــغول شستشــوى آن شــده و خيابــان و 

آیــا شــرعًا عمــل آن هــا مجــاز اســت یــا خيــر؟
ين و مهسايگان جائز  نيست.2 وݣݣݣݣݣا  اجیاد مزامحت برای عابر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اگــر درخــت شــخصی فضــاى ملــک دیگــرى را اشــغال نمایــد آیــا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
صاحــب ملــک مجــاز اســت همــان مقــدار از درخــت همســایه را کــه بــه فضــاى 

ــد؟ ملــک او وارد شــده، قطــع نمای
گــر نکــرد بــا  کنــد و ا وݣݣݣݣݣا  مى توانــد از صاحــب درخــت مطالبــه رفــع مزامحــت  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه داخــل ملــک او شــده  کــم صاحلــه مقــدار مزاحــم را  مراجعــه بــه حما

قطــع منايــد.3

1 - استفتائات، ج 3، ص 5۹۹، س ۹4.
2 - همان، ص 600، س ۹6.

3 - همان، ج 3، ص 601، س ۹8.
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ــه  ــا ب ى منــزل خــود دو طبقــۀ دیگــر ســاخته اســت، اّم ــر  رو ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ همســایۀ مــا ب سوݩݩݩݩݩݩٔ
بهانــۀ اینکــه یــک متــر حيــاط خلــوت بــه طــرف حيــاط مــا دارد، در هــر دو 
کــه  گرفتــه اســت و شيشــه هاى پنجــره را ســاده انداختــه  طبقــه پنجــره 
کــرده، آیــا ايــن  کامــًا بــر حيــاط مــا اشــراف دارد و آرامــش مــا را ســلب 

همســایه چنيــن حّقــى را دارد یــا نــه؟
یل چناچنــه ســاده  وݣݣݣݣݣا  ساختمان ســازی در ملــک خــودش اشــکال نــدارد و �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کنــد  ى عمــل  بــودن شيشــه ها موجــب مزامحــت مهســايه اســت، بايــد طــور

کــه مزامحــت مرتفــع شــود.1
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سّد معبر

راه بنــدان حــق عمومــی مــردم را ضایــع می نمایــد و جایــز نیســت بــه هــر 

ــح  ــار و مصال ــۀ ب ــارک خــودرو، توقــف بی جــا، تخلی ــل پ نحــوی کــه باشــد؛ مث

کــه  کاروان شــادی و حتــی ایســتگاه های صلواتــی  ســاختمانی، راه انــدازی 

ــدان شــود.  موجــب راه بن
و  کوچــه  در  کــردن  درســت  کاه ِگل  نيــز  و  نقليــه  وســائط  کــردن  پــارک  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ

دارد؟ حکمــى  چــه  آن هــا  در  بّنايــى  مصالــح  یختــن  ر یــا  خيابــان 
گرنــه  يــن نباشــد اشــکال نــدارد و  گــر موجــب ســّد معبــر  يــا مزامحــت عابر وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

جايــز نيســت.2
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حق الماّره

کشــاورزى، بــراى خــوردن در همــان محــل، بــدون  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا چيــدن ميــوه از بــاغ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اجــازه از صاحــب بــاغ، حــال اســت یــا خيــر؟ اين کــه مى گوینــد بــه انــدازۀ 

1 - استفتائات، ج 2، ص 582، س 32.
2 - همان، ج 3، ص 617، س 151.
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خــوردن حــال اســت و بــراى بــردن حــال نيســت چگونــه اســت؟
گــر درخــت ميــوه در ســِر  راه رهگــذر قــرار داشــته باشــد، مى توانــد در  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
حــال عبــور از خيابــان، از ميــوۀ آن درخــت، بــراى خــوردن در مهان جــا 
ى و احتيــاج جتــاوز نکنــد.1 کنــد، بــه شــرط آن کــه از حــّد ســير اســتفاده 
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حق اولویت

 1-  یكــی از حقــوق شــرعِی دیگــران، حــق اولویــت یــا حق الســبق اســت؛ 

کــه در صــف نمــاز جماعــت بــرای خــود، جــا گرفتــه اســت؛ تــا  مثــل کســی 

ــوع  ــه رک ــام جماعــت ب ــه ام ــی ک ــا زمان ــاًل ت ــد مث ــن حــق را قائلن ــه ای ــی ک زمان

بــرود، نبایــد جــای او را گرفــت. چــون نســبت بــه آن مــكان حقــی پیــدا کــرده 

اســت.

کــه زودتــر وارد صــف شــده، یــا نوبــت گرفتــه، یــا ثبــت نــام  2- کســی 

ــر  ــه جهــت ســبقت او و زودت ــی ب ــرده اســت؛ یعن ــدا ک ــرده، حق الســبقی پی ک

آمــدن یــا ثبــت نــام کــردن، حــق او بــر دیگرانــی کــه از او متأخرنــد، مقــدم 

ــع  ــرد، حــق او را ضای ــی ک ــا بی نوبت ــه و ی ــر کســی جــای او را گرفت اســت و اگ

ــرده اســت. ک
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راه ادای حق الناس مالی

کرد؟ گر حق الناس مالى بر عهدۀ ما باشد چه باید  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
کارمــزد اســت، بايــد  گــر  گــر امانــت اســت، بايــد بــه صاحبــش برگردانــم، ا وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ليــت بطلبــم و در هــر حــال  گــر تأخيــر شــده اســت، بايــد حا می، ا بپــرداز
گــر مــال  کنــم و مهچنــن ا گــر مقصــر  بــودمی، بايــد از خــدا طلــب مغفــرت  ا

1 - استفتائات، ج 2، ص 510، س 1۹.
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کنــد و چناچنــه مفســده  ســرقىت اســت بايــد برگردانــده شــده و اســتغفار 
ــه ورثــۀ وی  ــد ب گــر صاحبــش مــرده اســت، باي ليــت بطلبــد. ا ــدارد، حا ن
ــه  عنــوان مظــامل عبــاد  گــر صاحبــش نامعلــوم اســت، ب پرداخــت شــود و ا

پرداخــت شــود.
کســى پــول یــا چيــزى برداشــته باشــد و حــاال  کودکــى از  گــر شــخصى در  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
از  را  آن  آیــا مى توانــد  برى ءالذّمــه شــود،  بــزرگ  گنــاه  ايــن  از  مى خواهــد 
گــر جــواب منفــى اســت چگونــه بایــد  طــرف صاحبــش بــه فقيــر بدهــد؟ ا

کنــد؟ ــران  آن را جب
گــر او را  کنــد و ا گــر صاحــب آن را مى شناســد بايــد رضــاى او را حتصيــل  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

منى شناســد از طــرف او بــه فقيــر صدقــه دهــد.1
کــه بــه جبهــه، مســتمندان و داراألیتــام داده مى شــود،  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا پول هايــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ

کنيــم؟ رّد مظالــم حســاب  مى توانيــم 
وݣݣݣݣݣا  مظامل بايد به فقرا داده شود.2 �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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نظام اسالمی

حفظ نظام اسالمی

 امــام راحــل؟هر؟ می فرمایــد: »حفــظ اســالم یــک فریضــۀ الهــی اســت، 

باالتــر از تمــام فرائــض؛ یعنــی هیــچ فریضــه ای در اســالم باالتــر از خــود اســالم 

نیســت؛ اگــر جــزء فریضه هــای بــزرگ اســت و بزرگتریــن فریضــه اســت، بــر 

همــۀ مــا، شــما و همــۀ ملــت و روحانیــون، حفــظ ایــن جمهــوری اســالمی، 

ــه نمــاز و روزه و حــج بایدهــا  ــه ک از اعظــم فرائــض اســت.«3 پــس همان گون

1 - اســتفتائات، ج 3، ص 576، س 21، بــه فتــواى اکثــر فقهــا، مظالــم عبــاد بایــد بــا اجــازه حاکــم شــرع 
بــه فقیــر پرداخــت شــود.

2 - استفتائات، ج 3، ص 577، س 27. 
3 -  صحیفه امام خمینی)ر ه(، ج15، ص32۹.
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و نبایدهایــی دارد، حفــظ جمهــوری اســالمی بــه  عنــوان اعظــم فرائــض هــم 

کــه ســبب حفــظ نظــام  بایدهــا و نبایدهایــی دارد؛ یعنــی بایــد بــه امــوری 

اســت عمــل شــود، از جملــه:
حفظ و تقویت باورهای دینى مردم؛    
مختلــف      صحنه هــای  در  حضــور  و  اســامى  امــت  وحــدت  حفــظ 

انتخابــات؛ مثــل  انقــاب 
اطاعت از رهبری.    

و اما نبایدها و اموری که موجب تضعیف نظام اسالمی خواهد بود:
تضعيــف باورهــای دینــى مــردم و ایجــاد ُشــبهه و تردیــد نســبت بــه عقایــد     

و احــکام دینى؛
ایجاد اختاف و تفرقه بين آحاد ملت؛    
سرپيچى از اوامر  ولى فقيه و رهبر امت اسامى.    
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رعایت مقررات نظام اسالمی

1- رعایت مقررات دولت اسالمی الزم و تخلف از آن جایز نیست.

2- به طــور کلــی قوانیــن و مقرراتــی کــه جهــت حفــظ نظــم، جلوگیــری از 

اختــالل نظــام و ناامنــی تصویــب و اعــالم شــده، بایــد رعایــت شــود و تخلــف 

از آن هــا جایــز نیســت.

3- خریــد و فــروش اجناســی کــه از ســوی دولــت اســالمی قاچــاق اعــالم 

شــده، بایــد مطابــق مقــررات اعــالم شــده باشــد.

4- اســتفاده از بیت المــال، خریــد و فــروش، جابجایــی و حتــی هزینــه 

کــردن آن بایــد مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات، یــا بــا اجــازه مســئول قانونــی آن 

باشــد و تخلــف از آن جایــز نیســت.
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محيط زیست
 ارکان اصلی محیط زیست عبارتند از:

الف: آب و محیط زیست؛ 
 ب: هوا و محیط زیست؛  

 ج: درخت و محیط زیست؛

 د: حیوانات و محیط زیست؛
 هـ : زمین و محیط زیست.

الف: آب و محیط زیست

1- آب، مایۀ حیات و نیاز زندگی همۀ موجودات است.
شخصی است

عمومی است  مشترک )مشاع(
2- مالكیت انسان ها نسبت به آب

3- آب هــای آزاد جهــان، مثــل رودخانه هــا، دریاهــا و اقیانوس هــا، جــزء 

انفــال و امــوال عمومــی اســت.

4- اختیار چنین آب هایی با حكومت است.

5- اســتفاده و بهره بــرداری از آب هــای انفــال و عمومــی بــدون مجــوز 

ــور  ــا موت ــردن نهــری از آن، آب کشــیدن ب ــل جــدا ک ــز نیســت؛ مث ــی جای قانون

پمــپ و امثــال این هــا.
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6- اســتفاده جزئــی معمــول بیــن مؤمنــان، مثــل وضــو گرفتــن، پــر کــردن 

ظــرف آب و امثــال این هــا اشــكال نــدارد و نیــاز بــه مجــوز نیســت.

7- آلــوده کــردن آب هــای عمومــی و آزاد، گاهــی مكــروه و گاهــی حــرام 

اســت؛ زیــرا گاهــی آزار موجــودات زنــدۀ داخــل آن )آبزیــان( را بــه همــراه دارد 
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و گاهــی آلودگــی محیــط زندگــی مــردم و آســیب بــه آنــان را در پــی دارد.

8- ادرار کردن در آب مكروه است.

۹- اسراف و استفاده نادرست از آب، جایز نیست.

مشــترک  لوله کشــی  مثــل  دارد،  شــریک  آب هــا  کــه  مــواردی  در   -10

ــوده کــردن، هــدر دادن و اســتفادۀ  ســاختمان ها و مجتمع هــای مســكونی؛ آل

غیــر مجــاز آب جایــز نبــوده و در برخــی مــوارد موجــب ضمــان اســت.

344 

ب: هوا و محیط زیست

ــاز موجــودات  1- یكــی از ارکان محیــط زیســت، هــوا و اکســیژن مــورد نی

زنــده اســت؛ شــاید اهمیــت هــوا، از آب بیشــتر باشــد، چــرا کــه ممكــن اســت 

انســان و ســایر موجــودات زنــده، یــک یــا چنــد روز و حتــی بیشــتر از آن، 

بــدون آب زنــده بماننــد، ولــی حتــی چنــد لحظــه بــدون هــوا و تنفــس زنــده 

نمی ماننــد.

ــان  ــا هالکــت آن ــوده کــردن آب شــرب مــردم کــه موجــب بیمــاری ی 2- آل

کــردن هــوای تنفســی مــردم، کــه  شــود، حــرام اســت. بــدون شــک، آلــوده 

ــان شــود، حــرام اســت. ــه آن موجــب ضــرر ب

3- در مســأله قبــل فرقــی نیســت کــه ضــرر عمومــی باشــد یــا خصوصــی، 

ضــرر بــه فــرد یــا افــراد کمــی بزنــد، یــا جمعیــت زیادی؛ لــذا اســتعمال دخانیات 

در جایــی کــه موجــب آزار و اذیــت همراهــان یــا همــكاران باشــد یــا احــداث 

کارخانــه ای کــه موجــب آلودگــی  هــوای شــهر یــا روســتایی شــود در حــّدی کــه 

بــه ســاکنان آنجــا یــا بــه حیوان هــا یــا محصــوالت کشــاورزی آنــان ضــرر بزنــد، 

ــد  ــز نیســت و چنانچــه خســارتی وارد شــود، موجــب ضمــان اســت و بای جای

جبــران شــود. 
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345 

ج: درخت و محیط زیست

1- یكــی از پایه هــای اصلــی محیــط زیســت، درخــت و گیــاه اســت؛ از نظــر 

احــكام اســالم، کاشــتن درخــت مســتحّب اســت و اگــر درختــی را قطــع کردنــد 

و یــا از ریشــه در آوردنــد، مســتحب اســت درخــت دیگــری بكارنــد.

2- جنگل هــا و مراتــع، جــزو امــوال عمومــی و انفــال اســت و اختیــار آن، 

بــا حاکــم اســالمی اســت؛ تصــرف در آن هــا چنانچــه منــع قانونــی داشــته باشــد 

جایــز نیســت.

3- قطــع درختــان جنگل هــا و تصاحــب آن هــا برخــالف مقــررات و بــدون 

إذن قانونــی، حــرام اســت و موجــب ضمــان می گــردد.
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د: حیوانات و محیط زیست

1- حیوان هــا در زندگــی انســان نقــش مهمــی دارنــد، بخــش عمــده ای از 

غــذای انســان ها را حیوان هــا تأمیــن می کننــد و در نقــل و انتقال هــا و برخــی 

ــرکات حیوان هــا  ــار و ب امــور دیگــر در خدمــت انســان هســتند و بســیاری از آث

در نظــام خلقــت و زندگــی انســان ها بــر مــا پوشــیده اســت.

2- نگهــداری برخــی از حیوان هــا و پرنــدگان، به ویــژه آن هــا کــه در تأمیــن 

معاش انســان مفید هســتند، مســتحب اســت.

کــه بــرای انســان ضــرری ندارنــد و آزاری نمی رســانند،  3- حیوان هایــی 

ــز نیســت. آزار و کشــتن آن هــا جای

4- حیوان هایــی کــه در اختیــار انســان اســت و از آن هــا اســتفاده می کنــد، 

گرمــا واجــب  تأمیــن آب، علوفــه و نگهــداری آن هــا از خطــر، مثــل ســرما و 

اســت.
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اســالمی  نظــام  مقــررات  و  قانــون  نظــر  از  کــه  شــكار حیوان هایــی   -5

ــک نشــده و حــق  ــوع اعــالم شــده، حــرام اســت و شــكارکننده، آن را مال ممن

اســتفاده و فــروش آن را نــدارد.
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کشاورزی و درخت کاری در اسالم

1- خداونــد تبــارک و تعالــی تمــام ارکان و اجــزاء محیــط زیســت را مســّخر 

انســان قــرار داده اســت. اســتفاده از آن هــا جایــز و حفــظ آن هــا واجــب اســت؛ 

ولــی حفــظ و حمایــت از جــان، مــال و آبــروی انســان ها مهمتــر اســت؛ لــذا 

توجــه بــه برخــی از مســائل جزئــی محیــط زیســت، مراقبــت از آن هــا و غفلــت 

از انســان های تحــت ســتم در جهــان، شایســته نیســت.

2- در اســالم، شــغل کشــاورزی بســیار توصیــه شــده و از بهتریــن مشــاغل 

شــمرده شــده اســت. شــاید بدیــن جهــت اســت کــه کشــاورز بهتریــن محیط بان 

اســت چــون:
کشــاورز آب را آلــوده نکــرده و هــدر نمى دهــد، بلکــه بــه درســتى بــرای     

یســت از آن اســتفاده مى کنــد؛ آبادانــى محيــط ز
گياهــان      ــاد مى کنــد، از درختــان و  کشــاورز درخــت مــى کارد، زميــن را آب

مراقبــت مى کنــد و بى جهــت آن را قلــع و قمــع نمى کنــد؛
گياه سبب تصفيه هوا مى شود؛     کاشت درخت و  کشاورز با 
کشاورز بخش عمده ای از غذای انسان ها و حيوانات را تأمين مى کند.    

348 

تـوبـه 
1- توبه از گناه، واجب فوری است.

2- توبــه از گنــاه، بــه معنــای پشــیمانی از گنــاه، همــراه بــا تصمیــم بــر 
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تــرک آن اســت و چنانچــه وظیفــه ای بــه دنبــال داشــته باشــد، آن وظیفــه را نیــز 
عمــل کنــد، یعنــی:

الــف: در حقــوق الهــی ماننــد تــرک نمــاز، روزه، حــج و ماننــد آن، قضــای 
آن را بجــا آورد؛

کند و چنانچه  ب: در حقوق مردم )حق الناس(، صاحب حق را راضی 
دسترسی به وی ندارد و حق، مالی است، به  عنوان مظالم عباد، به افراد 

فقیر بپردازد و احتیاط، آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

349 

وصّيت
وصیــت آن اســت کــه انســان ســفارش کنــد بعــد از مرگــش بــرای او کاری 

انجــام دهنــد یــا بگویــد بعــد از مرگــش چیــزی از امــوال او بــرای کســی باشــد یــا 
بــرای فرزنــدان خــود سرپرســت تعییــن کنــد.1

آنچه باید در مورد آن ها وصیت کرد، بدین شرح است:
کــه در زمــان حيــات نتوانــد      نمــاز و روزه هــای قضــا شــده؛ )درصورتــى 

آن هــا را بجــا آورد( چنانچــه پســر  بزرگــى دارد، بــه او واجــب مى شــود، کــه 
ــه او اطــاع دهــد؛ ــد در وصيــت ب بای

بپــردازد(      کــه  نتوانــد  )درصورتــى  بدهى هــا؛  ســاير  و  زکات  خمــس، 
کســى آن هــا را  کــه  ــا احتمــال مى دهــد  چنانچــه از خــودش مالــى دارد ی

مى کنــد؛ پرداخــت 
گر حج بر او واجب شده و نتواند آن را بجا آورد؛     ا
گــر امــوال فرزندانــش بــا نداشــتن سرپرســت از بيــن مــى رود، یــا خودشــان      ا

ضایــع مى شــوند، بایــد بــرای آن هــا قّيمــى اميــن قــرار دهــد.2

1 - توضیح المسائل، م 26۹4.
2 -  همان، م 2700تا 2703.



221 بوش اخب: احکام ارعایعرش ماکحا

350 

وصّیت مالا

اگــر انســان نســبت بــه امــوال خــود وصیــت کنــد، یعنــی مصرفــی را بــرای 

آن تعییــن کنــد، چنانچــه بیــش از یــک ســوم کل اموالــش نباشــد، وراث بایــد 

مطابــق وصیــت عمــل کننــد. اگــر بیــش از یــک ســوم امــوال وی باشــد، وصیــت 

ــا  لــث، در صورتــی صحیــح اســت کــه ورثــۀ او حرفــی بزننــد ی
ُ
او در بیــش از ث

ــا  ــد و تنه ــت را اجــازه داده ان ــی شــدن وصی ــوم شــود عمل ــه معل ــد ک کاری کنن

راضــی بــودن آن هــا کافــی نیســت؛ اگــر بعــد از مــردن او هــم اجــازه بدهنــد، 
صحیــح اســت.1

351 

احکام وصّیت

ــه  ــش را ب ــث مال ل
ُ
ــد ث ــاًل بگوی ــردد؛ مث ــت خــود برگ ــر انســان از وصّی 1- اگ

کســی بدهنــد، بعــد بگویــد بــه او ندهنــد؛ وصیــت باطــل می شــود.2

2-  اگــر انســان وصیــت خــود را تغییــر دهــد، بایــد بــه وصیــت دّوم عمــل 
شــود.3

3- اگــر انســان کاری کنــد کــه معلــوم شــود از وصیــت خــود برگشــته؛ مثــاًل 

خانــه ای کــه وصیــت کــرده بــه کســی بدهنــد، بفروشــد یــا دیگــری را بــرای 
فــروش آن وکیــل کنــد، وصیــت باطــل می شــود.4

کــه ثلــث مــال او را بفروشــند و عایــدی آن را بــه  کنــد  4-  اگــر وصیــت 
کننــد.5 مصرفــی برســانند، بایــد مطابــق آن عمــل 

1 - توضیح المسائل،م 2721.
2 - همان، م2706.

3 -  همان.
4 - همان، م2707.
5 - همان، م2710.
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آداب 1

آداب لباس

مستحب است لباس انسان همیشه پاک و تمیز باشد؛
 مستحب است لباس از جنس پنبه باشد؛

مستحب است که لباس به رنگ سفید باشد؛
مســتحب اســت کــه هنــگام پوشــیدن لبــاس، ابتــدا ســمت راســت آن را 

بپوشــد؛
گذاشــتن عمامــه بــا تحــت الَحَنــک به ویــژه در نمــاز، مســتحب  بــر ســر 

اســت؛
پوشیدن لباس سیاه مكروه است؛ مگر عمامه، عبا و چادر؛

پوشیدن لباس بلند، که از برآمدگی روی پا بگذرد، مكروه است؛

باز بودن دکمه های لباس مكروه است.
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آداب انگشتری

1-  انگشــتر بــه دســت راســت کــردن مســتحب و بــه دســت چــپ کــردن 

مكــروه اســت.

ُکنــد و اگــر  2- مســتحب اســت انگشــتر را بــه انگشــت کوچــک، دســت 

در انگشــت دیگــر انگشــتری دارد، ایــن انگشــت را نیــز از انگشــتری خالــی 

نگــذارد.

1 - از آن جــا کــه آداب زندگــی، بیشــتر در کتــب اخالقــی آمــده اســت و در کتاب هــای فقهــی متــداول کمتــر 
بــه آن پرداخته انــد، آنچــه در ایــن قســمت آمــده از کتاب هــای "ســراج الشــیعة فــی آداب الشــریعة" تالیــف 
عالمــه بزرگــوار شــیخ عبــداهلل مامقانــی و "حلیــة المتقیــن" تالیــف عالمــه پــر تــالش محمــد باقــر مجلســی و 

چنــد کتــاب دیگــر نقــل شــده اســت.
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3- بهتر است انگشتری را به انگشت میانه و سّبابه نكنند.

4- بــه دســت کــردن انگشــتر عقیــق مســتحب اســت و نمــاز بــا آن ثــواب 

بیشــتر دارد و فرقــی بیــن عقیــق ســرخ، زرد و ســفید نیســت.

]در خصــوص گردانیــدن انگشــتر در قنــوت نمــاز، سفارشــی وجــود نــدارد. 

البتــه نــگاه کــردن و بــه دســت کــردن عقیــق بــه صــورت کلــی ســفارش شــده 

اســت.[

354 

آداب مسکن

 در ساخت و خرید منزل مسكونی، امور زیر مستحب است:
راحــت      اول  منــزل  در  آنکــه  مگــر  نکننــد؛  عــوض  را  خانــه  بــه زود  زود 

؛ شــند نبا
وسيع باشد، نه تنگ؛    
یاد تر از آن؛     به قدر نياز باشد، نه ز
پشت بام آن حفاظى داشته باشد؛    
آن را به تصوير  انسان یا حيوان نقاشى نکنند؛    
کننــد، غــذا      وقتــى خانــه ای ســاختند یــا خریدنــد، گوســفند چاقــى ذبــح 

گوشــت آن را بــه فقــرا بدهنــد. بپزنــد و یــا 
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آداب خانه داری

برخی از مستحبات خانه داری بدین شرح است:
کنند؛     داخل منزل و جلوی درِب آن را جارو و نظافت 
کروبه و زباله را در خانه و پشت در انباشته نکنند؛     خا
کروبه و زباله را پيش از فرا رسيدن شب بيرون ببرند؛     خا
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کنند؛     ک  اتاق ها را از تار عنکبوت پا
بيشتر  از نياز چراغ روشن نکنند؛    
کنند؛     یک شدن هوا روشن  چراغ خانه را پيش از غروب و تار
لَاُم       گر کسى داخل اتاق است، بگویند: »َالَسّ هنگام وارد شدن به اتاق، ا

ِمْن  َعَلْيَنا  لَاُم  »َالَسّ بگویند:  نيست،  اتاق  داخل  کسى  گر  ا و  َعَلْيُكم« 
لَاُم  َالَسّ النبّيٖين،  ٰخاَتم  َعلٰى ُمحمِد ْبن َعبِداهلل  لَاُم  »َالَسّ یا بگویند:  َنا«  َرِبّ
لَاُم  َعَلْينٰا وَعلٰى ِعباِداهلِل الّصاِلحٖين؛ ِئَمِة اْلهٰاديَن اْلَمْهدّيٖين، َالَسّ

َ
َعَلى اْلأ

کــردن چــراغ      بــه منــزل و بيــرون رفتــن از آن و روشــن  بــرای وارد شــدن 
اســت. شــده  وارد  نيــز  دعاهايــى  منــزل، 
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آداب خواب

برخی از مستحبات خوابیدن بدین شرح است:
گرفتن پيش از خواب؛     وضو 
کردن دندان ها پيش از خواب؛     ک  مسوا
کند و خواب را مرگ ِانگارد؛     پيش از خواب اعمال خود را محاسبه 
کــه از معصومــان؟مهع؟ رســيده اســت و نيــز خوانــدن      خوانــدن دعاهايــى 

تســبيحات حضــرت زهــرا؟اهس؟، آیة الکرســى، ســوره های توحيــد، فلــق 
ــرون. کاف و 
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آداب نظافت

دیــن اســالم بــرای نظافــت انســان و محیــط زندگــی او اهمیــت بســیار 

زیــادی قائــل اســت؛ به طــوری کــه پاکیزگــی را جــزء ایمــان می دانــد و بــرای 

آن، احــكام و آداب خاصــی دارد. در اینجــا بــه برخــی از مســتحبات آن اشــاره 

می کنیــم:
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عطر زدن و خوشبو بودن؛    
یادی بر آن شده است؛     کيد ز که در اسام تأ کردن دندان ها  ک  مسوا
شانه زدن موهای سر  و صورت؛    
کردن ناخن ها؛     کوتاه 
زدودن موهای زائد بدن؛    
کردن سر  و صورت خود؛     کردن به آینه و مرتب  نگاه 
یک روز در ميان حمام رفتن؛ ولى هر  روز حمام رفتن مکروه است.    
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آداب دعا

برخی از آداب دعا و حاجت خواستن از خداوند عبارت است از:

1- هنگام دعا با طهارت باشد.

2- پیــش از دعــا، حمــد و ثنــای الهــی را بجــا آورد و نعمت های خداوندی 

را یاد کند و شــكر آن را بجا آورد.

3- دعا را با نام خدا شروع کند.

4- در ابتدا و انتهای دعا صلوات بفرستد.

5- ابتدا برای دیگران دعا کند، سپس برای خودش.
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6- بــا حضــور قلــب، خضــوع، خشــوع و اطمینــان بــه اســتجابت، دعــا 

ــد. کن

7- بــرای دعــا، مؤمنــان جمــع شــوند کــه اگــر چهــل نفــر، ِگــرد هم آینــد و 

ــر مســتجاب می شــود. چیــزی از خداونــد بخواهنــد، زودت

8- در اوقــات و اماکنــی کــه دعــا زودتــر مســتجاب می شــود دعــا کنــد؛ 

ماننــد وقــت اذان، پــس از نمــاز، در ســجده، هنــگام ظاهــر شــدن یكــی از 
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نشــانه های قــدرت الهــی مثــل خورشــیدگرفتگی یــا ماه گرفتگــی، هنــگام بــارش 
بــاران، هنــگام درگیــر شــدن لشــكر حــق و باطــل، در حــال بیمــاری و درد، در 
وقــت ســحر و طلــوع و غــروب آفتــاب، در مســجد، به ویــژه مســجدالحرام، در 

عرفــات و در کنــار قبــر اولیــای الهــی.

360 

آداب معاشرت 

ــواده و  ــا خان ــژه ب ــا دیگــران، به وی ــاری ب 1- خــوش اخالقــی و خــوش رفت
ــوام و خویشــان؛ اق

2- گرامــی داشــتن مؤمنــان، به ویــژه ســالمندان و صاحبــان علــم، فضیلــت 
و شــرف؛

3- دوستی، مراوده و رفت و آمد با دیگران؛
4- معانقه و مصافحه با مؤمن و بوسیدن پیشانی وی؛1

5- سالم کردن به مؤمن هنگام وارد شدن بر وی؛

6- خداحافظی هنگام جدا شدن از مؤمن؛
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7- تبّسم و خوشرویی با مؤمن؛
8- دعا و استغفار برای مؤمن؛

۹- کمک به مؤمن با دست، زبان و مال؛
10- راهنمایی مؤمن در مواقع نیاز او؛

11- عیادت کردن از بیماران؛
12- شرکت در تشییع جنازۀ مؤمن و تسلیت گویی به بازماندگان؛

13- هرچــه بــرای خــود دوســت دارد، بــرای دیگــران نیــز دوســت داشــته 

باشــد.

1 - مصافحــه بــه معنــای دســت یكدیگــر را گرفتــن و دســت دادن اســت و معانقــه یعنــی گــردن بــه گــردن  
نهــادن و یكدیگــر را در آغــوش گرفتــن. واضــح اســت کــه مصافحــه و معانقــه بــا محرمــان و همجنــس 

مســتحب اســت نــه بــا نامحرمــان.
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362 

در معاارت با دیگران سزاوار است از این امور پرهیز اود:

1 - بــرای احتــرام، دســت بســته در مقابــل دیگــری ایســتادن یــا ایســتادن 

در مقابــل کســی کــه نشســته اســت.

2- بوسیدن زمین در مقابل دیگری برای احترام وی.

3- زیاد و بیش از حد سخن گفتن.

4- خندۀ بی جهت و قهقهه.

5- نجوا و در گوشی صحبت کردن با کسی در حضور دیگران.

363 

کردن سالم 

ــه آن واجــب  ــی پاســخ ب ــه دیگــران مســتحب اســت ول 1- ســالم کــردن ب

اســت.

ــد  ــر بای ــدون تأخی ــی انســان ب 2- پاســخ ســالم واجــب فــوری اســت، یعن

جــواب ســالم را بدهــد؛ حتــی اگــر در حــال نمــاز باشــد.

3- جــواب ســالم بایــد طــوری باشــد کــه اگــر مانعــی در کار نیســت، ســالم 

کننــده بشــنود.

4- اگــر دو نفــر همزمــان بــه یكدیگــر ســالم کننــد، بــر هــر یــک واجــب 

اســت جــواب ســالم دیگــری را بدهــد.

کــردن، ســالم  کــه از روی شــوخی یــا مســخره  کســی  5- جــواب ســالم 

نیســت. واجــب  داده، 

6- جــواب ســالم گوینــدگان رادیــو و تلویزیــون، هرچنــد پخــش مســتقیم 

و زنــده باشــد واجــب نیســت.
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آداب ُمجالست

برخی از آداب همنشینی و مجالست با دیگران بدین شرح است:

1- ســزاوار اســت بیشــتر بــا فقــرا مجالســت و همنشــینی داشــته باشــد نــه 

بــا اغنیــا.

2- با کسانی که برایش نفع دینی دارند همنشینی داشته باشد.

3- وقتــی وارد مجلســی می شــود، هــر جــای مجلــس کــه جــا برای نشســتن 

هســت، بنشــیند؛ یــا در جایــی کــه بــرای او آمــاده کرده انــد، یــا هــر جایــی کــه 

بــا تواضــع تناســب دارد، بنشــیند.

که صاحب خانه می گوید،  کسی وارد می شود، هر جا  4- اگر به خانۀ 

بنشیند.

365 

5- هنــگام ورود ســادات و ذّریــه پیامبــر خــدا؟لص؟، بــه احتــرام از جــای 

خــود برخیــزد.

6- ســزاوار اســت بــا افــراد فاســق، دروغگــو، بخیــل، احمــق و کســی کــه 

بــا اقــوام و خویشــان خــود قطــع رابطــه کــرده اســت، )قاطــع رحــم( همنشــینی 

نكنــد.

7- از نشستن بر سر کوچه و سر راه مردم پرهیز کند.

8- از رفتــن بــه مجلــس گنــاه و مجلســی کــه مــورد اتهــام قــرار می گیــرد، 

پرهیــز کنــد.
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366 

آداب والدت فرزند

1- مســتحب اســت مولــود )نــوزاد( را غســل دهنــد، ولــی اگــر غســل دادن 

بــرای نــوزاد ضــرر داشــته باشــد مســتحب نیســت.

2- لباس یا جامه سفید بر تن نوزاد بپوشانند.

3- مســتحب اســت در روز اول تولــد نــوزاد، یــا پیــش از افتــادن بنــد نــاف 
او، در گــوش راســتش اذان و در گــوش چپــش اقامــه بگوینــد.1

367 

نامگذاری 

1- پس از تولد نوزاد، مستحب است نام نیكویی برایش برگزینند.

2- برگزیدن نام نیكو یكی از حقوق فرزند بر پدر است.

3- بهتریــن نام هــا بــرای فرزنــد، نام هایــی اســت کــه بندگــی خداونــد را 

در برداشــته باشــد؛ ماننــد عبــداهلل، عبدالرحمــن، عبدالرحیــم و در مرتبــه دوم 

نام هــای پیامبــران و امامــان؟مهع؟.

4- از میــان نام هــای پیامبــران و امامــان؟مهع؟، نــام »محمــد« بهتریــن 

اســت. نام هــا 

5- کســی کــه چهــار فرزنــد دارد مكــروه اســت نــام یكــی از آنــان را محمــد 

نگذارد.

1 - عروة الوثقی، ج 1، ص 601، س 7.
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368 

ولـیـمـه

1- ولیمه دادن در تولد فرزند مستحب است.

2- الزم نیســت ولیمــه تولــد فرزنــد در روز تولــد وی باشــد بلكــه اگــر چنــد 

روزی هــم بگــذرد مانعــی نــدارد.

3- ولیمه دادن برای ختنه فرزند نیز مستحب است.

369 

عـقـیـقـه

1-عقیقه،گوســفند یــا حیــوان دیگــری اســت کــه بــرای هــر شــخصی ذبــح 

می شــود.

2- گوســفند، گاو یــا شــتر در عقیقــه کافــی اســت ولــی قــوچ از همــه اینهــا 

بهتــر اســت.

3- مستحب است عقیقه، سالم و چاق باشد.

4- مســتحب اســت عقیقــۀ پســر، حیــوان نــر و عقیقــۀ دختــر، حیــوان مــاده 

باشد.

370 

5- مســتحب اســت عقیقــه را روز هفتــم تولــد کــودک بدهنــد و اگــر از روز 

هفتــم تأخیــر افتــاد، همچنــان مســتحب اســت، حتــی اگــر فرزنــد بالــغ شــد و 

برایــش عقیقــه نــداده باشــند، مســتحب اســت خــودش عقیقــه را انجــام دهــد.

6- صدقه دادن قیمت عقیقه به جای عقیقه کافی نیست.

7- در مــورد آنچــه در بعضــی از روســتاها رســم اســت کــه اســتخوان عقیقه 

را در پارچــه ســفیدی پیچیــده و دفــن میكننــد مدرکــی نیافتیم.
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371 

مصرف�عقیقه

1-مكــروه اســت والدیــن کــودک و نیــز کســانی کــه نان خــور آن هــا حســاب 

کراهــت در مــورد مــادر شــدیدتر  کننــد و ایــن  می شــوند، از عقیقــه مصــرف 
اســت.1

2-گوشــت عقیقــه را می تــوان بیــن مؤمنیــن تقســیم کــرد؛ می تــوان پخــت 

تــا  کــرد  را دعــوت  پخــت و مؤمنیــن  کــرد و همچنیــن می تــوان  تقســیم  و 
مصــرف کننــد.2

3-مناســب اســت حداقــل دعــوت شــدگان ده نفــر باشــند و اگــر خواســتند 

گوشــت را پختــه یــا خــام تقســیم کننــد، بــاز هــم حدأقــل بیــن ده نفــر تقســیم 

فضــل اســت.
َ
کننــد. البتــه اگــر بیــش از ده نفــر باشــند، ا

4-مســتحب اســت کســانی کــه گوشــت عقیقــه را مصــرف می کننــد، پــس 

از آن بــرای کــودک دعــا کننــد.

ــر  ــد، بلكــه اگ ــرای او عقیقــه کن ــدر کــودک ب  پ
ً
5-شــرط نیســت کــه حتمــا

دیگــران نیــز مثــل مــادر طفــل یــا پدربــزرگ یــا عمــوی او بــرای او عقیقــه کننــد، 

مطلــوب اســت.

372 

آداب سفر

به طور مختصر برخی از آداب سفر عبارتند از:

1- بستگان و دوستان خود را از سفر باخبر و با آنان خداحافظی کند؛

2- وصیت کند؛ به ویژه در مورد کارهای واجب و امور مالی خود؛

1 - جواهر الكالم، ج 31، ص 270.
2 - فرهنگ فقه، ج 5، ص 44۹.
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3- هنگام سفر صدقه بدهد و دعاهایی را که وارد شده، بخواند؛

4- آنچه در سفر به آن نیاز دارد، همراه بردارد؛

5- با یاد خدا، توکل بر او و با حمد و شكر الهی سفر را آغاز کند؛

6- خوانــدن ســوره های حمــد، توحیــد، قــدر و آیــة الكرســی مســتحب 

اســت.

373 

آداب مجالس شادی 

اســالم، شــاد بودن و شــاد زیســتن را مورد تأیید و تأکید قرار داده اســت؛ 

بلكــه شــاد کــردن دیگــران بــا کارهای مســتحب مثل دســتگیری از مســتمندان یا 

فعــل مبــاح، امــری اســت پســندیده و گاهــی موجــب أجــر و ثــواب می باشــد. 

امــا انســان بــرای شــاد بــودن و شــاد کــردن دیگــران مجــاز بــه ارتــكاب حــرام 

نمی باشــد.

برخی از کارهای حرام که در مجالس شادی صورت می گیرد عبارتند از:
کردن دیگران؛      مسخره 
لقب بد دادن به دیگران؛     
آزار و اذیت دیگران از جمله همسایه ها؛     
سّد معبر؛     
دروغگويى؛     
غيبت؛      
طعنه زدن به مؤمنان؛     
غنا و موسيقى.    
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374 

پذیرایی از خانواده داغ دیده

ــه  ــواده ای ک ــد خان ــه بای ــن اســت ک ــن مــردم ای 1-  از ســنت های غلــط بی

ــی کــه ســنت  عزیــزی را از دســت داده انــد از دیگــران پذیرایــی کننــد، در حال

پیامبــر؟لص؟ ایــن بــوده اســت کــه بــرای خانــواده داغ دیــده غــذا ببرنــد.

2-  مســتحب اســت پــس از دفــن مّیــت تــا ســه روز بــرای اهــل خانــه مّیــت 
غــذا بفرســتند و غــذا خــوردن نــزد آنــان و در منزلشــان مكــروه اســت.1

375 

آداب خوردن و آشاميدن
مستحبات غذا خوردن2

1 -دست ها را پیش از غذا و پس از آن بشوید.

« بگوید. لحمُدهلِلّ
َ
2 -در اّول غذا »بسم اهلل « و در پایان »ا

3 -با دست راست غذا بخورد.

4 -لقمه را کوچک بردارد.

5 -غذا را خوب بَجَود.

6 -میوه را پیش از خوردن، با آب بشوید.

7 -اگــر چنــد نفــر ســر ســفره نشســته اند، هــر کســی از غــذاى جلــو خــودش 

بخورد.

8 -میزبــان پیــش از همــه شــروع بــه غــذا خــوردن کنــد و پــس از همــه 
دســت بكشــد.3

1 -. توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 632.
2 - همان، م 2636.
3 - همان، م 2636.
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376 

مکروهات غذا خوردن1
1 -در حال سیرى غذا خوردن؛

2 -ُپرخورى؛
3 -نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن؛

4 -خوردن غذاى داغ؛
5 -فوت کردن به غذایی که می خورد؛

6 -پاره کردن نان با چاقو؛
7 -گذاشتن نان زیر ظرف غذا؛

8 -دور انداختن میوه، پیش از خوردن کامل.2

377 

مستحبات آب نوایدن: 3

1-در روز، ایستاده آب بخورد؛

2-پیش از آشامیدن آب »ِبسِم اهلل « و بعد از آن »الَحمُدهلل « بگوید؛

3- به سه نفس آب بیاشامد؛

4- پــس از آشــامیدن آب، حضــرت امــام حســین؟ع؟، خانــدان و یــاران او 
را یــاد کــرده و قاتــالن ایشــان را لعــن کنــد.4

378 

5 
مکروهات آب نوایدن:

1 -زیاد آشامیدن؛

1 - توضیح المسائل، م 2637.
2 -همان، م 2637.
3 - همان، م 2638.
4 - همان، م 2638.

5 - توضیح المسائل، م 263۹.
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2 -آشامیدن آب بعد از غذاى چرب؛

3 -با دست چپ آب نوشیدن؛

4 -در شب، ایستاده آب نوشیدن.

379 

احکام حسينی- ویژۀ ماه محرم

احترام به نام امام حسين؟ع؟ 

نام مبارک امام حسین؟ع؟ دارای احترام و احكام خاصی است.

 1-  حفظ احترام این نام، الزم و بی احترامی به آن حرام است.

2- هــر گونــه عملــی کــه بــه نوعــی بی احترامــی بــه نــام امــام حســین؟ع؟ 

محســوب شــود، حــرام اســت؛ ماننــد:
که نام ایشان بر آن نوشته شده است؛     سوزاندن ورقه ای 
که بى احترامى به آن باشد؛ مثل محل زباله؛     انداختن در جايى 
که بى احترامى باشد؛     نوشتن آن با چيزی و بر چيزی 
که بى احترامى به حساب آید.     گذاشتن چيزی بر آن 

380 

3- رســاندن جایــی از بــدن بــه نــام امــام حســین؟ع؟ بــدون طهــارت، 

بنابــر احتیــاط، جایــز نیســت. بنابرایــن لمــس نــام امــام حســین؟ع؟ یــا آویختــن 

ــر آن نوشــته شــده، در  ــام حســین؟ع؟ ب ــام ام ــه ن ــا پوشــیدن لباســی ک ــور ی زی

صورتــی کــه تمــاس بــا بــدن داشــته باشــد، بنابــر احتیــاط، حــرام اســت.

4- اگــر کســی را بــه نــام حســین نامگــذاری کننــد، نــام آن شــخص، احــكام 

مربــوط بــه امــام حســین؟ع؟ را نــدارد.1 

1 - العروة الوثقی، ج1، ص203؛ استفتائات، ج1، ص47 و 48، اجوبة االستفتائات، ترجمه فارسی، 
س164.
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381 

احترام به تصاویر منتسب به امام حسين؟ع؟

در ســال های اخیــر تصاویــر زیــادی از معصومیــن؟مهع؟ به ویــژه حضــرت 

اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ نقاشــی و منتشــر می شــود. بی شــک هیــچ  یــک از ایــن 

ــد  ــوار حــق نمی باشــد؛ هرچن ــدارد و مطابــق جمــال آن ان ــر واقعیــت ن تصاوی

ممكــن اســت برخــی از محاســن آن هــا را در بــر داشــته باشــد، امــا ِاســناد دادن 

آن هــا بــه معصومیــن؟مهع؟ )بــه ایــن معنــا کــه بگوییــم ایــن عكــس، تصویــر 

ــر،  ــه ایــن تصاوی ــز نیســت و از آن جهــت کــه بی احترامــی ب امــام اســت(، جای

بــه نوعــی بی احترامــی بــه صاحــب عكــس محســوب می شــود، لــذا بایــد از 

بی احترامــی بــه ایــن تصاویــر پرهیــز شــود و امحــاء آن هــا، از طریــق ســوزاندن 

جایــز نیســت.
کــه مى گوینــد حضــرت علــى؟ع؟  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ نظــر  اســام در رابطــه بــا عکس هايــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
و حضــرت محمــد؟لص؟ اســت چيســت؟ منظــور، همــان عکس هايــى 
بــه  فــروش  خيابان هــا  در  و  کشــيده اند  روحانــى  به صــورت  کــه  اســت 
مى رســانند؛ برخــورد مســلمان ها بــا ايــن عکس هــا بایــد چگونــه باشــد؟

وݣݣݣݣݣا  ِاسناد به آن حضرات ندهند، لکن احترام الزم است.1 �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
382 

حرم امام حسين؟ع؟

نماز�در�حرم�امام�حسین؟ع؟

1- نمــاز خوانــدن در آن جــا ثــواب بســیار دارد و در برخــی روایــات، وارد 

ــواب نمــاز در مســجد بیشــتر  ــواب نمــاز در حــرم امامــان؟مهع؟ از ث ــه ث شــده ک
اســت.2 

1 -  استفتائات امام خمینی)ر ه(، ج1، ص116، س313.
2 - العروة الوثقی، ج1، ص452؛ تحریرالوسیله، ج1، ص151، و ص5۹6.
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2- امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »در چهــار مــكان نمــاز تمــام اســت؛ در 
کوفــه و حــرم امــام حســین؟ع؟«  مســجد الحــرام، مســجد النبــی، مســجد 
این هــا را »اماکــن تخییــر« می نامنــد. یعنــی مكان هایــی کــه مســافر می توانــد، 

نمــاز را تمــام، یــا شكســته بخوانــد.
3- محــل دفــن امــام حســین؟ع؟ و اطــراف قبــر ایشــان تــا جایــی کــه حــرم 
نامیــده می شــود، دارای احــكام خاصــی اســت کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره 

می کنیــم:
کــه مســافر مى توانــد نمــازش را تمــام بخوانــد، حــرم      یکــى از چهــار مکانــى 

اباعبــداهّلل الحســين؟ع؟ اســت؛1
تمــام روضــۀ شــریفۀ حــرم مطهــر امــام حســين؟ع؟، رواق هــا و مســجد     

مّتصــل بــه آن، ايــن حکــم را دارد و مســافر مى توانــد در آن جــا نيــز نمــاز را 
تمــام بخوانــد.2 ولــى در غيــر  روضــۀ شــریفه، احتيــاط مســتحب اســت 

ــد؛3 کــه مســافر نمــازش را شکســته بخوان
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حکــم “تخييــر” مخصــوص نمــاز اســت؛ بنابرايــن، شــخص مســافر حتــى     
کربــا بمانــد، نمى توانــد  گــر تمــام روز را در حــرم امــام حســين؟ع؟ یــا در  ا
ــذر واجــب شــده، کــه  ــه واســطه ن کــه ب روزه بگيــرد؛ مگــر روزۀ مســتحب 

گانــه ای دارد؛ حکــم جدا
انســان بایــد رعایــت ادب را بکنــد و جلوتــر از قبــر  پيغمبــر؟لص؟ و امــام،     

از جملــه امــام حســين؟ع؟ نمــاز نخوانــد ولــى نمــاز باطــل نيســت؛4
نمــاز خوانــدن پشــت بــه قبلــه و رو بــه قبــر امــام نــه تنهــا باطــل اســت،     

کار حرامــى اســت. بلکــه 

1 - تحریرالوسیله، ج1، ص264، القول فی احكام المسافر، م8؛ توضیح المسائل، م1356.
2 - بــه فتــوای برخــی از مراجــع معظــم تقلیــد، نمــاز مســافر، تنهــا در اطــراف ضریــح مقــدس و زیــر گنبــد 

کامــل و در جاهــای دیگــر شكســته اســت.
3 - تحریرالوسیله، ج1، ص264، القول فی احكام المسافر، م8.

4 - توضیح المسائل، م884. به فتوای برخی از مراجع معظم تقلید، نماز باطل است.
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احکام�حرم�امام�حسین؟ع؟

1- حفــظ احتــرام حــرم، واجــب اســت و هــر کاری کــه بی احترامــی بــه 
آن باشــد، حــرام اســت. ماننــد آب دهــان انداختــن یــا بــا کفــش وارد شــدن.1

2- توقــف جُنــب، حائــض و نفســاء در حــرم امامــان؟مهع؟ بنابــر احتیــاط، 

جایــز نیســت؛ ولــی عبــور از آن بــه طــوری کــه از یــک در وارد و از دِر دیگــر 

کــه در آن حــال، از  خــارج شــود، اشــكال نــدارد و احتیــاط مســتحب اســت 

داخــل حــرم عبــور نكنــد. ایــن حكــم اختصــاص بــه اطــراف ضریــح )روضــۀ 

شــریفه( و رواق هــا دارد؛ ولــی صحن هــا و حــرم امامزاده هــا؟مهع؟ ایــن حكــم 
را نــدارد.2
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بــه  می توانــد  کثیــره  و  متوســطه  مســتحاضۀ  حتــی  مســتحاضه  زن   -3
مســجد یــا حــرم امامــان معصــوم؟مهع؟ بــرود و در آنجــا توقــف کنــد. ولــی اگــر 
غســل هایی کــه بــرای نمــاز گفتــه شــده انجــام نــداده، بنابــر احتیــاط مســتحب 

در آنجــا توقــف نكنــد.3
4- چــون حــرم امــام حســین؟ع؟ مــكان مقدســی اســت، اگــر انســان کار 
خیــری انجــام دهــد، مثــاًل قــرآن تــالوت کنــد، یــا بــه فقیــری صدقــه دهــد، 
ثــواب بیشــتری دارد و اگــر گناهــی مرتكــب شــود، مثــاًل دروغ بگویــد، یــا غیبــت 
کنــد و یــا بــه نامحــرم نــگاه کنــد، عــذاب افزون تــری خواهــد داشــت و اگــر 
ــر باشــد، بــه  جهــت حرمت شــكنی آن مــكان،  ــا تعزی ــاه، موجــب حــد ی آن گن

مجــازات بیشــتری خواهــد شــد.

1 -  استفتائات امام خمینی)ر ه(، ج1، ص47.
2 - العروة الوثقی، ج1، ص203 و 238؛ تحریرالوسیله، ج1، فصل فی االستحاضه، ص5۹، م8.

3 - تحریرالوسیله، ج1، فصل فی االستحاضه، ص5۹، م8.
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386 

زیارت 

آداب�زیارت

ــر  ــارت قب ــک از معصومیــن؟مهع؟ و زی ــر هــر ی ــه حــرم مطه ــرای تشــرف ب ب

مطهــر ایشــان، از جملــه حــرم امــام حســین؟ع؟ کارهــای زیــر مســتحب اســت:

1- غســل زیــارت، کیفیــت آن بــا ســایر غســل ها فرقــی نــدارد ولــی بــه نیــت 

غســل زیــارت انجــام داده می شــود.

 لباس سفید.
ً
2- لباس های پاک و تمیز، مخصوصا

3- خــود را خوشــبو کنــد؛ مثــاًل عطــر بزنــد. البتــه بــرای رفتــن بــه حــرم امــام 

حسین؟ع؟خوشــبو کردن خود مســتحب نیســت.

4- با طهارت و وضو به حرم برود.

5- با آرامش و وقار حرکت کند و گام ها را کوتاه بردارد.

لَحمــُدهلل« 
َ
6- مشــغول بــودن بــه ذکــر، بــه خصــوص ذکــر »َالّلــُه  َاكَبــر« و »ا

در حــال رفتــن بــه حــرم.
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7- تكبیر گفتن پیش از زیارت، وقتی قبر مطهر را می بیند.

8-  خواندن إذن دخول؛ اجازه گرفتن برای ورود به حرم.

۹- بوســیدن آســتانه و درگاه حــرم؛ ولــی ســجده کــردن جایــز نیســت، مگــر 

آنكــه ســجدۀ شــكر بــه جهــت توفیــق ایــن زیــارت باشــد.

10- هنگام ورود به حرم،  ابتدا پای راست را داخل بگذارد.

11- اگــر مزاحمــت بــرای دیگــران نبــوده و ســبب اختــالط بــا نامحــرم 

نباشــد، بــه ضریــح نزدیــک شــود و ابتــدا گونــۀ راســت و پــس از آن گونــۀ چــپ 

را بــر ضریــح بگــذارد و دعــا بخوانــد.
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12- زیارت های مأثور را بخواند؛ مثل زیارت جامعه و امین اهلل.
13- آهسته زیارت خواندن و پرهیز از صدای بلند.

14- پشت به قبله و رو به قبر، زیارت خواندن.
15- پس از زیارت، دو رکعت نماز زیارت بخواند.

16- پــس از نمــاز زیــارت، بــرای خــود و دیگــران دعــا کنــد؛ به ویــژه بــرای 
ســتمدیدگان و بــر ضــد ســتمكاران.
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17- از گناهــان خــود توبــه و اســتغفار کنــد؛ زیــرا حــرم امــام حســین؟ع؟ و 
نیــز حــرم معصومیــن؟مهع؟ محــل پذیــرش توبــه اســت.

18- قــرآن خوانــدن، به ویــژه ســوره »قــدر« را بخوانــد و آن را بــه صاحــب 
مــزار هدیــه کنــد.

1۹- پرهیز از سخنان ناشایست، لغو، بیهوده و امور دنیایی در حرم.
20- بیــرون رفتــن از حــرم پــس از زیــارت؛ تــا هــم جــا بــرای دیگــران باشــد،  
هــم از زیــارت ملــول نشــود و هــم شــوق زیــارت همچنــان در دلــش زنــده 

بمانــد.1
یــارت بيــت اهّلل الحــرام، آداب دیگــر و بيشــتری دارد      نکتــه: ســفر حــج و ز

کتــب ادعيــه و مناســک آمــده اســت. کــه در 
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ایام�مخصوص�زیارتی�امام�حسین؟ع؟
1- شب و روز جمعه؛

2- روزهای اول، وسط و آخر ماه های قمری؛

3- روز عاشورا؛

1 - العروةالوثقی، ج1، فی الوضوئات المستحبة، ص1۹4؛ الخامس فی االغسال المكانیة  والفعلیة، 
ص462؛ سراج الشیعة فی آداب الشریعة، ص41، مفاتیح الجنان، آداب زیارت.
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4- اول و نیمۀ ماه رجب؛

5- سوم شعبان؛ )سالروز والدت آن حضرت(

6- شب نیمه شعبان؛
391 

7- در تمام روزهای ماه رمضان به ویژه در دهه آخر آن ماه؛

8- شب های قدر؛

۹- عید فطر؛ 

10- روز عرفه؛

11- عید قربان؛

12- روز مباهله؛ )24 ذی حجه(

13- روز دوشــنبۀ هــر هفتــه کــه روز مخصــوص زیارتــی امــام حســن و امــام 
حسین؟امهع؟است.1
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احکام عزاداری امام حسين؟ع؟

گریســتن، گریانــدن دیگــران و برپایــی مجالــس ســوگواری ســاالر شــهیدان 

ُربــات و دارای ثــواب بســیاری 
ُ
از جملــه کارهــای مســتحب مؤّکــد و از افضــل ق

اســت؛ 

سفارش�ها

از آنجــا کــه برخــی از افــراد، گاهــی در عــزاداری دچــار افــراط یــا تفریــط 

ــه می شــود: ــد شــرط از شــرایط عــزاداری توصی ــه چن می شــوند، ب

الف: آنچه خوانده می شود مشتمل بر مطالب دروغ و باطل نباشد؛
ب: همراه با کار حرام، مثاًل موسیقی لهوی نباشد؛

1 -  کامل الزیارات، باب70 تا 74، ص186 تا 201؛ بحاراالنوار، ج۹8، باب 12 تا 14، ص85 تا 104.
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ج: همــراه بــا مطالبــی کــه وهــن مذهــب یــا تنقیـــص و تحقیــر آن حضــرت 
اســت، نباشــد؛

د: موجب اضرار به نفس )ضرر قابل توجه( نباشد؛
هـــ : ســبب تــرک واجــب نباشــد کــه گاهــی ســبب تــرک نمــاز یــا قضــا شــدن 

آن می شــود.1
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کميــل، ندبــه، ســمات،  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ نظــر مبــارک خــود را در مــورد خوانــدن دعاهــای  سوݩݩݩݩݩݩٔ
یــارت عاشــورا و جامعــه و عــزاداری حضــرت امــام حســين؟ع؟ از قبيــل  ز
ــا رفــع ابهــام و شــبهه از  روضه خوانــى، ســينه زنى و غيــره مرقــوم فرماييــد ت

دســائس مغرضيــن شــود و نيــز شــيعيان راســتين اغفــال نشــوند.
وݣݣݣݣݣا  خوانــدن ادعيــه مأثــوره و عــزاداری بــرای حضــرت سيدالشــهدا؟ع؟ از  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

ــات و آدم ســاز اســت.2 افضــل قرب

�ابزار�موسیقی�در�عزاداری  استفاده�از
کــه در برخــی از هیئت هــای عــزاداری از شــیپور، طبــل، ســنج و  از آنجــا 
دیگــر وســایل موســیقی اســتفاده می شــود، توجــه بــه چنــد اســتفتاء الزم اســت:
ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا زدن طبــل و شــيپور در تعزیــه حضــرت سيدالشــهدا؟ع؟ جايــز اســت  سوݩݩݩݩݩݩٔ

یــا نــه؟ 
گــر از آالت هلــو و لعــب نباشــد و وهــن بــر مذهــب هــم نشــود، مانعــى  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

نــدارد.3
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کــه دارای تيــغ  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اســتفاده از طبــل، ســنج، شــيپور و همچنيــن زنجيرهايــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
هســتند، در مجالــس و دســته های عــزاداری چــه حکمــى دارد؟

بــور موجــب وهــن مذهــب در برابــر مــردم  گــر اســتفاده از زجنيرهــای مز وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
1 - استفتائات امام خمینی)ر ه(، ج3، ص57۹؛ ترجمه اجوبةاالستفتائات، ص222 و 223.

2 - همان، ص58۹، س3۹.
3 - همان، ص583، س45.
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یل  نيســت؛ و گــردد، جايــز  بــدین قابل توجهــى  ر  باعــث ضــر يــا  و  شــود 
اســتفاده از شــيپور، طبــل و ســنج بــه حنــو متعــارف، اشــکال نــدارد.1

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  اســتفاده از آالت موســيقى ماننــد ُارگ )از آالت موســيقى و شــبيه پيانــو  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اســت(، ســنج و غيــر آن هــا در مراســم عــزاداری، چــه حکمــى دارد؟

وݣݣݣݣݣا  اســتفاده از آالت موســيیق، مناســب بــا عــزاداری ســاالر  شــهيدان نيســت  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه از قــدمی  ىف  و شايســته اســت مراســم عــزاداری بــه مهــان صــورت متعــار

متــداول بــوده برگــزار شــود.2
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قمـه��زنـی�
ــی کــه در عصــر حاضــر ســبب توهیــن دیگــران بــه مذهــب  ازجملــه اعمال
تشــیع شــده و ســابقه تاریخــی و توجیــه عقالنــی نــدارد، قمه زنــی یــا تیغ زنــی 
اســت. ایــن عمــل در فتــاوای بســیاری از فقهــا، حــرام شــمرده شــده اســت؛ 

برخــی از آن فتــاوا بــه شــرح ذیــل اســت:
ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  قمه زنى و سينه زنى با بدن برهنه در انظار عمومى چه حکمى دارد؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ

ین، از مقــه زدن خــودداری شــود و عــزاداری و  کنــو وݣݣݣݣݣا  در شــرايط و اوضــاع  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ســينه زدن مانعــى نــدارد.3

فتــوای شــریف  اینکــه  یــا  بــه طــور مخفــى حــال اســت  آیــا قمه زنــى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ   سوݩݩݩݩݩݩٔ
دارد؟ عموميــت  جنابعالــى 

ىف، از مظاهــر حــزن و انــدوه حســاب  ین عــاوه بــر اينکــه از نظــر عــر وݣݣݣݣݣا  مقــه ز �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
منى شــود و ســابقه ای در عصــر امئــه؟مهع؟ و زمان هــای بعــد از آن نــدارد 
و تأييــدی هــم بــه شــکل خــاص يــا عــام از معصــوم؟ع؟ در مــورد آن 
نرســيده اســت، در زمــان حاضــر، موجــب وهــن و بدنــام شــدن مذهــب 

مى شــود؛ بنابرايــن در هيــچ حالــىت جايــز  نيســت.4

1- اجوبةاالستفتائات، ترجمه فارسی، ص322، س1441.
2- همان، ص324، س144۹.

3- استفتائات امام خمینی )ر ه(، ج3، ص583، س42.
4- اجوبةاالستفتائات، ترجمه فارسی، ص 326، س 1461.



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام244

396 

ــته  ــود داش ــذری وج ــورد ن ــن م ــه در اي ــت؟ چنانچ ــز اس ــى جاي ــا قمه زن ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  آی سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــت؟ ــه چيس ــد، وظيف باش

وزی  کــه نســبت بــه اســام و تشــيع بعــد از پيــر گرايــی  وݣݣݣݣݣا  بــا توجــه بــه  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کثــر نقــاط جهــان پيــدا شــده و ايــران اســامى  انقــاب اســامى ايــران در ا
اّم القــرای جهــان اســام شــناخته مى شــود و اعمــال و رفتــار  به عنــوان 
ملــت ايــران، به عنــوان الگــو  و بيانگــر  اســام، مطــرح اســت، الزم اســت 
حضــرت  شــهيدان  ســاالر  عــزاداری  و  ســوگواری  مســائل  بــا  رابطــه  در 
گرايــش  کــه موجــب  گونــه ای عمــل شــود  بــه  اباعبــداهلل احلســن؟ع؟ 
قه منــدی شــديدتر  بــه آن حضــرت و هــدف مقــدس وی  بيشــتر  و عا
گــردد؛ پيداســت در ايــن شــرايط، مســأله مقــه زدن، نه تهنــا چنــن نقــی 
نــدارد، بلکــه بــه علــت عــدم قابليــت پذيــرش و نداشــن هيچ گونــه توجيــه 
ــن  ــه مه ــب خواهــد شــد. ب ــر  آن مترت ــن، نتيجــۀ ســوء ب ــل فهــم خمالف قاب
قه منــد بــه مکتــب امــام حســن؟ع؟ از آن  جهــت الزم اســت شــيعيان عا
کننــد و چناچنــه در ايــن مــورد نــذری وجــود داشــته باشــد، واجد  خــودداری 

ــاد نيســت.1 شــرايط صحــت و انعق
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روزه در ایام ماه محرم

1- روزه گرفتن در روز اول، سوم و هفتم ماه محرم مستحب است.2
2- روزه گرفتن در روز عاشورا مكروه است.3

نذر برای امام حسين؟ع؟

کــه بــه زیــارت امــام حســین؟ع؟ بــرود، چنانچــه بــه  کنــد  1- اگــر نــذر 

1- جامع المسائل فاضل لنكرانی )ر ه(، ج1، ص622، س2172.
2- العروةالوثقی، ج1، ص243.

3- همان.
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زیــارت امــام دیگــر بــرود، کافــی نیســت و چنانچــه بــه واســطه عــذری ماننــد 

ــا تنگدســتی، نتوانــد امــام حســین؟ع؟ را زیــارت کنــد، چیــزی بــر او  بیمــاری ی
واجــب نیســت.1
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2- کســی کــه نــذر کــرده بــه زیــارت بــرود ولــی غســل زیــارت و نمــاز آن را 
نــذر نكــرده، الزم نیســت غســل و نمــاز را انجــام دهــد.2

3- اگــر چیــزی را نــذر خــود امــام حســین؟ع؟ کنــد، چنانچــه مصــرف 
معّینــی را قصــد کــرده، بایــد بــه همــان مصــرف برســاند و اگــر مصــرف معینــی 
را قصــد نكــرده، بایــد بــه فقیــران و زائــران بدهــد یــا مســجد و ماننــد آن بســازد 
ــن مصــارف  ــه ای ــد ب ــر خــودش نتوان ــد3 و اگ ــه کن ــه امــام هدی ــواب آن را ب و ث
برســاند، می توانــد بــه افــراد مســئول در دفاتــر نــذورات حــرم مراجعــه کنــد تــا 

بــه مصــارف شــرعی آن برســد.
کنــد، بایــد آن را بــه  4- اگــر بــرای حــرم امــام حســین؟ع؟ چیــزی نــذر 
مصــارف حــرم برســاند؛ از قبیــل فــرش، پــرده و روشــنایی؛4 بنابرایــن می توانــد 

ــن برســد. ــا بــه مصــارف معّی ــر نــذورات تحویــل دهــد ت بــه مســئولین دفات
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وقـف برای امام حسين؟ع؟

کنــد و  کــه انســان مالكیــت خــود را از مالــی ســلب  1- وقــف آن اســت 
منفعــت آن را در راه خــدا و خیــر قــرار دهــد.5

1-  توضیح المسائل، م2660.
2- همان، م2661.
3- همان، م2663.
4- همان، م2662.

5- تحریرالوسیله، ج2، کتاب الوقف و اخواته، ص62.
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2- صیغــه وقــف را الزم نیســت بــه عربــی بخواننــد، بلكــه اگــر مثــاًل 
کــردم1، وقــف صحیــح اســت.2 را وقــف  بگویــد: خانــه خــود 

3- واقــف بایــد مــال وقــف شــده را بــه متولــی تحویــل دهــد،3 بنابرایــن 

اگــر انســان چیــزی را وقــف حــرم امــام حســین؟ع؟ کــرده باشــد، بایــد بــه 

مســئوالن دفتــر موقوفــات حــرم تحویــل دهــد.
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کــرد و تحویــل داد، واقــف نمی توانــد  4- پــس از آنكــه مالــی را وقــف 

عنــوان آن را تغییــر دهــد؛ مثــاًل اگــر چیــزی را وقــف حــرم امــام حســین؟ع؟ 

کــرده باشــد، نمی توانــد بــه وقــف بــرای حــرم امامــی دیگــر یــا مســجد یــا 
حســینیه تغییــر دهــد.4

5- اگــر چیــزی را بــرای حــرم امــام حســین؟ع؟ وقــف کــرده باشــد، منافــع 

جــرت خدمتگــزاران و نگهبانــان و 
ُ
آن بایــد صــرف در تعمیــر، تأمیــن نــور، ا

کــه امــروزه خــود افــراد نمی تواننــد  ســایر هزینه هــای حــرم  شــود.5 از آنجــا 

منافــع موقوفــات را بــه ایــن مصــارف برســانند، الزم اســت بــه مســئوالن دفتــر 

موقوفــات حــرم تحویــل دهنــد تــا بــه مصــارف شــرعی آن برســد.

6- اگــر چیــزی را بــرای سیدالشــهدا؟ع؟ وقــف کــرده باشــد، می توانــد آن 

را صــرف در عــزاداری آن حضــرت نمایــد؛ ماننــد مــزد قــاری و آنچــه در مجلــس 
عــزای امــام حســین؟ع؟ متعــارف اســت.6

1- بــه فتــوای برخــی از فقهــا، وقــف بــه عمــل هــم بــدون خوانــدن صیغــه وقــف صحیــح اســت؛ مثــاًل اگــر 
فرشــی را بــه قصــد وقــف بــودن در مســجد یــا حــرم پهــن کنــد، صحیــح اســت.

2- توضیح المسائل، م2677.
3- تحریرالوسیله، ج2، کتاب الوقف و اخواته، ص64، م8 و 14.

4- همان، ص74، م6۹.
5- توضیح المسائل، 57.

6- همان.
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طهارت و نجاست

تطهير موکت

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ کيفيت تطهير موکت چسبيده به زمين چگونه است؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
کنــد  را وصــل  ُکــر  بــه  لولــۀ متصــل  وال عــن جناســت، آب  ز از  بعــد  وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه مهــۀ آن حمــل را فــرا بگيــرد و بنابــر احتيــاط  به جــای جنــس، به گونــه ای 
کــر، هرچنــد بــا فشــار آب  واجــب بــا جاجبــا شــدن آب در حــن اتصــال بــه 

ک مى شــود. کشــيدن، پــا و يــا دســت 

فضلۀ پرندگان

ک  کــه خــون جهنــده دارنــد، پــا گوشــت  ینتــى حــرام  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ فضلــۀ پرنــدگان ز سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــس؟ ــا نج ــت ی اس

ک است. وݣݣݣݣݣا  پا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
فضلۀ موش در برنج

گــر در برنــج پختــه شــده فضلــۀ مــوش پيــدا شــود، حکمــش چيســت؟ و  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه از برنــج خورده انــد تکليفشــان چيســت؟ کســانى 

ســرايت  درصــورت  اســت،  حــرام  آن  خــوردن  و  جنــس  مذکــور  برنــج  وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
وف را آب  جناســت، بايــد ظاهــر بــدن مثــل دســت و لهبــا و وســايل و ظــر

یل تطهيــر داخــل دهــان الزم نيســت. بکشــد، و
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سرکه حرارت دیده

گر سرکه حرارت دیده و بجوشد، نجس مى شود؟ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
وݣݣݣݣݣا  جنس نيست. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

الکل 

کــه در واقــع مســکر اســت برای ســاخت بســياری از داروها  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ امــروزه از الــکل  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه  به خصــوص داروهــای نوشــيدنى، عطرهــا، به ويــژه انــواع ادکلن هايــى 
ــا جاهــل  گاه ی ــراد آ ــه اف ــا ب از خــارج وارد مى شــوند، اســتفاده مى کننــد. آی
بــه مســأله، اجــازه خریــد و فــروش و اســتفاده و بهره گيری هــای دیگــر از 

آن هــا را مى دهيــد؟
کــه معلــوم نيســت در اصــل از اقســام مايعــات مســت کننده  وݣݣݣݣݣا  الکل هــایی  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
اســتعمال  و  وش  فــر و  يــد  و خر بــه طهــارت هســتند،  باشــند، حمکــوم 

کــه بــا آن هــا خملــوط شــده اند اشــکال نــدارد. مايعــاىت 
کــه داراى الــکل اســت  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ دارويــى بنــا بــه دســتور پزشــك بــه صورتــم مى زنــم  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه قابــل خــوردن نيســت آیــا ايــن دارو  ولــى بــا دارويــى دیگــر محلــول شــده 

نجــس اســت؟
کــى بــوده و  کار رفتــه از نــوع خورا و بــه  کــه در آن دار گــر مى  دانيــد الــکىل  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
گــر  و جنــس اســت و ا در اصــل مايــع و مســکر بــوده، بنابــر احتيــاط آن دار

ک اســت.1 منى  دانيــد، پــا
الکل صنعتا

مختلــف  رنگ هــاى  بــه  صنعتــى  الــکل  به عنــوان  کــه  الکل هايــى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــاك  کــز مجــاز توليــد مى شــود از نظــر پ کشــور و در مرا )بى رنــگ و قرمــز( در 

بــودن چــه حکمــى دارد؟ آیــا تفاوتــى بيــن آن هــا اســت؟
کــه در  کــه از الکل هــاى مســت کننده اى باشــند  گــر معلــوم نيســت  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

اصــل مايــع هســتند، پــاك مى باشــند.

1 - استفتائات جدید، احكام مسكرات.
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الکل طبا
یــا  عفونــى  ضــد  بــرای  پزشــکى  و  داروســازی  در  کــه  الکل هايــى  آیــا  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ

هســتند؟ نجــس  مى گيرنــد  قــرار  اســتفاده  مــورد  یقــات  تزر
کــه در اصــل  کننــده ای باشــد  گــر الــکل موجــود در آن، الــکل مســت  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
مايــع بــوده اســت، بنابــر احتيــاط واجــب جنــس اســت و منى تــوان بــا بــدن 
کــه بــه آن آغشــته شــده اســت، منــاز خوانــد و در صــورت شــک  يــا لبــایس 

حمکــوم بــه طهــارت اســت.
ماءالشعیر

کــه در خــارج تهيــه مى  شــود و در اغلــب  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حکــم ماء الشــعير بــدون الــکل  سوݩݩݩݩݩݩٔ
مــوارد بــا مقــدار بســيار ناچيــزى از الــکل مثــل 10٪ الــکل تهيــه شــده و 
گــر مقــدار الــکل از ايــن هــم  مســکر نبــودن آن محــرز مى  باشــد چيســت؟ ا
کــه الــکل موجــود در ايــن نــوع آبجــو  کمتــر باشــد، چــه؟ الزم بــه ذکــر اســت 
از بيــرون بــه آن تزريــق نشــده بلکــه طــى فراینــد تخميــر خودبه خــود توليــد 
کــه  مى  شــود و پــس از آن تحــت فشــار از آن خــارج شــده و درصــد ناچيــزى 

گفتــه شــد در آن باقــى مى  مانــد.
ل است.1 وݣݣݣݣݣا  ماء الشعير مذکور پاك و حا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

404 

وضو
کــه دولــت در ســاير کشــورهای  کــز و ادارات دولتــى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ وضــو در مســاجد و مرا سوݩݩݩݩݩݩٔ

اســامى بنــا مى کنــد، چــه حکمــى دارد؟
وݣݣݣݣݣا  جايز است و مانع شرعى ندارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

استفاده از آب و برق بدون  کنتور

کــه بطــور غيــر قانونــى از آب و بــرق شــهرى  کســى  کــردن در خانــه  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ زندگــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
1 - استفتائات جدید، اموال دولتی.
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اســتفاده مى کنــد چــه حکمــى دارد؟
ق بــدون اجــازه و نصــب  ق ســازمان آب و شــرکت بــر وݣݣݣݣݣا  اســتفاده از آب و بــر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه  بوطــه حکــم غصــب را دارد  کنتــور انشــعاب از طــرف ســازمان هاى مر
ــه در  ــر آنک ــت، مگ ــل اس ــن آىب باط ــا چن ــادى ب ــال عب ــام اعم ــرام و اجن ح
ــوده، و موضوعــًا اطــاع از غصــب نداشــته  گذشــته خــودش غاصــب نب
یل  گذشــته حمکــوم بــه صّحــت اســت و کــه در ايــن صــورت اعمــال  اســت 

ىف اســت. 1 ق مصــر ينــه آب و بــر ضامــن هز

ک وضو و غسل با ال

ک زدن انگشتان پا و دست قبل از وضو و غسل چيست؟ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حکم ال سوݩݩݩݩݩݩٔ
ک در ناخــن دســت يــا پــا -کــه مانــع رســيدن آب بــه ناخــن  وݣݣݣݣݣا  وجــود ال �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
گــر ناخــن دســت  باشــد-موجب بطــان غســل اســت، مهچنــن در وضــو ا
گــر يکــى از انگشــتان پــا  ک داشــته باشــد، وضــو باطــل اســت، امــا ا ال
وی آن اجنــام دهــد، وضــو صحيــح اســت. ک نداشــته باشــد و مســح را ر ال

405 

وضو و غسل با ناخن مصنوعی

بایــد  بــرای وضــو و غســلش چــه  بــکارد،  کســى ناخــن مصنوعــى  گــر  ا ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
بکنــد؟

کاشــت، مانــع رســيدن  وݣݣݣݣݣا  ناخــن مصنوعــى و مــواّد اســتفاده شــده در فراينــد  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
آب بــه اعضــای وضــو و غســل اســت و بايــد قبــل از وضــو يــا غســل، 
آن کــه  شــود؛ مگــر  باشــد-برطرف  زمحــت  يــا  ينــه  هز -هرچنــد مســتلزم 
ــته  ــل داش ــل حتم ــقت غيرقاب ــرج و مش ــاز ح ــت من ــردن آن در وق ک ــرف  برط
باشــد، کــه در اين صــورت بايــد وضــو و غســل به صــورت جبيــره ای اجنــام 
یل پــس از رفــع عــذر بايــد بــرای وضــو و غســل بعــدی مانــع را  شــود، و
ينــت بــودن آن بايــد از ناحمــرم  کنــد. در هــر حــال بــا توجــه بــه ز برطــرف 

پوشــانده شــود.

1 - استفتائات جدید، اموال دولتی.
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کاشت ناخن مصنوعی

جبيره

کــه وظيفــه وضــو و غســل تبديــل بــه جبيــره  کــرد  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا مى تــوان عمــدًا کارى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه صرفــًا بــه خاطــر زيبايــى  کاشــت ناخــن یــا جراحــى بينــى  شــود؟ ماننــد 
کــه داراى  گــر جايــز نيســت، افــرادى  انجــام مى گيــرد و ضرورتــى نــدارد؟ ا
کــردن آن  کــه ســبب ایجــاد مانــع مى شــود و برطــرف  شــغل هايى هســتند 
برایشــان مشــقت دارد، آیــا در صــورت امــکان تغييــر شــغل، وظيفــه دارنــد 
گاهــى پشــت بدنشــان هــم  کــه  کــه آن را تغييــر دهنــد؟ )ماننــد نقاش هــا 
کنــد و یــا رنــگ  کســى ايــن مانــع را برایشــان برطــرف  رنگــى مى شــود و بایــد 

کــه بــه راحتــى برطــرف نمى شــود.( به گونــه اى اســت 
کــه موجــب تبــّدل وظيفــه وضــو و غســل بــه وضــو و غســل  وݣݣݣݣݣا  اجیــاد مانعــى  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
یل در  جبيــره اى مى شــود، چناچنــه در غيــر وقــت منــاز باشــد، مانــع نــدارد و
ــه اجیــاد  ــادرت ب ــا غســل را اجنــام دهــد ســپس مب ــد وضــو ي ــاز باي وقــت من
کــه موجــب اجیــاد مانــع مى شــود  کارهــایی  مانــع منايــد، و افــراد مشــتغل بــه 
ى و امثــال آن( چناچنــه نتواننــد در وقــت وضــو  گــچ کار )ماننــد نقــاىش، يــا 
کفايــت  وى مهــان مانــع  کننــد شســن ر يــا غســل آن مانــع را برطــرف 

مى کنــد.

406 

احکام مسجد

کارهای خالف شأن و حرمت مسجد     پرهيز از 

مراعــات شــأن و منزلــت و جایــگاه مســجد واجــب اســت، و از کارهایــی 

کــه بــا شــأن و منزلــت مســجد منافــات دارد بایــد پرهیــز شــود، بنابــر ایــن:

1. مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نیست.
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2. اگــر پخــش موســیقی در مســجد منافــی بــا حرمــت آن باشــد حــرام 

اســت، حتــی اگــر موســیقی غیــر مطــرب باشــد.

کردن مسجد خراب 

خــراب کــردن مســجد، آن را از مســجد بــودن خــارج نمی کنــد، و از ایــن رو 

آثــار شــرعی مســجد را خواهــد داشــت، امــا اگــر مســجدی کــه خــراب و متــروک 

شــده و به جــای آن بنــای دیگــر ســاخته شــده یــا بــه خاطــر متــروک مانــدن، 

آثــار مســجدی از آن محــو گردیــده و امیــدی هــم بــه دوبــاره ســازی آن نیســت، 

دیگــر حكــم مســجد را نــدارد؛ بنابرایــن زمینــی کــه جــزء قســمت سرپوشــیده ی 

مســجد بــوده و بــر اثــر واقــع شــدن مســجد در مســیر طــرح عمرانــی شــهرداری 

در خیابــان افتــاده و قســمتی از آن بــه علــت اضطــرار تخریــب شــده اســت 

اگــر احتمــال برگشــت آن بــه حالــت اولیــه ضعیــف باشــد آثــار شــرعی مســجد 

را نــدارد.
407 

کيفيت وقف مسجد  پرهيز از عمل نکردن به 

ــا تغییــر و تبدیــل آن جایــز نیســت؛  ــا کیفیــت وقــف مســجد ی مخالفــت ب

ــن: بنابرای

1. اســتفاده از صحــن یــا ایــوان مســجد بــرای رشــد فكــری، فرهنگــی، 

کیفیــت وقــف صحــن  و نظامــی )بــا آموزش هــای نظامــی( جوانــان، تابــع 

مســجد و ایــوان آن اســت، و بایــد از امــام جماعــت و هیــأت امنــای مســجد 

در این بــاره نظرخواهــی شــود. البتــه حضــور جوانــان در مســاجد و برپایــی 

کار خــوب و  درس هــای دینــی زیــر نظــر امــام جماعــت و هیــأت امنــای آن 

مطلوبــی اســت.

2. تبدیــل مســجد بــه مكانــی بــرای نمایــش فیلم هــای ســینمایی جایــز 

ــد و  ــوای مفی ــی دارای محت ــی و انقالب ــی نمایــش فیلم هــای مذهب نیســت، ول
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آموزنــده بــه مناســبت خــاص و برحســب نیــاز و تحــت نظــارت امــام جماعــت 

مســجد اشــكال نــدارد.

3. جــواز اســتفاده از امكانــات مســجد، مثــل بــرق و سیســتم تهویــه در 

اقامــۀ مجلــس فاتحــه بــرای امــوات و امثــال آن، منــوط بــه کیفیــت وقــف و 

ــرای مســجد اســت. ــات ب ــذر آن امكان ن

4. حفــر زمیــن مســجد بــرای تأســیس کارگاه و ماننــد آن جایــز نیســت، 

هرچنــد بــرای ادارۀ امــور و تأمیــن مخــارج خــود مســجد باشــد.

گوشــۀ صحــن مســجد، اگــر مخالــف  کتابخانــه در  5. ایجــاد مــوزه یــا 

کیفیــت وقــف تــاالر و شبســتان و صحــن مســجد باشــد و یــا موجــب تغییــر 

ــار  ــر ایــن اســت کــه مكانــی در کن ــز نیســت. بهت ســاختمان مســجد گــردد جای

مســجد بــرای ایــن منظــور تهیــه شــود.
408 

احکام وقف مسجد

کــردن  درســت  نوشــیدن،  مثــل  مســاجد،  آب  از  شــخصی  اســتفادۀ   .1

ــرای خصــوص وضوگرفتــن  ــم آب آن ب ــی کــه ندانی ــد آن، درصورت چــای و مانن

نمازگــزاران وقــف شــده اســت و عــرف رایــج در محلــۀ مســجد، ایــن باشــد 

اشــكال  می کننــد  اســتفاده  آن  آب  از  هــم  عبورکننــدگان  و  همســایه ها  کــه 

نــدارد؛ هرچنــد احتیــاط در ایــن مــورد مطلــوب اســت. همچنیــن اگــر مســجد 

بــرای پاشــیدن روی  در مجــاورت قبرســتان باشــد، اســتفاده از آب مســجد 

قبرهایــی کــه خــارج از آن قــرار دارد، درصورتــی کــه امــر رایجــی باشــد و کســی 

ــرای خصــوص وضــو و  ــر وقــف آن آب ب ــد و دلیلــی هــم ب ــراض نكن ــه آن اعت ب

تطهیــر نباشــد اشــكال نــدارد.

گاهــی از  2. هــرگاه در قســمت ســر پوشــیدۀ مســجد بــه خاطــر عــدم آ

احــكام شــرعی مســجد، اتاق هایــی ســاخته شــود، واجــب اســت بــا خــراب 



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام256

کــردن اتاق هــا، قســمت سرپوشــیده را بــه حالــت قبــل برگرداننــد. همچنیــن 

ــرای  ــر جهــل بــه مســأله، اتاقــی ب ــر اث ــاًل مســجد بــوده ب اگــر در محلــی کــه قب

تهیــۀ چــای و ماننــد آن ســاخته شــود، واجــب اســت آن مــكان بــه حالــت 

مســجد بــودن خــود برگــردد.

3. کنــدن چنــد درخــت از صحــن مســجد، اگــر تغییــر و تبدیــل وقــف 

شــمرده نشــود اشــكال نــدارد.

409 

4. دفــن مّیــت در مســجد جایــز نیســت، و وصیــت مّیــت مبنــی بــر اینكــه 

مــن را در فــالن مســجد دفــن کنیــد اعتبــاری نــدارد؛ مگــر هنــگام اجــرای صیغــۀ 

وقــف، دفــن مّیــت اســتثنا شــده باشــد.

5. ایجــاد مزاحمــت بــرای نمازگــزاران در مســجد جایــز نیســت، بنابرایــن 

تعلیــم قــرآن و احــكام و آمــوزش اخــالق اســالمی و تمریــن ســرود های انقالبــی 

در مســجد درصورتــی اشــكال نــدارد کــه مزاحمــت بــرای نمازگــزاران نداشــته 

باشــد.

6. زیر زمین مسجد را با سه شرط می توان اجاره داد:
الف: عنوان مسجد نداشته باشد.

 ب: جزو تأسیسات مورد نیاز مسجد نباشد.

 ج: وقف آن به صورت وقف انتفاع نباشد. )وقف منفعت باشد(

410 

اموال مسجد

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ مــن در مســجدی نمــاز خوانــدم و ُمهــر مســجد را بــا خــودم آوردم، حــاال بــا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کنــم؟ ُمهــر مســجد چــه 

وݣݣݣݣݣا  بايد به مهان مسجد برگردانيد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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متعلقات مسجد

یس بهداشــتى مســجد، از  کتابخانــه و ســرو کفشــداری و  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا چایخانــه و  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه ُجُنــب نمى توانــد بــدون غســل وارد آنجــا شــود؟ مکان هايــى هســتند 

و  کــه صيغــۀ مســجد بــودن بــر آن خوانــده نشــده، جــز وݣݣݣݣݣا  متعلقــات مســجد  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــذا توقــف جنــب  ــدارد، ل مســجد حمســوب منى شــود و احــکام مســجد را ن

در آن اشــکال نــدارد.

کوبیدن درب مسجد  خرافه 

بعضــى  در  ربيــع األول حرکتــى  مــاه  اول  اســت در شــب  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ چنــد ســالى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــه  ــج نوعــى خراف ی ــا ترو کــه شــائبه بدعــت و ی ــاب شــده اســت  مســاجد ب
کــه در شــب اول مــاه ربيــع األول  در آن مــى رود، ماجــرا از ايــن قــرار اســت 
ــًا خانم هــا هســتند  کــه غالب ــرادى  ــا اذان صبــح، اف از حــدود نيمه شــب ت
ــا  کــرده و ب ــه پشــت درب مســاجد مراجعــه  ــا در دســت داشــتن شــمع ب ب
کوبيــدن درب مســاجد و خوانــدن اذکارى، توســل جســته و حاجــات 
خــود را طلــب مى نماینــد، البتــه ايــن عمــل را تــا هفــت مســجد ادامــه 
و  اوج خــود مى رســد  بــه  اذان صبــح  تــا  توســل  ايــن حــال  و  مى دهنــد 
ــع األول را  ــاه ربي ــدن م ــر و آم ــاه صف ــام م ــيله اتم ــتند بدين وس ــد هس معتق

خبــر مى دهنــد، نظــر حضرتعالــى در ايــن بــاره چيســت؟
گــر  ــل تأييــد نيســت. ا ــدارد و شــيوه اى قاب وایی ن وݣݣݣݣݣا  عمــل مذکــور مســتند ر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کار و ادعيــه و طلــب حاجــات از خداونــد متعــال عمــل  چــه اصــل اذ
يــاد شــده  بــه حنــو  پســنديده اى اســت، لکــن اشــکال در شــيوه عمــل 
اســت، آقايــان علمــاى اعام)دامــت افاضاهتــم( و مؤمنن)ايدهــم اهلل تعــایل( بــا پنــد و 
کــه چه بســا ممکــن  واج چنــن رفتارهــایی  ز و موعظــه و نصيحــت از ر انــدر

ى مناينــد.1 گــردد، جلوگيــر اســت منهتــى بــه َوْهــن مذهــب 

1 - استفتائات جدید، والدت ها و اعیاد.
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411 

نماز 

اعراض از وطن 

ی  آیــا مجــرد ازدواج زن و رفتــن و از اعــراض از وطــن چيســت؟  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ مــراد  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه او مى خواهــد، اعــراض محســوب مى شــود  همــراه شــوهر بــه هــر جايــى 

یــا خيــر؟
وج از وطــن بــا تصمــم بــر عــدم بازگشــت بــه آجنــا ومهچنــن  وݣݣݣݣݣا  اعــراض بــا خــر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــه عــدم امــکان بازگشــت حمقــق مى شــود؛ و جمــرد  ــان ب ــا اطمين ــم ي ــا عل ب
وطــن  از   اعــراض  مســتلزم  ديگــر،  شــهر  در  شــوهر  خانــه  بــه  ن  ز رفــن 

اصــىل اش نيســت.

تيره شدن ُمهر

که سطح آن ها تيره است، چيست؟ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ وظيفۀ ما در مورد ُمهرهايى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
وی مهــر،  گــر چــرِک ر وݣݣݣݣݣا  ِصــرف تيــره شــدن، مانــع ســجده نيســت، امــا ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه مانــع رســيدن پيشــاین -  گونــه ای  ضخامــت و ِجــرم داشــته باشــد، بــه 

ــر آن صحيــح نيســت. گــردد، ســجده ب بــه مقــدار الزم - بــه مهــر 

412 

نماز خواندن معذور

کســى مى توانــد نمــاز را ایســتاده بخوانــد، ولــى هنــگام برخاســتن  گــر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
ی  یــادی بــه زانوهایــش وارد مى شــود، آیــا مى توانــد نمــازش را رو فشــار ز

صندلــى بخوانــد؟
ر  گرفــن هنــگام برخاســن، تــرس ضــر کمــک  گــر  بــا تکيــه بــر چيــزی يــا  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
وع  ــر ــتاده ش ــاز را ايس ــورت من ــر اين ص ــتند، در غي ــد بايس ــود باي ــع مى ش رف
ر  ر يــا خــوف ضــر کنــد و در بــن منــاز هــرگاه برخاســن بــرای ايشــان ضــر

داشــت، ادامــه منــاز را نشســته خبوانــد. 
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نماز بر روی صندلی

ی صندلــى مى خوانــم -البتــه حمــد و ســوره  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ بــه خاطــر زانــو درد نمــازم را رو سوݩݩݩݩݩݩٔ
گــر در آینــده ایســتادن هــم ضــرر داشــته باشــد،  را ایســتاده مى خوانــم -ا

ــم تمــام نمــاز را نشســته بخوانــم؟ مى توان
کىل انســان تــا مى توانــد بايــد ايســتاده منــاز خبوانــد، هرچنــد بــا  وݣݣݣݣݣا  بــه طــور   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

گــر منى توانــد متــام منــاز را ايســتاده خبوانــد،  کــردن بــر چيــزی باشــد و ا تکيــه 
گــر اصــًا قــدرت  هــر قــدر تــوان دارد ايســتاده و بقيــه را نشســته خبوانــد و ا
ر دارد، مى توانــد  يــاد دارد، يــا خــوف ضــر ايســتادن نــدارد، يــا مشــقت ز

نشســته منــاز خبوانــد.

سجده در نماز بر روی صندلی

ی صندلــى نمــاز مى خوانــد، آیــا بــرای ســجده  کــه طبــق وظيفــه، رو ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ کســى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
مى توانــد ُمهــر را بــا دســت بــر پيشــانى بگــذارد؟

گــر مى توانــد خــم شــود، بايــد در حــد امــکان شــرايط ســجده را رعايــت  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
وی ميــز و ماننــد آن و ســر دو انگشــت  کــف دســت ها را ر کنــد، يعــی مهــر و 
یل قــرار دادن زانوهــا بــر چيــزی الزم  وی زمــن، قــرار دهــد، و رگ پــا را ر بــز

نيســت.

413 

قضای نماز در مدت بیهوشی

ــا مریــض  کنــد، آی ــه دســتور خــود مریــض بيهــوش  گــر دکتــر، مریــض را ب ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
کنــد؟ ــد اعــاده  نمازهــای قضــا شــده را بای

گــر بهیــوىش مســتند بــه خــودش باشــد يعــی خــود او خواســته باشــد  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه بــرای عمــل بهیــوش شــود، قضــای منازهايــش بنابــر احتيــاط، واجــب 
اســت. لــذا بنابــر احتيــاط واجــب بايــد منازهــای واجــب ايــام بهیــوىش را 

کنــد. قضــا 
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ازدواج با بی نماز

کــه التــزام بــه اصــول عقایــد دینــى دارد، ولــى نمــاز  کســى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا ازدواج بــا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
نمى خوانــد، جايــز اســت؟

يــن واجبــات  یل منــاز از مهمتر گــر چــه ازدواج ىف نفســه اشــکال نــدارد، و وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه سســت مذهــب نباشــد. کنيــد  اســت و ســزاوار اســت مهســری انتخــاب 

نماز با دستکش

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا خوانــدن نمــاز بــا پوشــيدن دســتکش هرچنــد ضخيــم باشــد اشــکال  سوݩݩݩݩݩݩٔ
دارد؟

وݣݣݣݣݣا  اشکال ندارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
414 

خمس

خمس ندادن

که خمس نمى دهد، جايز است؟ کسى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیا استفاده از اموال و غذای  سوݩݩݩݩݩݩٔ
وف، بايــد او را بــه  وݣݣݣݣݣا  اشــکال نــدارد، امــا بــا وجــود شــرايط امــر بــه معــر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

کنــد. امــر  پرداخــت مخــس 
گــر شــرکای مــن حســاب ســال خمســى نداشــته باشــند، تکليــف مــن  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ

چيســت؟
کــه حقــوق شــرعى ســهام خــود را  وݣݣݣݣݣا  بــر هر يــک از شــرکاء واجــب اســت  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
بــه  بايــد  را پرداخــت منى  کننــد مشــا  آن  يک ها  بقيــه شــر گــر  ا و  بپردازنــد 

کنيــد. وظيفــۀ خــود عمــل منــوده و مخــس خــود را پرداخــت 

 خمس قرض الحسنۀ مستأجر

کــه صاحب خانــه )موجــر( از مســتأجر به عنــوان قــرض  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  آیــا بــه مبلغــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
الحســنه )رهــن( مى گيــرد، خمــس تعّلــق مى گيــرد؟

وݣݣݣݣݣا   مبلغ مذکور مخس ندارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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خمس وام

گرفتــه و آن را بــه مــدت یــک ســال بــه  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ چنــد ســال پيــش از بانــک وام  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــردم، و بــدون آن کــه موفــق بــه اســتفاده از آن  حســاب بانکــى ام واريــز 
ــق  ــس تعّل ــن وام، خم ــه اي ــا ب ــردازم، آی ــط آن را مى پ ــاه قس ــر م ــوم، ه وام ش

مى گيــرد؟
کــه اقســاط آن را تــا ســر ســال مخــی از  بــور  وݣݣݣݣݣا  مخــس آن مقــدار از وام مز �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

کــرده ايــد، واجــب اســت. کســب خــود پرداخــت  منفعــت 

415 

خمس پاداش پایان خدمت

ــان  ــاداش پای کــه بازنشســته مى شــوند مبلغــى به عنــوان پ ــى  کارمندان ــه  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ب سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــاداش خمــس دارد؟  ــا  ايــن پ خدمــت اعطــا مى شــود، آی

وݣݣݣݣݣا  مخس ندارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
خمس سهام عدالت

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ سهام عدالت خمس دارد یا خير؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
گــذار  گــر به     صــورت اقســاط وا یل ا گــر هديــۀ دولــت اســت مخــس نــدارد؛ و وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه تــا ســر ســاِل مخــی از درآمــد پرداخــت  شــده، بــه مقــدار اقســاطى 

شــده، مشــمول مخــس اســت.1

خمس ودیعه حج

گذاشته خمس دارد؟ که ودیعه گذار حج چند سال قبل  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیا مبلغى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کســب بــوده و مخس آن داده نشــده، مخس دارد  گــر از درآمــد  وݣݣݣݣݣا  اصــل ســپرده ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
میــت بــه ســفر حــج قابــل وصــول  گــر پيــش از ســال عز امــا ســود حاصلــه ا
گــر در مهــان ســال  کــه ا و درآمــِد ســاِل وصــول حمســوب مى شــود  نبــوده، جــز

ينــه ســفر حــج شــود، مخــس نــدارد. هز

1 - استفتائات، احكام خمس، س38.
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خمس بیمه بیکاری

کــه  ســازمان  تأميــن اجتماعــى تحــت عنوان  بيمــه   بيکاری  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  آیــا بــه پولــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
یــا توســط شــرکت هــای  بيمــه بابــت جبــران خســارت پرداخــت مــى شــود،  

خمــس تعلــق مى گيــرد؟
یافــی از بیمــه کــه نــایش از پرداخــت  حــق   بیمه  وݣݣݣݣݣا  بــه طــور کیل پــول در �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
یافــت  توســط  بیمــه   گــذار نباشــد، ماننــد بیمــه بیــکاری، بــرای در
گــر نــایش از پرداخــت حــق  کننــده، هدیــه اســت و مخــس نــدارد؛ امــا ا
گــذار باشــد ماننــد  بیمــه جبــران خســارت، درآمــد  بیمــه توســط بیمــه 

اســت و مخــس دارد.

416 

احکام آرایش
کاشت ناخن مصنوعی

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ کاشت ناخن مصنوعى براى بانوان چه حکمى دارد؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
ينــت، بايــد از  وݣݣݣݣݣا  کاشــت ناخــن ىف نفســه اشــکال نــدارد و بــا فــرض صــدق ز �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

ناحمــرم پوشــانده شــود.
 برداشتن ابرو

کل ابــرو الزم اســت یــا اینکــه  ى خــود را بــردارد، آیــا پوشــيدن  گــر ابــرو ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ زن ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
مقــدارى از آن را بگيــرد، کفایــت مى کنــد؟

ينــت  ز کــه  ى  به طــور را  آن  بايــد  شــود  حمســوب  ينــت  ز ىت کــه  درصور وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
بپوشــاند.1 نباشــد،  معلــوم 

استفاده بانوان از عطر

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا اســتفاده از عطــر بــرای بانــوان هنــگام بيــرون رفتــن از خانــه، حــرام  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اســت؟

کــه موجــب جلــب توجــه ناحمــرم مى شــود، بايــد از  گــر به گونــه ای باشــد  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
آن اجتنــاب شــود.

1 - استفتائات جدید، لباس شهرت و احكام پوشش.
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ِکِرم ضد آفتاب

کرم هــاى ضد آفتــاب در فصــل تابســتان با توجــه بــه بــوى آن هــا  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 1: زدن  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــوان چــه حکمــى دارد؟  ــراى بان ب

2: زدن عطــر در ايــن فصــل بــراى جلوگيــرى از بــوى عــرق بــدن بــراى آنــان 
چــه حکمــى دارد؟

کنــار  گــر جلــب توجــه ناحمــرم مى کنــد بايــد از  یل ا وݣݣݣݣݣا  ىف نفســه مانعــى نــدارد و �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ناحمــرم عبــور نکنند.1

417 

پوشش و عفاف

پوشش در مقابل نامحرم

پوشش زن در مقابل نامحرم باید به گونه  ای باشد که:
ِگــردی صــورت و مــِچ دســت بــه پاييــن )بــدون آرایــش و زيــور آالت(      به جــز 

آشــکار نباشد؛
برجســتگى  ها و زيبايى  هــای بــدن زن، بــا وجــود پوشــيدن آن، آشــکار     

نباشــد؛
کنــد و      کــه جلــب توجــه  گونــه  ای نباشــد  رنــگ و خصوصيــات آن بــه 

اطرافيــان شــود. موجــب تحریــک 

پوشيدن لباس ضد فرهنگ اسالمی

الــف: پوشــیدن هــر نــوع لباســی کــه ترویــج فرهنــگ ضــد اســالمی اســت، 
حــرام اســت.

ــر خارجــی چــاپ  ــه روی آن حــروف و تصاوی ب: پوشــیدن لباس  هایــی ک
ــج فرهنــگ ضــد اســالمی  ــر تروی ــا اگ ــدارد. ام ــراد ن ــه خــودی خــود ای شــده، ب

ــرف اســت. ــه عهــدۀ ُع ــوده و تشــخیص آن ب باشــد، حــرام ب

1 - استفتائات جدید، لباس شهرت و احكام پوشش.
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تحریک شهوت

1- خواندن کتاب  ها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت می شوند، 

حرام است.

2-  خرید و فروش فیلم  هایی که محّرک شهوت است و موجب انحراف 

)ولو جزئی(  می گردد، یا شامل موسیقی حرام است و همچنین تولید یا اجاره 

این فیلم  ها یا اجاره دستگاه برای پخش چنین فیلم  هایی و به این قصد، 

 حرام است.

را به نمایش می گذارد، چون  کارهای جنسی  که  3- دیدن فیلم  هایی 

همراه با تحریک شهوت است، حرام است. 

لمس و نظر

1- در احكام نظر کردن، افراد متأهل نیز حكم شخص مجرد را دارند.

2- دســت دادن و تمــاس بدنــی مــرد بــا زن نامحــرم حــرام اســت؛ اگرچــه 

غیــر مســلمان باشــد.

کننــد و مــردان نیــز در نــگاه  3- زنــان پیــر نیــز بایــد حجــاب را رعایــت 

کننــد. کــردن بایــد رعایــت 

4- نــگاه کــردن بــه مجســمه  های عریــان )کــه مربــوط بــه فــرد خاصــی 

نیســت( اگــر تحریک  آمیــز نباشــد و به عــالوه خــوف ارتــكاب گنــاه هــم وجــود 

نداشــته باشــد،  جایــز اســت.

5- ظهــور و چــاپ عكس  هــای خانوادگــی یــا عروســی کــه خانم  هــا بــدون 

کــه آن هــا را نمی  شناســند،  کامــل می باشــند، توســط عكاس  هایــی  حجــاب 

بــدون لــذت جنســی و خــوف وقــوع در گنــاه، اشــكال نــدارد.



265 بوش دوم: استفتائات حضرت آیت اهلل العظما خامنه ای دامت برکاتهعککبمتمتمییمیهنماامعشیمحجیحعامع جعامیش عحمیهملی تمآکتشضح

419 

وام و امور بانکی

مصرف وام بانکی در غير جهت تعيین شده

گيرنــدۀ وام قصــد مصــرف آن در مــورد قــرارداد را -کــه  کــه  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در صورتــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
تعميــر خانــه اســت -نداشــته باشــد، حکــم وضعــى و تکليفــى آن را بيــان 

فرماييــد؟
کنــد  کــه مى خواهــد خانــه اش را تعميــر  کــی  گــر بانــک وامــى را بــراى  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
را  منــزل  تعميــر  گــر قصــد  ا کننــده  يافــت  در داده، شــخص  اختصــاص 
گرفــن چنــن مبلغــى را نداشــته و مالــک آن  نــدارد از مهــان ابتــداء حــق 
ــده  ــن ش ــه تعي ک ــىت  ــان جه ــد در مه ــى باي ــهيات بانک ــود. و از تس منى ش

کننــد و در غيــر آن جايــز نيســت.1 اســتفاده 
کنيــم و آن را  یافــت  کاال در گــر از بانــک وام تعميــر خانــه یــا وام خریــد  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ

کنيــم، اشــکال دارد؟ صــرف مــورد دیگــری 
نيســت،  )قــرض(  وام  غالبــًا  مى پردازنــد  بانک هــا  کــه  پول هــایی  وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
بلکــه حتــت عنــوان يکــى از عقــود اســامى از قبيــل جعالــه، مشــارکت، 
مضاربــه و امثــال آن مى باشــد. بنابرايــن، گيرنــده پــول فقــط طبــق مهــان 
کــرده حــق تصــّرف دارد وگرنــه تصــّرف غاصبانــه و  کــه منعقــد  قــراردادی 

ــت. ــان اس ــب ضم موج

420 

فروش وام مسکن

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیا فروش وام مسکن شرعًا اشکال دارد؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
ین منعــى  يــق شــرعى، حــق وام پيــدا شــده باشــد و از نظــر قانــو گــر از طر وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

نداشــته باشــد، مصاحلــه امتيــاز آن مانــع نــدارد.2

1 - استفتائات جدید، وام و معامالت بانكی.
2 -همان.
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اعطای وام به شرط افتتاح حساب

را  مبلغــى  قرض الحســنه  صنــدوق  از  خــودرو  خریــد  بــراى  اینجانــب  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
به عنــوان وام درخواســت نمــوده ام، صنــدوق پرداخــت مبلــغ مذکــور را 
ــان  ــون توم ــك ميلي ــغ ی ــودى مبل ــا موج ــاب ب ــودن حس ــاز نم ــه ب ــروط ب مش
اعــام داشــته، ضمــن اینکــه ايــن مبلــغ تــا پایــان پرداخــت اقســاط وام 
)48 مــاه( قابــل برداشــت نبــوده و هيــچ ســودى هــم در قبــال ايــن مبلــغ بــه 

کننــدۀ وام پرداخــت نخواهــد شــد. یافــت  در
وط بــه ســپردن مبلغــى بــه صنــدوق  گــر پرداخــت وام در قــرارداد وام مشــر وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
یل اصــل قــرض صحيــح  بــوى و حــرام اســت، و باشــد، چنــن قــراردادى ر
ل اســت، و چناچنــه از بــاب ختصيــص اعطــاى وام بــه  و پــول قــرىض حــا

کــه در صنــدوق ســپرده دارنــد، اشــکال نــدارد. کســاین باشــد 

421 

صندوق های قرض الحسنه خانگی

کــه تعــدادى از افــراد، مثــًا بيســت نفــر، ماهانــه  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در بيــن مــردم رایــج شــده  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــد،  کرده ان کــه همــه آن را قبــول  ــراردادى  کــدام ده هــزار تومــان طبــق ق هــر 
گرفتارى هــاى  ى هــم مى گذارنــد و هــر مــاه آن را بــه قيــد قرعــه بــراى رفــع  رو
کــه پــول را مى گيــرد هــر مــاه  مالــى بــه یکــى از افــراد مى دهنــد و فــردى 
همــان ده هــزار تومــان را تــا تمــام شــدن قســط مى پــردازد و بقيــه نيــز بــه قيــد 
کارمــزد بــه هيچ کــس  قرعــه و نوبــت پــول را مى گيرنــد و هيچ گونــه ســود یــا 

تعلــق نمى گيــرد، لطفــًا حکــم شــرعى ايــن مســأله را بفرماييــد.
وݣݣݣݣݣا  مشــارکت در قــرض دادن بــه اعضــاى صنــدوق بــه شــرح مذکــور اشــکال  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

نــدارد.1

کارمزد صندوق قرض الحسنه حق عضویت و 

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ صنــدوق قــرض الحســنه خانگــى تشــکيل داده ام و مقــدار مشــخصى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
یافــت  در وام  متقاضيــان  از  عضویــت  حــق  و  ســپرده  به عنــوان  پــول 

1 -  استفتائات جدید، وام و معامالت بانكی.
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آنــان وام مى دهــم. بــه  نوبــت  بــه  بــا تجميــع ســپرده ها  و  مى کنــم 
یافــت حــق عضویــت )کــه معيــن و مشــخص اســت و همــه بایــد بــرای  اواًل: در

یافــت وام آن را بپردازنــد( جايــز اســت؟ در
وݣݣݣݣݣا  اشکال ندارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

مثــل  هزینه هــا  برخــى  و  اســت  خانگــى  صنــدوق  اینکــه  بــه  توجــه  ثانيــًا: 
کارمــزد )حــق الزحمــه( جايــز  اجاره بهــا، حقــوق پرســنل و... نــدارد، آیــا 

تعييــن مى شــود؟ بــه چــه شــکل  کارمــزد  اســت؟ مقــدار 
ــا توجــه بــه اينکــه مبالــغ قــرض ملــک مشــا نيســت و از پــول خودتــان  وݣݣݣݣݣا  ب �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کارمــزد شــرط خــایص نــدارد و تابــع توافــق  يافــت  قــرض منى دهيــد، در

اعضــا اســت.
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سود سپرده بانکی

کــرده ام، و هــر مــاه ســود بــه آن تعلــق  گــذاری  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ پولــى در بانــک ســپرده  سوݩݩݩݩݩݩٔ
مى گيــرد آیــا ايــن ســود حکــم ربــا را دارد و حــرام اســت؟ 

کــه بانــک مى دهــد از درآمــد حاصــل از  گــر آن مبلــغ اضــاىف و ســودی  وݣݣݣݣݣا   ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
گــذار در ضمــن يکــى از عقــود  کارگيــری ســپرده بــه وکالــت از ســپرده  بــه 
شــرعى صحيــح باشــد، ربــا نيســت، بلکــه ســود معاملــه شــرعى اســت و 

اشــکال نــدارد.
یافــت ســود از بانــک بــا توجــه بــه اینکــه نمــي دانيــم بانــک، ســپرده مــا را  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در سوݩݩݩݩݩݩٔ

کار مــي بــرد، چــه حکمــي دارد؟  در چــه نــوع فعاليتــي بــه 
گــذار  کــه ســپرده  ــه ايــن صــورت باشــد  ــک ب گــذاری در بان ــر ســپرده  گ وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
بــرای اجنــام معامــات شــرعى و به عنــوان وکالــت، مهــه اختيــارات حــىت 
ــه بانــک  گــذار از ســود را ب ــوع فعاليــت و تعيــن ســهم ســپرده  انتخــاب ن
کارگيــری  يافــت ســود حاصــل از بــه  گــذاری و در داده باشــد،اين ســپرده 

پــول، اشــکال نــدارد.
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فروش چک

ــه حــال  ــن ب ــه دی ــل معامل ــه از قبی ــۀ ســند اســت و معامل ــه منزل ]چــک ب

 در 
ً
)نقــد( اســت و اشــكالی نــدارد. بنابرایــن خریــد و فــروش چــک اگــر واقعــا

مقابــل طلــب باشــد مانعــی نــدارد و اگــر چــک دوســتانه و بــرای اعتبــار از کســی 

گرفتــه جایــز نیســت.[
کمتــر از  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ معاملــه چــك و ســفته مــدت دار بــه صــورت نقــد بــه قيمتــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ

کــه امــروزه رایــج اســت، چــه حکمــى دارد؟ مبلــغ آن 
کمتــر يــا بيشــتر از مبلــغ منــدرج  وش چــک مــدت دار بــه ديگــری بــه  وݣݣݣݣݣا  فــر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
در چــک جايــز اســت و اشــکال نــدارد. آچنــه اشــکال دارد و جايــز نيســت، 
کــی قــرض بگيــرد و در برابــر آن، چــک مــدت  کــه مبلغــى از  ايــن اســت 
بــوی  دار بــه مبلــغ بيشــتر از مبلــغ قــرض بــه او بدهــد؛ ايــن عمــل قــرض ر

گرچــه بعيــد نيســت اصــل قــرض صحيــح باشــد.1 اســت و حــرام اســت، ا

کاهش ارزش در قرض تورم و 

ــورم را هــم  ــده ت گيرن کــه قــرض  ــى قــرض داده شــود و شــرط شــود  ــر پول گ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
موقــع اداء بدهــد چــه حکمــى دارد؟

ياده منى کند. وݣݣݣݣݣا  جايز است و صدق ز �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
424 

جبران افت ارزش پول

ــا فــرض تحقــق تفــاوت قــدرت  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حکــم اداء ديــن پــس از مــدت طوالنــى ب سوݩݩݩݩݩݩٔ
خریــد و مطالبــه ما به التفــاوت از طــرف مقــرض چيســت؟

ــد احــوط  ي ــر ديــن پــول باشــد، در مقــدار تفــاوت فاحــش قــدرت خر گ وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــح اســت. تصال

1 - اجوبة االستفتائات، س 1۹50.
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پرداخت تورم توسط بدهکار

ــورم را هــم  ــده ت گيرن کــه قــرض  ــى قــرض داده شــود و شــرط شــود  ــر پول گ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
موقــع ادا بدهــد چــه حکمــى دارد؟

کند. ياده منى  وݣݣݣݣݣا جايز است و صدق ز �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
را  دینــش  مقــرر  موعــد  در  گيرنــده  قــرض  و  نشــود  شــرطى  چنيــن  گــر  ا ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ

اســت؟ تــورم  پرداخــت  بــه  مکلــف  بدهــکار،  آیــا  کنــد  پرداخــت 
ــه  ک ــواردی  ــر در م ــد مگ کن ــران  ــد جب ــکار، باي ــت طلب ــوت درخواس وݣݣݣݣݣا در ص �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه مهــان مبلــغ عــودت داده شــود  شــرط شــده باشــد ولــو بــه حنــو ارتــکازی 
کــه  ــا قــرض احلســنه ای  ــه موجــر مى دهــد ي کــه مســتأجر ب مهاننــد قــرىض 

مى پردازنــد. بانک هــا 

425 

تصرفات

استفاده از ُپمپ آب

کــه در ورودی لولــه آب منــزل نصــب مى شــود،  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اســتفاده از پمــپ آبــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
چــه حکمــى دارد؟

بوطــه نصــب شــده باشــد،  رات و دســتورالعمل ســازمان مر گــر طبــق مقــر وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
اشــکال نــدارد وگرنــه جايــز نيســت.

استفاده از اینترنت دیگران بدون اجازه

کــه دارای رمــز نيســت و دائمــًا روشــن اســت و  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا اســتفاده از اینترنتــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
گاه از اســتفاده باشــد، آیــا حــق النــاس محســوب  کــه آن فــرد آ امــکان دارد 

کــرد؟ گــر محســوب شــود بایــد چــه  مى شــود؟ ا
گــر نســبت بــه رضايــت مالــک اطمينــان نداشــته باشــد، اســتفاده از آن  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کرده ايــد، ضامــن هســتيد. کــه اســتفاده  ينــۀ مقــداری را  جايــز نيســت و هز
از  و  مى کــردم  هــک  را  دیگــران  اینترنــت  همــراه،  تلفــن  از  اســتفاده  بــا  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
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کنــون چــه وظيفــه ای  ــدون اجــازه اســتفاده مى نمــودم، ا اینترنــت آن هــا ب
را نمى شناســم. آن هــا  از  برخــى  دارم؟ متاســفانه 

ــيد  ــه مى شناس ک ــت  ــان اينترن ــدادی از صاحب ــه تع ــد و ب کني ــه  ــد توب وݣݣݣݣݣا  باي �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ىف را برســانيد يــا رضايــت ايشــان  ينــۀ اينترنــت مصــر يــد، هز و دســتریس دار
کــه صاحبانشــان را منى شناســيد يــا دســتریس  کنيــد و مقــداری  کســب  را 

يــد، از طــرف صاحبانشــان بــه فقيــر صدقــه بدهيــد. ندار

426 

عدم تخليه ِملک پس از پایان اجاره

کــرد و پــس از مــدت تعييــن شــده تخليــه  کســى ملکــى را اجــاره  گــر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
نکــرد، چــه حکمــى دارد؟

وݣݣݣݣݣا  بدون اجازۀ مالک، بعد از مّدت اجاره، حکم غصب را دارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
اموال اعراض شده

کــه مشــخص باشــد آن را دور انداخته انــد، امــا  کنيــم  گــر وســيله اى پيــدا  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
یــم یــا نــه؟ کارآيــى دارد، آیــا مى توانيــم آن را بردار آن وســيله بــراى مــا 

وݣݣݣݣݣا  با احراز آنکه از آن وسيله اعراض شده، تصرف در آن مانع ندارد.1 �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــا آبغــوره و آبميوه گيــری  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اســتفاده از ســبزی خوردکن هــای عمومــى بــازار ی سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه مقــداری از مــال شــخص قبلــى در آن، بجــا مانــده اســت و بــا مــال مــا 

مخلــوط مى شــوند اشــکال دارد یــا نــه؟
کننــدۀ قبــىل از بــاىق مانــدۀ  وݣݣݣݣݣا  بــا توجــه بــه اينکــه در فــرض مذکــور، اســتفاده  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
می، اشــکال  مــواد در دســتگاه اعــراض مى کنــد يــا علــم بــه رضايــت او دار

ندارد.

تصرفات جزئی

کنــار  ى مصالــح ســاختمانى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا تصرفــات جزئــى مثــل رد شــدن از رو سوݩݩݩݩݩݩٔ
مــا  دســت  بــه  کــه  دیگــران  ارزش  کــم  چيزهــاى  بعضــى  یــا  خيابــان، 

1 - استفتائات جدید، اموال پیدا شده و مجهول المالک و اعراض شده.
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نــه؟ یــا  دارد  اشــکال  مى رســد، 
وݣݣݣݣݣا  در فرض مرقوم استفاده اشکایل ندارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

427 

استفاده از دفترچه بیمه دیگران

استفاده از دفترچه بیمه دیگران از نظر قانون و شرع جایز نیست.

حق چاپ و تأليف

کــه  کپــى رایــت  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ نظــر حضرتعالــى راجــع بــه شکســتن قفــل ســى دى یــا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کارى مى زننــد چيســت و حکــم خریــد  االن بعضى هــا دســت بــه چنيــن 

چنيــن ســى دى هايى بــراى مــردم چيســت؟
ــر یس دى حقــوق صاحبانــش  ى و تکثي ــردار کــه در نســخه ب وݣݣݣݣݣا  الزم اســت  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
يــد آن خــایل از اشــکال  کســب اجــازه از آنــان رعايــت شــود و خر يــق  از طر

بــوط بــه آن الزم مى باشــد.1 رات و قوانــن مر نيســت و رعايــت مقــر
ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا تــرک مطالبــه حــق یــا تأخيــر در مطالبــه آن مثــًا بــه مــّدت دو ســال  سوݩݩݩݩݩݩٔ

شــرعًا موجــب ســقوط حــق مى شــود؟
وݣݣݣݣݣا  جمــّرد عــدم مطالبــه حــق، يــا تأخيــر در آن بــرای مــّدىت، موجــب ســقوط  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه حــق ىف نفســه حمــدود بــه زمــان معّيــی  ىت  حــق منى شــود مگــر درصــور

باشــد.

ضمان ُافت قيمت ماشين درصورت تصادف

کــرده ام و مقصــر بــوده ام و بيمــه پاســخگوی شــخص  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اینجانــب تصــادف  سوݩݩݩݩݩݩٔ
مقابــل بــوده ولــى ایشــان از مــن بابــت افــت قيمــت ماشــين شــکایت 
نمــوده. آیــا بنــده ضامــن ُافــت قيمــت ماشــين طــرف مقابــل هــم هســتم یــا 
کفایــت مى کنــد؟ کــه بيمــه به عنــوان خســارت مى دهــد  همــان مبلغــى 

وݣݣݣݣݣا  ضامن تفاوت قيمت هستيد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
1 - استفتائات جدید، حقوق جاپ، تالیف و کارهای هنری.
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428 

احکام خانواده

هزینه نگهداری والدین

ــا  ــران ی ــت؟ پس ــى اس کس ــه  ــدۀ چ ــه عه ــن ب ــداری والدي ــای نگه ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ هزینه ه سوݩݩݩݩݩݩٔ
گــر والديــن خــود درآمــد داشــته باشــند، نگهداری شــان بــه  دختــران؟ ا

ــت؟ ــى اس کس ــه  ــدۀ چ عه
کاىف داشــته باشــد، خمــارج زندگــى او بــر عهــدۀ  گــر پــدر يــا مــادر درآمــد  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
پســر  و  -دختــر  زنــدان  فر عهــدۀ  بــر  اين صــورت  غيــر  در  نيســت،  کــی 
زنــدان وجــود نــدارد و بايــد به گونــه ای رفتــار  -اســت و ترجيحــى بــن فر

کــه موجــب ايــذاء يــا هتــک حرمــت آن هــا نشــود. منــود 

نفقۀ تحصيل فرزندان

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا نفقــۀ تحصيــل فرزنــدان، مثــًا تحصيــل در مقطــع ابتدايــى و... جــزء  سوݩݩݩݩݩݩٔ
نفقــۀ واجــب بــر عهــدۀ پــدر مى باشــد؟

ــه حتصيــل  ــًا حمتــاج ب کــه عرف ــدارد، در حــّدی  ــایی مــایل ن ــد توان زن ــر فر گ وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ينه هــای حتصيــل بــه عهــدۀ پــدر  اســت، از قبيــل مقطــع دوره ابتــدایی، هز

مى باشــد.1
429 

إذن پدر در ازدواج دختر

گذشــته و هنــوز  ِســّنی از او  یــا  کــه شــاغل و مســتقل اســت و  دختــری 

ــودن ســن و  ــاال ب ــدر دارد و ب ــه اجــازۀ پ ــاز ب ــرای ازدواج نی ــده، ب دوشــیزه مان

اســتقالل مالــی دختــر، إذن پــدر را ســاقط نمی کنــد.
کــه صــاح و مصلحــت  کــره ای  ــا دختــر با ــم( ب ــا دائ ــا ازدواج )موقــت ی ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آی سوݩݩݩݩݩݩٔ
زندگــى خــود را مى دانــد و بــه بلــوغ فکــری هــم رســيده اســت، نيــاز بــه إذن 

1 - استفتائات جدید، تعلیم و تعلم و آداب آن.
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پــدر دارد؟
وݣݣݣݣݣا  بنابــر احتيــاط واجــب اجــازۀ پــدر يــا جــد پــدری او الزم اســت و بــدون آن  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

بنابــر احتيــاط واجــب عقــد صحيــح نيســت.

430 

برگزاری مجالس عزاداری در منزل

کــردن مجالــس عــزاداری در منــزل، بــدون اجــازه و رضایــت شــوهر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ بــر پــا  سوݩݩݩݩݩݩٔ
چــه حکمــى دارد؟

گــر ِملــک شــوهر  کىل اســتفاده از منــزل و آچنــه در آن اســت ا وݣݣݣݣݣا  بــه طــور  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
گــر  بــا اجــازه و رضايــت او باشــد، و در غيــر اين صــورت ا باشــد، بايــد 
ن در قبــال شــوهر نداشــته باشــد اشــکال نــدارد. منافــاىت بــا وظيفــه ز

مصرف یارانه

زندگــى  جــاری  امــور  در  را  فرزنــدان  یارانــه  مى تواننــد   مــادر  و  پــدر  آیــا  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کننــد؟ مصــرف 

پرســت خانــواده اســت و ملــک اوســت و  وݣݣݣݣݣا  يارانــه، مســاعدۀ دولــت بــه سر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
حنــوۀ مصــرف آن در اختيــار اوســت.

431 

پزشکی

کفایی درمان بیماران ُمسری وجوب 

ــى و پزشــکان  کادر درمان ــر  ــا ب کرون ــروس  ــه وي ــا درمــان بيمــاران مبتــا ب ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آی سوݩݩݩݩݩݩٔ
واجــب اســت؟

بــه  رســاین  خدمــت  و  اســت  کفــایی  واجــب  مســلمان،  جــان  حفــظ  وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
اســت. صالــح  اعمــال  يــن  هبتر از  بيمــاران 

بــه  کادر درمانــى بيمارســتان ها، در راه خدمــت رســانى  کســى از  گــر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا سوݩݩݩݩݩݩٔ
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کرونــا از دنيــا بــرود، آیــا شــهيد محســوب مى شــود؟  بيمــاران مبتــا بــه 
یل حکــم شــهيد در  وݣݣݣݣݣا  ان شــاء اهلل پــاداش عظــم شــهدا را خواهــد داشــت و �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

جنــگ را نــدارد.

تشریح مّيت مسلمان و دفن أجزاء

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ بررســى بيماری هــای قلــب و عــروق و برگــزاری سلســله مباحــث راجــع  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کشــف مســائل جدیــد، مســتلزم دســتيابى بــه قلــب و عــروق  بــه آن، بــرای 
ــا  ی آن ه ــر رو ــش ب ــه و آزمای ــا معاین ــد، ت ــه ان ــا رفت ــه از دني ک ــت  ــرادی اس اف
انجــام شــود، بــا توجــه بــه اینکــه آنــان بعــد از آزمایشــات و بررســى ها بعــد 

از یــک روز یــا بيشــتر اقــدام بــه دفــن آن هــا مى کننــد، ســؤال ايــن اســت:
ی جسد فرد مسلمان جايز است؟ 1 -آیا انجام اين بررسى ها بر رو

کــه از جســد مّيــت برداشــته شــده انــد، جــدا از آن  2 -آیــا دفــن قلــب و عروقــى 
جســد، جايــز اســت؟

ــن  ــا دف ــه، آی گان ــور جدا ــه ط ــروق ب ــب و ع ــن قل ــکات دف ــه مش ــه ب ــا توج 3 -ب
آن هــا همــراه بــا جســد دیگــر، جايزاســت؟

کــه  کشــف مطالــب جديــد علــم پزشــکى  گــر جنــات نفــس حمترمــى يــا  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــه بيمــاری  ــه اطاعــاىت راجــع ب ــا دســتياىب ب مــورد نيــاز جامعــه اســت و ي
يح جســد  ــه آن باشــد، تشــر کــه زندگــى مــردم را هتديــد مى کنــد، منــوط ب
ــت  ــد مّي ــکان از جس ــد ام ــا ح ــت ت ــب اس یل واج ــدارد، و ــکال ن ــت اش مّي
ــرد مســلمان جــدا  ــه از جســد ف ک مســلمان اســتفاده نشــود و اجــزایی هــم 
کــه دفــن آن هــا بــا جســد، حــرج يــا حمــذوری نداشــته  ىت  شــده اند، درصــور
ــا خــود جســد دفــن شــود و ااّل دفــن آن  هــا بــه طــور  باشــد، واجــب اســت ب

گانــه و يــا بــا جســد مّيــت ديگــر جايــز اســت. جدا

432 

تشریح جسد برای تشخيص جرم

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیــا مى تــوان بــرای تشــخيص جــرم در مرگ هــای مشــکوک، کالبــد شــکافى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
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کــرد یــا نــه؟ آیــا قاضــى شــرع، بــدون رضایــت ولــى مى توانــد اقــدام کنــد؟
یل  کشــف حقيقــت متوقــف بــر آن باشــد، اشــکال نــدارد و اجــازه ی و گــر  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــوده و قــاىض  ــر آن ب کشــف حقيقــت متوقــف ب شــرط اســت؛ مگــر اينکــه 

نيــز آن را الزم بدانــد.

 اهداء اعضای بیمار مرگ مغزی

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ بعضــى از افــراد دچــار ضایعــات مغــزی غيــر قابــل درمــان و برگشــت  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه بــر اثــر آن، همــه ی فعاليت هــای مغــزی آنــان از بيــن رفتــه و  مى شــوند 
کامــل فــرو مى رونــد و همچنيــن فاقــد تنفــس و پاســخ  بــه حالــت اغمــای 
مــوارد احتمــال  اين گونــه  و فيزیکــى مى شــوند، در  نــوری  بــه محــّرکات 
مــى  بيــن  از  کامــًا  طبيعــى  وضــع  بــه  مذکــور  فعاليت هــای  بازگشــت 
کــه موّقــت اســت و  رود و ضربــان خــودکار قلــب مریــض باقــى مى مانــد 
ايــن حالــت  و  انجــام مى گيــرد  تنفــس مصنوعــى  کمــک دســتگاه  بــه 
کثــر چنــد روز ادامــه پيــدا مى کنــد،  بــه مــّدت چنــد ســاعت و یــا حدأ
کــه باعــث  وضعيــت مزبــور در علــم پزشــکى مــرگ مغــزی ناميــده مى شــود 
فقــدان و از دســت رفتــن هــر نــوع شــعور و احســاس و حرکت هــای ارادی 
کــه نجــات جــان آنــان منــوط  مى گــردد و از طرفــى بيمارانــى وجــود دارنــد 
بــه اســتفاده از اعضــای مبتایــان بــه مــرگ مغــزی اســت، بنابرايــن آیــا 
اســتفاده از اعضــای مبتــا بــه مــرگ بــرای نجــات جــان بيمــاران دیگــر 

ــت؟ ــز اس جاي
کــه در ســؤال توصيــف شــده انــد،  گــر اســتفاده از اعضــای بــدن بيمــاراین  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
يع در مــرگ و قطــع حيــات آنــان  بــرای معاجلــه بيمــاران ديگــر، باعــث تســر
ــا إذن قبــىل  ــور ب ب گــر عمــل مز شــود، جايــز نيســت، در غيــر ايــن صــورت ا
وی صــورت بگيــرد و يــا جنــات نفــس حمترمــى متوقــف بــر آن عضــو مــورد 

نياز باشــد، اشــکال نــدارد. 
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433 

اهداء اعضا بعد از مرگ و وصيت به آن

کــرده و از بــدن مــن بعــد از مردنــم  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ عاقمنــد هســتم اعضــای خــود را هدیــه  سوݩݩݩݩݩݩٔ
اســتفاده شــود و تمايــل خــود را هــم بــه اطــاع مســئولين رســانده ام. آنــان 
ــه را  کــه آن را در وصيتنامــه ی خــود نوشــته و ورث ــد  ــز از مــن خواســته ان ني

کنــم، آیــا چنيــن حّقــى را دارم؟ گاه  هــم از خواســت خــود آ
وݣݣݣݣݣا  اســتفاده از اعضــای مّيــت بــرای پيونــد بــه بــدن شــخص ديگــر بــرای  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــه ايــن  ــا درمــان بيمــاری وی اشــکال نــدارد و وصّيــت ب جنــات جــان او ي
کــه برداشــن آن هــا از بــدن  مطالــب هــم مانعــى نــدارد، مگــر در اعضــایی 
مّيــت، موجــب صــدق عنــوان مثلــه باشــد و يــا عرفــًا هتــک حرمــت مّيــت 

حمســوب شــود.

تسریع در مرگ بیمار )اتانازی یا قتل از روی ترّحم(

»ُاتانازی«1 بر سه قسم است:
کشــنده از طــرف پزشــک بــه زندگــى بيمــار  ی  کــه بــا تجويــز دارو 1_ نــوع فّعــال 

خاتمــه داده مى شــود.
2_ نــوع انفعالــى، بــه صــورت خــودداری از ادامــه ی مــداوا و زنــده نــگاه داشــتن 

بيمــار محتضر.
یــاد در دســترس  3_ نــوع غيــر مســتقيم، بــا قــرار دادن داروهــای بــه مقــدار ز

بيمــار تــا بيمــار شــخصًا بــه زندگــى پــر رنــج خویــش پایــان دهــد.
کدام  یک از اقسام فوق بااشکال است؟ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ استفاده از  سوݩݩݩݩݩݩٔ

وݣݣݣݣݣا  حفــظ حمتضــر و تأخیــر مــرگ او واجــب نیســت، بنابرایــن قســم دّوم  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه موجــب مــردن او باشــد، مثــل دو قســم  مانــع نــدارد. ویل هــر کاری 
کــه موجــب قتــل  یت  دیگــر جایــز نیســت. )و در فــرض اول درصــور

ــردد.( ــه ی آن واجــب می گ ــا دی شــود، قصــاص ی

1 - از »اتانــازی« در فارســی بــه »قتــل از روی ترحــم« و »بیمارکشــی بــا ترحــم« تعبیــر می شــود و بــه منظــور  
کوتــاه کــردن مــدت درد و رنــج بیمــار العالجــی اســت کــه بــر اســاس دانــش پزشــكی امــروز، هیــچ امیــدی 

بــه شــفا و یــا بهبــود او وجــود نــدارد.
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سقط جنين)کورتاژ( 

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ پزشــکان متخصــص مــى تواننــد از طريــق اســتفاده از روش هــا و دســتگاه  سوݩݩݩݩݩݩٔ
هــای جدیــد، نواقــص جنيــن در دوران بــارداری را تشــخيص دهنــد و بــا 
کــه افــراد ناقــص الخلقــه بعــد از تولــد در دوران زندگى  تى  توجــه بــه مشــکا
کــه پزشــک متخصــص و مــورد  بــا آن مواجــه مــى شــوند، آیــا ســقط جنينــى 

اطمينــان آن را ناقــص الخلقــه تشــخيص داده، جايــز اســت؟
ىت  وݣݣݣݣݣا  ســقط جنــن در هــر ســّی بــه جمــّرد ناقــص اخللقــه بــودن آن و يــا مشــکا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

کــه در زندگــى بــا آن مواجــه مــى شــود، جايــز منــى شــود.

سقط جنين

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ شــخصى بــه علــت عــدم تمايــل بــه بچــه دار شــدن، اقــدام بــه ســقط  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کاری بایــد انجــام دهــد؟ گنــاه چــه  کــرده اســت؛ بــرای جبــران  جنيــن 
کــه  کــی  وݣݣݣݣݣا  ســقط جنــن حــرام اســت و توبــۀ جــدى از آن الزم اســت و  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کنــد و ديــه بــه وارث  مباشــر در ســقط بــوده اســت بايــد ديــه پرداخــت 
کــه مباشــر  ىث  یل وار جنــن بــا رعايــت طبقــات ارث پرداخــت مى شــود، و

در ســقط جنــن بــوده اســت، از ديــه ســهمى نــدارد.

435 

چند مساله

اعتکاف در منزل

کرونــا( ،  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ بــا توجــه بــه تعطيــل شــدن مراســم اعتــکاف )بــه جهــت ويــروس  سوݩݩݩݩݩݩٔ
آیــا برگــزاری آن در خانــه صحيــح اســت؟

وݣݣݣݣݣا  اعتکاف در خانه، صحيح نيست. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
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ج از حرم خواندن زیارت اربعين خار

گاهــى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در ایــام اربعيــن بــه علــت ازدحــام شــدید، ورود بــه حــرم حســينى و  سوݩݩݩݩݩݩٔ
گاهــى  و  اســت  ناممکــن  برخــى  بــرای  و  بســيار دشــوار  بيــن  الحرميــن 
یــارت از  موجــب اذیــت دیگــران مى شــود. در ايــن شــرایط آیــا خوانــدن ز

کافــى اســت؟ محــدودۀ اطــراف حــرم 
کفايت مى کند. وݣݣݣݣݣا  در فرض مذکور  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
436 

کفن مّيت بیمار ُمسری غسل و 

نظــر  کــه طبــق  ويــروس  کرونــا  گيــردار  وا بيمــاری  اثــر  بــر  گــر شــخصى  ا ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کنــد در خصــوص غســل،  متخصصــان، ســرایت ســریعى دارد، فــوت 

کفــن و نمــاز چنيــن ميتــى وظيفــه چيســت ؟
بــوط  وݣݣݣݣݣا  جمــرد ابتــای بــه ايــن بيمــاری، موجــب ســقوط احــکام واجــب مر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
و  هبداشــىت  نــکات  کامــل  مراعــات  بــا  بنابرايــن  منى شــود؛  مّيــت  بــه 
بايــد حداقــل   - ينــه  هز بــا صــرف  امیی-هرچنــد  از جتهيــزات  اســتفاده 
ــرد و  گي ــام  ــن اجن ــت و دف ــاز مّي ــن، من ــوط، کف ــل، حن ــورد غس ــب در م واج
درصــورت عــدم امــکان غســل ترتيــیب، بايــد بــه صــورت ارمتــایس، غســل 
داده شــود و درصــورت عــدم امــکان غســل، بــا دســت ميــت، مّيــت را بــه 
کافــور و غســل بــا  ترتيــب، بــدل از غســل بــا آب و ســدر، غســل بــا آب و 
وی لبــاس - کفــن  کننــد و - هرچنــد از ر آب خالــص، تيمــم داده و حنــوط 

کــرده و دفــن مناينــد.

437 

تين پودر ژال

کشــور وارد مى شــود چــه  کــه عمومــا از خــارج  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اســتفاده از پــودر ژالتيــن  سوݩݩݩݩݩݩٔ
حکمــى دارد؟
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هتيــه  آن  از  کــه  دارد  مــوادی  بــه  بســتگى  تــن  ژال حرمــت  و  حليــت  وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه ذبــح شــرعى شــده  گوشــىت  ل  گياهــان يــا حيــوان حــا گــر از  مى شــود؛ ا
یل معلــوم  کــه ذبــح شــرعى نشــده و گوشــىت  ل  يــا از اســتخوان حيــوان حــا
گــر از پوســت  ل اســت، امــا ا کــه تطهيــر شــده هتيــه شــده اســت، حــا اســت 
کــه ذبــح شــرعى نشــده يــا از اجــزاء  گوشــىت  ل  گوشــت حيــوان حــا يــا 
ىت  گوشــت هتيــه شــده باشــد، حــرام اســت، البتــه درصــور حيــوان حــرام 
ل اســت يــا  کــه مى خواهــد خبــورد از قســم حــا تيــی  کــه معلــوم نباشــد ژال

حــرام، خــوردن آن حــرام نيســت.

438 

دف زدن در جشن ها

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اســتفاده از دف، در مجالــس شــادی زنانــه )مولودی هــا و جشــن عروســى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
و ...( چــه حکمــى دارد؟

کــه انســان را از خداونــد متعــال و معنويات  گــر به گونــه ای اســتفاده شــود  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــاه  گن ــى و  ــاری، بهیودگ ــت ىب بندوب ــه مس ــد و ب کن ــاىق دور  ــل اخ و فضاي
در  موســيیق  آالت  از  اســتفاده  هر صــورت  در  اســت،  حــرام  دهــد،  ســوق 
مناســبت های مذهــیب شايســته جمالــس اهــل بيــت؟مهع؟ نيســت، هرچنــد 
ل باشــد، بايــد قداســت و مقــام اهــل بيــت؟مهع؟ مراعــات  از نــوع حــا

شــود.

439 

کاالی ایرانی  خرید 

کاالی ايرانى ثواب هم دارد؟ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیا خرید  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــه نيــت تقويــت مســلمانان و اقتصــاد نظــام اســامى اجنــام شــود  ــر ب گ وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

ــواب دارد. ــًا ث قطع
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جایزۀ مسابقۀ پیامکی

ــه ازای مســابقات پيامکــى داده مى شــود  کــه ب یافــت جوايــزی  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حکــم در سوݩݩݩݩݩݩٔ
چيســت؟

کســر منــودن  يافــت نشــود و  گــر در قبــال شــرکت در قرعه کــی چيــزی در وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
گــر  یل ا ينــۀ پيامــک باشــد ىف نفســه اشــکال نــدارد و پــول، در قبــال هز
ــا  کــه ب کســر مى شــود بــه حنــوی  مبلغــى بــه جهــت شــرکت در قرعه کــی 
کننــدگان جايــزه هتيــه و بــه برنــده مى دهنــد، صــورت شــرعى  پــول شــرکت 

نــدارد و مهــان شــرط بنــدی حــرام مى باشــد.

کاالی اسرائيلی خرید 

یم صهيونيستى است، اشکال دارد؟ که توليد رژ کااليى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیا خرید  سوݩݩݩݩݩݩٔ
غاصب   می  رژ حمصول  هرگونه  فروش  و  ید  خر کیل  طور  به  وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
که  یا شرکت هایی  تولیدات شرکت های صهیونیسی  یا  صهیونیسی 
یت  آهنا هبره می برد، حرام است. در صور از سود  می صهیونیسی  رژ
راه دمشین  یا در  و  که ندانید منافع آن عاید صهیونیست ها می شود 
ید و استفاده، اشکال  کار می رود یا نه، خر با اسالم و مسلمانان به 

ندارد.

440 

تهمت زدن به دیگران

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ افتــرا و تهمــت زدن بــه دیگــران در صــورت عــدم اثبــات، چــه حکمــى   سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه تهمــت زده چيســت؟ کســى  دارد و وظيفــۀ 

رگ اســت و توبــۀ جــّدی و واقعــى از آن الزم اســت و  گناهــان بــز وݣݣݣݣݣا  هتمــت از  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کنــد و  کــه رســانده اســت، تکذيــب  کــس  گفته هــای خــود را نــزد هــر  بايــد 

کــه بــه او هتمــت زده اســت، به دســت آورد. کــی را  رضايــت 
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الزام آور بودن قرعه

کــه ورثــه در ملکــى از ترکــه شــریک باشــند و بــا شــرایط، بــر  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در جايــى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کننــد  کننــد، آیــا مى تواننــد بــا قرعــه مخالفــت  اســاس قرعــه آن را تقســيم 

ــزام آور اســت؟ ــا قرعــه ال ی
گرفتــه، الــزام آور اســت و حــق ابطــال و  گــر قرعــه بــه حنــو شــرعى اجنــام  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

فســخ و حــىت اقالــه آن را ندارنــد.

441 

شبکه های اجتماعی

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حکم استفاده از شبکه های اجتماعى مجازی را بيان فرماييد. سوݩݩݩݩݩݩٔ
آن،  ماننــد  و  اجتماعــى  شــبکه های  از  اســتفاده  گــر  ا کىل  به طــور  وݣݣݣݣݣا   �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کاذيــب و مطالــب باطــل،  ويــج فســاد، نشــر ا مســتلزم مفســده )ماننــد تر
ــر  ــا ب ــد ي ــاه باش گن ــکاب  ــوف ارت ــا خ ــوده ي ــلمن( ب ــام و مس ــه اس ر ب ــر ض
رات نظــام مجهــوری اســامى باشــد، جايــز نيســت و  خــاف قوانــن و مقــر

تشــخيص موضــوع بــر عهــدۀ مکلــف مى باشــد.

چهارشنبه سوری

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ چهارشنبه سوری و شرکت در آن چه حکمى دارد؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
ر و  گــر مســتلزم ضــر وݣݣݣݣݣا  چهارشــنبه ســوری هيــچ مبنــای شــرعى نــدارد و ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

يــج اعتقــادات باطــل باشــد، جايــز نيســت. و فســاد يــا موجــب تر

442 

استخاره

کــه در هــر شــرایطی   اســتخاره در لغــت بــه معنــای طلــب خیــر اســت 
مناســب اســت انســان از خداونــد طلــب خیــر نمایــد. اّمــا اســتخاره مفهــوم 
دیگــری دارد کــه بیــن مــردم مرســوم اســت کــه بــه وســیله قــرآن یــا تســبیح 
بــرای رفــع حیــرت و تردیــد )بــه طــوری کــه قــادر بــر اتخــاذ تصمیــم نباشــد( در 

انجــام کارهــای مبــاح اســت، اعــم از اینكــه تردیــد در اصــل عمــل باشــد یــا در 
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چگونگــی انجــام آن. البتــه بعــد از اســتمداد از نیــروی عقــل و فكــر و مشــورت 

ــر  ــرد، بناب ــر صــورت می گی ــرای انجــام کار خی ــن ب ــه و مطمئ ــر تجرب ــراد پ ــا اف ب

ایــن در کارهــای خیــر کــه در آن هــا حیــرت وجــود نــدارد، اســتخاره الزم نیســت 

ــا عمــل نمی باشــد. ــده شــخص ی گاهــی از آین ــرای آ ــن اســتخاره ب و همچنی

ولــی برخــی از مــردم بــرای هــر چیــزی حتــی بــرای انجــام کارهــای منفــی 

خــود اســتخاره می کننــد، همچــون ســقط جنیــن، طــرد پــدر بیمــار، طــالق 
گرفتــن و... 1

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیا عمل به استخاره واجب است؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
یل هبتــر اســت بــر خــاف  وݣݣݣݣݣا  الــزام شــرعى در عمــل بــه اســتخاره وجــود نــدارد و �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

آن عمــل نشــود.
کار صحيح است؟ ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ آیا چند بار استخاره برای یک  سوݩݩݩݩݩݩٔ

وݣݣݣݣݣا  چــون اســتخاره بــرای رفــع حيــرت اســت، بنابــر ايــن بعــد از برطــرف شــدن  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه موضــوع تغييــر  حيــرت بــا اســتخاره اول، تکــرار آن معــی نــدارد مگــر آن 

کنــد.
443 

احتکار

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ احتــکار چــه چيزهايــى از نظــر شــرعى حــرام اســت؟ آیــا تعزيــر مالــِى  سوݩݩݩݩݩݩٔ
محتکــران بــه نظــر جنــاب عالــى جايــز اســت؟

وايــات آمــده و نظــر مشــهور هــم  وݣݣݣݣݣا  حرمــِت احتــکار بــر اســاس آن چــه در ر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
وغــن  وغــن حيــواین و ر مهــان اســت، فقــط در غــّاِت چهارگانــه و در ر
یل حکومــت  کــه طبقــات خمتلــف جامعــه بــه آن نيــاز دارنــد، و نبــاىت اســت 
از  دارد  کنــد، حــق  اقتضــا  کــه مصلحــت عمومــى  اســامى هنگامــى 
يــر مــایل  کنــد و اجــرای تعز احتــکار ســاير احتياجــات مــردم هــم جلوگيــری 

ــدارد. کــم صــاح بدانــد، اشــکال ن کــه حا ىت  ــر حمتکــر درصــور ب

1 - استفتائات رهبری، س 1434 تا س 1438. برخی فكر می کنند می توانند حكم شرعی را با استخاره 
تشخیص دهند، یا انتظار غیب گویی دارند و با قرآن تفأل می زنند، در حالی که امام  صادق؟ع؟ از تفأل 

زدن به قرآن نهی فرموده اند.
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444 

برد و باخت در بازی

اطرنج
ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ نظر شریف حضرتعالى در رابطه با شطرنج چه مى باشد؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ

کــرده مهره هــای شــطرنج از آالت مقــار بــودن خــارج  کــه ابــراز  وݣݣݣݣݣا  بــرای مکلــی  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــی ديگــر بــا آن مقــار منى کنــد بــازی بــا آن بــدون قصــد بــرد  شــده اســت و 

و باخــت اشــکال نــدارد.
بیلیارد

نظــر  اســت  شــده  رایــج  وســيعى  ســطح  در  بيليــارد  ورزش  اخيــرًا  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
چيســت؟ ايــن  دربــاره  حضرتعالــى 

گــر بــا بــرد و باخــت و يــا موجــب ترتــب مفاســد اخــاىق يــا اجتماعــى و  وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
يــا مســتلزم مهــراه بــودن بــا حمرمــى از حمرمــات اهلــى باشــد جايــز نيســت.

چــه  کامپيوتــر  طريــق  از  آن  غيــر  و  پاســور  ماننــد  قمــار  آالت  بــا  بــازی  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  سوݩݩݩݩݩݩٔ
دارد؟ حکمــى 

ــه  ــر ب گ ــار را دارد و ا ــا آالت مق ــازی ب ــم ب ــد حک ــر باش ــن دو نف ــازی ب ــر ب گ وݣݣݣݣݣا  ا �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
کــه مفســده ای بــر آن مترتــب نباشــد  ىت  تهنــایی بــازی مى کنــد درصــور

اشــکال نــدارد.

445 

ساخت و خرید و فروش طال برای مردان

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ساختن و خرید و فروش حلقه طای مردانه چه حکمى دارد؟ سوݩݩݩݩݩݩٔ
وش حلقه طا جهت استفاده مرد حرام است. يد و فر وݣݣݣݣݣا  ساخت، خر �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

انگشتر طال برای مردان

کــردن انگشــتر طــا توســط مــردان به خصــوص در نمــاز چــه  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ به دســت  سوݩݩݩݩݩݩٔ
دارد؟ حکمــى 
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کــردن انگشــتر طــا بــرای مــردان در هيــچ حــایل جايــز نيســت و  وݣݣݣݣݣا  به دســت  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
منــاز بــا آن هــم بنابــر احتيــاط واجــب، باطــل اســت.

446 

بازاریابی شبکه ای )هرمی(

یافــت  کتــاب، بــراى عضویــت مبلغــى در ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  یــک شــرکت داخلــى فــروش  سوݩݩݩݩݩݩٔ
کتاب هــاى درخواســتى را بــا پســت مجانــى ارســال  مى کنــد و در ازاى آن 
گــر هــر عضــو، افــراد دیگــرى را بــه عضویــت شــرکت  مى کنــد. همچنيــن  ا
کنــد، بــه ازاى هــر دو نفــر و بــا شــرایط خــاص، مبلــغ دو هــزار تومــان  ترغيــب 
کننــده بــه عنــوان حــق بــازار یابــى پرداخــت مى کنــد.  بــه شــخص معرفــى 
عضویــت افــراد بــه صــورت شــبکه اى ثبــت مى شــود و هــر  شــخص، داراى 
دو نفــر زيــر مجموعــه مى گــردد. در صــورت تشــکيل یــک زوج بــه عنــوان زيــر 
کــه باالتــر از او  مجموعــه یــک شــخص، دو هــزار تومــان بــه او و همــه افــرادى 

مى باشــند پرداخــت مى گــردد فراینــد فــوق چــه حکمــى دارد؟
وݣݣݣݣݣا  اينگونه معامله وجه شرعى ندارد. �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

447 

کارگران در توليد جنس تقلبی  مشارکت 

کــه نســبت بــه ســرگل  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  بعضــى از شــرکت های زعفــران، ســاقۀ زعفــران را  سوݩݩݩݩݩݩٔ
ــا خــود زعفــران بســته  کــرده و ب کمتــر ارزش دارد، رنــگ  ــر  ــا ممتــاز، 10 براب ی
آیــا ايــن عمــل حــرام  بــاال مــى فروشــند،  بــه قيمــت  بنــدی مى کننــد و 
گنــاه ايــن  کــه مجبورنــد ايــن عمــل را انجــام دهنــد، در  اســت؟ کارگرانــى 

ــریکند؟ ــل ش عم
کار دخالــت داشــته  کــه در ایــن  کــس  کار حــرام اســت و هــر  وݣݣݣݣݣا  ایــن  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب

یک اســت. گنــاه آن شــر باشــد، در 
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448 

پرداخت ماليات

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ   آیــا  پرداخــت   ماليــات بــر درآمــد و ســاير ماليات هــا، واجــب اســت؟ آیــا   سوݩݩݩݩݩݩٔ
ماليــات بــه عنــوان خمــس یــا زکات محســوب مى شــود؟

وݣݣݣݣݣا  پرداخت مالیات مطابق قانون رمسی نظام مجهوری اسالمی واجب  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ین مخس یا زکات منی شود. است و جایگز

449 

ثبت نام حج در صورت نگرانی از بیماری

ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  در صــورت نگرانــى از  کرونــا و نامشــخص بــودن زمــان مهــار آن، آیــا  ثبــت    سوݩݩݩݩݩݩٔ
کــه دارای اســتطاعت  مالــى و تــوان بدنــى هســتند،   نــام حــج بــرای افــرادی 

وجوب شــرعى دارد؟
ــا وقــی از طــرف هنادهــای مســئول، منعــی اعــالم نشــده اســت در  وݣݣݣݣݣا ت �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
یضــه اهلــی و مهــم حــج اقــدام  صــورت اســتطاعت، بایــد بــرای اجنــام فر

گــردد.

450 

روزه ماه رمضان در هنگام شيوع بیماری 

کــرده اســت، روزه  کرونــا شــيوع پيــدا  کــه بيمــاری  کنونــى  ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ در شــرایط  سوݩݩݩݩݩݩٔ
مــاه رمضــان چــه حکمــى دارد؟ گرفتــن در 

وݣݣݣݣݣا روزه بــه عنــوان یــک تکلیــف اهلــی در حقیقت نعمــت خاص خداوند  �ݬݬݬݬݬݬبحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬب
ــه  ــدگان اســت و از پایه هــای تکامــل و اعتــالء روحــی انســان ب ــر بن ب

مشــار مــی رود و بــر امت هــای پیشــن نیــز واجــب بــوده اســت.
 از آثــار روزه پدیــد آمــدن حالــت معنــوی و صفــای باطــن، تقــوای فــردی 
یــت اراده و روحیــه مقاومــت در برابــر سخی هاســت  و اجتماعــی، تقو
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و نقــش آن در ســالمت جســم انســان نیــز روشــن اســت و خداونــد 
یــات  اجــر عظیمــی بــرای روزه داران قــرار داده اســت. روزه از ضرور
یعت اســالم اســت و تــرک روزه مــاه مبــارک رمضــان  دیــن و ارکان شــر
جایــز نیســت مگــر آنکــه فــرد، گمــان عقــالیی پیــدا کنــد کــه روزه گرفــن 

موجــب:
اجیاد بیماری؛  •

و یا تشدید بیماری؛  •
و یا افزایش طول بیماری و تأخیر در سالمی می شود.  •

ــوارد روزه ســاقط ویل قضــای آن الزم اســت. بدهیــی اســت در  ــن م در ای
گفتــه پزشــک متخصــص و متدیــن نیــز  کــه ایــن اطمینــان از  یت  صــور
گــر فــردی نســبت بــه امــور  کنــد. بنابرایــن ا بــه دســت آیــد، کفایــت مــی 
یــاد شــده خــوف و نگــراین داشــته و ایــن خــوف منشــأ عقــالیی داشــته 

باشــد، روزه ســاقط ویل قضــای آن الزم اســت.

�ًا �ف والحمداهللاواًلواآ



ضمـــــــــــیمه

روش بیان احکام

کتاب درسنامه روش بیان احکام





شيوه ها و مهارت های بیان احکام

مقدمه
رهبــر معظــم انقــالب بــه این جانــب فرمودنــد: "احــكام روزه را هــر ســال 

بگوییــد حتــی اگــر مخاطبــان شــما همــان مخاطبــان ســال قبــل باشــد، چــرا کــه 

خیلــی از مســائل آن در طــول ســال فرامــوش می شــود" ایــن فرمایــش مقــام 

ــه تنهــا مخــل نیســت  ــدان معناســت کــه تكــرار در احــكام ن ــری ب معظــم رهب

بلكــه الزم و ضروریســت، لــذا امامــان محتــرم جماعــت بــدون هیــچ نگرانــی 

مقــداری از وقــت بیــن الصالتیــن را بــه بیــان احــكام اختصــاص دهنــد.

کــه از طریــق فقهــای  احــكام همــان عصــاره احادیــث و روایــات اســت 

بزرگــوار بــه دســت مــا رســیده اســت و روحانیــت مســئولیت ســنگینی بــر عهــده 

اب بــه مــردم 
ّ

دارد و بایــد معــارف دینــی را بــه صورتــی قابــل قبــول و جــذ

ــر اســت. ــوع آمــوزش، خــود هن آمــوزش دهــد و ایــن ن
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چــون درســتی اعمــال مكلفیــن بــه تطابــق آن اعمــال بــا احــكام شــرعی بــر 

می گــردد و یــاد گرفتــن احــكام شــرعی بــه مقــداری کــه غالبــا مــورد نیــاز اســت، 

واجــب می باشــد، پــس یــاد دادن همــان مقــدار از احــكام بــه دیگــران نیــز بــر 

ــم احــكام واجــب اســت، بــر عالمــان 
ّ
مــا واجــب اســت؛ یعنــی اگــر بــر مــردم تعل

دیــن نیــز تعلیــم آن هــا واجــب اســت.

بنابرایــن، بــه عنــوان یــک تكلیــف شــرعی در کنــار ســایر وظایــف دینــی و 

ــه آمــوزش احــكام داشــته  ــد اهتمــام بیشــتری ب ــوم اســالمی، بای نشــر ســایر عل

باشــیم و در هــر جــا کــه هســتیم، بــه مقــدار وســعمان وقــت مناســبی را بــرای 

ایــن امــر اختصــاص دهیــم و مــردم را بــا وظایــف دینــی شــان آشــنا ســازیم.

کســی کــه می خواهــد احــكام شــرعی بگویــد، قطعــا بایــد خــود، آشــنایی 

بــه احــكام شــرعی داشــته باشــد یــا بــه تعبیــر دیگــر، مســئله گو بایــد مســئله دان 

باشد.

الف: مقدمات بیان احکام

انتخاب بحث؛  
مطالعه دقیق و کامل بحث انتخابی؛  
انتخاب مسائل در بحث انتخاب شده؛   
تنظیم و دسته بندی مسائل؛  
خالصه نویسی و یادداشت برداری.  

ک ها(    انتخاب بحث )مال

1. توجــه بــه نیــاز مواطبیــن: عوامــل مهــم در تعییــن نیــاز مخاطبیــن کــدام 
است؟

مالحظه سن افراد؛ اعم ازکودکان، نوجوانان و بزرگساالن. 9
نیــاز خانم هــا و  9 کــه مســائل مــورد   مالحظــه جنســیت افــراد؛ چــرا 

اســت. متفــاوت  پســرها  و  آقایــان، دخترهــا 

مثــاًل  9 می کننــد؟  زندگــی  کجــا  افــراد؛  مکانــا  موقعیــت  مالحظــه   
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نوجوانانــی کــه در شــهر تهــران زندگــی می کننــد، احتیــاج به بعضــی از احكامی 

کــه مــورد نیــاز نوجوانــان روســتایی اســت، ندارنــد و همچنیــن بالعكــس.

ــل حــاال  9 ــی مســائل شــطرنج مث ــاًل زمان ــا؛ مث ــت زمان ــه موقعی مالحظ
مطــرح نبــود و همــه معتقــد بودنــد کــه بــازی بــا آن حــرام اســت؛ امــا زمــان، آن 

را تغییــر داده اســت. بــه نظــر برخــی ایــن وســیله، دیگــر وســیله قمــار نیســت 

و بــه نظــر برخــی از مراجــع تقلیــد، بــازی بــا آن بــدون بــرد و باخــت اشــكال 

نــدارد.

اعتــكاف  اهــل  افــراد خیلــی  اســالمی،  انقــالب  از  قبــل  مثــال  بــرای  یــا 

نبودنــد و تعــداد معــدودی در برخــی شــهرها معتكــف می شــدند؛ ولــی اآلن 

هــزاران نفــر در مســاجد معتكــف می شــوند و بایــد مســائل اعتــكاف را بداننــد. 

همچنیــن اســت مســئله پیونــد اعضــاء و شــبیه ســازی و امثــال اینهــا.

 مالحظــه موقعیــت اــغلا افــراد؛ بــه عنــوان مثــال اگــر بخواهیــد روز  9
مــان صحبــت کنیــد و احــكام و مســائل شــرعی را 

ّ
ــم بــرای عــده ای از معل

ّ
معل

بــرای آن هــا بگوییــد، قطعــا شــغل آن هــا در تعییــن نیازشــان مؤثــر اســت و بــه 

ذهنتــان می آیــد از مســائلی بگوییــد کــه متناســب شــغل آنهــا باشــد و یــا در 

ــه متناســب شــغل  ــد ک ــان کنی ــرای پرســتاران بی ــد احكامــی را ب روز پرســتار بای

آنــان باشــد.

2. توجــه بــه ســطح مواطبیــن: آیــا بحثــی را کــه می خواهــد مطــرح کنــد، 
بــرای مخاطــب قابــل فهــم اســت یــا خیــر؟

حضــرت علــی ؟ع؟ می فرماینــد: »لا َتُقــْل مــا لا َتْعَلــُم َبــْل لا َتُقــْل ُکّلَ مــا 

َتْعَلــُم؛ آنچــه را نمی دانــی، مگــو، بلكــه هــر آنچــه را می دانــی نیــز مگــو!« 
گاهــی الزم اســت تــا انســان عالمانــه حــرف  بنابرایــن، مطالعــه بــرای کســب آ

بزنــد؛ امــا نــه بــه ایــن معنــی کــه هــر آنچــه را می دانــد بــرای همــه و در همــه 

جــا بگویــد.
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3. مدیریــت زمــان: بــه نحــوی بحــث خــود را بــا زمانــی کــه در اختیــارش 
قــرار داد ه انــد تنظیــم کنــد تــا بتوانــد حــق مطلــب را ادا کنــد.

تنظيم و دسته بندی مسائل  

ظــاِم  ْحَســُن الــَكلاِم مــا زاَنــُه ُحْســُن الّنِ
َ
امیرمؤمنــان علــی ؟ع؟ می فرماینــد: »أ

؛ بهتریــن ســخن آن اســت کــه حســن نظــام، آن را زینــت  َوَفِهَمــُه اْلخــاّصُ َواْلعــاّمُ
داده باشــد و عــام و خــاص آن را بفهمنــد.«

مطالبــی را کــه مــا می خواهیــم بــرای مخاطبیــن بیــان کنیــم، اگــر منّظــم و 

دســته بنــدی شــده باشــد، قطعــا بهتــر می فهمنــد. غــرض از بیــان احــكام نیــز در 

مرحلــه اّول، فهــم احــكام اســت و در مرحلــه بعــد، عمــل بــه آن هاســت و در 

صــورت منّظــم بــودن، هــم خودمــان بهتــر می توانیــم مطالــب را تبییــن کنیــم و 

هــم مخاطبــان بهتــر می فهمنــد.

برای دسته بندی احكام از این شیوه ها می توان، استفاده کرد: 

 خواه ای یا نموداری. 9
 پرسشا. 9
 عنوانا. 9
 تلفیقا یا ترکیبا. 9

1- ایوه خواه ای )نموداری(: 

همان شیوه متعارف و متداول است که یک بحثی را از کل به جزء می برند 

به شیوه  احكام  از  نمونه  تر است: یک  راحت  بقیه شیوه ها  از  این شیوه  و 

نموداری، بحث نمودار واجبات نماز در صفحه 82 همین کتاب می باشد.
2- ایوه پرسشا:

 بدیــن ترتیــب کــه پــس از انتخــاب مســائل در قالــب چنــد ســؤال دقیــق و 

بــا ترتیــب منطقــی ومنّظــم، ســؤال هــا را مطــرح می کنیــم و بــه جــواب آن هــا 
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می پردازیــم.

برای نمونه، بحث موسیقی را به شیوه پرسشی مطرح می کنیم:
الف. موسیقی و غنا چیست؟

ب. آیا موسیقی و غنا مطلقا حرام است؟
ج. مالک تشخیص موسیقی حالل و حرام چیست؟ 

د. نواختن و گوش دادن به موسیقی مشكوک چه حكمی دارد؟ 
کــه از رادیــو و تلویزیــون جمهــوری اســالمی ایــران  هـــ. آیــا موســیقی هایــی 

پخــش می شــود یــا مجــوز ارشــاد دارد، حــالل اســت؟ 
و. ســؤاالت دیگــری کــه در همیــن زمینــه می تــوان طــرح کــرد و جــواب آن هــا 

را طبــق فتــاوای مراجــع داد.
3- ایوه عنوانا: 

تعــدادی عناویــن مــورد نیــاز و جــذاب را انتخــاب می کنیــم بعــد در بیــن 
احــكام و مســائل شــرعی، مســائلی کــه مربــوط بــه عنــوان مــورد نظــر اســت، 
جمــع آوری می کنیــم. بعــد همــان عنــوان را بــه عناویــن دیگــر تقســیم بنــدی 
می کنیــم. بــه عنــوان نمونــه، احــكام لبــاس را بدیــن شــیوه تقســیم بنــدی 

می کنیــم:
الف. لباس نماز؛

ب. لباس پوشش )لباس حجاب(؛ 
ج. لباس احرام؛ 

د. لباس آخرت، یعنی لباس مّیت. 
ســپس وارد شــرایط لباس هــا می شــویم کــه مثــاًل لبــاس نمــاز چــه شــرایطی 
بایــد داشــته باشــد؟ اینكــه مبــاح و پــاک باشــد، از اجــزاء حیــوان حــرام گوشــت 

نباشــد و شــرایط دیگــر.
4- ایوه ترکیبا )تلفیقا(:

 در ایــن شــیوه ممكــن اســت از شــیوه عنوانــی و پرسشــی شــروع کنیــم و 

خوشــه ای و نمــوداری پیــش برویــم؛ یعنــی تلفیقــی از آن ســه شــیوه را اســتفاده 

کنیــم.
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ب: اصول و نکات مهم در بیان احکام

ساده گویی؛  
تبشیر؛  
تمثیل؛   
نوشتار؛  
جاذبه های هنری؛  
آموزش عملی؛   
پرسش؛  
پاسخ به سؤاالت؛  
رفع اشتباه.  

گویی:  1. ساده 

پیامبــر اکــرم؟ص؟ بــه معــاذ بــن جبــل هنگامــی کــه او را بــه یمن فرســتادند، 

ــْر؛ آســان بگیــر و ســخت نگیــر!«  ــْر َوال ُتَعّسِ در ضمــن بیانــی فرمودنــد: »َیّسِ

معــاذ بــه عنــوان رئیــس حكومــت و والــی و حاکــم بــه یمــن فرســتاده نشــد، 

ــغ دیــن بــه یمــن رفــت و مــراد حضــرت ظاهــرا ایــن 
ّ
بلكــه بــه عنــوان یــک مبل

بــود کــه در امــر تبلیــغ بــه گونــه و بــه شــیوه ای عمــل کــن کــه بــر مــردم ســخت 

نباشــد؛ یعنــی تصــّور نكننــد کــه ایــن دیــن، دیــن مشــكلی اســت.

ــرای  ــان کنیــم کــه ب ــه ای بی ــه گون ــان احــكام بایــد مســائل را ب پــس در بی

مــردم قابــل فهــم باشــد. مقصودمــان ســاده کــردن احــكام بــرای عمــل نیســت 

کــه مثــال اگــر احتیــاط واجــب بــود، بگوییــم: احتیــاط مســتحب اســت و اگــر 

گونــه ای  واجــب بــود، بگوییــم واجــب نیســت؛ بلكــه بایــد احــكام را بــه 

توضیــح دهیــم کــه مخاطبــان متوّجــه شــوند. مقصــود از ســاده گویــی هــم ایــن 

اســت کــه اواًل، در بیــان احــكام از اصطالحــات و لغــات نامأنــوس غیــر ضــروری 

ــا، از جمــالت کوتــاه و روان اســتفاده کنیــم. بپرهیزیــم و ثانی

یــک جملــه فقهــی پــر از اصطالحــات را مثــال مــی زنیــم و بعــد بــه صــورت 

روان بیــان می کنیــم: »اگــر حیوانــی فــری اوداج اربعــه بشــود مســتقباًل الــی 

ــه، حــالل اســت  ــا ذکــر اســم جالل ــه یــد مســلمان ب ــه ب ــا آلــت حدیدی ــه ب القبل
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و گرنــه حــرام اســت.« ایــن جملــه بــرای اهــل فــن هیــچ اشــكالی نــدارد؛ ولــی 

آیــا کســانی کــه بــا ایــن اصطالحــات ســرکار ندارنــد، متوّجــه می شــوند؟ همیــن 

مســئله را می تــوان ایــن گونــه مطــرح کــرد: 

»اگــر حیوانــی بــا ایــن شــرایط ســر بریــده شــود، حــالل اســت و گرنــه حــرام 

خواهــد بــود:

 1. چهار رگ معروف بریده شود؛

 2. حیوان هنگام ذبح رو به قبله باشد؛

 3. با ابزار آهنی سر بریده شود؛

 4. مسلمان، حیوان را سر ببرد؛

 5. هنگام سر بریدن، نام خدا را ببرد؛ یعنی بسم اهلل بگوید«.

2. تبشير: 

ــْر  از جملــه سفارشــات پیامبــر؟ص؟ بــه معــاذ، ایــن بــود کــه: »يــا َمعــاُذ َبّشِ

ــْر؛ ای معــاذ! بشــارت بــده و نفــرت ایجــاد مكــن!« بایــد توجــه داشــته  َولا ُتَنّفِ
کــه می گوییــم آیــا در دل مخاطــب نســبت بــه دیــن و  باشــیم، مطلبــی را 

نســبت بــه آن مطلــب، ایجــاد عالقــه می کنــد یــا اینكــه ایجــاد تنفــر می کنــد؟ 

ــه  ــم ک ــان کنی ــه ای بی ــه گون ــح و ب ــا و متقــن را صحی ــن احــكام زیب ــد ای مــا بای

افــراد بــه احــكام عالقــه منــد شــوند. 
ایوه های پرهیز از ایجاد تنفر در بیان احکام:

الــف. مســائل را بــه گونــه ای بیــان نكنیــم کــه مخاطــب بــه ویــژه جــوان و 
نوجــوان تصــور کنــد اســالم از او ســلب آزادی کــرده اســت؛ چــرا کــه انســان بــه 

آزادی عالقــه منــد اســت. اگــر مخاطــب تصــور کنــد کــه اســالم و احــكام دینــی 

او را بــه بنــد می کشــد و بــر ســر همــه راه هــا عالمــت ورود ممنــوع می گــذارد، 

بعیــد اســت عالقــه چندانــی بــه دیــن نشــان دهــد. بنــای دیــن ایــن نیســت کــه 

در اســالم محرمــات بیــش از مباحــات باشــد.
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 توجــه بــه ایــن نكتــه الزم اســت کــه در اســالم چهــار اصــل مهــّم داریــم 
کــه بایــد بــر آنهــا تاکیــد شــود:

 1. اصل طهارت، یعنی اصل بر این است که همه چیز پاک است؛ 
کــه اعمــال و کارهــا جایــز  2. اصــل اباحــه، یعنــی اصــل بــر ایــن اســت 

ِليــِل«؛ اســت »ِالّاَ مــا َخــَرَج ِبالّدَ
 3. اصــل حلّیــت کــه خداونــد بــرای شــما پــاک و پاکیــزه و طیــب را حــالل 

کــرده اســت؛
 4. اصل صّحت که یعنی اصل بر صّحت عمل مؤمن است.

ب. بنــای مــا در بیــان احــكام، گــره گشــایی باشــد؛ یعنــی مشــكالت و 
مســائل شــرعی مبهــم را کــه مخاطبــان تصــور باطــل از آن هــا دارنــد، بــه صــورت 
کنیــم؛ مثــاًل خیلــی از مــردم خیــال می کننــد مــوش، سوســک و  روشــن بیــان 
اســتفراغ نجــس اســت؛ در حالــی کــه اینهــا نجــس نیســتند. یــک ســری ســؤاالت 
کــه بــرای مــردم هــم پیــش  هــم ممكــن اســت بــرای خــود مــا پیــش بیایــد 
می آیــد، مثــل: آب کشــیدن موکــت چســبیده کــه بــرای خیلی هــا مشــكل اســت 
ــه؟  ــا ن ــده هســتند ی ــاک کنن ــر و پ ــاس شــویی ُمَطّهِ ــا ماشــین های لب و اینكــه آی

پــس بایــد در بیــان احــكام اصــل را بــر گــره گشــایی بگذاریــم.
ــی کــه مخاطــب فكــر کنــد احــكام زیــادی فــرا 

ّ
ج. بیــان برخــی احــكام کل

گرفتــه اســت؛ مثــاًل اینكــه تمــام نمازهــا بایــد بــا طهــارت باشــد، بــه جــز نمــاز 

ــی اســت کــه چندیــن مســئله را از آن یــاد می گیرنــد.
ّ
مّیــت. ایــن یــک مســئله کل

3. تمثيل: 

استفاده از مثال و مصداق در بیان احكام شرایطی دارد: 
الف. مطابق با حكم باشد؛ 

ب. در سطح فهم افراد باشد؛ 
ج. مطابق با نیاز افراد باشد؛ یعنی مثال قدیمی نباشد و مبتلی به باشد؛ 

د. مختصر و گویا باشد؛ 

هـ.  به قدر نیاز آن مسئله باشد. 
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یــک مســئله ممكــن اســت مصادیــق زیــادی داشــته باشــد و پیچیــده بــه 

نظــر بیایــد، در ایــن مــورد بایــد چنــد مثــال بزنیــم تــا واضــح شــود. در جایــی 

ــاز مخاطــب را بیــان می کنیــم چنیــن مثــال مــی آوریــم: ــا نی کــه مطابقــت ب

ــرد  ــر ف ــه اگ ــال زده شــده ک ــه شــتر مث ــاب لمعــه ب در بحــث ضمــان در کت

اجــاره کننــده در نحــوه اســتفاده یــا نگهــداری آن افــراط و تفریــط کــرده باشــد، 

ضامــن اســت و ااّل ضامــن نیســت. امــروزه ایــن مثــال کاربــرد نــدارد؛ چــون 

ــم در  ــر بخواهی ــال قدیمــی اســت. اگ ــد و مث ــراد شــتر اجــاره نمی کنن ــب اف غال

بــاب ضمــان مثــال بزنیــم و بــرای نوجوانــان مســئله بگوییــم، می توانیــم از 

مثال هــای دوچرخــه، کتــاب و تــوپ اســتفاده کنیــم. همچنیــن بــرای خانــم 

هــای خانــه دار می توانیــم مثــال بزنیــم بــه اینكــه اگــر خانمــی بــرای برگــزاری 

مراســمی از همســایه اش فــرش و ظــرف گرفتــه اســت، بایــد در حفــظ آن هــا 

کوشــا باشــد و اگــر کوتاهــی کنــد، ضامــن اســت.

4. نوشتار: 

یكــی از اصــول کالس داری ایــن اســت کــه بعضــی از پرســش ها و نمودارها 

را روی تختــه می نویســند. امــروزه هــم ثابــت شــده اســت کــه اگــر قــّوه بینایــی 

بــه کمــک قــّوه شــنوایی بیایــد، در فراگیــری و شــناخت بســیار مؤثــر اســت.

5. جاذبه های هنری: 

یكی از راه هایی که می توانیم از خستگی و یک نواختی کالس بكاهیم، 

معّما،   خطاطی،  نقاشی،  همچون:  است،  هنری  های  جاذبه  از  استفاده 

شعر، داستان، جدول،  فیلم و نمایش.

6. آموزش عملی: 

بســیاری از مســائل فقهــی، قابلیــت آمــوزش عملــی دارنــد، مثــل: وضــوی 
جبیــره، نمــاز جماعــت، نمــاز آیــات و حــّج؛ تبلیــغ دیــن فقــط گفتــاری نیســت، 
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ــر اکــرم؟ص؟  ــد داشــته باشــیم و ایــن ســیره پیامب بلكــه آمــوزش عملــی هــم بای
ــى؛ نمــاز بخوانیــد همانطــور کــه  َصّلِ

ُ
ْيُتُمونـِـى أ

َ
ــوا َكمــا َرأ

ُ
اســت کــه فرمــود: »َصّل

مــن نمــاز می خوانــم!«.
حّمــاد بــن عیســی می گویــد: روزی امــام صــادق؟ع؟ بــه مــن فرمودنــد: 
»چقــدر خــوب اســت بلنــد بشــوی و یــک نمــاز بخوانــی.« گفتــم: ای آقــای 
مــن! مــن کتــاب حریــز را حفــظ هســتم و مطابــق آن نمــاز می خوانــم. حضــرت 

فرمودنــد: »اشــكال نــدارد، بلنــد شــو یــک نمــاز بخــوان ببینــم!«
می گویــد: بلنــد شــدم و یــک نمــاز خوانــدم. حضــرت فرمودنــد: »بــرای 
ــد.«  ــن طــوری نمــاز بخوانی ــا هســتید، زشــت اســت ای ــه از اصحــاب م شــما ک
ــن  ــد!« از ای ــه نمــاز بخوانی ــن گون ــد: »ای ــد و گفتن بعــد حضــرت نمــاز خواندن
حدیــث بــر می آیــد کــه ایــن نمــاز، نمــاز آموزشــی بــوده اســت و ایــن، آمــوزش 

عملــی احــكام اســت.

7. پرسش: 

که ما همیشه  کننده بودن بیان احكام، این است  یكی از عوامل خسته 

حالت  این  از  می توان  حاضران  از  سؤال  با  بنابراین،  باشیم؛  وحده  م 
ّ
متكل

که از  بیرون آمد. سؤال از حاضران بر دو نوع است: یا سؤال آموزشی است 

ناگفته هاست و یا سؤال آزمایشی است که از گفته های قبل است.

8. پاسخ به سؤاالت: 

بــرای پاســخ گویــی بــه ســؤاالت حاضــران چنــد نكتــه را بایــد بــه مخاطبیــن 

تذّکــر دهیــم تــا ایرادگیــری هــا کــم شــود و ســؤال هــا ســامان پیــدا کنــد و مــا بهتــر 

بتوانیــم جــواب دهیم:
ــه ســؤاالت را در همــان جلســه اّول  الــف. شــیوه خودمــان در پاســخ گویــی ب

بگوییــم.
ب. تذکر دهیم که سؤاالت باید نفع عمومی داشته باشد.

ج. تذکــر دهیــم کــه ســؤاالت بایــد مربــوط بــه بحــث باشــد و ســؤاالتی کــه 
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مربــوط بــه بحــث نیســت، بــرای پایــان جلســه گذاشــته شــود.

البتــه در پاســخ گویــی، از شــیوه هــای شــفاهی یــا کتبــی می تــوان اســتفاده 

کــرد؛ ولــی برخــی ســؤال هــای مكتــوب را حتمــا بایــد بــه صــورت کتبــی جــواب 

داد.

9. رفع اشتباه: 

اگــر مســئله ای اشــتباه گفتــه شــود، در صــورت امــكان بایــد بــا توضیــح 

صحیــح، رفــع اشــتباه کــرد.

ج: موارد ممنوع در بیان احکام

پرهیز از بیان مسائل، به گونه ای که    
موجب زیادی شک و وسوسه شود؛ 

پرهیز از استدالل فقهی در بیان احكام؛  
پرهیز از بیان فلسفه احكام؛   
پرهیز از بیان اختالف فتاوا.   

که موجب زیادی شک و وسوسه شود:  گونه ای  1. پرهيز از بیان مسائل، به 

اصــل احتیــاط مطلــوب اســت، اّمــا گاهــی احتیــاط در تــرک احتیــاط اســت. 

وسوســه هــم کــه اصــاًل خــوب نیســت. برخــی از مســائل، شــک، وسوســه و 

احتیــاط را زیــاد می کنــد، ماننــد ایــن مســئله: »اگــر در غســل بــه انــدازه ســر 

مویــی از بــدن نشســته بمانــد، غســل باطــل اســت.« وقتــی اصــل مســئله کــه 

»در غســل بایــد تمــام بــدن شســته شــود.« گفتــه شــد، دیگــر گفتــن آن قســمت 

ــا  ــد ت ــرای دقــت در احــكام گفته ان ــد آن قســمت را ب ــدارد؛ هــر چن ضــرورت ن

افــراد در طهــارت و نجاســت بــی قیــد نباشــند؛ ولــی بیانــش ممكــن اســت 

دچــار  کــه  افــراد  از  بســیاری  شــود.  مخاطــب  در  وســواس  ایجــاد  موجــب 

ــن مبلغــان اســت. ــوع مســئله گفت ــه جهــت ن وســواس می شــوند، ب
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2. پرهيز از استدالل فقهی در بیان احکام: 

اســتدالل فقهــی بــرای اهــل فــن مانعــی نــدارد؛ ولــی بــرای غیــر اهــل 

ــه حكــم قطعــی  ــی ک ــات و روایات ــم از آی ــه می توانی ــدارد؛ البت ــن ضــرورت ن ف

یــا فضیلــت و آثــار حكــم را بیــان می کنــد، اســتفاده کنیــم؛ مثــل آیــه »ُکِتــَب 

ُقــونَ« کــه  ُكــْم َتّتَ
َ
ِذیــَن ِمــن َقْبِلُكــْم َلَعّل

َ
َيــاُم َکَمــا ُكِتــَب َعَلــى اّل َعَلْيُكــُم الِصّ

ّنَ 
َ
ــن َشــْیٍء َفــأ َمــا َغِنْمُتــم ِمّ ّنَ

َ
وجــوب روزه را بیــان می کنــد، و آیــه »َواْعَلُمــوآ أ

ــِبيلِ« کــه  ُســوِل َوِلــِذی اْلُقْربـَـى َواْلَيَتـــمی  َواْلَمَســـِكيِن َواْبــِن الّسَ ــِه ُخُمَســُه و َوِللّرَ ِلّلَ
مصــارف خمــس را بیــان می کنــد و همــه فقهــا اتفــاق دارنــد کــه مصــارف خمس 

همیــن هاســت. و آیــات و روایاتــی کــه فضیلــت حكمــی را بیــان می کنــد؛ مثــل: 

ــَه َقْرًضــا َحَســًنا ُيَضـــِعْفُه  »َاْلُوُضــوُء َعَلــى اْلُوُضــوِء ُنــوٌر َعلــى ُنــوٍر« و »ِإن ُتْقِرُضــوْا الّلَ
َلُكــْم« اینهــا اشــكالی نــدارد.

3. پرهيز از بیان فلسفه احکام: 

انجــام دهیــم؟ چــرا نمــاز  را  کار  ایــن  بایــد  کــه چــرا  گاهــی می پرســند 

صبــح دو رکعــت اســت؟ چــرا خانــم هــا نمی تواننــد مرجــع تقلیــد بشــوند؟ 

ایــن چراهــا، ســؤال از حكمــت و فلســفه احــكام اســت، کــه اشــكالی هــم 

نــدارد؛ چــون از پیامبــر اکــرم؟ص؟ هــم پرســید ه انــد و برخــی از فلســفه احــكام 

ــل الشــرائع« تألیــف  ــد. کتــاب »عل ــان کرده ان ــن علیهــم الســالم بی را معصومی

شــیخ صــدوق روایاتــی کــه فلســفه احــكام را بیــان کــرده، یــک جــا جمــع کــرده 

کــردن جلســاتی جداگانــه بــرای بیــان فلســفه احــكام  اســت. البتــه برگــزار 

اشــكالی نــدارد؛ ولــی نبایــد در کالس احــكام بــه فلســفه احــكام بپردازیــم، 

کــه فلســفه حكــم بــه طــور قطعــی شــناخته شــده و موجــب  مگــر مــواردی 

تقویــت اعتمــاد شــنوندگان می شــود؛ اّمــا فلســفه بســیاری از احــكام شــرعی 

ــوم نیســت. ــا معل ــرای م ب

ــت 
ّ
ــد، عل ــن ؟ع؟ نقــل کرده ان ــر المؤمنی ــال، از حضــرت امی ــوان مث ــه عن ب
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اینكــه در هــر رکعــت از نمــاز دو ســجده بایــد بــه جــا آوریــم، ایــن اســت 

کــه در ســجده اّول ســر بــه ســجده می گذاریــم، یعنــی مــا از خاکیــم. ســر از 

ســجده برمی داریــم، یعنــی از خــاک پدیــد آمــده ایــم. مجــّددا ســر بــه ســجده 

می گذاریــم، یعنــی مــا می میریــم و مــا را در خــاک می گذارنــد. ســر از ســجده 

برمی داریــم، یعنــی مجــددا روزی بــرای حسابرســی مبعــوث می شــویم. 

ــزان  ــان شــده و می توانــد می ایــن حكمــت منصــوص و قطعــی اســت و بی

تعّبــد فــرد را زیــاد کنــد و می تــوان آن را در کالس احــكام بیــان کــرد؛ اّمــا اگــر 

بخواهیــم فلســفه یــک ســری از احــكام را بگوییــم، ممكــن اســت بــه یــک 

جایــی برســیم کــه توانایــی اش را نداشــته باشــیم و از اصــل هــدف بــاز بمانیــم. 

احــكام  فلســفه  ســراغ  احــكام  کالس  در  می کنیــم  پیشــنهاد  بنابرایــن، 

ح و قطعــی داشــته باشــد و موجــب  نرویــم، مگــر مــواردی کــه حكمــت ُمَصــّرَ

تقویــت اعتمــاد مخاطبیــن شــود و البتــه بیــان فلســفه کلــی احــكام نیــز اشــكال 

ــدارد. ن

4. پرهيز از بیان اختالف فتاوا: 

در  و  اســت  ســنگین  از مخاطبــان  بســیاری  بــرای  فتواهــا  تفــاوت  بیــان 

یادگیــری احــكام بــرای آنــان ایجــاد مشــكل می کنــد؛ در صــورت لــزوم بــه ورود 

در بیــان اختــالف فتــاوا، در تطبیــق احــكام شــرعی طبــق فتــوای یــک مجتهــد 

بایــد بــه نــكات ذیــل توجــه کنیــم:

جلسات احكام دو دسته هستند: 

 کوتاه مّدت یا مقطعی که حداکثر سه جلسه بیشتر نیست؛  9

 بلند مّدت که تعداد آن از سه جلسه بیشتر است.  9

در جلســات کوتــاه مــّدت دو کار می تــوان انجــام داد: یكــی اینكــه مســائل 

اتفاقــی را بگوییــم و ســعی کنیــم مســائل اختالفــی را نگوییــم و دیگــر اینكــه 

کــه بــه  مطابــق نظــر مرجــع تقلیــد خودمــان بگوییــم؛ یعنــی فتــوای کســی 



ترنـــــــــم احـݡکــــــــــــــــــــام302

نظرمــان جامــع الشــرائط اســت و در جلســات بلنــد مــدت بهتــر اســت نظــر 

ــان دارد، بگوییــم. ــد را در بیــن مخاطب
ّ
مرجعــی کــه بیشــترین مقل

ــاوت هــای  ــه بســیاری از تف ــد توجــه داشــت ک ــوا بای ــاوت فت ــورد تف در م

فتوایــی اثــر عملــی ندارنــد؛ مثــاًل یــک مرجــع فرمــوده: »واجــب اســت.« و یــک 

مرجــع فرمــوده: »وجــوب آن خالــی از قــّوت نیســت.« ایــن دو تعبیــر هــر دو 

فتواســت و تفــاوت آن هــا در مقــام عمــل تأثیــری نــدارد و فقــط تعبیــر علمــی 

اســت و بــرای اهــل فــن در حــوزه هــای علمیــه خــوب اســت؛ ولــی در مرحلــه 

ــد بایــد عمــل کنــد.
ّ
عمــل، مقل

»بعیــد نیســت«، »مشــهور اســت«، »أشــهر چنیــن اســت«، »ظاهــر چنیــن 

اســت«، »خالــی از قــّوت نیســت«، »خالــی از وجــه نیســت« و »محــل اشــكال 

اســت« تمــام اینهــا تفــاوت هایــی اســت کــه اثــر عملــی ندارنــد و بــه جــز چنــد 

ــه در مقــام عمــل مشــترک هســتند و در جایــی کــه تفــاوت عملــی  مــورد، بقّی

هــم دارنــد، ممكــن اســت برخــی از آن هــا قابــل جمــع باشــند. در ایــن صــورت، 

ــه هــم بــه آن عمــل کننــد و مشــكلی  شــما می توانیــد یــک فتــوا بگوییــد و بقّی

پیــش نیایــد. 

ُکــر، دو  بــه عنــوان مثــال، بگوییــد: »بــرای تطهیــر چیــز نجــس آن را بــا 

بــار بشــویید!« حــاال اگــر مرجــع تقلیــدی گفتــه اســت کــه یــک بــار هــم کافــی 

اســت، بــا آنكــه اثــر عملــی دارد، امــا مشــكلی نــدارد و قابــل جمــع می باشــد.

توصیــــــــــــه می شود برای استفاده بیشـــــــــــــــــــتر 

متن کامل »درسنامه روش بیان احکام«

 را از اینجا دریافت نمایید.
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