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  أ          مقدمه

 

 مقدمه

فقهی  هاییدگاهو د، مطابق با فتواها یارداریداختاین رساله توضیح المسایلی را که در 

 است. ینجانبا

 :رسانمیمبیشتر خواننده گرامی تذکرات ذیل را به عرض  و توجهبرای فهم بهتر 

 یاو توسط شاگردان  نوعاًسنت معمول که  برخالفاین رساله عملیه را  –الف 

 در آنمندرج  مسائل یو تمام امنوشته شخصاً، خودم شودیمنویسندگان دیگر نوشته 

 . این کار حدود چهار سال طول کشیده است.امیدهسنجنموده با منابع احکام  یبررسرا 

. بار اول در شهر قم، نوشته بودم؛ ولی نویسمیماین دومین بار است که این رساله را 

دریایی کشور یونان  مأمورانمن توسط  USB اروپا، کلی طرفبهمهاجرت  در هنگام

و  قرار داشت USB همان کلی در داخلنشد. این کتاب  بازگردانده ومصادره شد 

 شد. مفقود

 2017 تاکنون 2012اقامتم در شهر زیبای پاریس، از سال  یندر حدوم،  و بار

 .امبودهمشغول نگارش این رساله 

 ینجانبا نظر و اختالفمعمول دارد  یهارسالهبسیاری با  یهاتفاوتاین رساله  –ب 

تمامی  و درمکتب تشیع دامت افاضاتهم، بسیار زیاد است  و دانشمندانبا سایر علما 

 یااشاره، اندک امداشته نظر اختالفمساله ای که  در هر معموالًابواب فقهی وجود دارد. 

 ، اگرچه توضیحات بیشتر ممکن نبوده است.امنمودهبه مبانی نظر خود 

یعنی من ؛ باشدیم «دومبناشریعت بر »فقهی، بر اساس:  مسائلمبنای حقیر در  –ج 

 :دانمیماصلی شریعت را دو چیز  و منابعاصول 
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کتاب؛ یعنی قرآن مقدس که به عقیده اکثریت قاطع مسلمین، از طریق وحی  – اول

اصلی شریعت اسالم است. من کتاب را، راهنمای  و سندبر پیامبر اسالم نازل شده 

 .ناممیمظاهری 

. من عقل را، و باطلعادل بین حق  یو قاضعقل، یعنی صفت ممیزه انسانی  –دوم 

 در کار. عقل گوهری است که اگر شریعتی هم ناممیمانسان  یو ذاتراهنمای باطنی 

 باشد. اییستهو شادر بخش غیر عبادات، راهنمای درست  توانستیمنبود 

، منابع یرهو غبنده، منابع دیگر احکام مانند، سنت، اجماع، قیاس، مصالح  ازنظر اما و

هستند که مخالف با عقل یا کتاب  قبولقابلفرعی احکام هستند. این منابع در صورتی 

را بر عهده داشته باشند.  در کتاباحکام مندرج  یحو توضوظیفه شرح  و تنهانباشند 

احکام را بیان کنند؛ ولی قادر نیستند که حکمی  مؤخراتو  و مقدمات یطاو شراعضا 

 و عقل، چیزی را بر احکام الزامی کتاب توانندینم و بخصوصکنند  یستأس مستقالً را 

 بیفزایند یا کم کنند. و حراممانند وجوب 

تکلیفی شریعت باید به نحو کلی یا تفصیلی، در قرآن ذکر شده  به عبارت دیگر، احکام

سنت، اجماع،  مانندصورت، منابعی  یندر اآدمی باشد.  و خردمفاد عقل  یاو باشد 

 یطشو شرااجرا  یفیتو کآن احکام را شرح دهند  توانندیم یرهو غقیاس، مصالح، عرف 

در قرآن یا عقل بیان نشده باشد، این منابع  مطلقاًرا بیان کنند؛ ولی اگر حکمی 

 یاو نیامده باشد  در قرآناگر حکم سنگسار  مثالً کنند.  یستأسرا  هاآن توانندینم

در  فقیهوالیت یاو  از مجتهددستور تقلید  یاو موجود نباشد  در قرآنمجازات ارتداد 

یعنی ؛ نمود یستأسچنین احکامی را  توانینموایت یا اجماع نیامده باشند، با ر قرآن

 ممکن نیست. و حراماحکام الزامی مانند واجب  یستأسبا منابع فرعی، 

دارم که هر انسانی وظیفه دارد  و عقیده دانمینممن تقلید از مجتهد را صحیح  –د 

اگر  روازاینبیاموزد.  خود راشرعی  و تکالیفدینی  مسائلو امکانات خود  توان در حد
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رساله را نیاموزد، براءت ذمه  یندر اکسی از نگارنده تقلید کند؛ ولی احکام مندرج 

عملی  خود را هایو آموختهاگر این رساله را حسب مورد بخواند  ؛ اماکندینمحاصل 

. گیردیمعذر او در پیشگاه خالق هستی قرار  یاو  شودیمحاصل  اشذمهکند، براءت 

 اهلل.ءشاان

 نحوه نگارش این رساله

 این رساله عملیه به شیوه زیر نگارش یافته است:

در هر کتابی، مانند کتاب تقلید یا کتاب طهارت یا کتاب صالت، یک مقدمه ذکر شده 

مربوط به آن کتاب بوده با ترجمه فارسی  کهآنمقدمه، آیات کریمه قر یندر ااست. 

 و دستورات، دیدگاه قرآن مسائل در آنآورده شده است. تا خوانندگان محترم بدانند که 

 قرآن چگونه بیان شده است.

مانند احکام ؛ ؛ عنوان احکام آن کتاب آورده شده استهر کتابید از مقدمه، در بع

؛ باشدیمهر کتاب از همان عنوان احکام،  مسائل و شروعطهارت، احکام نماز و... آغاز 

جنبه مقدماتی  از آنقبل  و مطالب شودیمهر کتاب از عنوان احکام آغاز  مسائلیعنی 

 آیات قرآن است. دربردارندهدارد که 

تا معلوم شود که  امداده، توضیحات مختصری امداشتههرگاه نظر خاصی در مساله ای 

 مورد مخالفم. در آنچرا با نظر مشهور فقها 

 من اتبع الهدی یو علوالسالم علیکم 

 التکالن یهو علاهلل التوفیق  و من

 علی محقق نسب

 میالدی 2017/  6/  21قمری برابر با  1438رمضان المبارک  26پاریس 
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 و تقلیدسابقه تاریخی اجتهاد 

 و تقلیدپنجاه سال پس از ظهور مکتب اسالم، هیچ خبری از اجتهاد  و یکصددر مدت 

مکتب حنفی  یسرئ، یفهابوحنکرد  گذارییهپامکتب اجتهاد را  نبود. نخستین کسی که

-۶۹۹هجری قمری/ ۱۵۰ - ۸۰) ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان بود.

از  مذهب حنفی گذارمردم کابل افغانستان، پایه از و  کوفه نامدار( فقیه و متکلم م ۷۶۷

« سراج االئمه»و « امام اعظم»است. اهل سنت، او را  اهل سنت یچهارگانهمذاهب 

بر  خود رانامند. ابوحنیفه، دانش فقهی می حنفی اند. پیروان ابوحنیفه رالقب داده

بود. پیروان  بنانهادهاحکام  منابع و روشمندقیاسی  وبر رسی یاسو قاساس اجتهاد 

یعنی  رأی نامند زیرا ابوحنیفه قائل بهمی اهل رأی راابوحنیفه، مذهب و روش او 

این سخن ما رأی است و »کرد بعد از صدور هر فتوایی عنوان می کهچناناست  فتوا

، پس هر که بهتر از سخن ما آورد، او از ایمیافتهدستبهترین سخنی است که بر آن 

 «.تر استما به صواب نزدیک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B1%D8%A3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%DB%8C
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، مردود صادق و امامامامان شیعه همچون امام باقر  از جانب، یفهابوحنروش فقهی 

شیطان  و کارتحریف دین  او را یو فتوادانسته شد؛ تا جایی که روش اجتهادی ورای 

 و قیاسعلمای شیعه نیز به پیروی از امامان خود با اجتهاد  روازاینقلمداد کردند. 

 دینی عقیده نیافتند. مسائلقیاسی بودن  و بهرا سماعی دانستند  ینو دمخالفت کردند 

و از صادقین را شعار دینی  و سماعبه همین دلیل بود که علمای شیعه روش اخباری 

 عملی خود قراردادند. روش

ه یعمل یهاازدهم، رسالهیقبل از قرن  یطورکلبهبت و ین عصر غینخست یهادر سده

ن یث معصومیموجود در متن احاد یا انشایتاب و کصاحب  ی، به انشایبه زبان عرب

خ یش ییههدا، مقنع و یه قمیبن بابو یع علیافت، مانند شرایینگارش م السالمیهمعل

، ید مرتضی، مراسم سلّار، انتصار سیخ طوسیش ییهنهاد، یخ مفیش یمقنعهصدوق، 

و  امک، قواعد االحیو مختصر النافع محقّق حلّ االسالمع ی، شرایابوالصالح حلب یافک

 گر.ید ییتب فتواکاز  یاریو بس یحلّ  یعلّامهن یتبصرة المتعلّم

بر  اخباریگری هاییشهو اندهجری قمری، چنان افکار  یازدهمو دهم  یهاسدهدر  

و  دانستندیماصولی را نجس  یهاکتاب یحتحوزه فقهی شیعه تسلط یافته بود که 

زمان فحول  در آن. گرفتندیمرا بردارند با دستمال  که کتاب اصولی شدیمالزم  هرگاه

 صاحب وسایل الشیعه، یحر عاملعلمای شیعه مانند عالمه مجلسی صاحب بحار، عالمه 

دیگر، اخباری  یو فقهشخصیت برجسته علمی  هاو ده فیض کاشانی صاحب وافی

دی صاحب . عالمه استرابادانستندیم و بدعترا حرام  و تقلیداجتهاد  یحت بودند و

دوم با اجتهاد  و بار یفهسقدر منهدم شد، بار اول  دو بار: اسالم گفتیمفواید المدنیه، 

 علما.

تعصب داشتند که اگر کسی از  و چنانعلمای شیعه تا قرن دوازدهم، اخباری بودند 

 یفهابوحنپیروی از مکتب  و به کردندیمتکفیر  او را گفتیمدرستی اجتهاد سخن 

جنید اسکافی را  و ابنقدیمین، یعنی ابن ابی عقیل عمانی  کهچنان. کردندیممتهم 
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بین شیعیان  و ازدانستند  ابوحنیفه یروو پرا سنی  و آنان در قرن چهارم تکفیر کردند

 کردند! بیرونشان

بی حافظه است! اینک علمای شیعه، کل روایات رسیده از  دروغگو: آدم گویندیم

 خود رایازده قرن سابقه اخباریگری  صادقین در مذمت اجتهاد، قیاس ورای ونیز

که گویا تمام رسالت دینی  کوبندیم و تقلیدبر طبل اجتهاد  و چنان اندکردهفراموش 

ی توضیح المسایل یعن؛ دینی هم توضیح المسایل است کتاب ینوبرتر اسالم، تقلید

 الرقاب و مالکآن حضرت  یاراالختتام و وارثپیامبر  باالتر از قرآن وعلما نیز برابر با

دیگر  پرآوازهعام امام زمان والقاب  ، نایبفقیهوالیتمرجعیت تقلید،  یهاواژه! اندمردم

 است. کارفراموشذهن  یناز اناشی 

الزم است؛ ولی  و تفحصالبته، اجتهاد امر پسندیده است؛ چراکه در هر علمی تحقیق 

و آنان، کار ناپسند  هاییدگاهو ددانستن تمامی فتواها  و حجت تقلید از عالمان دین

 است. نامعقول

، اخباریگری خود انحراف دیگر بود. اخباریان، امامان شیعه را شارع مبسوط صدالبته

 !دادندیمجایگاه باالتر از رسول خدا قرار  و در دانستندیمدین  رو خودمختاالید 

 و سنتدارد  (من خطب به) یتباهلاخباریان عقیده داشتند که قرآن اختصاص به 

سماع از صادقین  دارییند، تنها راه روازاینما باالتر است؛  و درکپیامبر هم از حد فهم 

و با تقیه  و همراهروایات صادره از امامان شیعه در شرایط خطرناک  کهیدرحالاست. 

راهی برای دریافت صحت  هرگز و گشتهیمصادر  یهو کنادر لفافه  یاو  کارییمخف

در  خود را یهاگفتهخود امامان هم قادر نبودند که  یحت نبوده است و هاآنصدور 

 کنند. ییدتأمله عام 

و  از کابلجامع روایی شیعه توسط شیخ کلینی ایرانی  نخستین کتاب کهآن مضافاً  

سنگینی موضوع است. شیخ کلینی که در  که خود دلیلی بر شدهیگردآوربخارا  و بلخ
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 یاو  و مکهمدینه  و در، هیچ امامی را مالقات نکرده بود کردیمایام غیبت صغرا زنگی 

قدیم، یعنی مناطق افغانستان بود. او روایات را از خراسان  نکردهیلتحصسکونت یا  کوفه

خراسان قدیم از محل صدور روایات  دور بودننموده بود.  یآورجمعکستان فعلی ازب و

تا بلخ افغانستان  و کوفهاز مدینه  وآمدرفتدر شرایطی که  همآن و کوفهیعنی مدینه 

بسیاری از  این فاصله طوالنی در و کشیدهیمطول  هاماهآن روز  ونقلحملبا وسایل 

است وهم به این دلیل که نگارش روایات  رفتهیم یناز ب یو مکانزمانی  و شواهدقراین 

روایات شیعه را از اقوال شفاهی مردمان  ینیو کلنبوده  و مرسومتا آن زمان معمول 

این عوامل،  کرده است. یگردآوربعد از امام صادق،  سال 181 همآنبخارا  بلخ و

. با عنایت به مطالب فوق، کندیمروایات را با چالش جدی مواجه  و دقت صحت

روایات مندرج  یجهو درنتدینی در سماع از صادقین  مسائلنمودن  و محدوداخباریگری 

 درست باشد. تواندینمکافی  در کتاب

 صدچهار یناز احدیث وجود داشته است. ابوحنیفه  چهارصدتا قرن دوم فقط  ینکهباا

 در قرنتای آن را قابل وثوق دانسته است. ولی روند تولید حدیث  16حدیث تنها 

نام  حدیث و کاتب یهزار راو از نهکه شیخ طوسی؛  رسدیم ییبجاپنجم هجری 

 ینرترمعتبشیخ کلینی ویکی از  یفاتتألاز  «الکافی» در کتاب. امروزه، تنها بردیم

 شدهنقلهزار حدیث از لسان امامان شیعه  16شیعه، بیش از  چهارگانه یهامجموعه

 یگردآورهزار حدیث دیگری که در صحاح سته اهل سنت  هادهاست و همچنان 

 دین گذاشت؟ حساببه توانیمرا چگونه  وسازهاساختاین  !اندشده

خود ، هم قصه یطالشراجامعمجتهد  ،اصطالحبهیا  مساله وجوب تقلید از مجتهد و اما

 وجوب تقلید به دالیل زیر باطل است: چراکهدارد؛  را

مورد وجوب تقلید هیچ  و درهر وجوبی محتاج به دستور یا فرمان شارع است  – اول

 نرسیده است. یفهمو قابلفرمان روشن 
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در امتثال هر واجبی قصد قربت شرط است. من گمان ندارم که کسی در هنگام  – دوم

 کنمیمگفته باشد، از فالن شیخ تقلید  یاو تقلید از آقای ... قصد قربت نموده باشد 

 الی اهلل! قربة

سخن از  هر جا کریم در قرآنوجوب تقلید مخالف ظاهر قران است؛ چراکه  –سوم 

تقلید از علمای نادان یا فاسد، مورد  و چهاجداد  تقلید به میان آمده چه تقلید از آبا و

سوره  28سوره بقره و  170و  79و  78است. به آیات مبارکه  قرارگرفته و طردنفی 

اتَّخَذُوا  :سوره توبه نگاه کنید 31و  سوره زخرف 23و  22و سوره شعرا  74و اعراف 

عْبُدُوا إِلهاً یمَ وَ ما أُمِرُوا إاِلَّ لِ یحَ ابْنَ مَرْیوَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسأَحْبارَهُمْ 

 .31ونَ. التوبه، کشْرِیواحِداً ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا 

دن یپرست جزبهه کخود گرفتند با آن انیح را خداین مسیعلماء و راهبان خود را و همچن

 یکست مأمور نبودند، منزه است خدا از آنچه با او شرین یر او معبودیه غکمعبود  یک

 .دانندیم

سخن  جاهمهقرآنی است؛ زیرا قرآن در  وپرورشآموزشتقلید مخالف با نحوه  – چهارم

. اولین آیتی که بر کندیمدانش سفارش  را به فراگیری هاو انسان گویدیماز علم 

قرآن  و همچنانآغاز کرد. فرمود بخوان ...  و قلم و خواندننازل شد، از قراءت  یامبرپ

هیچ جایی  و دراست  وپرورشو آموزش و تعلمبه تعلیم  هاانسانکریم مملو از سفارش 

 از قرآن نامی از جواز تقلید برده نشده است.

آن حضرت است. هرگاه  و اصحابتقلید مخالف با سیره رسول گرامی اسالم  – پنجم

به آنان  کردیماسالمی اعزام  هایینسرزم واکنافاطرافرسول خدا عالمان دینی را به 

آشنا کنند؛ ولی  یو قرآندینی  مسائل و باکه مردم را آموزش دهند  نمودیمسفارش 

آنان به مرجعیت  کهیدرحال. فرابخوانندخود  که مردم را به تقلید از نفرمود وقتیچه

از متن قرآن ولسان پیامبر  یماًمستق خود رابودند؛ چراکه دانش دینی  سزاوارترتقلید 
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دین  حساببه خود راعلمای زمان ما نبودند که تصورات وظنیات  و مانندگرفته بودند 

 بگذارند.

 دچار و یو غالماست که به گمراهی  یرتو بصآگاهی  یابدر غانسان بگفته اقبال 

 :ریزدیمدد  دیو و یپابه دست خویش گوهر واالیش راهب

 ره گم کرد بصرییبآدم از  

 قبادوجم کرد گوهری داشت ولی نذر 

 خوارتر استسگی  یعنی از خوی غالمی ز 

 من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد 

 یرواناز پکه  یدر فراخوان ،عمرانآلسوره  وچهارشصت یهدر آقرآن همین معنا را 

؛ آوردیمبرمبنای توحید؛ به عمل  ییهمگرا منظورهنصارا( ب ادیان ابراهیمی )یهود و

و را نپرستیم  جز خدا یاییدبچنین خواسته است:  هاآن از و آشکار ساخته یروشنبه

 ینبد ...و "ارباب نگیریمما بعضی دیگر را  از یو بعض همتا نشناسیم او را بر یزیچ

به ارباب پذیران هشدار  ،انذار دهداز اینکه به اربابان  یشو پ؛ یروشنبهترتیب قرآن 

و سرشت پاکشان را به خوی را پاس دارند  یگوهر انسانکه صیانت  خواهدیو م دهدیم

است که  یانکته. این هموار نگردداربابان  یتو حاکمالیند تا راه برای سلطه غالمی نیا

؛ برای اسارت و زورسالح زر  یریاز بکارگکه  و آنجا غافل نیستند از آنارباب قدرت 

 هایتظرفباورشان به  و مسخ هاتودهتحمیق  منظورهگردند؛ به تزویر ب یوسمأنوع انسان 

 خود؛ رو میاورند. و استعداد

 یهمه و در جاهمهوجوب تقلید مخالف روح قرآن کریم است؛ زیرا قرآن در  –ششم 

در  کهچنان کورکورانه. بدیهی است که تقلید کندیم و تعقل، دعوت به تدبر مسائل

 .باشدیم و تعقلتفکر  برخالفتوضیح المسایل مذکور است  یهارساله
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، «لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون»، «إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُون»قرآن کریم در آیات فراوانی، با عباراتی چون 

کارگیری عقل، فکر و فهم تأکید ، بر به«ال یَشْعُرُون»و « یَفْقَهُونال »، «لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُون»

خواهد که آگاهانه تصمیم بگیرند و عمل کنند. گاهی نیز با ورزد و از آدمیان میمی

توجّهی به آن را مالمت دارد و بیفکّر و تعقّل را بیان میاستفهام توبیخی، اهمیّت ت

أَ فَلَمْ تَکُونُوا »و « أَ فَال تَتَفَکَّرُونَ»، «أَ فَال تَعْقِلُونَ»نماید؛ چنانکه با جمالتی نظیر می

مکرّر، به مذمّت رفتار بدون عقالنیّت و خردورزی پرداخته است. افزون  طوربه « تَعْقِلُون

کنند، با لحنی تند یاد بر این، قرآن کریم از افراد غافل که از عقل خود استفاده نمی

ونَ بِها وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقَهُ»فرماید: کرده، می

وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

فرماید: گویا بعضی از مردم برای جهنّم خلق می« 179اعراف،  .أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ

راد کسانی هستند که تفکّر و تعقّل شتابند. این افآن می یسوبهاند و دوان دوان شده

کنند. زنند و بدون تعقّل رفتار میاند و بدون تفکّر حرف میندارند و چشم و گوش بسته

ترند؛ کند: از حیوان هم پستحیوان هستند. بعد تأکید می هاآنفرماید: سپس می

 .فکر هستندچراکه ایشان غافل و بی

اگر کتاب »: گویدیمعقل در عقاید قرآنی چنین عالمه طباطبایی درباره اهمیت جایگاه 

الهی را به گونه کامل تفحص کرده و در آیاتش دقت شود، بیش از سیصد آیه وجود 

دارد که مردم را به تفکر، تذکر و تعقل دعوت کرده و یا به پیامبر استداللی را برای 

تی در یک آیه، اثبات حقی و یا از بین بردن باطلی، آموخته است. خداوند در قرآن ح

به بندگان خود امر نفرموده که نفهمیده به خدا و یا هر چیزی که از جانب اوست، 

 (256ـ  254، ص 5المیزان، ج «)ایمان آورند و یا راهی کورکورانه بپیمایند.

مانند روایت امام صادق که فرمود: ؛ وجوب تقلید مخالف با روایات متواتر است – هفتم

 تقلید کرد هالک گردید. ینشدر داز تقلید بر حذر باشید. هر کس 
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تاریخی مکتب تشیع  باسابقهدر ابتدای بحث گفته شد، تقلید مخالف  کهچنان – هشتم

. از قرن دوازدهم، دانستندیم و حرامهجری تقلید را بدعت  12است. شیعیان تا قرن 

بهبهانی معروف به وحید بهبهانی جامه  محمدباقرتوسط سید  تقلید ومساله اجتهاد 

وحید بهبهانی پس از مقابله علمی پیگیر با روش اخباری در بهبهان، مشروعیت پوشید. 

جمعی از بستگان و عشایر  اتفاقبههجری قمری،  1170تا  1140 یهاسالبین 

جا درگذشت. او بود در همان ق ۱۲۰۵رفت و در آنجا ساکن شد و در کربال  محلی به

را به کرسی  و تقلیدمساله اجتهاد  یکارو کتکبا جنگ، خشونت، فحش  یحتکه 

 مشروعیت نشاند.

، با تقلید مخالف بود شودیمکه امروزه به نام صدر المتالهین شناخته  مالصدرا – نهم

بر گفته صدر المتالهین  توانیم. دانستیمریاست  را بدعت وبر خواسته از حب و آن

 هاییزهانگخمس،  یآورجمععلما به  و رجوع یراندر اافزود که بعد از حکومت قاجاریه 

کالن از وجوه  یهاو سوءاستفاده وکتابحسابیب یهاوخرجدخلبا  همآنمالی، 

 اشته است.شرعی، نقش اصلی را در وجوب تقلید د

 58هجری قمری، حدود  1380متوفای  ،یبروجرد اهللیتآتا زمان مرحوم  – دهم

فعلی  یاقو سسال پیش، جامعه مذهبی تشیع دارای رساله توضیح المسایل، به سبق 

 مکارم شیرازی، در مقدمه رساله خو نوشته است: اهللیتآنبوده است. 

ه یحوزه علم یتوسّط چند تن از فضالن آن یه متن نخستک المسائل حیرساله توض»

شان یا یـ قدّس سرّه ـ بر طبق فتاوا یبروجرد العظمیاهللیتآقم در عصر مرحوم 

ن بار، جهت یاوّل ی، برایام فقهکق واضح ساختن احیدر طر یم شد، گام مؤثّریتنظ

ن یشیپ یهارسالهه کده مخصوص فقه یچیه هم اصطالحات پکچرا ;عموم مردم بود

و  ساده و روشن هایبندجملهو هم  ح المسائل وجود نداشتیاز آن بود در توض مملو

ن یدر رغبت اقشار متد یقیل، اثر عمین دلیو به هم ؛ق و منسجم بودین حال دقیدر ع

 .گذاشت ینینسبت به فهم مسائل د
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رده، کمتن استفاده  از آنز یثّراللّه امثالهم ـ نکگر ـ ی، مراجع بزرگ د«له معظّم»بعد از 

 .«ردندکب یده را تعقیخود در متن مزبور، همان سنّت پسند یبا داخل نمودن فتاوا

دینی شده است. تاجایی که نگارنده خود  مسائلتقلید باعث دوری مردم از  –یازدهم 

اروپا، اکثریت  یوحتمانند ایران، افغانستان، پاکستان  یدر کشورهااست،  شاهد بوده

که ما مقلد فالنی  گویندیو م گیرندیمقاطع مردم فقط نام یک مجتهد معروف را یاد 

. یعنی نود درصد مردم، فتوای کندیممطالعه  او راهستیم؛ ولی کمتر کسی فتواهای 

دینی ما، جز تقلید  بازار در. دلیلش شاید این باشد که دانندینم خود راتقلید  مرجع

 کسیچه: عمل بدون تقلید باطل است! ولی گویندیمچیز دیگری نیست. همه علما 

، واژه تقلید باعث روازاینآگاهی باطل است.  و بدون عمل بدون آموختن گویدینم

 را از آموختن بازداشته است. و مردمشده  ینمؤمن و جمودرکود 

زبان وجود دارند.  یرفارسیغشیعه دوازده امامی، در کشورهای  هاییلیونم – دوازدهم

این محصول ظنیات فقهای  و باندارند  یاردر اخترا  سازدستآنان این کتاب مقدس 

این سنت جدید قالده به گردن  به یجهو درنتآشنایی ندارند  ستانیو افغانمعظم ایرانی 

؟ شودیم! تکلیفشان چه اندیدهنشنآن را  یوحت کنندینم و عملانداختن ایمان ندارند 

 ؟؟؟؟شوندیمراهی جهنم  شانهمهآیا 

 

 

 برآیند مطلب

 و انداختنگفته آمد که هم روش اخباریگری غلط است وهم تقلید از مراجع معظم  

یعنی بیاموزد.  خود رادینی  مسائلکه انسان مکلف باید  باور دارم، روازاینقالده نادانی؛ 

دینی در حد الزم، برای هر مسلمانی واجب است. یعنی هر مسلمانی  مسائلآموختن 
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خود عبادی  و تکالیف و حرامحالل  مسائلخود،  یطو شراوظیفه دارد که در حد توان 

علمیه سنتی شوند  یهاحوزهبیاموزد. البته این بدان معنا نیست که همه مردم وارد  را

دینی خود غافل  مسائلبلکه بدین معناست که از آموختن  ؛یرندفرابگدینی را  و دروس

و به هر طریقی که برایش میسر است،  تواندیمکه  یهرکس، از جهتینازانباشند. 

شیوه معقول دیگری  و هر علما یرساله، معلم، عالم محل، و مادرمانند آموختن از پدر 

، بهترین حالت آموختن صدالبتهبیاموزد.  خود راکه در اختیار دارد باید احکام دینی 

مذهبی آموخته  و مجتهداندینی  و متخصصاندینی این است که از عالمان  مسائل

از  یماً مستق خود رادینی  مسائلشود. یعنی بهترین حالت این است که انسان، 

عملیه فقهی بیاموزند؛  یهاو رساله هاکتاباز  یاو نی بپرسند دی و متخصصانمجتهدان 

 ولی تقلید نکنند. یعنی آموختن واجب؛ ولی تقلید نامشروع است.

 است؟ و آموختنچه فرقی بین تقلید 

 کسیچهآزاد است.  و دانشاسالم، تحصیل علم  یدگاهاز دآزادی دانش.  – یکم

 یاو ، از مکان خاص یا طبقه خاص خود راانسان را مجبور کند که دانش  تواندینم

 یهارسالهدر  کهچنان، تقلید از مراجع معظم، روازاینبیاموزد.  یا فرد خاص استاد خاص

موظف  یهرکسکه  گویندیم. آقایان کندیماست، این آزادی را نفی  شدهنوشتهعملیه 

آخر عمر  و تافقهی خود انتخاب کند  و آموزگاردینی  مرجع عنوانبهاست یک نفر را 

 !دائم ازدواج در اختیار او باشد. مانند عقد

به عقد کسی درآیند، بلکه  ینمؤمناین سخن نادرست است؛ چراکه قرار نیست  مسلماً

 و آموختنبیاموزند. پس اولین فرق بین تقلید کردن  خود رادینی  مسائل خواهندیم

دینی را از هر  مسائل توانیو م، محدودیت وجود ندارد در آموختناین است که 

دست رس باشد،  و دروثوق باشد  و موردهر متخصصی که الزم باشد  و ازمجتهدی 

 .قرار دهندیک نفر  یاردر اخت خود راآموخت؛ ولی در تقلید باید 
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د بازی ی ارباب گیری یا قطب سازی یا مرشدینی به معنا مسائلآموختن  – دوم

گری  د صوفیمرش قطب و یاو نیست. یعنی الزم نیست که ابتدا یک ارباب مذهبی 

هر ناصوابی را که گفت وحی منزل  و بعدبه او بسپاریم  خود را و سپسپیدا کنیم 

به معنای ارباب گیری دینی  بدانیم! بدیهی است که تقلید کردن به معنای فعلی آن،

: أَمْ لَهُمْ گویدیمقرآن  ، مشروعیت چنین عملی فاقد توجیه شرعی است.روازایناست. 

 یانیکشر هاآن یا برایآ .(21شورا، اللَّهُ )أْذَنْ بِهِ ینِ ما لَمْ یاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّکشُرَ

 ؟اندآوردهشان یبرا داندینمه خدا کرا  ینیه دکهست 

ممکن است،  چطورتقلید به معنای حجت دانستن فتوای غیر معصوم است.  -سوم 

و استفاده کرد حجت خدا شود  المالیتباز امکانات  یاو هرکسی که شهرتی یافت 

با لوح محفوظ خداوندی قلمداد شود؟ البته اگر  و مطابقوحی منزل  یشهاگفته همه

فتواهایشان اطمینان حاصل شود، این اطمینان حجت است؛ ولی  یاو از گفته علما 

به عبارت دیگر، اطمینان یا  حجیت در اطمینان خود فرد است نه در فتوای مجتهد

کس  هرو عالم محل  یاو معلم  یاو  و مادریقین، حجت ذاتی است. اگر از قول پدر 

بر اساس اطمینان براءت ذمه را محقق  و عملدیگر اطمینان حاصل شود حجت است 

نظر، انتخاب مرجع  یناز انیست.  و مادر؛ ولی این به معنای حجیت سخن پدر کندیم

است؛ ولی آموختن از مجتهد  بدعتدانستن تمامی فتواهای او،  و حجتتقلید خاص 

 عالم دینی چنین نیست. یاو 

شرایط سخت دارد؛ ولی عوض  یاو عوض کردن مرجع تقلید ممکن نیست  –چهارم 

 هر شرایطی آزاد است. و دردر هر زمان  و معلمکردن آموزگار 

از تقلید ممکن نیست؛ یعنی انسان مقلد باید  و مرجعتقلید از چند مجتهد  –پنجم 

ی مجتهد دیگری از فتوا تواندینمدلش خواست  کهآنزم و هرمجتهد تقلید کند  یک

از فتواهای مختلف، بهترینش را  تواندینمدلش خواست  کهآنهر زم یاو استفاده کند 
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 زمانهم تواندیمممکن است. انسان  و آموزگار؛ ولی آموختن از چندین استاد یندبرگز

 .یندبرگزنظریه را  ینو بهتراز دانش استادان مختلف استفاده کند 

 المسایلنگارش سنتی توضیح 

 یحتوضعملیه  که حدود پنجاه سال است که جامعه شیعه، دارای رساله مذکور آمد

در اختیار شیعیان  یو مذهبالمسایل شده است. تا پنجاه سال پیش، چنین کتاب فقهی 

فقهی را همراه  مسائل ، یا خیلی مفصل بوده واز آنفقهی پیش  یهاکتابنبوده است. 

 اندبودهکه از حد فهم عموم مردم خارج  اندکردهیمفراوان بیان  یحاتو توضبا دالیل 

که  اندکردهیمشرعی بیان  مسائلفتوا و  صورتبهرا  ائمهمتن روایات رسیده از  یاو 

 .اندنبودهبرای عموم  فهمقابل بازهم

بروجردی نگارش یافت  اهللیتآ نخستین رساله عملیه توضیح المسایل، توسط شاگردان

زمان به  از آنقرار داد.  عموم یاراختفقهی را در  مسائل، و خالصهساده  صورتو به

با اندک تغییراتی به  یاو  نخوردهدست طوربهبعد، مراجع معظم تقلید، همان کتاب را 

 .دهندیماختیار مقلدان خود قرار  و در کنندیمنام خود چاپ 

 انقالب مرجعیت یا رقابت بر سر تصاحب اموال خمس

آقای بروجردی، گروهی از علمای ایرانی مدعی مرجعیت شدند وبر  درگذشتپس از 

علمای موجود  یاندر مبه رقابت پرداختند.  یبروجرد اهللیتاز آ ماندهیبرجاسر میراث 

 و شهرتلحاظ علم  و ازعموم مردم باشد  موردقبولکه  یابرجسته، فردی یراندر ا

بودند که واجد شرایط  هاییتشخصگوی سبقت را به آسانی برباید وجود نداشت؛ ولی 

: نآقایا از توانیممسند قرار بگیرند. از افراد معتبر آن زمان  یندر ا توانستندیو م بودند

 یدو سمرعشی  ینالدشهابگلپایگانی، سید  محمدرضاسید کاظم شریعتمداری، سید 

 خمینی نام برد. اهللروح
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میدانیم که مرجعیت بر دو مبنا استوار است. اول شهرت علمی. دوم، پشتوانه مردمی 

خاصی علمی  یبرجستگعلمایی که نام برده شد هیچکدام دارای  یندر بیا اقبال عامه. 

 بروجردی اهللیتآعموم هم کسی نبود که مانند  و اقباللحاظ پشتوانه مردمی  زو انبود 

 باشد. مشهورتر و ترافتادهجا یگراناز د طور واضحبه

 بود آقای خمینی بود؛ زیرا: تریفضعمیان، کسی که از همه  یندر ا

که داشت، کتاب:  یو مکتوباو دانش کافی نداشت. او تا آن روز تنها اثر علمی  – اوالً

در سطح بسیار پایینی  و نگارشبود. کتاب کشف اسرار، از لحاظ محتوا  «کشف اسرار»

 و شبهات سؤاالتداشت و برای پاسخگویی به  . این کتاب که حالت مناظرهقرار داشت

بود، مملو از ادعاهای  شدهنوشته «در کتاب اسرار هزارساله»شخصی به نام حکمی زاده 

ناروا بود. این کتاب بعد از پیروزی انقالب ایران، ممنوع االنتشار  یهاو تهمت اساسیب

 گردید.

. اگر آقای قرار داشتعامه هم در ضعف  و اقبالاو از لحاظ پشتوانه مردمی  – یاً ثان

یا آقای گلپایگانی  خود داشت و کنار ایران را در یهاترکشریعتمداری جماعتی از 

پشت سر خود  کاشانی را دوستان محالتی، گلپایگانی، اصفهانی و گروهی از خویشان و

از مرجعیت او  صدنفر هم نداشت که درکنار او باشند و یداشت، آقای خمینی حت

 را رونق دهند. کار او به او بپردازند و خود را یا وجوه شرعی حمایت کنند و

در  به دست آوردن حمایت مردمی و و این حالت، آقای خمینی برای مشهور شدن در

به ریش پادشاه ایران، یعنی  ثروت باد آورده خمس، نهایت رسیدن به مقام مرجعیت و

والیتی، بر  ایالتی و یهاانجمنقانون  را متهم کرد که در او رضا شاه چسپید ومحمد

 هازنوالیتی، به  ایالتی و یهاانجمنقانون  قرآن عمل کرده است. در خالف اسالم و

 بدهند و یرأمی توانند  اجازه داده شده بود که حق مشارکت در انتخابات را دارند و

همان قانون گفته شده بود که  محلی کاندید شوند. در یشوراهایا برای عضویت در 
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آنان  اگر فردی از انتخابات شرکت کنند و در توانندیمدینی هم  هاییتقلاپیروان 

درست انجام  خود راانتخاب شد، باید به کتاب آسمانی خود سوگند یاد کند که وظایف 

 !!.دهدیم

احکام ضروری اسالم  آقای خمینی فریاد برآورد که نظام شاهنشاهی بر علیه اسالم و 

حق مشارکت  هازنبین ببرد. چرا به  خواهد دین را ازمی بر خالف قرآن رفتار کرده و و

دینی اجازه داده است که به کتاب دینی  هاییتاقلچرا به  انتخابات را داده است و در

 خود سوگند یاد کنند؟؟؟

 آقای خمینی به ملت ایران پیام داد: 1341درسال 

ام مسلمه قرآن کرد و به احکام مقدسه اسالم تجاوز کران به احیمه اکدستگاه حا»

است و دستگاه جابره با  کن در شرف هتیس مسلمیقصد تجاوز دارد. نوام

ن و یف را ننگیعف یهازن خواهدیم یخالف شرع و قانون اساس هاییبنامهتصو

 ند.کنده کران را سرافیملت ا

 یعنیند، کب و اجرا یحقوق زن و مرد را تصو یدستگاه جابره در نظر دارد تساو

جده ساله را یه یدخترها یعنیر پا بگذارد، یم را زیرکه اسالم و قرآن یام ضرورکاح

جوان  یزه دخترهایبا زور سرن یعنیشد، کب هاسربازخانهببرد و به  یبه نظام اجبار

 (.27ص  1صحیفه نور ج «)ز فحشا ببردکف مسلمانان را به مرایعف

که نه  افترایی بیش نبود؛ چرا ادعاهای آقای خمینی بر علیه نظام شاهی ایران، اتهام و

 هاییتاقلنه سوگند خوردن  قرآن بود و انتخابات بر خالف اسالم و مشارکت زنان در

 ی سردمداری دینی همیشه حقه بازی ودینی به کتاب آسمانی خود؛ اما در دنیا

 .کندیمفریبکاری نقش عمده را بازی 
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آقای خمینی اعتراض  یهاگفتهصواب این نا مراجع آن روز هم بر ، علما وتأسفبا کمال 

انقالب، خداوند، آن علمای  جدی نکردند. شاید به همین دلیل بود که بعد از پیروزی

 خفیف کرد. و محافظه کار را به دست آقای خمینی خار

افتراها دستگیر کرد،  و هااتهامرا به خاطر این  حال وقتی که نظام شاهی ایران اوبهر

، رساله توضیح المسایل اهلل منتظریآیتچون هواداران او، هم جمعی از شاگردان و

عکس پشت جلد به نام آقای  اهلل بروجردی را تنها با تغییر نام نویسنده ومرحوم آیت

به دربار پهلوی دادند تا وی را از اعدام نجات دهند. بدین ترتیب،  خمینی کردند و

 ایشان بدون هیچ زحمتی صاحب رساله شد.

یا  دریا را برای موسی شقه کنند و توانندیماجتماعی  تحوالت گاهی حوادث طبیعی و

شاهی خواستار مرجعیت را به پاد انقالب صدقات را به انقالب سیاسی تبدیل کنند و

برسانند که البته اگر بخت یاری کند دندان زسندان نشکند ولی اگر بخت سستی کند 

 حلوا بشکند. دندان ز

خوردن صاحب رساله شد، آقای همچنان شخص دیگری که به راحتی مثل آب 

که در جلسه  گفتندیمقم،  خلخالی، حاکم شرع زمان انقالب بود. دوستان طلبه در

: من این مساله را یدانوشتهکردیم که شما در رساله خود  سؤالآقای خلخالی  درس از

ه . شما که تحریر الوسیله ندارید! آقای خلخالی جواب دادامکردهدر تحریر الوسیله بیان 

 امام را قبول دارم حتا همین حرفش را! یهاحرفبود: من همه 

فرسودگی، مرغ شاهی بر سرش  ایام پیری و در شخص دیگری که عاقبت بخیر شد و

اهلل اراکی بود. بعد از درگذشت آقای به مقام مرجعیت رسید، مرحوم آیت نشست و

، به روازاینپیدا کرد.  خمینی، نظام انقالبی ایران، احتیاج به پشتوانه مرجعیت دینی

شد. ایشان رسانده ییدتأبه  به نام ایشان نوشته شد و یارسالهدستور مقامات سیاسی، 

طبق شهادت شهود معتبره این »نوشته بود:  هاهلل اراکی، در اول آن رسالمرحوم آیت
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قادر نبود که آن رساله را  یبدیهی است که او حت! «رساله مطابق فتوای من است

 یا بفهمد که درست است یا نادرست! بخواند و

با اولیای خود محشور  مراجع عظام جزای خیر عطا کند و خداوند مهربان به همه علما و

 گرداند.

 آمین یا رب العالمین!
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 مقدمه

 آیات قرآن درباره تقلید:

تُبُونَ یکنَ یلٌ لِلَّذیفَوَ .ظُنُّونَیوَ إِنْ هُمْ إاِلَّ  یتابَ إاِلَّ أَمانِکعْلَمُونَ الْیونَ ال یوَ مِنْهُمْ أُمِّ

تَبَتْ کلٌ لَهُمْ مِمَّا یالً فَوَیشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلیقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِ یهِمْ ثُمَّ یدیتابَ بِأَکالْ

 .79و  78سِبُونَ. سوره بقره آیات یکلٌ لَهُمْ مِمَّا یهِمْ وَ وَ یدیأَ

ه ک یست، جز سخنانیتاب چکدر آن  دانندینمه کهستند  یسوادانیشان بیاز ا یبرخ

 .شندیبند گمان خوینان تنها پای. اخوانندیم و اندیدهشن

برند،  کاند یو تا سود نویسندیمتاب را خود به دست خود که ک ییهاآنبر  یپس وا

 هاآنبر  یبدانچه نوشتند و وا هاآنبر  یه از جانب خدا نازل شده. پس واک گویندیم

 .برندیمه ک یاز سود

انَ آباؤُهُمْ ال کهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ ینا عَلَیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیوَ إِذا ق

 .170سوره بقره؛ آیت  .هْتَدُونیئاً وَ ال یعْقِلُونَ شَی

ند: نه، ما ید، گوینک یرویرده است پکه از آنچه خدا نازل کشان گفته شود یچون به ا

خرد و گمراه یاگر پدرانشان ب ی. حترفتندیمه پدرانمان ک رویمیم یبه همان راه

 .اندبوده

نبیا؛ نٍ. سوره ایضَاللٍ مُب یفمْ کنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُ کنَ. قالَ لَقَدْ یقالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِد

 .54و  53 آیات

نه شما و پدرانتان در یگفت: هر آ .پرستیدندیمرا  هاآنه کم یدیگفتند: پدرانمان را د

 .یدابوده یارکآش یگمراه
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أْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ یها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یوَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَ

 .28اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ. سوره اعراف؛ آیت  یتَقُولُونَ عَلَ

و خدا ما را بدان فرمان  ایمیافتهن یز چنیند: پدران خود را نینند، گوک یار زشتکچون 

 دهیدیمبه خدا نسبت  ییزهای. چرا چدهدینمفرمان  یارکداده است. بگو: خدا به زشت

 ؟دانیدینمه ک

 .74سوره شعرا؛ آیت  .فْعَلُونَی کذلِکقالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا 

 .اندکردهیمن یه چنک ایمیدهدگفتند: نه، پدرانمان را 

 کما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ کذلِکآثارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَ  یعَلأُمَّةٍ وَ إِنَّا  یعَلبَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا 

آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ.  یعَلأُمَّةٍ وَ إِنَّا  یعَلرٍ إاِلَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا یةٍ مِنْ نَذیقَرْ یف

 .23و  22سوره زخرف؛ آیات 

ش یسان، پنی. بدرویمیم هاآن یم و ما از پیافتی ینیی: پدرانمان را بر آگویندیمنه، 

متنعمانش گفتند: پدرانمان  کهآنم مگر ینفرستاد ایدهندهیمب اییهقرچ یاز تو، به ه

 .کنیمیماقتدا  م و ما به اعمال آنانیافتی ینییرا بر آ

عْبُدُوا یمَ وَ ما أُمِرُوا إاِلَّ لِیحَ ابْنَ مَرْیاتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَس

 .31 توبه .ونَکشْرِیإِلهاً واحِداً ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا 

در برابر خدا قرار دادند  ییم را معبودهایپسر مرح ین مسیآنان احبار و راهبان و همچن

و  کپا -ست دستور نداشتندیجز او ن یه معبودکخدا  یکه جز به عبادت ک یدر حال

 او قرار دهند. یکمنزه است از آنچه شر

بگو: خدا به شما اجازه  .59اللَّهِ تَفْتَرُونَ. سوره یونس؛ آیت  یمْ أَمْ عَلَکقُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَ

 ؟بندیدیما به او دروغ یه است داد
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فْعَلُونَ. یمٌ بِما یئاً إِنَّ اللَّهَ عَلیمِنَ الْحَقِّ شَ یغْنیثَرُهُمْ إاِلَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ ال کتَّبِعُ أَیوَما 

 .36سوره یونس؛ آیت 

 یارکنه خدا به یرد. هر آیحق را بگ یجا تواندینمو گمان  شترشان فقط تابع گمانندیب

 آگاه است. کنندیمه ک

 

 احکام تقلید

 مسائلافراد مکلف در دو دسته قرار دارند. دسته اول کسانی هستند که  – 1مساله 

 دینی و مسائل. دسته دوم کسانی هستند که دانندیم خود رااحکام عبادی  دینی و

امکانات خود  . بر گروه دوم واجب است که درحد توان ودانندینم خود رااحکام عبادی 

 بیاموزند. خود رادینی  مسائل

دین جایز فروع  تقلید از مجتهد معین واجب نیست؛ بلکه تقلید در اصول و – 2مساله 

امکانات هرکس الزم است؛ اگرچه  معرفت در حد توان و بنیست. در هردو مورد، کس

 بستگان باشد. یا خویشان و این امکانات در حد پرسیدن از والدین یا عالم محل و

. در عصر حضور نام ونشانی از وجوب اندمخالفآیات شریفه قرآن با هر گونه تقلید  

گزارد؛  را بنیان و تقلیدفه مکتب اجتهاد یده است. در میانه قرن دوم، ابوحنتقلید نبو

را کار  و قیاسولی امام صادق با این رفتار به شدت مخالفت نمود تاجایی که اجتهاد 

فقهای نخست شیعه مانند کلینی، حرانی، صدوق، ابن با  ی کرد. علما وشیطان معرف

. تا قرن دانستندیمطرفدران اجتهاد را گمراه  غیره با اجتهاد مخالف بودند و بویه و

نداشته است. در قرن هشتم،  و تقلیدهشتم هجری، جامعه فقهی شیعه کتاب اجتهاد 

توسط عالمه حلی، از کتب اهل سنت اخذ گردیده وارد  و تقلیدنخستین کتاب اجتهاد 

پنجم، علمای  کتب شیعه شده است. از قرم سوم هجرت همزمان با عصر غیبت، تا قرن
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از قرن پنجم تا قرن یازدهم  و اندنداشتهتردیدی  و تقلیدشیعه بر حرمت اجتهاد 

یازدهم  دهم و یهاقرنداشتند. در  نظریا حرمت اجتهاد اختالف جواز وهجرت، بر 

کتاب  ینان با اجتهاد مخالف بودند که حتتمام علمای شیعه اخباری بودند. آنان چ

. اگر الزم بود که کتاب اصولی را بردارند، با دستمال دانستندیماصولی را نجس 

ولی از علمای شیعه مانند حر زمان فح در آننجس نشود.  دستشانکه  گرفتندیم

عامی صاحب وسایل الشیعه؛ عالمه مجلسی صاحب بحار االنوار؛ فیض کاشانی صاحت 

را  و تقلیداجتهاد  ده ها نفر از برجستگان حوزه فقهی شیعه اخباری بودند و وافی و

سنده یتاریخ تحلیلی فقه تشیع؛ از آثار نو توضیح بیشتر را در –. دانستندیمکار شیطان 

 مطالعه نمایید.

که تا قرن  کندیماگرچه اخباریگری خود انحراف دیگر است؛ ولی این مطلب را ثابت 

 دوازدهم، مکتب تقلید در فقه شیعه جایی نداشته است.

از قرن دوازدهم هجری قمری توسط سید محمد باقر بهبهانی،  و تقلیدمساله اجتهاد 

شروعیت پوشید. از قرن دوازدهم تا به خویی جامه متند نزاع و همراه با خشونت و

ل ئکتاب توضیح المسا امروز، تقدس تقلید چنان اوج گرفته است که مومنان جز تقلید و

 !پذیرندینمقرآن را هم  یحت

آنچه را که علما  خالصه کالم، وجوب تقلید از مجتهد معین فاقد دلیل معتبر است و

سیره تاریخی تشیع.  ابق با سنت ونه مط نه مستند به دلیل روشن است و اندگفته

واجبی را تصور نمود که  توانینمبه دستور شارع است.  واجبی محتاج هر کهآن مضافاً

 در اجرای آن قصد قربت ممکن نباشد. فاقد امر موال باشد و

با آگاهی  خود رامناسک عبادی  بر هر مکلفی واجب است که اعمال و – 3مساله 

بیاموزد. عمل بدون آگاهی  خود رادینی  مسائلامکانات خود  درحد توان و انجام دهد و

 باطل است؛ اما عمل بدون تقلید باطل نیست.
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این است که در تقلید باید از شخص معین پیروی  کردن در و تقلیدفرق بین آموختن 

حجت شرعی بداند؛ ولی درآموختن چنین نیست. بلکه شخص یاد  را نموده فتواهای او

 یارسالهیا هر  با آزادی عمل رفتار نموده از هر کس یا هر کتابی و تواندیمگیرنده 

 ، عمل نماید.هاآندر صورت اطمینان از درستی  بیاموزد و خود رادینی  مسائل

تقلید شود. یعنی از کسی که، مرد، گویند: از مجتهد جامع الشرایط باید می – ۴مساله 

عادل باشد. آیا افراد معمولی، دارای  و عاقل، بالغ، شیعه دوازده امامی، حالل زاده، زنده

؟ عدالت در باشندینم (حالل زاده، شیعه، زنده وعادل مرد، بالغ، عاقل،)شرایط مزبور: 

جامع الشرایط  غیر مجتهد به معنای ظاهر الصالح بودن است. پس همه مردم مجتهد و

 هستند!

از هر طریق مورد اعتماد آموخت؛ مانند آموختن از  توانیمدینی را  مسائل - ۵مساله 

والدین، عالم محل، استاد مدرسه یا دانشگاه و... ولی بهترین راه این است که از مجتهد 

اورع آموخته شود. بدیهی است که آموختن به معنای تقلید کردن نیست. همه  اعلم و

را  هاآن و کنندیماعتماد  به دیدگاهای اهل فن و آموزندیمدر تمامی علوم،  هاانسان

. در اسالم هم کندینماستادی تقلید  ؛ ولی هیچکس، از هیچ عالم وبرندیمبه کار 

از  چرا اطاعت بی چون و اهل خبره سفارش شده؛ اما تقلید و آموختن از اهل فن و

 دیگری مردود دانسته شده است.

ای فتوا مرجع تقلید کسی، در مسالهاگر  که: اندنوشتهعملیه  یهارسالهدر  – ۶مساله 

مساله به فتوای مجتهد دیگری عمل کند. اما طبق  در آن تواندینمدهد، تقلید کننده 

نظر دانشمندان دیگر عمل  نظر این جانب، افراد مکلف همیشه آزادند که به فتوا و

رد دلیلی ندارد که وابسته به ف دینی همیشه آزاد است و مسائلکنند. یعنی آموختن 

 فاقد مستند شرعی است. معینی باشد. پس فتوای مزبور
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عالم دینی  از یک مجتهد و خود را دینی مسائلبرخی از  تواندیمانسان  – ۷مساله 

برخی دیگر را از مجتهد دیگر. یعنی مکلف آزاد است به هر طریقی که برایش  بیاموزد و

 تر است عمل کند.یا اطمینان بخش ممکن است و

دینی، زنده بودن مجتهد یا صاحب کتاب شرط نیست.  مسائلدر آموختن  – ۸مساله 

ز گذشتگان هستند. برجای مانده ا هاییراثمهمه دانش دینی واحکام فقهی ما، 

دینی از میت جایز نیست.  مسائلگویند تقلید کردن یا آموختن مجتهدانی که می

 خودشان مقلد گذشتگان هستند.

اعتقاد  و اندکردهفتوا خلط  ، بین حکم ودانندینمز میت را مجاز کسانی که آموختن ا

فرمان است باید زنده باشد. درحالی که فتوا، فقط  که مجتهد دارای حکم و اندیافته

فنون دیگر زنده  در علوم و کهآنیک نظریه فقهی است مانند هر نظریه علمی دیگر. چن

 فقهی نیز چنین است.بودن صاحب نظر شرط نیست، در نظریه 

گویند: . میدانندینماکثر فقها، عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر را مجاز  - ۹مساله 

را مرجع دینی خود قرارداد، دیگر  او اگر انسان به فتوای یک مجتهد عمل کرد و

 کهآناز مجتهد دیگری تقلید کند؛ مگر  عوض کند و خود رامرجع تقلید  تواندینم

یا دارای مزایای ویژه باشد؛ ولی این نظر فاقد مستند شرعی است. آزادی  دومی اعلم و

 مراجعه به معلم، بدون دلیل قاطع، قابل تحدید نیست. و انسان در تحصیل علم

 توانیمننه در احکام عقل  نه در سنت و این فتوا فاقد دلیل معتبر است. نه در کتاب و

دینی محدود  مسائلچنین مستندی را یافت که آزادی عمل انسان را در امر یاد گیری 

 کند.
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 مقدمه

در اصطالح فقهی به معنای  پاکیزگی است و واژه طهارت، در لغت به معنای نظافت و

تیمم.  . طهور دارای سه گونه است: وضو؛ غسل وباشدیماستعمال طهور همراه با نیت 

که معنای مجازی طهارت است.  رودیمطهارت گاهی به معنای ازاله نجاست هم به کار 

ازاله نجاست به کار  اما در قرآن کریم، واژه طهارت به معنای اعم از استعمال طهور و

 ته است.رف

ای که به نحو اجمال به آن. دوازده آیت است. هر مسالهمسایل مربوط  درباره طهارت و

هر آنچه که  دینی دارند و این آیات شریفه آمده باشند، جنبه شرعی و یا تفصیل در

 دینی خواهند بود. مورد اشارت آیات قرآن قرار نگرفته باشند، فاقد عنوان شرعی و

 یمْ إِلَیکدِیمْ وَ أَکالصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَ ینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَیهَا الَّذیا أَی - آیت اول

نْتُمْ کنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کنِ وَ إِنْ یعْبَکالْ یمْ إِلَکمْ وَ أَرْجُلَکالْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِ

مْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ک مِنْسَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ یعَلأَوْ  یمَرْض

مْ مِنْ یکجْعَلَ عَلَیدُ اللَّهُ لِیریمْ مِنْهُ ما یکدیمْ وَ أَکباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِیداً طَیمَّمُوا صَعیفَتَ

 .6؛ آیت مائدهسوره  .رُونَکمْ تَشْکلَعَلَّمْ یکتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیمْ وَ لِکطَهِّرَیدُ لِ یرینْ کحَرَجٍ وَ ل

را با آرنج  یتانهادستد، صورت و ی، چون به نماز برخاستیداآوردهمان یه اک یسانک یا

د. یساز کد خود را پاید. و اگر جُنب بودینکمسح  کتان را تا قوزید و سر و پاهاییبشو

 یکیا با زنان نزدید یحاجت آمده بود یقضا یا از جاید یا در سفر بودیمار یو اگر ب

را با آن  یتانهادستد و صورت و ینکمم یت کپا کید با خایافتید و آب نیرده بودک

زه سازد کیه شما را پاک خواهدیمه کد، بلیشما در رنج افت خواهدینمد. خدا ینکمسح 

 د.یه سپاس گزارکند، باشد کو نعمتش را بر شما تمام 
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تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ  یحَتَّ  یسُکارنَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ یهَا الَّذیا أَی - آیت دوم

مْ کسَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْ یعَلأَوْ  یمَرْضنْتُمْ کتَغْتَسِلُوا وَ إِنْ  یحَتَّلٍ یسَب یال جُنُباً إاِلَّ عابِر

مْ وَ کباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِیداً طَیمَّمُوا صَعیفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ

 .43انَ عَفُوًّا غَفُوراً. سوره نساء آیت کمْ إِنَّ اللَّهَ یکدیأَ

و نه در  گوییدیمد چه یبدان کهآند تا ییاینماز ن یکنزد یمان در حال مستیاهل ا یا

 توانیدینمد و یمارید و اگر بینکه غسل ک ید تا وقتیه مسافر باشکحال جنابت مگر آن

 یدانموده یکیا با زنان نزدیدست داده  یا قضاء حاجتید یا در سفر هستید ینکغسل 

آن مسح ه و صورت را ب هادستد ینکمم یت کپا کنصورت با خاید در ایافتیو آب ن

 خداوند بخشنده و آمرزنده است.د همانا ینک

. و امر 5البینه آیت  ... سورهینالدِّنَ لَهُ یعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصیوَ ما أُمِرُوا إاِلَّ لِ  - آیت سوم

نند. این آیت شریفه بیانگر کپرستش  ریایباخالص و  یه خدا را از روکنشدند مگر آن

 لزوم نیت وقصد قربت واخالص است.

واقعه سوره  .مَسُّهُ إاِلَّ الْمُطَهَّرُونَی ال .نُونٍ کتابٍ مَک یف .مٌ یرکإِنَّهُ لَقُرْآنٌ  - آیت چهارم

 .79-78-77آیات 

 ان دست بر آن نزنند.که جز پاکنون؛ کم یتابک؛ در قدریگراماست  ین قرآنینه، ایهر آ

هِ یوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فیمِنْ أَوَّلِ  یالتَّقْو یهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَیال تَقُمْ ف - آیت پنجم

 .108نَ. سوره توبه؛ آیت یحِبُّ الْمُطَّهِّریتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یحِبُّونَ أَنْ یهِ رِجالٌ یف

ان شده یبن یزگاریه از روز نخست بر پرهک یهرگز در آن مسجد نمازمگزار. مسجد

زه کیه دوست دارند پاکهستند  ی. در آنجا مردانینکه در آنجا نماز کاست  تریستهشا

 زگان را دوست دارد.کیرا خدا پایباشند، ز
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رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً  یدَینَ یاحَ بُشْراً بَیأَرْسَلَ الرِّ یوَ هُوَ الَّذ - آیت ششم

 طَهُوراً.

ش باران رحمت خود فرستاد، و از یشاپیپ بشارت یه بادها را براکاست  ییو او خدا

 .48م. سوره فرقان؛ آیت یردکطاهر و مطهّر نازل  یآسمان آب

مْ بِهِ وَ کطَهِّرَیمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیکنَزِّلُ عَلَیمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ یکغَشِّیإِذْ  - آیت هفتم

ثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ. سوره انفال؛ آیت یمْ وَ کقُلُوبِ یعَلرْبِطَ یطانِ وَ لِیمْ رِجْزَ الشَّکذْهِبَ عَنْی

11. 

ه آرامش شما یفرو برد تا ما کیه خداوند شما را در خواب سبکرا  ید زمانیاد آوریبه  

طان را یش یدیند و پلکزه کیرد تا بدان شما را پاکتان نازل یاز آسمان برا یشود و آب

 ند.کرا استوار  یتانهاقدمد و یم نماکرا مح یتانهادلله یوسن یاز شما دور سازد و بد

ضِ وَ ال یالْمَح یفَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِ یضِ قُلْ هُوَ أَذیعَنِ الْمَح کسْئَلُونَیوَ  - آیت هشتم

نَ یحِبُّ التَّوَّابیاللَّهَ  مُ اللَّهُ إِنَّ کثُ أَمَرَ یطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَی یتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ

 .222سوره بقره؛ آیت  .نَیحِبُّ الْمُتَطَهِّریوَ 

 یض از آنان دوریام حیاست. پس در ا یض رنجی. بگو: حپرسندیمض زنان یتو را از ح

ه خدا کشدند از آنجا  کگردند. و چون پا کد تا پایمشو یکد و به آنان نزدینیگز

زگان را کینندگان و پاک توبهنه خدا ید. هر آینک یکیشان نزدیفرمان داده است با ا

 دوست دارد.

قْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ یونَ نَجَسٌ فَال کنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِیهَا الَّذیا أَی - آیت نهم

 .28... سوره توبه؛ آیت  عامِهِمْ هذا

د به مسجد الحرام یسال بعد نباان پلیدند و از ک، مشریداآوردهمان یه اک یسانک یا

 شوند. یکنزد
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سِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزاْلمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیهَا الَّذیا أَی - آیت دهم

 .90؛ آیت مائدهمْ تُفْلِحُونَ. سوره کطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّیالشَّ

د و از یپل هایناهمه  یگروبند یرهایو ت یپرستبتمان، شراب و قمار و یاهل ا یا

 د.ید تا رستگار شوینک یدور هاآناعمال شیطانند، از 

 .5 – 4فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُر. سوره مدثر؛ آیات  کابَیوَ ثِ - آیت یازدهم

 ن.ک یدور یدین. و از پلکزه کیو لباست را پا

لِلنَّاسِ إِماماً  کجاعِلُ یلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّکمَ رَبُّهُ بِیإِبْراه یابْتَلوَ إِذِ  - دوازدهمآیت 

 .124. سوره بقره؛ آیت ینالظَّالِم ینالُ عَهْدِیقالَ ال  یتیذُرِّقالَ وَ مِنْ 

رد و او کگوناگون امتحان  یم او را به اموریابراه یه خداکرا  ید زمانیاد آوریو به  

م گفت: امامت یهمه را به جا آورد. خداوند فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. ابراه

 .رسدینمز هست؟ فرمود: عهد من به ستمگران یدر فرزندانم ن

نواهی  آیت شریفه، اوامر و برخی از مفسران، معتقدند که منظور از کلمات مذکور در

مستحبات  و هاسنتگویند که منظور از کلمات، می دیگر برخی شرعیه هستند و

 .باشندیمطهارت 

 

 احکام طهارت

 مضاف آب مطلق و

 یزیه آن را از چکاست  یآب مضاف آب: ا مضافیا مطلق است یآب  - 10مساله 

با  قدریبهه ک یمخلوط باشد، مثل آب یزیا با چیرند، مثل آب هندوانه و گالب؛ یبگ
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آب مطلق است  هاینار یند؛ و غیگر به آن آب نگویه دکگِل و مانند آن مخلوط شود، 

 .آب باران :چهارم .یآب جار :سوم .لیآب قل :دوم .رکآب  :اول :و آن بر پنج قسم است

 .آب چاه :پنجم

 آب کر –الف  

ارتفاع آن،  عرض و طول و هک یه اگر در ظرفکاست  یر: مقدار آبکآب  - 11مسأله 

 یلوکیبه حسب  ند. و وزن آنکزند آن ظرف را پر یم است بریسه وجب و ن یکهر 

 شود.یم لیتر 419تا  384یا  و لوگرمکی 419تا  384متعارف، حدود 

 یواسطهر برسد، چنانچه به کن نجس مانند بول و خون به آب یاگر ع - 12مساله 

ند نجس کر نییشود، و اگر تغینجس مند آب کر ییآب تغ یمزها یا رنگ یآن، بو 

 شود.ینم

ند یر بشوکه نجس شده )مانند لباس و ظرف( در آب کرا  یزیاگر چ – 13مساله 

 شود.یم کپا

ا رنگ یر است برسد و بو کشتر از یه بک ین نجس مانند خون به آبیاگر ع - 14مساله 

ر باشد کمتر از کرده کر نییه تغک یر دهد، چنانچه مقدارییاز آن را تغ یقسمت یمزها ی

ا رنگ یه بو ک یشتر باشد، فقط مقداریا بیر ک یاندازهشود، و اگر به یتمام آب نجس م

 .رده نجس استکر ییآن تغ یمزها ی

هر متنجسی  و آب نجس ر باشدکاگر متصل به  آب فوّاره یا شلنگ یا شیر - 15مساله 

اگر  یه مخلوط با آن شود؛ ولک یصورتدر  ندکیم کرا که با آب قابل تطهیر است پا

فوّاره  یرو یزیچ کهآنند، مگر کینم کزد آن را پایآب نجس بر یقطره قطره رو

 رند تا آب قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و با آن مخلوط گردد.یبگ
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ه از آن ک یند آبیر است بشوکه متصل به ک یریر شیز نجس را زیاگر چ - 16مساله 

 کپا نجاست نگرفته باشد یمزها یا رنگ یر باشد و بو کاگر متصل به  زدیریم زیچ

 از موارد ضرورت جایز نیست. خوردنش در غیر است؛ ولی بهداشتی نیست و

ر نباشد چنانچه کآن به قدر  یخ ببندد و باقیر کاز آب  یاگر مقدار - 17مساله 

خ هم آب شود نجس است؛ ولی اگر یشود، و هر قدر از ینجاست به آن برسد نجس م

 .شودیمآب دوباره به حد کر برسد پاک  آب شوند و هایختمام 

ا نه یمتر شده کر کند از ک کر بوده، اگر انسان شک یاندازهه به ک یآب - 18مساله 

هم به آن برسد نجس  یند و اگر نجاستکیم کنجاست را پا یعنیر است، کمثل آب 

م کا نه، حیر شده کدارد به مقدار  کر بوده و انسان شکمتر از که ک یشود. و آبینم

 ر را ندارد.کآب 

کر بودن آب از امور عرفی وعینی است لذا خود انسان باید تشخیص  – 19مساله 

 کهآن؛ مگر کندینماز کر بودن آب، کفایت  دهد. شهادت شهود یا خبر دادن کسی

 باعث اطمینان گردد.

 قلیل آب –ب 

 متر باشد.کر کن نجوشد و از یه از زمکاست  یل آبیآب قل - 20مساله 

ز نجس به آن برسد نجس یا چیزد یز نجس بریچ یل رویاگر آب قل - 21مساله 

رسد یز میه به آن چک یزد مقداریز نجس بریچ یاگر از باال با فشار رو یشود، ولیم

ن ییز اگر مثل فوّاره با فشار از پایباشد، و نیم کچه باالتر از آن است پانجس، و هر 

شود و اگر نجاست به ین نجس نمییه نجاست به باال برسد پاک یبه باال رود در صورت

 .شودین برسد باال نجس مییپا
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خته یز نجس ریچ ین نجاست رویردن عک برطرف یه براک یلیآب قل - 22مساله 

ن نجاست یه بعد از برطرف شدن عکشود و از آن جدا گردد، نجس است؛ ولی آبی 

شود، یم کپا محلشود و بعد از آن یزند و از آن جدا میریآن م یدن رویشکآب  یبرا

 است. کپا

 شود.یم کند پایه نجس شده بشوکرا  یزیچ کل پایاگر با آب قل - 23مساله 

 آب جاری –ج 

ان داشته باشد، مانند آب ین بجوشد و جریه از زمکاست  ی، آبیجارآب  - 24مساله 

 .رد و ادامه داردیگیسرچشمه م هاکوهم در کمترا یهابرفا از ی چشمه و قنات و

 یر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتکمتر از ک اگرچه یآب جار - 25مساله 

 .است کرده پاکر نیینجاست تغ یواسطهبهآن  یمزها یا رنگ یبو 

اش ا مزهیا رنگ یه بو کاز آن،  یبرسد، مقدار یبه آب جار یاگر نجاست - 26مساله 

 اگرچهه متصل به چشمه است ک یرده نجس است، و طرفکر یینجاست تغ یواسطهبه

 است. کر باشد پاکمتر از ک

از آن بردارند باز ه اگر کاست  یطور یست ولین یه جارک یاآب چشمه - 27مساله 

ر باشد کمتر از کاگر نجاست به آن برسد، و  یعنیرا ندارد.  یم آب جارکجوشد، حیم

 شود.ینجس م

وهرجای دیگری که به  هاحمام، هاباغ، هاساختمان یکشلوله یهاآب - 28مساله 

تطهیر کردن  یو براآب کر هستند  منزلهبهشهری یا زراعتی متصل هستند  یرسانآب

 .شودیماشیاء تا زمانی که آب از لوله جریان دارد آب جاری محسوب 

 آب باران -د 
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باران به بارد  مرتبهیکست ین نجاست در آن نیه عک یز نجسیاگر به چ - 29مساله 

ه باران به آن ک ییجاصورت  یندر او به حدی باشد که آب باران از آن جاری شود؛ 

دن یبار یست، ولیفشار الزم ن هایناو در فرش و لباس و مانند  شودیم کبرسد، پا

 باران بدون جاری شدن کافی نیست.

ن یند، چنانچه عکگر ترشح ید یجابهنجس به بارد و  ینعبهاگر باران  - 30مساله 

 است. کنجاست نگرفته باشد پا یمزها یا رنگ ی و بونجاست همراه آن نباشد 

باران به بام  ین نجاست باشد، تا وقتیبام آن ع یا رویاگر بر سقف عمارت  31مساله 

است و بعد از  کزد پایریا ناودان میده و از سقف یز نجس رسیه به چک یبارد آبیم

ده است، نجس یز نجس رسیزد به چیریه مک یقطع شدن باران اگر معلوم باشد آب

 .باشدیم

ن یو اگر باران بر زم .شودیم که باران بر آن به بارد پاک ین نجسیزم - 32مساله 

 شرطبهند، کیم کز پایر سقف است برسد، آن را نیه زک ینجس یو به جا .شود یجار

 باران قطع نشده باشد. کهآن

 آب چاه –ه 

ر باشد چنانچه نجاست کمتر از ک اگرچهجوشد، ین میه از زمک یآب چاه - 33مساله 

است؛  کرده پاکر نیینجاست تغ یواسطهبهآن  یمزها یا رنگ یبو  یبه آن برسد، تا وقت

مفصّل  یهاکتابه در ک ی، مقدارهانجاستاز  یدن بعضیاست پس از رس مستحب یول

 .شندک، از آب آن بشدهگفته

ه آب آن با موتور و تلمبه ک یق و معمولیمه عمیق و نیعم یهاچاه – 34مساله 

ننده است و ککر باشد، پاکاند به مقدار دهیشکه از آن ک یآب هرگاهشود یده میشک
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دارد و با مالقات م آب چاه را کدارد ح مستمران یه آب جرکر باشد مادام کمتر از کاگر 

 شود.ینجاست نجس نم

ر دهد، ییآب آن را تغ یمزها یا رنگ یزد و بو یدر چاه بر یاگر نجاست - 25مساله 

جوشد یه از چاه مک یه با آبکشود یم کپا ین برود، موقعیر آب چاه از بییچنانچه تغ

 مخلوط گردد.

 

 هاآباحکام 

ند، وضو و کینم کز نجس را پایآن گفته شد، چ یه معنکآب مضاف  - 36مساله 

 شود.یبرسد نجس م نجاست به آب مضاف یااگر ذره .غسل هم با آن باطل است

شود، مگر در سه یند نجس مکمالقات  یز نجسیآب مضاف با چ هرگاه - 37مساله  

 یدست نجس یگالب را از گالبدان رو مثالًزد، ین برییاز باال به پا کهیناصورت: اوّل: 

مانند فواره با فشار  کهاینشود. دوّم: یه در گالبدان است نجس نمک ییهاگالبم، یزیبر

رده نجس که با نجس مالقات کز تنها آن قسمت ین صورت نین به باال رود در اییاز پا

رده، مثل کن تیند نجاست به آن سرایه بگوکاد باشد یز قدریبه کهآنشود. سوّم: یم

 یلولها یفتد یاز آن ب یااز آب مضاف باشد و نجس در گوشه یاستخر بزرگ کهاین

ه نجس یموارد، بق گونهیناند، در کآن مالقات  طرفیکاز نفت باشد و نجس با  یطوالن

 شود.ینم

گر آب یه دکمخلوط شود  یا جاریر کبا آب  یاگر آب مضاف نجس، طور - 38مساله 

 .شودیم کند، پاینگومضاف به آن 

ا نه، مثل آب مطلق است، یست مضاف شده یه مطلق بوده و معلوم نک یآب - 39مساله 

ه مضاف ک یو آب .ح استیند، وضو و غسل هم با آن صحکیم کز نجس را پایچ یعنی
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 کز نجس را پایچ یعنیا نه، مثل آب مضاف است، یست مطلق شده یبوده و معلوم ن

 .غسل هم با آن باطل استند، وضو و کینم

 یمزها یا رنگ ین نجاست، مثل خون و بول به آن برسد و بو یه عک یآب - 40مساله 

 .شودیباشد نجس م یا جاریر ک اگرچهر دهد، ییآن را تغ

 یمزها یا رنگ یخته و بو ین نجاست مثل خون و بول در آن ریه عک یآب - 41مساله 

ا باد، یا باران بر آن به بارد، یمتصل شود،  یا جاریر کر داده، چنانچه به ییآن را تغ

ر ییشود و تغ یدن از ناودان در آن جاریا آب باران در موقع باریزد، یباران را در آن بر

 شود.یم کن ببرد پایرا از ب آن

قابل ه ک ییزهای، و در چفروبرند یا جاریر کز نجس را در آب یاگر چ - 42مساله 

ه کت دهند کا در داخل آب حریفشار،  یفشار دادن است مانند فرش و لباس، طور

شود، یم کاول پا یدفعهه در کباشد  ییزهایآب داخل آن خارج شود چنانچه از چ

د یه باکباشد  ییزهایاست و اگر از چ کزد پایریرون آوردن، از آن میه بعد از بک یآب

زد، یریدوم از آن م یدفعهه بعد از ک یشود، آب کتا پا فروبرندآن را در آب  دومرتبه

 .باشدیم کپا

ه ک یاست. و آب کا نه، پایست نجس شده یبوده و معلوم ن که پاک یآب - 43مساله 

 ا نه، نجس است.ی شدهپاکست ینجس بوده و معلوم ن

نجس و خوردن آن حرام است؛ ولی  کسگ و خو یخوردهیمن - 44مساله 

، گوشتحراموانات یح خوردهیمنانسان، اگرچه اهل کتاب هم نباشد ونیز  یخوردهیمن

 .باشدیروه مکو خوردن آن م کپا

 احکام تخلی
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ه ک یسانکگر، عورت خود را از یو مواقع د یواجب است انسان وقت تخل - 45مساله 

ز و یمم ییوانهداز  چنینهممثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و  اگرچهلفند، کم

ست ین شوهر الزمزن و  یفهمند، به پوشاند؛ ولیه خوب و بد را مکز یمم یهابچه

 گر به پوشانند.یدیکعورت خود را از 

رو به قبله و پشت  نهیم و سکش یعنیبدن،  ید طرف جلویبا یموقع تخلّ - 46مساله 

 قبله نباشد؛ ولی رو به قبله یا پشت به قبله بودن حرام نیست.به 

رِ مخرج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله بودن یدر موقع تطه - 47مساله 

ن حال نیز، رو ید، در ایرون آیاگر در موقع استبراء، بول از مخرج ب یندارد، ول یالکاش

هر فعل حرامی نیاز به دلیل شرعی دارد.  .به قبله و پشت به قبله بودن حرام نیست

 هیچ دلیلی برای حرمت تخلی رو به قبله یا پشت به قبله وجود ندارد.

با غائط،  کهآن :اول :شودیم کدر سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پا - 48مساله 

از خارج به مخرج  ینجاست کهآن :دوم .رون آمده باشدیمثل خون ب یگرینجاست د

 .شتر از مقدار معمول آلوده شده باشدیاطراف مخرج ب کهآن :ه باشد. سومدیغائط رس

ه بعداً گفته ک یا به دستوریشود مخرج را با آب شست و ین سه صورت میر ایو در غ

 .شستن با آب بهتر است اگرچهرد، ک کپا هایناشود با پارچه و سنگ و مانند یم

خارجی  یدر کشورهاکسانی که  شود؛یم کر آب پایمخرج بول هم با غ - 49مساله 

با  توانندیمتوالت همراه آب وجود ندارد؛  معموالً کشورها  در آنکه  کنندیمزندگی 

 خود را اندشدهقرار دادهغایط  کاغذی که برای تمیز کردن مخرج بول و یهادستمال

 با گرفتن وضو نماز بخوانند. و بعدتمیز کنند 

نند، کغائط را از مخرج برطرف  هاینالوخ و مانند کبا سنگ و  هرگاه - 50مساله 

 یزیندارد و چنانچه چ ینماز خواندن مانع یتأمّل است ول محلشدنش  کپا اگرچه

 ال ندارد.کو لزوجت محل، اش کوچک یهاشود و ذرّهیهم به آن برسد نجس نم
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ه با اطراف کنند، بلک کا سه پارچه مخرج را پایست با سه سنگ یالزم ن - 51مساله 

هم غائط برطرف شد  مرتبهیکه اگر با کاست؛ بل یافکپارچه هم  یکا یسنگ  یک

را  یطو غامخرج بول  توانیمنیز  هاینا و مانندن یند. با استخوان و سرگکیت میفاک

ه اسم خدا بر ک یاغذکالزم است، مانند  هاآنه احترام ک ییزهایپاک نمود؛ ولی با چ

 .، جایز نیست محل را پاک کندشدهنوشتهآن 

شود و به یردن از انسان خارج مک یبعد از مالعبه و باز یه گاهک یآب - 52مساله 

د و به آن یآیرون میب یبعد از من یه گاهک یز آبیو ن است کند پایگویم - یمَذ -آن

 -یوَد –د و به آن یآیرون میبعد از بول ب یه گاهک یشود و آبیگفته م - یوَذ –

است. چنانچه انسان بعد از بول استبراء  کده باشد پایاگر بول به آن نرس ندیگویم

، به تجربه هاینااز  یکیا یه بول است کند ک کاز او خارج شود و ش یند و بعد آبک

اطمینان داشته  کهآنثابت شده است که بول است، لذا تطهیر دوباره الزم است، مگر 

 است. –ودی  –باشد که 

ه کد یرون آیاز او ب یا نه، و رطوبتیرده کند استبراء ک کاگر انسان ش - 53مساله 

 یشود، ولیو چنانچه وضو گرفته باشد باطل م .باشدیا نه، نجس میاست  کنداند پا

ه نداند کد یرون آیاز او ب یا نه، و رطوبتیرده درست بوده که ک یند استبرائک کاگر ش

 .ندکیباشد؛ وضو را هم باطل نمیم کا نه، پایاست  کپا

است  کند پاک کند و شیبب یست و اگر رطوبتیزن استبراء از بول ن یبرا - 54مساله 

 .ندکیباطل نمباشد، وضو و غسل او را هم یم کا نه، پای

 و مطهراتنجاسات 

نجاسات، شش چیز است: اول: بول؛ دوم: غایط؛ سوم: منی؛ چهارم: خون؛  – 55مساله 

 پنجم: مردار؛ ششم: بزاق سگ.
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، مورد اختالف هستند. اندکردهعملیه بیان  یهارسالهاما سایر نجاساتی را که فقها در 

به  هاآنالعین بودن  اما نجساقوا این است که آب دهن سگ و خوک، نجس است؛ 

باعث نجس شدن دست شود، فاقد دلیل معتبر است.  هاآننحوی که دست زدن به 

اکثر  موردقبولکتابی پاک است. قاعده طهارت ذاتی انسان  یرو غکافر، اعم از کتابی 

 هر نظر ازصرفقرآن مطلق انسان ونوغ انسان را  کهآن مضافاً. باشدیمفقهای مبرز 

 اشرف موجودات و خلیفه خدا در زمین و و داندیمای، دارای کرامت  و عقیدهدین 

: لقد کرمنا بنی آدم. گویدیم. قرآن با صراحت بسیار کندیممخلوقات هستی معرفی 

چه غیر مسلمان. همچنان شراب  منظور از بنی آدم، مطلق انسان است؛ چه مسلمان و

خوار، اما، عرق شتر نجاست . وباشدیمحرام  هاآنو فقاع، پاک هستند اگرچه نوشیدن 

یک مورد هم  یشاید حت در تمام جهان، مورد ابتال نیست و در زمان ما و کهاینبا 

 تحقق عینی نداشته باشد؛ مع ذلک، دلیلی بر نجاستش وجود ندارد.

عملیه پوشیده نیست که اکثر  یهارسالهخصوص خوانندگان هب بر اهل تحقیق و

تا  30حدود  و باشندیمعملیه، محصول تصورات فقها  یهارسالهفتواهای مذکور در 

 در صد این فتواها فاقد دلیل معتبر هستند. 60

 غایط بول و

ه که خون جهنده دارد ک یوان حرام گوشتیبول و غائط انسان و هر ح - 56مساله 

وانات یح یفضله یند، نجس است، ولکیاگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن م

 .است که گوشت ندارند پاکمثل پشه و مگس  کوچک

 پرندگان حرام گوشت، پاک است. یفضله - 57مساله 

است بول و غائط  چنینهمو  خوار، پاک استوان نجاستیبول و غائط ح - 58مساله 

ه استخوان ک ینموده و گوسفند یکیبا آن نزد یعنیرده، ک یه انسان آن را وطک یوانیح

 م شده است.ک، محکر خویاز خوردن ش آن
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 منی

ه خون جهنده دارد نجس ک یر حرام گوشتکوان مذیمرد و هر ح یمن - 59مساله 

 است.

 مردار

 دارد، نجس است.ه خون جهنده ک یوانیمردار ح - 60مساله 

 است. که روح ندارد مانند پشم و مو و ناخن پاکمردار  یاجزا - 61مساله 

ه زنده ک یه خون جهنده دارد و در حالک یوانیا حیاگر از بدن انسان  - 62مساله 

 .نند، نجس استکه روح دارد جدا کرا  یگریز دیا چیاست گوشت 

آن سفت  ید، اگر پوست رویآیرون میم مرغ مرده بکه از شک یمرغتخم – 63مساله 

 .دیشکد آب یظاهر آن را با یاست، ول کپا شده باشد

 دارویی مواد غذایی و

آورند، یم یر اسالمیغ یشورهاکه از ک ییر غذایو غ ییغذا تمام مواد – 64مساله 

س و پارچه و عطر و کر وگوشت و انواع داروها و صابون و وایره و روغن و پنکمانند 

 .است کنداشته باشد، پا هاآنن به نجس بودن یقی، اگر انسان هایناامثال 

است، و  که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک یه و چرمیگوشت و پ - 65مساله 

غیر اسالمی وارد  یکشورهایا از  دست کافر گرفته شده باشد و است اگر از چنینهم

انسان یقین داشته باشد که از حیوان حرام گوشت تهیه شده  کهآنشده باشد؛ مگر 

 است.

 خون
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ه اگر رگ ک یوانیح یعنیه خون جهنده دارد، ک یوانیخون انسان و هر ح - 66مساله 

 یه مانند ماهک یوانیند، نجس است؛ پس خون حکیآن را ببرند خون از آن جستن م

 .باشدیم کو پشه خون جهنده ندارد، پا

شند و کن شده بیه در شرع معک یوان حالل گوشت را به دستوریاگر ح - 67مساله 

اگر  یاست؛ ول کماند، پایه در بدنش مک ید، خونیرون آیب خون آن به مقدار معمول

بوده خون به  یبلند یوان در جایسر ح کهاین یواسطها به یدن یشکبه علت نفس 

 وان برگردد، آن خون نجس است.یبدن ح

د یاط واجب بایبه احت یست؛ ولیباشد نجس نیمرغ مه در تخمک یخون - 68مساله 

 از خوردن آن اجتناب شود.

ر را یشود نجس است و شیده میر دیدن شیموقع دوش یه گاهک یخون - 69مساله 

 .ندکینجس م

مخلوط شدن با آب  یواسطهد، اگر به یآیم هادندان یه از الک یخون - 70مساله 

 ال ندارد.کن صورت اشیاست و فرو بردن آب دهان در ا کن برود، پایدهان از ب

رد، اگر یمیر پوست میا زیر ناخن یده شدن، زیوبک یواسطهه به ک یخون – 71مساله 

ه کند، مادام یاست واگر به آن خون بگو کند، پایگر به آن خون نگویه دکشود  یطور

گاه سوراخ شود ال ندارد، اما هرکوضو و غسل و نماز اش یر پوست و ناخن است برایز

اد دارد یرون آورند و اگر زحمت زید آن را بیندارد با یاالعادهاگر ضرر و زحمت فوق

پارچه  یآن بگذارد و رو یرو یاوضو و غسل اطراف آن را شست و پارچه ید برایبا

 شد.کب تر دست

 خوک سگ و
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 یزندگ کیه در خشک کیمشهور فقهای شیعه معتقدند که سگ و خو - 72مساله 

سگ  ینجس است؛ ول هاآن یهارطوبتمو و استخوان و پنجه و ناخن و  ینند حتّکیم

به شرح  خوک، نجس العین هستند و است. این فتوا که سگ و کپا ییایدر کو خو

فاقد دلیل معتبر است. تنها دلیلی که وجود دارد حرمت خوردن  باشندیمباال نجس 

 .باشدیمنجاست آب دهن سگ  گوشت خوک و

 یریگا از جفتیمتولّد گردد،  کسگ و خو یعنین دو، یه از اک یوانیح - 73مساله 

 است. کند پاینگو کمتولّد شود و به آن سگ و خو یگریوان دین دو با حیاز ا یکی

 کافر

ر خدا است، که منک یسک یعنیافر ک)مشهور فقهای شیعه معتقدند که:  - 74مساله 

 اهللاء محمّد بن عبدیحضرت خاتم االنب یغمبریا پیدهد، یقرار م یکخدا شر یا برای

از  یکیاست اگر در  چنینهمه و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است، و یعل اهللیصل

ه مثل نماز و کرا  یزیچ یعنین ید یه ضرورک یسکز یو ن .داشته باشد کش هاینا

ن ید یز ضروریر شود چنانچه بداند آن چکدانند منین اسالم میروزه مسلمانان جزء د

و اگر نداند  باشدیا نبوّت، نجس مید یا توحیار خدا کز برگردد به انیار آن چکاست و ان

 یهاآموزه؛ ولی این فتواها بر خالف .سیرد، گرچه الزم نکد از او اجتناب یاطاً بایاحت

 یات منسوب به امامان شیعه است.صرفا متکی به روا قرآنی و

 :اندیحصحاین فتواها به دالیل ذیل نا

بر خالف آیات قرآن کریم است. تمام آیات قرآن بیانگر عظمت، کرامت،  کهآن اول

طبیعتا گل سر  و ذاتاًاشرفیت انسان است. چگونه ممکن است موجودی که  خالفت و

مظهر خالق متعال در پهنه گیتی است نجس باشد! تنها آیتی  و باشدیمسبد هستی 

یعنی دارای خبث باطن یا انحراف جیم،  نجس( با فتح نون و)از قرآن، گروه مشرکان را 
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عقیده دانسته است. منظور از مشرکان هم کفار قریش بودند که با پیامبر دشمنی 

 داشتند.

 درباره نجاست کفار، دارای اختالف و ع()اهل بیت  ائمهروایات رسیده از  کهآندوم 

 .دانندیمبنا بر اقوا ترجیح با روایاتیست که کفار را پاک  تعارض هستند و

 ؛ قاعده طهارت ذاتی انسان است. یعنی انسان بما هو انسان، صرف نظر از دین وسوم

گونه خدا متعالی و طهارت ذاتی است. موجود عالی و اشرفیت و آیینش دارای کرامت و

 است.

 روازاینهمه فقهای عظام عقیده دارند که خداوند طبیعت را پاک آفریده است.  ؛چهارم

، نجس باشند؛ معنایش این گیرندیمرا دربر همه انسان ها یباًتقر کهنااگر غیر مسلمان

هو  است که خداوند طبیت را نجس آفریده است. هذا تناقض بین فی افکار العلما و

 .قطعاًباطل 

 .شودینمیا انکار همه دین باعث نجاست انسان  انکار ضروری دین - 75مساله 

غیر کتابی، خدا پرست یا بت پرست، غالت،  ، اعم از کتابی وهاانسانتمام  – 76مساله 

معاشرت با مطلق انسان  همه پاکند و منکر خدا، همه و نواصب، بی خدا و خوارج و

 حالل است. جایز و

ند، مسلمان کافر و اگر اظهار اسالم کند، کفر کز اگر اظهار یطفل مم - 77مساله 

رده و نه اظهار اسالم، چنانچه کفر که نه اظهار ک یزیز و طفل ممیر ممیو طفل غ .است

افر باشند، آن بچّه هم کافر است؛ ولی ک یو یکنزد یجدّهز جدّ و یپدر و مادر و ن

 .است کاز آنان مسلمان باشد، بچّه پا یکینجس نیست و اگر 
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سایر احکام  باشد ویم کپا ا نهیست مسلمان است یه معلوم نک یسک - 78مساله 

رد و در قبرستان مسلمانان یتواند زن مسلمان بگی. مشودیماسالمی هم بر او جاری 

 .دفن شود

 النبی واالیمهسب 

ا یه و آله و سلم یعل اهلل یامبر صلیا پیپناه بر خدا به خدا  یسکهر گاه  - 79مساله 

د یها السالم دشنام و ناسزا گویا فاطمه زهرا علیهم السالم ین علیمعصوم یائمّهاز  یکی

 بعض حاالت ممکن است کافرباشد؛ ولی نجس نیست. ا عداوت داشته باشد دری

مرتدّ؛ یعنی کسی که دین اسالم را ترک نموده باشد، پاک است. یعنی  - 80مساله 

 .شودینمارتداد باعث نجاست انسان 

نند کهم السالم غلوّ یر امامان علیه السالم و سایعل یه در حقّ علک یسانک - 81مساله 

قائل باشند  هاآن یبرا ییا صفات مخصوص خدایآن بزرگواران را خدا بدانند  یعنی

 .باشندینمافرند؛ ولی نجس ک

 یند در عالم هستیگویم یعنیده به وحدت وجود دارند یه عقک یسانک - 82مساله 

 یسانکن خدا هستند، و یموجودات ع یهمهست و آن خدا است و یش نیوجود ب یک

ا خدا را یشده،  یکیرده، و با آن کحلول  یگریا موجود دیمعتقدند خدا در انسان  که

 .باشندیمجسم بدانند، کافر نیستند؛ بلکه دارای نظریه فلسفی خاص 

 فقاع شراب و

 کهایناعم از  ند،کیه انسان را مست مک یزیمشروبات الکلی و هر چ – 83مساله 

 هرویین، پاک است. مانند حشیش و مایع باشند مانند آبجو یا جامد
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به  هایناو مانند  یز و صندلیردن درب و مکرنگ  یه براک یل صنعتکال - 84مساله 

 یزیاگر انسان نداند از چ رودیمیا الکلی که برای تهیه مشروبات به کار  برند ویار مک

پاک  از اشیای طبیعی و معموالًالکل  .باشدیم کاند، پاردهکه نجس است درست ک

 و شودیم، به وسیله ماشین آالت صنعتی گرفته هایناامثال  مانند کاه، چوب، ذرت و

 دلیلی بر نجاستش نیست. بدیهی است مست کنندگی ربطی به نجاست ندارد.

 کدارد پا یباشد و مصارف طبیل خالص مکه الک ید و طبیل سفکال - 85مساله 

 یز درمانکل است و در مراکه از مشتقات الکگر یننده دککمواد پا چنینهم باشد.یم

باشد یل مکه مشتمل بر الکز یگر نید یلن و مواد صنعتکاد .باشدیم کاربرد دارد پاک

 است. کپا

ست ینجس ن ید، حرام، ولیایخود جوش ب یاگر انگور و آب انگور به خود - 86مساله 

 .ستینجس ن ید خوردنش حرام است ولیایپختن جوش ب یواسطهو اگر به 

 هاآنو خوردن  کند، پایایاگر جوش ب هاآنشمش و آب کز و یخرما و مو - 87مساله 

 حالل است.

ند پاک است؛ ولی یگویو به آن آبجو م شودیه از جو گرفته مکفقّاع  - 88مساله 

رند و به آن ماء یگیب از جو میه به دستور طبک ینوشیدنش حرام است. همچنان آب

 ند هم پاک وهم نوشیدنش حالل است.یگویم ر،یالشّع

 از حرام جنبعرق 

ا بعد از آن، ید یرون آیاست چه در حال جماع ب کعرق جنب از حرام پا - 89مساله 

ا یوانات یردن با حک یکیو نزد یا از وطیا از لواط یا از زن، از زنا باشد یاز مرد باشد 

 نماز نخواند. آلوده به آن یا بدن ن بهتر است با لباسکاستمناء؛ ول

 نجاستخوارعرق شتر 
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ه به خوردن نجاست انسان عادت ک یوانیخوار و هر حعرق شتر نجاست - 90مساله 

 بهتر است با آن نماز نخواند. یاست، ول کپا اگرچهرده، ک

 

 راه ثابت شدن نجاست

ند کن یقیخود انسان  کهآن :اول :شودیز از سه راه ثابت مینجاست هر چ - 91مساله 

ست از آن ینجس است الزم ن یزینجس است، و اگر گمان داشته باشد چ یزیچ

 یه مردمان الابالک ییهاخانه و مهمان خانهن غذا خوردن در قهوهید. بنا بر ایاجتناب نما

خورند، اگر انسان یغذا م هاآننند در کیرا مراعات نم یو نجس کیه پاک یسانکو 

 کهآن :ال ندارد. دومکاند نجس است اشآورده او یه براکرا  یین نداشته باشد غذایقی

ا یهمسر انسان  الً ز نجس است، مثید آن چیار او است بگویدر اخت یزیه چک یسک

باشد. سوم: یار او است نجس میه در اختک یگریز دیا چید ظرف یلفت بگوکا یر کنو

 یزید چینفر عادل هم بگو یکز اگر یو ن نجس است یزیند چیدو مرد عادل بگو کهآن

 رد.کز اجتناب ید از آن چیاط واجب بایبر احتنجس است، بنا

را نداند،  یزیبودن چ کندانستن مسأله، نجس بودن و پا یواسطههباگر  - 92مساله 

 کهایناگر با  ید مسأله را بپرسد، ولیا نه، بایاست  کنداند عرق جنب از حرام پا الً مث

ز خون یند آن چک کش الًا نه، مثیاست  کند پاک کرا ش یزیداند، چیمسأله را م

 باشد.یم کا خون انسان، پایه خون پشه است کا نداند یا نه، یاست 

 کز پایا نه، نجس است، و چیشده  کدارد پا که انسان شک یز نجسیچ - 93مساله 

بودن  کا پایاست. و اگر هم بتواند نجس بودن  کا نه، پایند نجس شده ک کرا اگر ش

 ند.ک یست وارسیآن را بفهمد الزم ن
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استفاده  هاآن یه از هر دوک یا دو لباسیاز دو ظرف  یکیاگر بداند  - 94مساله 

داند ینم الً اگر مث یند؛ ولکد از هر دو اجتناب یدام است، باکند نجس شده و نداند کیم

باشد، یم یگریه از تصرّف او خارج بوده و مال دک یا لباسیلباس خودش نجس شده 

 .دیست از لباس خودش اجتناب نمایالزم ن

 توجهن خود در طهارت و نجاست یقید به علم و ینبا یافراد وسواس - 95مساله 

دا یا نجاست پین به طهارت یقیدر چه مورد  ینند افراد معمولید ببیه باکنند، بلک

 ییاعتناین راه، بیوسواس بهتر کتر ینند، و براکب عمل ینند و به همان ترتکیم

 است.

ست، ین یادهیار پسندکطهارت و نجاست از نظر شرع،  یمسألهاط بیش از حد در یاحت

 .ال داردکه اگر سبب وسواس گردد، اشکبل

 راه نجس شدن اشیا

تر  یبه طور هاآناز  یکیا یز نجس برسد و هر دو یبه چ کز پایاگر چ - 96مساله 

م ک قدریبه یو اگر تر شود.ینجس م کز پایبرسد، چ یگریبه د یکی یتر کهباشد 

 شود.یبوده نجس نم که پاک یزینرسد، چ یگریه به دکباشد 

 کیز پایدام نجس است اگر چکو  کدام پاکداند یه انسان نمک یزیدو چ - 97مساله 

 شود.یاز آنها برسد، نجس نم یکیبا رطوبت به 

ه ک یاگر رطوبت داشته باشد هر قسمت هاینان و پارچه و مانند یزم - 98مساله 

است  چنینهمو  است کگر آن پاید یشود و جاهاینجاست به آن برسد، نجس م

 .هایناار و خربزه و مانند یخ
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از ، بیش هاآنتشخیص  نجاست و طهارت و مسائلتذکر این نکته شاید بد نباشد که 

 مذهبی باشند، امور عرفی هستند. امور فقهی و کهآن

نقطه از آن نجس شد،  یکه کن یره و روغن روان باشد همیهر گاه ش - 99مساله 

ند، کت یسرا ییبه جا ییه از جاک یاما اگر روان نباشد، به طور؛ شودیتمام آن نجس م

 .ختیتوان آن را برداشت و دور ریفقط محلّ مالقات نجس است و م

از آن  یاظ باشد و نقطهید، هر گاه غلیآیا گلو می ینیه از بک یاخالط - 100مساله 

 .شودیخون داشته باشد همان نقطه نجس است، و اگر روان باشد همه نجس م

ن نجس بگذارند چنانچه یزم یه ته آن سوراخ است روکرا  یااگر آفتابه - 101مساله 

ه با آب داخل آفتابه مخلوط شود، آب آفتابه نجس کر آن جمع گردد یز یآب طور

شود  یا جارین فرو رود یشود در زمیر آفتابه خارج میه از زک یاگر آب یشود؛ ولیم

 .شودیتابه نجس نمه با آب داخل آن مخلوط نشود، آب آفک یبه نحو

ه بعد از ک یداخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورت یزیاگر چ - 102مساله 

ا آب آن در یاست، پس اگر اسباب اماله  کرون آمدن، آلوده به نجاست نباشد پایب

رون یدر بدن فرو رود و بعد از ب هایناسوزن و چاقو و مانند  ایمخرج غائط وارد شود، 

 ست.یآمدن، به نجاست آلوده نباشد نجس ن

 

 احکام نجاسات

از روی عمد، حرام است، و اگر نجس  ردن خط و ورق قرآنکنجس  - 103مساله 

 .شندکد فوراً آن را آب بیشود با

اگر بی احترامی  ن نجس، مانند خون و مرداریع یگذاشتن قرآن رو - 104مساله 

 باشد.یآن واجب م یو برداشتن قرآن از رو د، حرام استوبش
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آیت یا یک جمله کامل باشد،  یک اگرچهب نجس، کنوشتن قرآن با مر - 105مساله 

 یک جمله کامل معنادار باشد حرام نیست. کمتر از اگرحرام است؛ و 

چنانچه  یکتابی جایز است؛ ولغیر افر، اعم از کتابی وکدادن قرآن به  - 106مساله 

ن باشد، دادن قرآن به یق و مطالعه در دیا داشتن قرآن تحقیمقصود از دادن قرآن و 

 چنین شخصی مستحب است.

ه اسم ک یاغذکه احترام آن الزم است مثل ک یزیا چیاگر ورق قرآن  - 107مساله 

رون یفتد بیه و آله و سلم، بر آن نوشته شده، در مستراح بیعل اهلل یغمبر صلیا پیخدا 

د مقداری ین نباشد باکرون آوردن آن ممیواجب است و اگر ب دن آنیشکآوردن و آب 

اگر مستراح قدیمی  مسیر فاضالب ببرد و آب در مستراح بیندازند تا آن ورق را در

، رفتن به از آنباشد، مقداری خاک بر مستراح بیندازد که آن ورق را بپوشاند. بعد 

 دن تربت در مستراح، مستلزم هیچ نوع عملیاتی نیست.مستراح اشکالی ندارد؛ اما افتا

ن نجس یدن عیز خورانیز نجس، حرام است و نیدن چیخوردن و آشام - 108مساله 

 باشد.ییا ضرر داشته باشد حرام م برای مداوا نباشد و هک یبه اطفال در صورت

د اگر یشکشود آن را آب یه مک یز نجسیه دادن چیفروختن و عار - 109مساله 

ه یه عارکچنانچه انسان بداند  یال ندارد، ولکند اشینجس بودن آن را به طرف نگو

د نجاستش را ینند باکیاستعمال م دنیدار، آن را در خوردن و آشامیرنده و خریگ

 ند.یبگو

ا با لباس نجس نماز یخورد یرا م یز نجسیچ یسکند یاگر انسان بب - 110مساله 

 د.یست به او بگویند، الزم نخوایم

د به ین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بایاگر صاحب خانه در ب - 111مساله 

 گران خبر دهد.یست به دیبفهمد، الزم ن هامهماناز  یکید، اما اگر یمهمانان بگو
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 هاکنندهیا پاک  مطهرات

آب؛  :اول :ندیرا مطهّرات گو هاآنند و کیم کز، نجاست را پایهفت چ – 112مساله 

برطرف  ت؛ هفتم:یتبع انتقال؛ ششم: :استحاله؛ پنجم :آفتاب؛ چهارم :ن؛ سومیزم :دوم

ل در مسائل یبه طور تفص هایناام کاح غائب شدن مسلمان. ن نجاست؛ هشتم:یشدن ع

 .شودینده گفته میآ

 آب -اول 

مطلق باشد.  کهآنند: اول: کیم کز نجس را پایآب، با چهار شرط، چ – 113مساله 

ند، آب مضاف نشود و بو یشویز نجس را میچ یوقت کهآنباشد. سوم:  کپا کهآندوم: 

ن یز نجس، عیدن چیشکبعد از آب  کهآنرد. چهارم: ینجاست هم نگ یمزها یا رنگ ی

 در آن نباشد. نجاست

 یر و جارکه در کد سه مرتبه شست، بلیل بایظرف نجس را با آب قل - 114مساله 

اط سه مرتبه است. این درصورتی است که مانند سابق تنها با آب بشوید؛ ولی یهم احت

 یاگر مانند زمان حال با مواد شوینده بشوید دیگر یک بار وسه بار مطرح نیست. ظرف

گری را خورده، اگر با آب همراه یز روان دیا چیا از آن ظرف آب یده، یسیه سگ لکرا 

 بشوید، الزم نیست که خاک مالی کند.مواد شوینده 

ه سگ دهن زده، تنگ باشد و نشود آن را به نحوی ک یظرف یدهانهاگر  - 115مساله 

چد و به توسط آن، یبه پ یرا به چوب یاکهنهد ین است باکچنانچه مم عادی شست؛

آب ومایع شوینده را در داخل ظرف بمالد وآب بکشد، کافی است. حتا اگر به وسیله 

. شودیمماشین ظرفشویی ازآب داغ ومواد شوینده استفاده کند، آن ظرف پاک 

مجبور بودند برای  روازاینصدر اسالم، مواد شوینده در اختیار نداشتند،  یهاعرب
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با وجود مواد  ف، از خاک مالیدن استفاده کنند؛ ولی امروزاطمینان از پاک شدن ظر

شوینده، دیگر الزم نیست که از خاک استفاده شود؛ بخصوص اگر ظرفی که سگ 

 .شودینملیسیده چرب باشد با خاک مالی پاک 

د سه مرتبه یل بایبخورد، با آب قل یز روانیاز آن، چ که خوکرا  یظرف - 116مساله 

اگر با مواد شوینده شسته شود،  و د شستیز سه مرتبه باین یر و جارکشست و در 

 یک مرتبه کافی است.

. انواع شودینمظرف، لباس، فرش وهیچ چیز دیگری با شراب، نجس  - 117مساله 

حرام است. حرمت نوشیدن به معنای  هاآنفقاع پاک هستند؛ اگرچه نوشیدن  شراب و

 نیست. هاآننجاست 

ا آب نجس در آن فرو رفته اگر یه از گِل نجس ساخته شده و ک یاوزهک - 118مساله 

 .شودیمنفوذ کند، پاک  در آنبه حدی که آب  بگذارند یا جاریر کدر آب 

ل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن یمثل پات یاگر ظرف بزرگ - 119مساله 

است اگرآن را طبق معمول با  چنینهمو  شودیم کنند پاک ینند و خالکرا از آب پر 

 دیگر تشریفات سه بار و و شودیمتخلیه کنند، پاک  مواد شوینده بشویند و آب و

شخص مکلف  طهارت جنبه عرفی دارد و مسائلشستن الزم نیست. البته اکثر  چندبار

 شود که پاک شده است. مطمئنخودش باید 

ه به بول نجس شده است، اگر طبق معمول، جاهای را که بول ک یتنور - 120مساله 

 .کندیمغیر بول هم شستند عادی کفایت  در و شودیمرسیده بشویند پاک 

مرتبه در آب  یکن نجاست، یردن عکز نجس را بعد از برطرف یاگر چ - 121مساله 

 والزم است که فرش و شودیمبه اصطالح آب بکشند پاک  و فرو برند یا جاریر ک

 ه آب داخل آن خارج شود.کت دهند کا حریفشار  یرا طور هالباس ومانند این
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 فرو برند، و یا جاریر که با نخ بافته شده، در آب کر نجس را یاگر حص - 122مساله 

 شود.یم کن نجاست، پاییا زیرآب لوله کشی بگیرند بعد از برطرف شدن ع

آب  ییلهوسنجس شود به هاینااگر ظاهر گندم، برنج، صابون و مانند  - 123مساله 

نجس شود با آب  هاآنشود و اگر باطن یم کپا یر و جارکا فرو بردن در آب یل یقل

ا یر کدر  کهاینشود، مگر ینم کپا هاآنباطن  یشود، ولیم کپا هاآنل ظاهر یقل

ه کاز باطن  ییآب به هر جا یعنیند، که آب به باطن آنها نفوذ کبماند  قدریبه یجار

 ده بود، برسد.ین دارد نجاست به آنجا رسیقی

 .شودینم کنند پاکن نجاست را از آن برطرف نینجس تا عز یهر چ - 124مساله  

پس اگر خون را از لباس  ال ندارد.کا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشیاگر بو  یول

باشد، اما چنانچه یم کشند و رنگ خون در آن بماند، پاکنند و لباس را آب بکبرطرف 

ز ینجاست در آن چ یهاه ذرّهکا احتمال دهند ینند کن یقی ا رنگیبو  یواسطهبه 

 .مانده، نجس است

شود یم کنند بدن پاکبرطرف  یا جاریر کاگر نجاست بدن را در آب  - 125مساله 

 .ستیرون آمدن و دوباره در آب رفتن الزم نیو ب

ن یه عکند ک کشده و بعد ش کند پاکن یقیشد و کرا آب ب یزیاگر چ - 126مساله 

ردن کدن متوجّه برطرف یشکموقع آب  ا نه، چنانچهیرده کنجاست را از آن برطرف 

ن نجاست نبوده یردن عکو اگر متوجّه برطرف  است کز پاین نجاست بوده آن چیع

 شد.کباب احتیاط آب ب از دوباره آن را

 کل پایشود اگر نجس شود، با آب قلینم یآن جار یه آب روک ینیزم - 127مساله 

زند از یریآن م یه روک یگ باشد چون آبیا ریآن شن  یه روک ینیزم یگردد؛ ولینم

 هایگرر یشود، اما زیم کل پایرود با آب قلیگ فرو میآن جدا شده و در شن و ر

 .ماندینجس م



        52ی عملیه توضیح المسائل قرآنیرساله            

 

رود یه آب در آن فرو نمک ین سختین سنگ فرش و آجر فرش و زمیزم - 128مساله 

ه کزند یآن بر یآب رو قدریبهد یبا یگردد ولیم کل، پایاگر نجس شود با آب قل

ن یزم یهمهرون رود یب یاند از سوراخختهیآن ر یه روک یو چنانچه آب شود یجار

 کپا یماند و برایشود نجس میجمع م هاآبه ک ییرون نرود جایشود و اگر بیم کپا

اورند و یرون بیآب را به آب در آن جمع شود، بعد کنند کب ید گودالیشدن آن جا با

 نند.کپر  کپا کگودال را با خا

 کر هم پاکمتر از کسنگ و مانند آن نجس شود، با آب  کاگر ظاهر نم - 129مساله 

 شود.یم
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 زمین –دوم 

 ند:کیم کفش نجس را پاکف پا و ته کن با سه شرط، یزم - 130مساله  

 باشد. کن پایزم کهآن: اول 

 باشد. کخش کهآن: دوّم

ه نجس شده در ک یا متنجس مثل گِلین نجس مثل خون و بول، یاگر ع کهآن: سوم 

راه  از برطرف شود. نیدن پا به زمیا مالیراه رفتن  یواسطهفش باشد به کف پا و ته ک

 شود.ینم کفش نجس، پاکف پا و ته کر و سبزه، یفرش و حص یرفتن رو

شتر راه یا بیفش، بهتر است پانزده قدم کف پا و ته کشدن  کپا یبرا – 131مساله 

 .برطرف شود ن نجاستیدن پا به زمیا مالیمتر از پانزده قدم کبه  اگرچهبروند، 

او نجس شود،  یا زانویرود، اگر دست یه با دست و زانو راه مک یسک - 132مساله 

ان یو نعل چهارپا یمصنوع یاست ته عصا و ته پا چنینهمو  .گرددیم کبا راه رفتن پا

 .هایناو مانند  یل و گاریو چرخ اتومب

فش بماند کا ته یف پا کا رنگ نجاست در یاگر بعد از راه رفتن بو  - 133مساله 

 .ال داردکه معلوم باشد اشک کوچک یهاذرّه یال ندارد، ولکاش

 آفتاب -سوم 

ه مانند درب و پنجره در ک ییزهایساختمان و چن و یآفتاب، زم - 134مساله 

 ند:کیم کشرط پا ار برده شده، با پنجکساختمان به 

به آن برسد تر شود؛ پس  یگریز دیه اگر چکتر باشد  یز نجس به طوریچ کهآن :اول

 .ندک کنند تا آفتاب خشکآن را تر  یالهید به وسیباشد با کاگر خش
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برطرف  رادن آفتاب آن یش از تابیز باشد پیآن چن نجاست در یاگر ع کهآن :دوم

 نند.ک

ا ابر یند، پس اگر آفتاب از پشت پرده کن یریدن آفتاب جلوگیاز تاب یزیچ کهآن: سوم

اگر ابر  یشود، ولینم کز پایند، آن چک کز نجس را خشیبتابد و چ هایناو مانند 

 ال ندارد.کاشند کن یریدن آفتاب جلوگیه از تابکباشد  کناز قدریبه

ز نجس به یچ مثالً ند پس اگر ک کز نجس را خشیچ ییآفتاب به تنها کهآن: چهارم

ه کم باشد ک قدریبهاگر باد  یگردد. ولینم کشود پا کباد و آفتاب خش یواسطه

 ال ندارد.کرده، اشک کمکز نجس یشدن چ کند به خشینگو

 مرتبه یکه نجاست به آن فرو رفته، کاز بنا و ساختمان را  یآفتاب مقدار کهآن پنجم:

 کآن را خش ین و ساختمان نجس بتابد و رویمرتبه بر زم یکند، پس اگر ک کخش

ر آن نجس یشود و زیم کآن پا ید، فقط روینما کر آن را خشیگر زید یدفعهند و ک

 ماند.یم

ه در کدرآمده  یبه صورت ین بوده ولیه در اصل از زمک یمنقوالت - 135مساله 

شود. ینم کح و مهر به آفتاب پایوزه و تسبکند، مثل یگوینم« نیزم»حاضر به آن حال

شود مانند پاره سنگ و امثال آن با آفتاب ین شمرده میو آن چه در حال حاضر از زم

 باشد. شود هر چند منقولیم کپا

 شود.یم کآفتاب پا یواسطهاه به یدرخت و گ چنینهم

ن موقع یه زمکند ک کن نجس بتابد، بعد انسان شیاگر آفتاب به زم - 136مساله 

ن یا نه، آن زمیشده  کآفتاب خش یواسطهآن به  یا تریا نه یدن آفتاب تر بوده یتاب

ن نجاست از آن یع ش از تابش آفتابیه پکند ک کاست اگر ش چنینهمنجس است و 

 .ا نهیمانع تابش آفتاب بوده  یزیه چکند ک کا شیا نه، یبرطرف شده 
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ده یه آفتاب به آن نتابک یوار نجس بتابد، طرفیطرف د یکاگر آفتاب به  - 137مساله 

طرف،  یکتابش به  یواسطهه به کباشد  کناز قدریبهوار یاگر د یول شود؛ینم کپا

 گردد.یم کشود پا کگرش هم خشیطرف د

 استحاله -چهارم 

 کیز پایه به صورت چکعوض شود  یز نجس به طوریاگر جنس چ - 138مساله 

 یعنی تغییر ماهیت داده است. .استحاله شده است :ندیگویشود و میم کد پایدرآ

 کزار فرو رود و نمکا سگ در نمیستر گردد، کچوب نجس بسوزد و خا کهآنمثل 

گندم نجس را  کهآنتنها تغییر شکل دهد مثل  و اگر جنس آن عوض نشود یشود، ول

 .شودینم کپا ا نان بپزندینند کآرد 

 .ا نه نجس استیست استحاله شده یه معلوم نک یز نجسیچ - 139مساله 

 کم شدن دوسوم آب انگور -پنجم 

پاک است وبرای پاک شدنش نیازی نیست که  خود یشراب به خود - 140مساله 

فاقد دلیل  دانندیمفتواهای که پاک شدن شراب را با سرکه شدن  روازاینسرکه شود. 

جنبه عرف  صرفاً معتبر است. این موضوع در قرآن کریم، مورد اشارت قرار نگرفته و

 عربی دارد.

دو قسمت  یعنیثلثان شود،  کهآنش از یه جوش آمده پک یآب انگور - 141مساله 

حتا اگر  خوردن آن حرام است، یست، ولیقسمت آن بماند نجس ن یکم شود و کآن 

. سرکه شدن شودینمننده است. مست کنندگی باعث نجاست که مستکثابت شود 

 .کندینمیا نشدن هم تغییری در طهارت ایجاد 
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 انتقال -ششم 

 :یعنیه خون جهنده دارد، ک یوانیا خون حیاگر خون بدن انسان  - 142مساله 

ه خون ک یوانیند به بدن حکیرگ آن را ببرند خون از آن جستن م یه وقتک یوانیح

ند. ین را انتقال گویگردد و ایم کوان حساب شود، پایجهنده ندارد برود و خون آن ح

است، هر چند در اصل آن را از انسان  که جزءِ بدن او است پاکن خون پشه یبنا بر ا

ست چون جزءِ بدن او محسوب ین کد پاکمیه زالو از انسان مک یخون یگرفته، ول

 شود.ینم

 اسالم -هفتم 

افر ککه اسالم، از مطهرات است. اگر  اندیدهعقمشهور فقها براین  – 143مساله 

وَ اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ. اللهاشْهَدُ انْ ال إِلهَ إِلَّا  :دیبگو یعنید، ین بگویشهادت

 است. کو عرق او پا ینیشود و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بیمسلمان م

 پاک است واسالم وایمان اثری در طهارت ذاتاً اقوا این است که انسان بما هو انسان  یول

؛ انسان غیر مسلمان نجس نیست تا با مسلمان شدن تریحصحجسم او ندارد. به عبارت 

 پاک شود! یعنی تحصیل حاصل است.

 تبعیت –هشتم 

گر یز نجس دیشدن چ کپا یواسطهبه  یز نجسیه چکت آن است یتبع - 144مساله 

 شود. کپا

ه شراب موقع ک ییه شود، ظرف آن هم تا جاکگویند: اگر شراب سرمی – 145مساله 

آن  یرو الً ه معموکهم  یزیهنه و چکشود و یم کده پایجوش آمدن به آنجا رس

دن، سر یه اگر موقع جوشکگردد؛ بلیم کگذارند اگر به آن رطوبت نجس شود پایم

 .شودیم کپا ه شدن پشت ظرف همکبرود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سر
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دانسته شود؛  این فتواها بیانگر آنست که طهارت ونجاست یک امر معنوی وعقیدتی

عقیدتی.  نجاست از امور طبیعی هستند نه از امور معنوی و درحالی که طهارت و

وهم تحقق پیدا  تا با خیال و باشندینمنجاست تابع تصورات فقیه  ، طهارت وروازاین

کنند؛ بلکه پاک شدن یا نجس شدن باید به وسیله یک پاک کننده طبیعی انجام شود. 

با بخارش  یحت با جوش آمدن زیاد پاک شود و با جوش آمدن کم نجس شود و کهاین

و....  با داغ شدن ظرف پشتش هم پاک شود! پاک شود و هاپوشدر  و هاکهنههم 

مساله  توانندینم هم باشند مستند به برخی از روایاتتصورات فقیه هستند؛ اگرچه 

 شرعی باشند.

 شود:یم کت در دو مورد پایافر به تبعک یبچّهگویند: مشهور فقها می – 146مساله 

ا یاگر جَدّ طفل  چنینهمتابع اوست و  کیه مسلمان شود طفل او در پاک یافرک - 1

 او مسلمان شوند. یجدّها یمادر 

از اجداد همراه او  یکیا یر گردد، و پدر یاس یه به دست مسلمانک یافرکطفل  - 2 

ه طفل در صورت کن است یت مشروط به ایطفل به تابع کین دو مورد پاینباشد؛ در ا

مسلمان،  اعم از کافر و هاانسان، تمام رسدیمد؛ ولی به نظر یفر ننماکز بودن، اظهار یمم

چه  همه، چه زن، چه مرد و کتابی، خدا پرت وشیطان پرست، همه وغیر کتابی و

 معنی است.پاک شدن بچه کافر به شرح باال بیبراین کودک، پاکند. بنا

ه با آن ک یادهند و پارچهیت را غسل میآن م یه روک یا سنگیتخته  - 147مساله 

دهد بعد از تمام شدن غسل یه او را غسل مک یسکپوشانند و دست یت را میعورت م

 .شودیم کپا

ز با یشد اگر دست و آن چکیرا با دست خود آب م یزیه چک یسک - 148مساله 

 شود.یم کز دست او هم پایشدن آن چ کده شود بعد از پایشکهم آب 
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 برطرف شدن عین نجاست –نهم 

ا متنجس مثل آب نجس، ین نجس مثل خون، یبه ع وانیاگر بدن ح 149مساله 

است  چنینهمو  .شودیم کوان پایبرطرف شود، بدن آن ح هاآنآلوده شود، چنانچه 

د و در یرون آیدندان ب یال از یاگر خون مثالً .ینیدهان و ب یباطن بدن انسان مثل تو

ه در یاگر دندان عار یول ست.یدهان الزم ن یدن تویشکن برود، آب یآب دهان از ب

 شند.کد آن را آب بینجس شود بادهان 

 استبراء -دهم 

رده که به خوردن نجاست انسان عادت ک یوانیمی گویند: بول و غائط ح - 150مساله 

ه بعد از ک یتا مدت یعنینند، کد آن را استبراء یشود با کنجس است و اگر بخواهند پا

به آن  کپا یغذاند نگذارند نجاست بخورد و یخوار به آن نگوگر نجاستیآن مدت د

و  ست روزیخوار را چهل روز و گاو را بد شتر نجاستیاط واجب بایبدهند و بنا بر احت

را سه روز، از خوردن نجاست  یو مرغ خانگ را پنج روز یگوسفند را ده روز و مرغاب

بدهند؛ ولی اقوا این است که حیوان با خوردن  هاآنبه  کپا ینند و غذاک یریجلوگ

. گرددینمخوار نبودن هم طبیعتش پاک با صدق نجاست و شودینمنجاست نجس 

خواری ادامه داده به حدی که طبیعتش نجس شده به نجاست هامدتمرغی که  مثالً

خواری، طبیعتش پاک در مدت سه روز جلوگیری از نجاست تواندیماست، چگونه 

 شودینمچنین مکانی یافت  این مساله در زمان ما مورد ابتال نیست و کهآن مضافاًشود. 

 نجاست بخورد. صرفاًکه حیوانی درآنجا، 

 

 غایب شدن مسلمان –یازدهم 
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مشهور فقها برآنند که غایب شدن مسلمان پاک کننده است: اگر بدن  – 151مساله 

ار او است نجس شود یه مانند ظرف و فرش در اختک یگریز دیا چیا لباس مسلمان ی

ا به یده یشکز را آب یه آن چکغائب گردد اگر انسان احتمال بدهد  و آن مسلمان

شده است اجتناب از آن الزم  کافتاده، پا یز در آب جاریآن چ مثالً کهآن یواسطه

ست؛ ولی به نظر این جانب، غایب شدن مسلمان هیچ ربطی به طهارت ندارد. یعنی ین

 غایب شدن مسلمان پاک کننده نیست.

 

 ثابت شدن طهارت یهاراه

ا یشده است،  که نجس بوده پاک یزیه چکند کن یقیاگر خود انسان  - 152مساله 

 یسکاست اگر  چنینهماست و  کز پایشدن آن خبر دهند، آن چ کدو عادل به پا

ز نجس را آب یچ یا مسلمانیشده،  کز پاید آن چیار اوست بگویز نجس در اختیه چک

 .ا نهیده یشکمعلوم نباشد درست آب  اگرچهده باشد، یشک

 

 هاظرفاحکام 

خوردن و ا مردار ساخته شده ی کا خویه از پوست سگ ک یظرف - 153مساله 

د یه باک یارهائکد آن ظرف را در وضو و غسل و یو نبا دن از آن ظرف حرام استیآشام

ه چرم سگ و کآن است  اط واجبیه احتکبل نند.کانجام داد، استعمال  کز پایبا چ

 نند.کظرف هم نباشد استعمال ن اگرچهو مردار را  کخو

استعمال  ی، حرام است ولهاآندن از ظرف طال و نقره و استعمال یآشام - 154مساله 

 باشد.یز حرام نمیست و نگاه داشتن نینت اطاق حرام نیدر خوردن یا ز هاآن
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د و فروش ظرف طال و نقره و پول یونقره ونیز خر ساختن ظروف طال - 155مساله 

 ست.یرد حرام نیگیه فروشنده مکهم  یعوض

ان و یر قلیان و بادگکاست ییرهگند مانند یگویکه ظرف نم راآن چه  - 156مساله 

 ال ندارد.کا نقره باشد اشیاگر از طال  هاینار و امثال یغالف شمش

 .ال نداردکاند اشا آب نقره دادهیآن را آب طال  یه روک یاستعمال ظرف - 157مساله 

نند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار کا نقره مخلوط یرا با طال  یاگر فلز - 158مساله  

 یند استعمال آن مانعیا نقره به آن ظرف نگویظرف طال  هکاد باشد یز قدریبهآن فلز 

 ندارد.

 زدیگر بریا نقره است در ظرف دیه در ظرف طال کرا  ییاگر انسان غذا - 159مساله 

 بخورد اشکالی ندارد. و

 وضو

 واجبات وضو

پاها  یسر و رو یند و جلویرا بشو هادستدر وضو واجب است صورت و  -160مساله 

هم  را بشویند. قرآن کریم ظرفیت آن را دارد که هم مسح و یا پاها نند وکرا مسح 

 را دربر بگیرد. شستن پا

د یآیرون میسر ب یه موک ییجا یشانیپ ید از باالیصورت را با یدر ازا - 161مساله 

رد یگیقرار م ن انگشت وسط و شستیه بک یآن به مقدار یپهنا تا آخر چانه شست و

 کهآن ید وضو باطل است. و براین مقدار را نشویاز ا ید شسته شود و اگر مختصریبا

 د.یاطراف آن را هم بشو یمکد یشسته شده با الًامکن مقدار یند اکن یقی
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چشم و لب  یهادر ابروها و گوشه یگریز دیا چی کاگر احتمال دهد چر 162مساله 

برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد،  هاآنگذارد آب به یه نمکاو هست 

 .دیه اگر هست برطرف نماکند ک یش از وضو وارسید پیبا

د آب را به پوست برساند و یدا باشد بایمو پ یاگر پوست صورت از ال - 163مساله 

 .ستیر آن الزم نیاست و رساندن آب به ز یافکدا نباشد شستن مو یاگر پ

ده یه در وقت بستن دکاز لب و چشم  یو مقدار ینیب یشستن تو - 164مساله 

 یزید شسته شود چیه باک ییند از جاهاکن یقی کهآن یبرا یست، ولیشود واجب نینم

ن ید ایدانسته بایه نمک یسکد و یرا هم بشو هاآناز  ینمانده، واجب است مقدار یباق

 ییا نه، نمازهاین مقدار را شسته یه گرفته اک ید، اگر نداند در وضوهائیمقدار را بشو

 ح است.یه خوانده صحک

شستن صورت در وضو واجب است؛ اما جهت شستن در قرآن بیان  – 165مساله 

ن ییاگر از پا و ن شسته شودیینشده است. اکثر فقهای شیعه معتقدند که از باال به پا

به باال شسته شود وضو باطل است؛ ولی اقوا بر حسب ظاهر قرآن کریم این است که 

 شود.مطلق شستند کافی است؛ فرقی ندارد که در چه جهتی شسته 

دست  یشد، چنانچه ترکب هادستند و به صورت و کاگر دست را تر  - 166مساله 

 است. یافکشود  یجار هاآنبر  یمکدن دست، آب یشک یواسطهه به کباشد  قدریبه

د دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج یبعد از شستن صورت با - 167مساله 

مستند به قرآن کریم باشد؛  تواندیمهردو طریق  د.یویا بر عکس بشو هاانگشتتا سر 

به معنای: به سوی مرافق یا با  تواندیمدر قرآن عظیم الشان،  (الی المرافق)زیرا واژه 

است؛ یا به  (مع)الی( به معنای )مرافق باشد. هیچ شاهد قطعی وجود ندارد که بگوید: 

 .(انتها)معنای: 
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خود را تا مچ شسته، در  یهادست ،ش از شستن صورتیه پک یسک - 168مساله 

او باطل  ید وضویو اگر فقط تا مچ را بشو دید تا سر انگشتان را بشویموقع وضو با

 .است

دوّم  یمرتبهاوّل واجب و  یمرتبه هادستدر وضو، شستن صورت و  - 169مساله 

ا سوّم یا دوّم یدام شستن اوّل ک کهاینشتر از آن، حرام است. یسوّم و ب یمرتبهو  زیجا

رد پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل یگیه وضو مکاست  یسکاست مربوط به قصد 

د شویشستن اوّل حساب م هاآن یهمهال ندارد و کزد، اشیده مرتبه آب بصورت بر مثالً

سوّم آن حرام  یمرتبهزد، ید، سه مرتبه آب بریسه مرتبه بشو کهاینو اگر به قصد 

 است.

ه در کآب وضو  یسر را با تر ید جلویبعد از شستن هر دو دست با - 170مساله 

ن مسح ییا از باال به پایست با دست راست باشد یو الزم ن .ندکدست مانده مسح 

 .دینما

مسح  یاست جا یشانیه مقابل پکقسمت از چهار قسمت سر  یک - 171مساله 

 است. یافکند کن قسمت را به هر اندازه مسح یا یباشد و هر جایم

سر هم  یجلو یه بر موکست مسح سر بر پوست آن باشد بلیالزم ن - 172مساله 

شانه  مثالً ه اگر کبلند است  یاسر او به اندازه یجلو یه موک یسک یول .ح استیصح

ا یند کخ موها را مسح ید بیرسد، بایگر سر مید یا به جاهایزد، یریند به صورتش مک

ا یزد یریه به صورت مکرا  یید و اگر موهایرده پوست سر را مسح نماکفرق سر را باز 

 یا بر موید، یمسح نما هاآنند و بر کسر جمع  یرسد جلویگر سر مید یبه جاها

 .ند باطل استکآن آمده مسح  یجلوه کگر سر، ید یجاها

پاها را از  یه در دست مانده روکآب وضو  ید با تریبعد از مسح سر با - 173مساله 

سنت عقیده دارند که  ند. فقهای اهلکپا مسح  یرو یتا برآمدگ هاانگشتاز  یکیسر 
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؛ لذا به دستور: باشدیم مائدهسوره  6 درآیت (وجوهکم)عطف به واژه  (ارجلکم)واژه 

شسته شوند. واضح است که دلیل قطعی بر  هاصورتفاغسلوا، الزم است که پاها مانند 

 هم غسل پاها مستند به قرآن تواند بود. و پاهانیست. پس هم مسح  یرأنفی این 

که با  بهترآن است یاست، ول یافکمسح پا به هر اندازه باشد  یپهنا - 174مساله 

 .ندکپا را مسح  یف دست، روکتمام 

شد و اگر دست را کب هاآن ید دست را رویپا با یدر مسح سر و رو - 175مساله 

شد کیه دست را مک یاگر موقع یول شد وضو باطل است؛کا پا را به آن بیو سر  نگهدارد

 ال ندارد.کند اشکت کحر یا پا مختصریسر 

ف که رطوبت کتر باشد  قدریبهباشد. و اگر  کد خشیمسح با یجا - 176مساله 

 یه رطوبتکم باشد ک قدریبهآن  یاگر تر یول ند مسح باطل است؛کدست به آن اثر ن

 ال ندارد.کف دست است اشک یند فقط از تریشود بگویده میه بعد از مسح در آن دک

تواند دست را با یف دست نمانده باشد نمکدر  یمسح، رطوبت یاگر برا - 177مساله 

 د.یرد و با آن مسح نمایگر وضو رطوبت بگید ید از اعضایه باکند بلکآب خارج، تر 

تواند سر را یمسح سر باشد، م یاندازهف دست فقط به کاگر رطوبت  - 178مساله 

 .ردیگر وضو رطوبت بگیمسح پاها از اعضاء د یند و براکبا همان رطوبت مسح 

 یواسطهاگر به  یفش باطل است، ولکجوراب و  یردن از روکمسح  - 179مساله 

رون یا جوراب را بیفش کنتواند  هایناا ترس از دزد و درنده و مانند ید یشد یسرما

 کیز پاید چیفش نجس باشد، باک یال ندارد و اگر روکاش هاآنردن بر کآورد، مسح 

 ند.کز مسح یندازد و بر آن چیبر آن ب

مم ید تیشد باکمسح، آن را آب ب یپا نجس باشد و نتواند برا یاگر رو - 180مساله 

 .دینما
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 وضوی ارتماسی 

را به قصد وضو،  هادسته انسان صورت و کآن است  یارتماس یوضو - 181مساله 

ه ک یرون آورد و اگر موقعیرا در آب فرو برد و به قصد وضو ب هاآنا یدر آب فرو برد 

آورد یرون میرا از آب ب هاآنه ک یند و تا وقتکت وضو یبرد نیرا در آب فرو م هادست

ز اگر موقع یح است و نیاو صح یشود به قصد وضو باشد وضویزش آب تمام میو ر

شود به قصد وضو یزش آب تمام میه رک یند و تا وقتکرون آوردن از آب قصد وضو یب

 باشد.یح میاو صح یباشد، وضو

انجام  یر ارتماسیرا غ یو بعض یاز اعضاء را ارتماس یبعض یاگر وضو - 182مساله 

 ال ندارد.کدهد اش

 شرایط وضو

 ز استیزده چیح بودن وضو سیشرائط صح - 183مساله 

 .باشد کآب وضو پا .1

 .. آب وضو مطلق باشد2

 .. وضو گرفتن مستلزم تصرف غاصبانه نباشد3 

 نباشد. یظرف آب وضو مباح باشد غصب .4

 .ظرف آب وضو طال و نقره نباشد .5

 باشد. کردن پاکوضو موقع شستن و مسح  یاعضا .6

 .باشد یافکوضو و نماز  ی. وقت برا7

 .ردیانجام فرمان خداوند عالم وضو بگ یبرا یعنی. به قصد قربت 8
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 .بیت. تر9 

 .. مواالت10

 .. مباشرت در اعمال وضو11

 .نداشته باشد. استعمال آب ضرر 12

 دن آب نباشد.یاز رس یوضو مانع یدر اعضا .13

 مطلق باشد آب وضو باید پاک و –شرط اول ودوم 

 بودنانسان نجس  اگرچهوضو با آب نجس و آب مضاف باطل است،  - 184مساله 

هم خوانده  یرده باشد. و اگر با آن وضو نمازکا فراموش ی ا مضاف بودن آن را نداندی

 ح بخواند.یصح ید آن نماز را دوباره با وضویباشد، با

ه آب وضو در ک ییرد و جایگیه در آن وضو مک ییآب وضو و فضا کهآن: شرط سوم

 زد و ظرف آن باید مباح باشد.یریآن م

 آب وضو غصبی نباشد –شرط چهارم 

ا یاست  یآن راضست صاحب یه معلوم نک یو با آب یوضو با آب غصب - 185مساله 

تش یه از رضاکداند یبوده و انسان نم یاگر سابقاً راض ینه، حرام و باطل است؛ ول

 یغصب یدر جا هادستز اگر آب وضو از صورت و یح است و نیا نه، وضو صحیبرگشته 

 ح است.یاو صح یبریزد، وضو

 یبراداند آن حوض را یه انسان نمک یاوضو گرفتن از حوض مدرسه - 186مساله 

مردم  معموالًه ک ین همان مدرسه، در صورتیمحصل یا برایاند ردهکمردم وقف  یهمه

 .ال نداردکرند اشیاز آب آن وضو بگ
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نماز بخواند اگر نداند حوض آن را  یخواهد در مسجدیه نمک یسک - 187مساله 

تواند یخوانند، نمیه در آنجا نماز مک یسانک یا برای اندردهکمردم وقف  یهمه یبرا

خواهند در آن جا نماز یه نمکهم  یسانک معموالًاگر  یرد، ولیاز حوض آن وضو بگ

 .ردیتواند از حوض آن وضو بگیرند میگیبخوانند از حوض آن وضو م

 یراض هاآنه صاحب کانسان نداند  اگرچهبزرگ  یوضو گرفتن در نهرها - 188مساله 

ه با آب کند بهتراست ک یاز وضو گرفتن نه هاآناگر صاحب  یال ندارد؛ ولکاست، اش

این جریان تا حد  رند. اگرچه نهرهای جاری تازمانی که جریان دارند ویوضو نگ هاآن

 .شوندیماز عمومات محسوب  قابل تملک نیستند و بیرون از ملک مالک ادامه دارد،

 یح است، ولیرد صحیاست و با آن وضو بگ یند آب غصبکاگر فراموش  - 189مساله 

رد، یند و وضو بگکبودن آن را فراموش  یرده، اگر غصبکه خودش آب را غصب ک یسک

 .او باطل است یوضو

 ظرف آب وضو طال ونقره نباشد –شرط پنجم 

 یگریر از آن، آب دیا طال و نقره است و غی یاگر آب وضو در ظرف غصب - 190مساله 

ا طال و نقره، ی یدارد چنانچه در ظرف غصب یگریند و اگر آب دکمّم ید تیندارد با

او باطل است  یزد، وضویبر هادستآب را به صورت و  هاآنا با یرد یبگ یارتماس یوضو

زد یبر هادستبردارد و به صورت و  هاآنگر آب را از یز دیا چیه با مشت ک یو در صورت

رده کت یمعص یتصرّف در ظرف غصب یواسطهند به ح است؛ هر چیاو صح یوضو

 است.

 اعضای وضو پاک باشند –شرط ششم 
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به  کهاینباشد. مگر  کردن، باید پاکوضو موقع شستن و مسح  یاعضا - 191مساله 

 کوضو خود به خود پا ی، اعضاهادستا یوضو گرفتن و شستن صورت و  ییلهوس

 .شود

 یول .ح استیاز بدن نجس باشد وضو صح ییوضو جا یر از اعضایاگر غ - 192مساله 

ند کر یه اوّل آن را تطهکرده باشد بهتر آن است کر نیا غائط تطهیاگر مخرج را از بول 

با آب مقدور نباشد؛ مانند کشورهای  هاآنجاهایی که تطهیر  اگرچه در .ردیبعد وضو بگ

غایط با دستمال کاغذی کافی  این صورت پاک کردن مخرج بول و غیر اسالمی؛ در

 نیازی به تطهیرآبی نیست. است و

 تواندیمغایط را با دستمال کاغذی تمیز کرده باشد،  علی هذا کسی که مخرج بول و

 نماز بخواند. وضو بگیرد و

ه خون آن بند کاست  یا زخمی یدگیها برا دستیت اگر در صور - 193مساله 

فشار دهد  یفرو برد و قدر یا جاریر کد در آب یآن ضرر ندارد، با ید و آب برایآینم

 رد.یبگ یارتماس ید، بعد وضویایه خون بند بک

 وقت برای وضو باشد –شرط هفتم 

 یا مقداری تمام نمازرد یه اگر وضو بگکتنگ است  قدریبهگاه وقت هر - 194مساله 

اندازه  یکمّم یوضو و ت یاگر برا یند، ولکمّم ید تیشود، بایاز آن بعد از وقت خوانده م

 .ردید وضو بگیوقت الزم است، با

ح یرد صحیند، اگر وضو بگکمم ید تیوقت نماز با یه در تنگک یسک - 195مساله 

 .گریار دک یا برایرد یآن نماز وضو بگ یچه برا است

 قصد قربت –شرط هشتم 
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رد و اگر یانجام فرمان خداوند عالم وضو بگ یبرا :یعنیبه قصد قربت  - 196مساله 

 رد باطل است.یوضو بگ یگریا به قصد دیشدن  کخن یبرا

د یبا یا از قلب خود بگذراند؛ ولید یت وضو را به زبان بگویست نیالزم ن - 197مساله 

 ینکیه اگر از او بپرسند چه مک یرد، به طوریگیه وضو مکدر تمام وضو متوجّه باشد 

 .رمیگیم وضو :دیبگو

ه نامحرم او را کرد یوضو بگ ییگاه زن در جادرکشورهای اسالمی، هر - 198مساله 

آزاد که  یکشورهارده است؛ ولی در کست، هر چند گناه یاو باطل ن یند وضویبیم

 مردم توجهی به دیده شدن زن ندارند، مرتکب گناه هم نشده است.
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 ترتیب -شرط نهم 

اول صورت و بعد دست  :یعنیب به جا آورد، یاعمال وضو را به ترت – 199مساله 

 ید پاید و باید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمایراست و بعد دست چپ را بشو

رد باطل یب وضو نگین ترتییا بشوید و اگر به ا ندکچپ مسح  یش از پایراست را پ

 مسح پای چب با دست چب انجام شود. مسح پای راست با دست راست و .است

 مواالت –شرط دهم 

دهد یند پشت سر هم انجام میه بگوکوضو را چنان به جا آورد  یارهاک - 200مساله 

 یهوا و وزش باد اعضا یاثر گرمح است، هر چند بر یاو صح یند وضوکن یو اگر چن

د صورت او یخواهد دست راست را بشویه مک یموقع مثالً شده باشد،  کسابق خش

او باطل است،  یه پشت سر هم نباشد وضوکانجام دهد  یاگر طور یشود، ول کخش

 .نشده باشد کقبل خش یهوا اعضا یهر چند بر اثر سرد

ال ندارد؛ پس اگر بعد از شستن صورت و کن وضو اشیراه رفتن در ب - 201مساله  

 .ح استیاو صح یند، وضوکو بعد سر و پا را مسح  چند قدم راه برود هادست

 مباشرت –شرط یازدهم 

و مسح سر و پاها را خود انسان انجام  هادستشستن صورت و  کهآن - 202مساله 

و مسح سر و  هادستا در رساندن آب به صورت و یاو را وضو دهد،  یگریدهد و اگر د

رد مثل یبگ کمک هاینااگر در مقدّمات  ید، وضو باطل است؛ ولینما کمکپاها به او 

 ید مانعیشخص، خودش صورت را بشو یزد ولیآب را به صورت او بر یگرید کهاین

 ندارد.
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ه او را وضو دهد. و کرد یب بگید نایبا ردیتواند وضو بگیه نمک یسک - 203مساله 

ت وضو ید خود او نیبا ید بدهد. ولیبا ه بتواندک یچنانچه مزد هم بخواهد، در صورت

 یرد و به جایبگبش دست او را ید نایتواند، باید و اگر نمیو با دست خود مسح نما ندک

رد و با آن رطوبت، ید از دست او رطوبت بگیست باین نکن هم ممیشد و اگر اکمسح او ب

 ند.کاو را مسح  یسر و پا

 استعمال آب ضرر نداشته باشد –شرط دوازدهم 

ا اگر آب را به یض شود یرد، مریه اگر وضو بگکترسد یه مک یسک - 204مساله 

او ضرر  یه آب براکاگر نداند  یول رد.ید وضو بگیبماند، نبامصرف وضو برساند تشنه 

 ح است.یش صحیه ضرر داشته، وضوکرد و بعد بفهمد یدارد و وضو بگ

ح یه وضو با آن صحک یمکبه مقدار  هادستاگر رساندن آب به صورت و  - 205مساله 

 رد.ید با همان مقدار وضو بگیشتر از آن ضرر دارد، بایاست ضرر ندارد و ب

 نبودن مانع -شرط سیزدهم 

به اعضاء  یزیداند چیدن آب نباشد. اگر میاز رس یوضو مانع یدر اعضا - 206مساله 

د آن را یا نه، بایند کیم یریدن آب جلوگیه از رسکدارد  کش یده ولیوضو چسب

 ر آن برساند.یا آب را به زی ندکبرطرف 

رند، یاگر ناخن را بگ یال ندارد، ولکباشد، وضو اش کر ناخن چریاگر ز - 207مساله 

شتر از معمول بلند باشد، یز اگر ناخن بینند و نکرا برطرف  کوضو آن چر ید برایبا

 .ندیه از معمول بلندتر است برطرف نماکرا  یر مقداریز کد چریبا

سوختن  یواسطهپاها به  یسر و رو یو جلو هادستاگر در صورت و  - 208مساله 

و چنانچه سوراخ  .است یافکآن  یدا شود، شستن و مسح رویپ یگر، برآمدگیز دیا چی

نده شود، کقسمت آن  یکه اگر پوست کست؛ بلیر پوست الزم نیشود رساندن آب به ز
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نده که ک یچنانچه پوست ینده نشده برساند؛ ولکه ک یر قسمتیست آب را به زیالزم ن

ر یا آب را به زیند کد آن را قطع یشود بایبلند م یهچسبد و گایبه بدن م یشده گاه

 آن برساند.

آن  کباشد اگر چر کرد هر قدر چرکد شست و مسح یه باکرا  ییجا - 209مساله 

و  یارکاست اگر بعد از گچ چنینهمال ندارد. و کدن آب به بدن نباشد اشیمانع از رس

د بر دست بماند، ینمایپوست نمدن آب به یاز رس یریه جلوگک یدیز سفیمانند آن چ

 ند.کرا برطرف  هاآند یا نه، بای رسدیمآب به بدن  هاآنه با بودن کند ک کاگر ش یول

وضو  یدن آب است در اعضایه مانع از رسک یزیاگر بعد از وضو چ - 210مساله 

اگر بداند  یح است، ولیاو صح یدا شده، وضویا بعد پیند و نداند موقع وضو بوده یبب

 .ردیه دوباره وضو بگکاط واجب آن است یه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتک

 یدن آب نباشد برایوجود انگشتر و دست بند و مانند آن اگر مانع رس - 211مساله 

ر آن برسد و شسته شود و یند تا آب به زکتواند آن را جابجا یندارد و م یوضو ضرر

ا نه یند و نداند موقع وضو بوده یدر دست بب یگریا مانع دیاگر بعد از وضو، انگشتر 

ن امر یاحتمال بدهد در حال وضو توجّه به ا کهاینح است، به شرط یاو صح یوضو

 .داشته است

ا یوضو را انجام داده  یارهاک یهمهند ک کاگر بعد از فراغت وضو ش - 212مساله 

د به یند باک کند، امّا اگر در حال وضو شکا نه، اعتنا نیط در آن جمع بوده یا شراینه، 

 .جا آورد

 

 احکام وضو
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 یبودن آب و غصب کط آن مثل پایوضو و شرا یارهاکه در ک یسک - 213مساله 

 .ندکخود اعتنا ن کد به شیند باکیم کش یلینبودن آن خ

او  یه وضوکگذارد یا نه، بنا میاو باطل شده  یه وضوکند ک کاگر ش - 214مساله 

 یرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتکاگر بعد از بول استبراء ن یاست؛ ول یباق

 .او باطل است یگر، وضویز دیا چیه نداند بول است کد یرون آیاز او ب

 .ردید وضو بگیا نه، بایدارد وضو گرفته  که شک یسک - 215مساله 

رده، اگر کبول  مثالً هم از او سر زده،  یداند وضو گرفته و حَدَثیه مک یسکهمچنین 

 رد.ید وضو بگیدام جلوتر بوده، باکنداند 

 یح است، ولیا نه، نماز او صحیه وضو گرفته کند ک کاگر بعد از نماز ش - 216مساله 

 .ردیبعد وضو بگ ینمازها ید برایبا

ا بعد از یاو باطل شده  یه قبل از نماز وضوکند، ک کاگر بعد از نماز ش - 217مساله 

 ح است.یه خوانده صحک ینماز، نماز

تواند از یا نمیزد یریه بول او قطره قطره مکدارد  یاگر انسان مرض - 218مساله 

اول وقت نمازتا آخر آن به ه از کن دارد یقیند، چنانچه ک یرون آمدنِ غائط خودداریب

ه مهلت ک ید نماز را در وقتیند، باکیدا میمقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پ

ه ک ید در وقتیواجب نماز است، با یارهاکند بخواند و اگر مهلت او به مقدار کیدا میپ

و  مستحبّ آن مانند اذان یارهاکواجب نماز را به جا آورد و  یارهاکمهلت دارد فقط 

د؛ ولی اگر به همین مقدارهم فرصت ندارد، با یک وضو ینما کاقامه و قنوت را تر

 نماز بخواند. تواندیم

د به یند، باک یریتواند از خارج شدن باد جلوگیه نمکدارد  یاگر مرض - 219مساله 

 .دینند عمل نماک یرون آمدن غائط خودداریتوانند از بیه نمک یسانک ییفهوظ
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 یاسهکی ییلهوسنماز به  ید برایزد بایریه بول او قطره قطره مک یسک - 220مساله 

 یریگر جلوگید یدن بول به جاهایه از رسکاست  یگریز دیا چیه در آن، پنبه ک

 یرون آمدن غائط خودداریتواند از بیه نمک یسکز ید و نیند، خود را حفظ نماکیم

 یریگر جلوگید یدن غائط به جاهایمقدار نماز از رسد به ین باشد باکند، چنانچه ممک

 .دینما

ند، بعد از ک یرون آمدن بول و غائط خودداریتواند از بیه نمک یسک - 221مساله 

 اشیفهوظه در وقت مرض مطابق کرا  ییست نمازهایمرض او خوب شد، الزم ن کهآن

 .دیخوانده قضا نما

 

 وضو الزم است هاآنکه برای  یزهاییچ

 ز وضو گرفتن واجب است:یشش چ یبرا - 222مساله 

 ت.یر از نماز میواجب غ ینمازها یبرا :اول

 مثالً از او سر زده  یو نماز، حَدَث هاآنن یسجده و تشهّد فراموش شده، اگر ب یبرا :دوم

 رده باشد.کبول 

 عبه.ک یخانهطواف واجب  یبرا :سوم

 رد.یه وضو بگکا قسم خورده باشد یرده کا عهد یاگر نذر  :چهارم

 از بدن خود را به خطّ قرآن برساند. ییه جاکرده باشد کاگر نذر  پنجم:

رون آوردن آن از مستراح و مانند یا بیه نجس شده ک یدن قرآنیشکآب  یبرا :ششم 

برساند، خود را به خطّ قرآن  بدنگر ید یا جایه مجبور باشد دست ک یآن، در صورت

 کهایند بدون یبا به قرآن باشد یاحترامیچنانچه معطّل شدن به مقدار وضو، ب یول
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و  شدکا اگر نجس شده آب بیرون آورد، یب رد، قرآن را از مستراح و مانند آنیوضو بگ

 ند.ک ین است از دست گذاشتن به خطّ قرآن خوددارکتا مم

 یقرآن برا از بدن به خط ییارساندن ج یعنیقرآن،  لمس نمودن خط - 223مساله 

گر ترجمه یا به زبان دی یاگر قرآن را به زبان فارس یول ه وضو ندارد، حرام است؛ک یسک

 ال ندارد.کنند لمسّ آن اشک

 یه وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانک یسک - 224مساله 

ه و آله و یعل اهلل یغمبر صلیپ کاسم مبار مسللی د؛ وینما مسلنوشته شده باشد 

 ها السالم، اشکالی ندارد.یه السالم و حضرت زهرا علیسلم و امام عل

ا غسل یرد یبا طهارت باشد وضو بگ کهاینش از وقت نماز به قصد یاگر پ - 225مساله 

رد ینماز وضو بگ یا بودن برایوقت نماز هم اگر به قصد مه یکح است، و نزدیند صحک

 ندارد.ال کاش

 

 های وضوهباطل کنند

سوم: باد معده و  .غائط :بول. دوم :اول :ندکیز وضو را باطل میهفت چ - 226مساله 

ند و یچشم نب آن یواسطهه به ک یه از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابکروده 

 ییزهایشود. پنجم: چیند و گوش بشنود وضو باطل نمیاگر چشم نب یگوش نشنود، ول

زنان،  یاستحاضه. ششم: یهوشیو ب یو مست یوانگیبرد، مانند دین میعقل را از به ک

 رد مانند جنابت.کد غسل یآن با یه براک یارکشود. هفتم: یه بعداً گفته مک

 احکام وضوی جبیره
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زخم و  یه روک ییبندند و دوایم سته راکه با آن زخم و شک یزیچ - 227مساله 

ا یا دُمل یوضو زخم  یاز جاها یکیشود. اگر در یده میره نامیگذارند جبیمانند آن م

د به طور یآن ضرر ندارد، با یآن باز است و آب برا یباشد، چنانچه رو یستگکش

 .معمول وضو گرفت

آن باز  یاست و رو هادستدر صورت و  یستگکا شیا دُمل یاگر زخم  - 228مساله 

چنانچه  یاست، ول یافکد یآن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشو یختن رویاست و آب ر

شد و بعد که دست تر بر آن بکدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است یشک

ن مقدار هم یشد. و اگر اکپارچه هم ب یآن بگذارد و دست تر را رو یرو کیپا یپارچه

 د.ید اطراف زخم را بشوید، بایشکشود آب یا زخم نجس است و نمیضرر دارد 

آن  یپاها است و رو یا رویسر  یدر جلو یستگکا شیا دمل یاگر زخم  - 229مساله 

 یآن بگذارد و رو یرو کیپا یپارچه دیبا ند،کباز است، چنانچه نتواند آن را مسح 

ن کو اگر گذاشتن پارچه مم ندکه در دست مانده مسح کآب وضو  یپارچه را با تر

 ند.کمم یوضو ت ید به جاینباشد، با

ردن آن کبسته باشد، چنانچه باز  یستگکا شیا زخم یدمل  یاگر رو - 230مساله 

آن  ید رویآن ضرر ندارد، با ین است و زحمت و مشقّت هم ندارد و آب هم براکمم

سر  یا جلویرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دست ها باشد، یند و وضو بگکرا باز 

 .پاها یو رو

آن گذاشته  یه روک یزیزخم و چ یرد ولکزخم را باز  یشود رویاگر نم - 231مساله 

ن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد، کدن آب به زخم ممیاست و رسان کپا

آن گذاشته نجس است،  یه روک یزیا چیبرساند و اگر زخم زخم  ید آب را به رویبا

ن باشد بدون زحمت و مشقت، کزخم مم یدن آن و رساندن آب به رویشکچنانچه آب 

زخم  یه آب براک یشد و موقع وضو آب را به زخم برساند و در صورتکد آن را آب بیبا
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زخم نجس است و ا یست، ین نکزخم مم یرساندن آب به رو کهآنا یضرر دارد، 

آن را  یاست رو کره پاید و اگر جبید اطراف زخم را بشوید بایشکشود آن را آب ینم

 ییدوا مثالً د، یشکآن را دست تر  یشود رویا نمیره نجس است یند و اگر جبکمسح 

 یره حساب شود رویه جزء جبک یبه طور را کیچسبد، پارچه پایه به دست مکاست 

 ست، تیمم کند.ین نکن هم ممیشد و اگر اکآن ب یآن بگذارد و دست تر رو

را فرا گرفته باشد باز  هادستاز  یکیا تمام یره، تمام صورت یاگر جب - 232مساله 

 است. یافک یارهیجب یو وضو یره جاریام جبکاح

به جهت  یست، ولین یستگکوضو زخم و جراحت و ش یاگر در جا - 233مساله 

 ند.کمم ید تیهمه دست و صورت ضرر دارد، با یآب برا یگرید

ن که برداشتن آن ممکده است یچسب یزیا غسل چیوضو  یاگر در جا - 234مساله 

 ند.کره عمل ید به دستور جبیرد باکشود تحمل یه نمکمشقّت دارد  قدریبها یست، ین

 

 

 غسل جبیره ای

است. هرجا قابل شستن باشد  یارهیجب یمثل وضو یارهیغسل جب - 235مساله 

هرجای از بدن که قابل شستن نیست ویا مشقت دارد باید از روی  باید شسته شود و

 پانسمان شسته یا مسح شود. جبیره و

 ایتیمم جبیره
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مّم او زخم یت یاز جاها یمم است، اگر در بعضیاو ت ییفهوظه ک یسک - 236مساله 

 د.ینما یارهیمّم جبی، تیارهیجب ید به دستور وضویباشد با یستگکا شیا دمل ی

 

 هاغسل

ض. سوم: یواجب هفت است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل ح یهاغسل – 237مساله 

ت. هفتم: یت. ششم: غسل میغسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مسّ م

 شود.یواجب م هاینانذر و قسم و مانند  یواسطهه به ک یغسل

 احکام جنابت

، یرون آمدن منیب :دوم .جماع :اول :شودیز انسان جنب میبه دو چ - 238مساله 

ار یشهوت، با اختیا بیاد، با شهوت باشد یا زیم باشد ک، یداریا بیچه در خواب باشد 

 .اریاختیا بیباشد 

 هاینار یا غیا بول یاست  یاز انسان خارج شود و نداند من یاگر رطوبت - 239مساله 

 یکچ یرا دارد و اگر ه یم منکرون آمده، آن رطوبت حیچنانچه با شهوت و جستن ب

ست یض الزم نیدر زن و مر یرا ندارد؛ ول یم منکن دو نشانه را نداشته باشد، حیاز ا

 یم منکون آمده باشد در حریه اگر با شهوت بکرون آمده باشد، بلیآن آب با جستن ب

 است.

شتر داخل شود، در زن یا بیگاه ختنه یاندازهند و به کاگر انسان جماع  - 240مساله 

د هر یایرون نیب یمن اگرچها نابالغ یا در دُبُر، بالغ باشند یا در مرد در قُبُل باشد یباشد 

 شوند.یدو جنب م
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از او  ید و منینما یکیبا او نزد یعنیند ک یرا وط یوانیاگر نَعُوذُ بِاللّه ح - 241مساله 

 وضو داشته یش از وطیپ د، چهیایرون نیب یو اگر من .است یافکد غسل تنها، یرون آیب

 است. یافکیا وضو نداشته، باز هم غسل تنها 

آن غسل  یاوست و براه از خود کند و بداند یبب یاگر در لباس خود من - 242مساله 

 یند، ولکن دارد با جنابت خوانده قضا یقیه کرا  ییند و نمازهاکد غسل یرده، باکن

 آنچه را شک دارد الزم نیست.

 

 ب حرام استکه بر جن یزهاییچ

از بدن به خطّ قرآن  ییرساندن جا :اول :ز بر جنب حرام استیپنج چ - 243مساله 

ه و آله و یعلاهلل  یغمبر صلیمسجد الحرام و مسجد پرفتن در  :ا به اسم خدا. دومی

گر، یتوقّف در مساجد د :سوم .گر خارج شودیدر، داخل و از در د یکسلم، اگر چه از 

 یبرود مانع یزیبرداشتن چ یا برایگر خارج شود یدر داخل و از در د یکاگر از  یول

 یات سجده، ولیاز آ یکیخواندن  :در مسجد. پنجم یزیگذاشتن چ :چهارم ندارد.

سجده واجب  که ییهاسورهندارد.  یسجده مانع یسورهسجده از  ییهآر یخواندن غ

چهل و  یسورهل دوم: یو دوم قرآن الم تنز یس یسوره. اول: اندسورهآنست، چهار  در

 پنجاه و سوّم و النجم. چهارم: سوره نود و ششم اقرأ. یسورهم حم سجده سوم: یک

 

 غسل جنابت

خواندن نماز واجب  یاست و برا ی خود مستحبغسل جنابت به خود - 244مساله 

واجب  یهار و سجدهکش یسجدهت و ینماز م یبرا یشود. ولیو مانند آن واجب م

 .ستیقرآن غسل جنابت الزم ن
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نم کیم یا مستحبه غسل واجب کند کت یوقت غسل نست در یالزم ن - 245مساله 

 .است یافکند کانجام فرمان خداوند عالم غسل  یبرا :یعنیو اگر فقط به قصد قربت، 

 کیفیت غسل

 :شود انجام دادیغسل را چه واجب باشد و چه مستحب، به دو قسم م - 246مساله 

 .یو ارتماس یبیترت

ت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف یبهتر است به ن یبیدر غسل ترت - 247مساله 

 یواسطها به ی یفراموش یا از رویو اگر عمداً  یدراست بعد طرف چپ بدن را بشو

ند غسل او صحیح است ورعایت ترتیب الزامی کب عمل نین ترتیندانستن مسأله به ا

نیست. همین که به نیت غسل بدن خودرا بشوید کافی است. همچنان جهت شستن، 

 از باال به پایین شرط نیست. مثالً

بدن است  یجاکاز بدن را نشسته و نداند  ییاگر بعد از غسل بفهمد جا - 248مساله 

را بشوید کافی است. در غسل نه ترتیب  جاند؛ ولی اگر بداند، همان کد دوباره غسل یبا

 نه مواالت. الزم است و

رد، پس اگر به یآن، تمام بدن را بگ یکد آب در یبا یدر غسل ارتماس - 249مساله 

ر آب رود غسل یج در آب فرو رود تا تمام بدن زیا به تدریباره  یک یت غسل ارتماسین

 .ح استیاو صح

به  ده،یاز بدن آب نرس یبفهمد به مقدار یاگر بعد از غسل ارتماس - 250مساله 

همان مقدار آب برساند یا همان قسمت از بدن را دوباره در آب فرو برد. الزم نیست 

 ند.ککه دوباره غسل 

د غسل یوقت دارد، با یارتماس یوقت ندارد و برا یبیغسل ترت یاگر برا - 251مساله 

 .ندک یارتماس
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تواند یا عمره احرام بسته میحج  یا برای واجب گرفته یروزهه ک یسک - 252مساله 

 ند. غسل ارتماسی باطل کننده روزه یا احرام نیست.ک یغسل ارتماس

 

 احکام غسل کردن

 کپا یبیدر غسل ترت یباشد؛ ول کد تمام بدن پایبا یدر غسل ارتماس - 253مساله 

ش از غسل یرا پ یو اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمت .ستیبودن تمام بدن الزم ن

 است. یافکشد کدادن آن قسمت آب ب

ه از حرام جنب شده اگر با ک یسکو  یستعرق جنب از حرام نجس ن - 254مساله 

 ح است.یند صحکآب گرم هم غسل 

از بدن  ییسر مو یاندازهدر غسل تمام بدن باید شسته شود. اگر به  - 255مساله 

شود، مثل یده نمیه دکاز بدن  ییشستن جاها ینشسته بماند، غسل باطل است، ول

 .ستی، واجب نینیگوش و ب یتو

ش یند و اگر پکد برطرف یدن آب به بدن است، بایه مانع رسکرا  یزیچ - 256مساله 

 .د، غسل او باطل استیبرطرف شده غسل نماند کن یقیه کاز آن 

د؛ یشود، بشویه جزء بدن حساب مکرا  یوتاهک ید موهایدر غسل با - 257مساله 

 هاآنه کبه پوست برساند  یه اگر آب را طورکست، بلیبلند واجب ن یولی شستن موها

 ح است.یتر نشود، غسل صح

بودن  کپا :وضو گفته شد مثلح بودن یصح یه براک ییهاشرطتمام  - 258مساله 

ست یدر غسل الزم ن یح بودن غسل هم شرط است؛ ولیدر صح نبودن، یآب و غصب

ب وموالت شرط نیست. یعنی درغسل یز در غسلِ ترتید و نین بشوییبدن را از باال به پا
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قسمت دیگر را بشوید. همین  فوراً بعد  الزم نیست شستن را از سر وگردن آغاز کند و

 دن را به قصد قربت بشوید کافی است.که تمام ب

 یه بداند حمامکن یا بدون ایرا ندهد  یه قصد دارد پول حمامک یسک - 259مساله 

ند، غسل او باطل ک یرا راض یه بگذارد، اگر چه بعد حمامیاست، بخواهد نس یراض

 است.

ند ک کش از غسل شیند و پکر ینه تطهیاگر مخرج غائط را در آب خز - 260مساله 

ا نه، غسل او یاست  یردن او راضکبه غسل  یرده حمّامکر ینه تطهیه چون در خزک

 یسکهمچنین است اگر  .ندک یرا راض یش از غسل حمّامیه پکن یباطل است، مگر ا

 یا حمّامیه آکداشته باشد  کد و شیش از حدّ متعارف آب مصرف نمایدر موقع غسل ب

 .ردیاذن بگ یش از غسل از حمّامیه پکن یمگر اا نه، غسل او باطل است یاست  یراض

ند، غسل باطل کبول  مثالً ن غسل حَدَث اصغر از او سر زند، یاگر در ب - 261مساله 

 شود؛ینم

اگر غسل را از  .ردینماز وضو هم بگ ید براینماز بخواند و با تواندینمبا آن غسل  یول 

 نماز بخواند. تواندیمسر بگیرد باهمان غسل 

ه کرا  ییا نه نمازهایرده کغسل  ندک که جنب شده اگر شک یسک - 262مساله 

 ند.کد غسل یبعد با ینمازها یبرا یح است؛ ولیصح خوانده

 یک هاآن یهمهت یتواند به نیه چند غسل بر او واجب است مک یسک - 263مساله 

 ها را جدا جدا انجام دهد.ا آنیغسل به جا آورد، 

ا اسم خداوند یقرآن  ییهآاز بدن او  ییه جنب است اگر بر جاک یسک - 264مساله 

ند کمتعال نوشته شده باشد، حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل 
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آن که آیت قرآن به ه دست او به نوشته نرسد. مگر کبه بدن برساند  ید آب را طوریبا

 عرفا آیت قرآن گفته نشود. صورت عالیم ورزشی، یا تزیینات هنری درآمده باشد و

ست، خواه جنابت باشد یتوان نماز خواند و وضو واجب نیم یبا هر غسل - 265مساله 

 ا مستحبّ.یر آن، واجب باشد یا غی

 

 

 سه گانه یهاخون

 استحاضه

شود خون استحاضه است و زن یاز زن خارج مه ک ییهااز خون یکی - 267مساله 

 ند.یگویدن خون استحاضه، مستحاضه میرا در موقع د

ه ازرحم زن خارج شود و مربوط به زخم و جراحت نباشد و ک یهر خون یلّکبه طور  

هم نباشد خون استحاضه است هر چند  شوندیمگفته  بعداً ض و نفاس که یخون ح

 صفات خاصی را نداشته باشد.

د، یآیرون میق است و بدون فشار و سوزش بیم رنگ و سرد و رقکخون استحاضه غالباً 

 ن است این اوضاف را نداشته باشد.کمم یول

له یقل یاستحاضه .رهیثکله و متوسطه و یقل :استحاضه سه قسم است - 268مساله 

ند و در آن کد آلوده ینمایه زن داخل فرج مکرا  یاپنبه یه خون فقط روکآن است 

گر ظاهر یه خون در پنبه فرو رود و از طرف دکمتوسطه آن است  یاستحاضه فرو نرود.
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 .نشود یبندند، جاریاز خون م یریجلوگ یبرا هازنه معمولًا ک یبه دستمال یشود ول

 .شود یخون از پنبه به دستمال جاره کره آن است یثکاستحاضه 

 احکام استحاضه

رد و ظاهر فرج یوضو بگ یکهر نماز  ید زن برایله بایقل یاستحاضهدر  - 269مساله 

 .شدکا آب بیند کشد و پنبه را عوض کده، آب بیرا هم اگر خون به آن رس

د، تا صبح روز یمتوسطه اگر قبل از نماز صبح غسل نما یاستحاضهدر  - 270مساله 

ه در مسأله قبل گفته شد انجام دهد؛ کله یقل یاستحاضه یارهاکهر نماز  یگر براید

ند و کنماز ظهر و عصر غسل  ید برایند باکغسل ن یفراموش یا از رویاگر عمداً  یول

 د.یغسل نماد قبل از نماز مغرب و عشاء یرد، باکآن هم غسل ن یاگر برا

ه در کمتوسطه  یاستحاضه یارهاکره عالوه بر یثک یاستحاضهدر  - 271مساله 

 یکشد و کا آب بیند، کهر نماز دستمال را عوض  یبرا دیش گفته شد بایپ یمسأله

ن نماز ظهر یب نماز مغرب و عشا به جا آورد و یبرا یکینماز ظهر و عصر و  یغسل برا

ز یند و نکنماز عصر دوباره غسل  ید برایندازد بایاگر فاصله بندازد و یو عصر فاصله ن

 د.ینماز عشا دوباره غسل نما ید برایندازد باین نماز مغرب و عشا فاصله بیاگر ب

دام کند، هر کرد و غسل ید وضو بگیه باکره یثکمتوسطه و  یمستحاضه - 272مساله 

 ح است.یرا اول به جا آورد صح

د یچه واجب باشد و چه مستحب، با یهر نماز یمستحاضه، برازن  - 273مساله 

 ردیوضو بگ

ه کرا  یا بخواهد نمازیاطاً دوباره بخواند، یه خوانده احتکرا  یز اگر بخواهد نمازیو ن

 استحاضه یه براکرا  ییارهاکد تمام یتنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، با

فراموش  یسجدهاط و یخواندن نماز احت یبرا یول .حسب مورد گفته شد انجام دهد
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را بعد از نماز فوراً به جا آورد  هاآنسهو، اگر  یسجدهشده و تشهد فراموش شده و 

 .استحاضه را انجام دهد یارهاکست یالزم ن

ه ک ینماز اوّل یه خونش قطع شد، فقط براکزن مستحاضه بعد از آن  - 274مساله 

 .ستیبعد الزم ن ینمازها یاضه را انجام دهد و برااستح یارهاکد یخواند، بایم

خواهد نماز یه مک یاو چه قسم است موقع یاستحاضهاگر زن نداند  - 275مساله 

رون یند و بکصبر  یمکد و یپنبه داخل فرج نما یاط واجب مقداریبخواند بنا بر احت

را  ییارهاکاز آن سه قسم است  یکدام کاو  یاستحاضهد یه فهمکآورد و بعد از آن 

خواهد یه مک یاگر بداند تا وقت یآن قسم دستور داده شده انجام دهد؛ ول یه براک

تواند خود یش از داخل شدن وقت هم میند، پکیر نمییاو تغ یاستحاضهنماز بخواند 

 د.ینما یرا وارس

د به آن چه مسلماً ید، باینما یزن مستحاضه اگر نتواند خود را وارس - 276مساله 

د یا متوسطه، بایله است یاو قل یاستحاضهداند یاگر نم مثالًند، کاوست عمل  ییفهوظ

د یره، بایثکا یداند متوسطه است یله را انجام دهد و اگر نمیقل یاستحاضه یارهاک

از آن سه  یکدام کاگر بداند سابقاً  یمتوسطه را انجام دهد؛ ول یاستحاضه یارهاک

 .دیهمان قسم رفتار نما ییفهوظد به یقسم بوده با

د، وضو و غسل باطل یایرون نیاگر خون استحاضه در باطن باشد و ب - 277مساله 

ه گذشت ک یلیم باشد، وضو و غسل را به تفصکد هر چند یایرون بیشود و اگر بینم

 .ندکیباطل م

شود، یم کپا یلّ کش از گذشتن وقت نماز، به یه پکاگر مستحاضه بداند  - 278مساله 

 که پاک یند و نماز را در وقتکد صبر ید بایآیخواندن نماز خون بند م یاندازها به ی

 است بخواند.
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د غسل یشد با کاز خون پا یلّکبه  یره و متوسطه وقتیثک یمستحاضه - 279مساله 

امده یگر خون نیش، مشغول غسل شده دینماز پ یه براک یاگر بداند از وقت یند، ولک

 .دیست دوباره غسل نمایالزم ن

د دوباره غسل یندازد، باین غسل و نماز فاصله بیزن مستحاضه اگر ب - 280مساله 

د غسل الزم یایفرج ن یاگر خون در داخل فضا یفاصله مشغول نماز شود، ولکند و بال

 .ستین

 یان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه برایزن جر یاستحاضهاگر خون  - 281مساله 

رون آمدن یپنبه از ب ییلهوسش از غسل و بعد از آن به ید پیاو ضرر نداشته باشد، با

د بعد از وضو و غسل از یان ندارد فقط بایشه جریاگر هم یند، ولک یریخون جلوگ

د ید، بایرون آیند و خون بک یوتاهکد و چنانچه ینما یریرون آمدن خون جلوگیب

 .د دوباره بخواندیرد و اگر نماز هم خوانده بایند و وضو هم بگکدوباره غسل 

ح یصح یباشد در صورتیه غسل بر او واجب مک یازن مستحاضه یروزه - 282مساله 

 روزش واجب است، انجام دهد. ینمازها یه براکرا  ییهاغسله در روز کاست 

ش از نماز، یا درحین نماز متوسطه یزن پ ییلهقل یاستحاضهاگر  - 283مساله 

 .ه گفته شد انجام دهدکره را یثکایمتوسطه  یارهاکد یبا ره شود، از هنگام تغییریثکای

عوض  یباشد حتیه بر او واجب مکرا  ییارهاکاز  یکیاگر مستحاضه  - 284مساله 

 .ند، نمازش باطل استک کردن پنبه را ترک

 یار مساجد و خواندن سورهینه و توقف در سایه و مدکرفتن در مسجد م - 285مساله 

نزدیکی شوهر با او  ال ندارد. همچنانکزن مستحاضه اش یواجب دارد برا یسجدهه ک

 حالل است.



        86ی عملیه توضیح المسائل قرآنیرساله            

 

 ییارهاکات هم ینماز آ ید برایو با .ات بر مستحاضه واجب استینماز آ - 286مساله 

 .انجام دهد مستقالً ه گفته شدیومینماز  یه براکرا 

 

 

 حیض

خارج  هازناز رحم  یه غالباً در هر ماه چند روزکاست  یض خونیح - 287مساله 

 ند.یگویض، حائض میدن خون حیشود و زن را در موقع دیم

ل به یآن سرخ ماظ و گرم و رنگ یشتر اوقات، غلیض در بیخون ح - 288مساله 

 .دیآیرون میسوزش ب یمکاست و با فشار و  یاهیس

ائسه یده هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال یر سیده و غیزنان س – 289مساله 

« شیقر» ییلهقبه از ک یست، مگر زنانیض نینند خون حیبب یاگر خون یعنیشوند، یم

 شوند.یائسه میبعد از تمام شدن شصت سال  هاآنه کشوند یمحسوب م

ائسه شدن یش از تمام شدن نُه سال و زن، بعد از یه دختر، پکرا ی خون - 290مساله 

 .باشدیمست؛ بلکه استحاضه یض نیند حیبیم

 ند.یض ببین است حکدهد، ممیر میه بچه شک یزن حامله و زن - 291مساله 

 یشود و اگر مختصریشتر از ده روز نمیروز و بمتر از سه کض یمدت ح - 292مساله 

 .ستیض نیمتر باشد، حکهم از سه روز 

دو روز خون  مثالًض، پشت سر هم باشد، پس اگر ید سه روز اول حیبا - 293مساله 

 ست.یض نیند حیروز خون بب یکشود و دوباره  کروز پا یکند و یبب
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ه اگر در فرج خون کد، بلیایبرون یست در تمام سه روز خون بیالزم ن - 294مساله 

شدن به  کشود و مدّت پا کپا ین سه روز مختصریاست و چنانچه در ب یافکباشد 

 .ض استیند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حیه بگوکم باشد ک یقدر

شود، چنانچه دوباره خون  کند و پایاگر سه روز پشت سر هم خون بب - 295مساله 

ه کرا  ییشتر نشود، تمام روزهایهم رفته از ده روز ب یده رویه خون دک یامیند و ایبب

 .را دارد کم زنان پاکبوده، ح که در وسط پاک ییروزها یده حائض است، ولیخون د

متر باشد و نداند کشتر و از ده روز یه از سه روز بکند یبب یاگر خون - 296مساله 

ایام  یا در عالیم خون حیض را داشته باشد و ض، چنانچهیا خون حیخون دُمل است 

 عادت ماهیانه باشد حیض است.

شتر یا بیسه روز  بعداً شود و کند و پایمتر از سه روز خون ببکگر  - 297مساله 

 .ض استیه گفته شد فقط خون دوم حک ییهانشانهند با یخون بب

 

 حائضاحکام 

 :ز بر حائض حرام استیچند چ - 298مساله 

 مّم به جا آورده شود.یا تیا غسل ید با وضو یه مانند نماز باک ییهاعبادت :اول

 ام جنابت گفته شد.که بر جنب حرام است و در احک ییزهایتمام چ :دوم

زن، اگر چه به  یمرد حرام است و هم برا یه هم براکردن در فرج، کجماع  :سوم

اگر با  حائضد؛ ولی وطی در دبر زن یایرون نیهم ب یگاه داخل شود و منمقدار ختنه

 رضایت او باشد حرام نیست.
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ض در قُبُل یه گفته شد با زن خود در حال حکبر مرد الزم است چنان - 299مساله 

دادن  یند؛ ولکد استغفار یشده است باب گناه کرد مرتک یکیند و اگر نزدکن یکینزد

 فاره واجب نیست.ک

ه کن یبه گمان ا یا با زن حائض نامحرمیند کاگر مرد با زن حائض زنا  - 300مساله 

 د، کفاره ندارد.یال خود اوست جماع نمایع

ه در ک یض، به طوریمشهور برآنست که طالق دادن زن در حال ح – 301مساله 

 باطل است؛ ولی این مساله محل اشکال است.شود یتاب طالق گفته مک

د حرف او را قبول یام، باشده کض پایا از حیحائضم  :دیاگر زن بگو - 302مساله 

 اطمینان بر دروغ بودن گفته او باشد. رد؛ مگر آن کهک

 یهاعبادتنماز و  ین نماز حائض شود، واجب است برایاگر زن در ب - 303مساله 

و دستور آن مثل  ندکمم به جا آورده شود، غسل یا تیا غسل ید با وضو یبا هک یگرید

 .کندیمکفایت  از وضو نیز غسل جنابت است، و

رده باشد، کشد، اگر چه غسل ن کض، پایه زن از خون حکبعد از آن  - 304مساله 

مسّ خط قرآن، تا ی ند؛ ولکتواند با او جماع یح است، و شوهرش هم میطالق او صح

 .شودیند بر او حالل نمکغسل ن

 یض نخوانده، قضا ندارد، ولیه زن در حال حک یاهیومی ینمازها - 305مساله 

 .دید قضا نمایواجب را با یهاروزه

 حائض یهازناقسام 

 :حائض بر شش قسمند یهازن - 306مساله 
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وقت ه دو ماه پشت سر هم در کاست  یه؛ و آن زنیه و عددیصاحب عادت وقت :اول

اندازه باشد،  یکض او هم در هر دو ماه یح یروزها یشمارهند و یض ببیخون ح نیمع

 .ندیه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببکمثل آن 

ن، خون یه دو ماه پشت سر هم در وقت معکاست  یه؛ و آن زنیصاحب عادت وقت :دوم

دو  مثالً اندازه نباشد  یکض او در هر دو ماه یح یروزها یشماره یند، ولیض ببیح

ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم  یند ولیماه پشت سر هم از روز اول ماه خون بب

 شود. کاز خون پا

ض او در دو ماه یح یروزها یشمارهه کاست  یه؛ و آن زنیصاحب عادت عدد :سوم

ه کنباشد مثل آن  یکیدن آن دو خون یوقت د یاندازه باشد ول یکپشت سر هم به 

 ند.یماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون بب

رده کدا نیپ ینیعادت مع یده، ولیه چند ماه خون دکاست  یمضطربه؛ و آن زنچهارم:  

 رده است.کدا نیپ یاا عادتش به هم خورده و عادت تازهی

 دن او است.یاول خون د یدفعهه کاست  یمبتدئه؛ و آن زنپنجم: 

 هاینادام کرده است و هر که عادت خود را فراموش کاست  یه؛ و آن زنی: ناسششم 

 شود.ینده گفته میه در مسائل آکدارند  یامکاح

 اند:ه دارند سه دستهیه و عددیه عادت وقتک ییهازن - 307مساله 

ن یند و در وقت معیض ببین، خون حیه دو ماه پشت سر هم، در وقت معک ی: زناول

 کند و روز هفتم پایدو ماه پشت سر هم از روز اول ماه، خون بب مثالً شود،  کهم پا

 ن زن از اول ماه تا هفتم است.یض ایه عادت حکشود 

از  مثالًن یدو ماه پشت سر هم چند روز مع یشود؛ ولینم که از خون پاک ی: زندوم

اه و گرم یظ و سیغل یعنیض را دارد، یح یهاند نشانهیبیه مک یخون اول ماه تا هشتم
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استحاضه را  یهااو نشانه یهاخون ییهبقد. و یآیرون میاست و با فشار و سوزش ب

ه دو ماه پشت سر هم در ک ی: زنسومشود. یه عادت او از اول ماه تا هشتم مک دارد

ا یروز  یکد یشتر خون دیا بیه سه روز کو بعد از آن  یندببض ین، خون حیوقت مع

ه در ک ییده با روزهایه خون دک ییند و تمام روزهایشود و دوباره خون بب کشتر پایب

 دهیه خون دک ییروزها یهمهشتر نشود و در هر دو ماه یبوده از ده روز ب کوسط پا

 ییتمام روزها یاندازهه عادت او به کاندازه باشد  یکهم  یبوده رو کو در وسط پا

 که در وسط پاک ییست روزهایبوده است و الزم ن کده و در وسط پایه خون دکاست 

اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون  مثالًاندازه باشد،  یکبوده در هر دو ماه به 

 ه سهکند و در ماه دوم بعد از آن یشود و دوباره سه روز خون بب کند و سه روز پایبب

هم از  یند و رویشود و دوباره خون بب کشتر پایا بیمتر کا ید، سه روز یدروز خون 

 شود.ین زن نه روز میض است و عادت ایشتر نشود، همه حینه روز ب

 عددیه اول صاحب عادت وقتیه و

ا دو سه روز یه دارد، اگر در وقت عادت یه و عددیه عادت وقتک یزن - 308مساله 

ا عقب یض را جلو یند حیه بگوک یند، به طوریتر خون ببعقبا دو سه روز یجلوتر 

 یه براک یامکد به احیض را نداشته باشد، بایح یهاانداخته اگر چه آن خون، نشانه

ش از یه پکن یض نبوده مثل ایند و چنانچه بعد بفهمد حکزن حائض گفته شد عمل 

 .دیقضا نمااورده یه به جا نکرا  ییهاعبادتد یشود با کسه روز پا

 کد پایشتر خون دیا بیه سه روز کاگر بعد از آن  ه عادت دارد،ک یزن -309مساله 

 ییروزها یهمهمتر از ده روز باشد و کن دو خون یب یفاصلهند و یشود و دوباره خون بب

ه کشتر باشد. مثل آن یبوده از ده روز ب که در وسط پاک ییده با روزهایه خون دک

ند، چند صورت یشود و دوباره پنج روز خون بب کند و پنج روز پایپنج روز خون بب

 دارد:
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عادت باشد و  یدر روزها از آن یا مقداریده، یاول د یدفعهه ک یه تمام خونکآن 

خون  یهمهد یه باکعادت نباشد،  یند در روزهایبیشدن م که بعد از پاکخون دوم 

 ض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.یاول را ح

 یدر روزها از آن یا مقداریعادت نباشد و تمام خون دوم  یه خون اول در روزهاک آن

 ض و خون اول را استحاضه قرار دهد.یخون دوم را ح یهمهد یه باکعادت باشد 

 یه در روزهاک یعادت باشد و خون اول یاز خون اول و دوم در روزها یه مقدارکآن 

ه آن هم کاز خون دوم  یوسط و مقدار کیمتر نباشد و با پاکعادت بوده از سه روز 

ض یآنها ح یهمهن صورت یه در اک شتر نباشد،یعادت بوده از ده روز ب یدر روزها

ه کاز خون دوم  یعادت بوده و مقدار یش از روزهایه پکاز خون اول  یاست و مقدار

اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده،  مثالً ت، عادت بوده استحاضه اس یبعد از روزها

شود و بعد تا پانزدهم  کند و دو روز پایماه از اول تا ششم خون بب یکه ک یدر صورت

ن از دهم تا پانزدهم یض است و از اول تا سوم و هم چنیند، از سوم تا دهم حیخون بب

 باشد.یاستحاضه م

 یه در روزهاک یخون اول یعادت باشد ول یاز خون اول و دوم در روزها یه مقدارکآن 

را  ییارهاکوسط  کید در تمام دو خون و پایه باکمتر باشد، کعادت بوده، از سه روز 

استحاضه را به جا آورد،  یارهاکو  ندک که بر حائض حرام است و سابقاً گفته شد ترک

 خود را انجام دهد. یهاعبادتشد  زن مستحاضه گفته یه براک یبه دستور یعنی

ند و در یه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیه و عددیه عادت وقتک یزن - 310مساله 

ض قرار دهد، ید همان را حیند، بایضش خون ببیح یروزها یشمارهر آن وقت به یغ

 .ده باشد چه بعد از آنیش از وقت عادت دیچه پ

 صاحب عادت وقتیه –دوم 
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 ان:ه دارند سه دستهیه عادت وقتک ییهازن - 311مساله 

ند و بعد از چند روز یض ببیخون ح ن،یه دو ماه پشت سر هم در وقت معک یزن :اول 

دو ماه پشت  مثالً اندازه نباشد،  یکآن در هر دو ماه  یروزها یشماره یشود ول کپا

ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون  یند ولیسر هم روز اول ماه خون بب

 .ض خود قرار دهدید روز اول ماه را عادت حین زن بایه اکشود،  کپا

ن خون او یدو ماه پشت سر هم در وقت مع یشود ولینم که از خون پاک ی: زندوم

رون یاه و گرم است و با فشار و سوزش بیظ و سیغل یعنیض را دارد یح یهانشانه

ه خون او ک ییروزها یشمارهاستحاضه را دارد و  ینشانهاو  یهاخون ییهبقد و یآیم

در ماه اول، از اول ماه تا هفتم  مثالً ست یاندازه ن یکض دارد، در هر دو ماه یح ینشانه

استحاضه را  ینشانهه یقض و بیح یهاو در ماه دوم از اول ماه تا هشتم، خون او نشانه

 ض خود قرار دهد.ید روز اول ماه را روز اول عادت حین زن هم بایه اکداشته باشد، 

ند یض ببیشتر خون حیا بین، سه روز یه دو ماه پشت سر هم در وقت معک یزن :سوم

ه ک ییده با روزهایه خون دک ییند و تمام روزهایشود و دو مرتبه خون بب کو بعد پا

شتر از ماه اول باشد، یا بیمتر کماه دوم  یشتر نشود ولیبوده از ده روز ب کپادر وسط 

د روز اول ماه ین زن هم بایه اک در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد مثالً

 ض خود قرار دهد.یرا روز اول عادت ح

ش یپ ا دو سه روزیه دارد، اگر در وقت عادت خود یه عادت وقتک یزن - 312مساله 

ا یض را جلو یند حیه بگوک یند به طوریا دو سه روز بعد از عادت خون ببیاز عادت 

ه ک یامکد به احیض را نداشته باشد، بایح یهاعقب انداخته، اگر چه آن خون نشانه

ه کض نبوده، مثل آن ید و اگر بعد بفهمد حیحائض گفته شد رفتار نما یهازن یبرا

 .دیاورده قضا نمایه به جا نکرا  ییهاعبادتد یشود، با کش از سه روز پایپ

 صاحب عادت عددیه –سوم 
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 اند:ه دارند سه دستهیه عادت عددک ییهازن - 313مساله 

 یاندازه باشد، ول یکض او در دو ماه پشت سر هم یح یه شماره روزهاک ی: زناول

ده عادت یخون د هک ین صورت هر چند روزیه در اکنباشد  یکیدن او یوقت خون د

ازدهم تا پانزدهم خون یاگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از  مثالًشود. یاو م

 شود.یند، عادت او پنج روز میبب

ه ک یدو ماه پشت سر هم چند روز از خون یشود ولینم که از خون پاک ی: زندوم

ه خون ک ییروزها یشمارهو  استحاضه را دارد ینشانهه یض و بقیح ینشانهند یبیم

ن یه در اکست، ین یکیاندازه است، اما وقت آن  یکض دارد در هر دو ماه یح ینشانه

اگر  مثالً شود. یض را دارد، عادت او میح ینشانهه خون او ک یصورت هر چند روز

ض و یح ینشانهازدهم تا پانزدهم، خون او یماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از  یک

 شود.یعادت او پنج روز م یروزها یشمارهاستحاضه را داشته باشد،  ینشانهه یبق

شتر یا بیروز  یکند و یشتر خون ببیا بیه دو ماه پشت سر هم سه روز ک یزن :سوم

دن خون، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته یوقت دند و یشود و دو مرتبه خون بب کپا

بوده از ده روز  که در وسط پاک ییده و روزهایه خون دک ییه اگر تمام روزهاکباشد، 

ه خون ک ییاندازه باشد، تمام روزها یکبه  همآن  یروزها یشمارهو  شتر نشودیب

ه ک ییست روزهایو الزم ن شودیض او میبوده عادت ح که پاکوسط  یده با روزهاید

اگر ماه اول، از روز اول ماه تا  مثالً اندازه باشد.  یکبوده در هر دو ماه به  کدر وسط پا

ازدهم یند و ماه دوم، از یشود و دوباره سه روز خون بب کند و دو روز پایسوم خون بب

 یند و رویشود و دوباره خون بب کمتر پاکا یشتر یا بیند و دو روز یزدهم خون ببیتا س

 شود.یشتر نشود، عادت او هشت روز میهم از هشت روز ب

ند یعادت خود خون بب یشمارهشتر از یه دارد، اگر بیه عادت عددک یزن - 314مساله 

د از موقع یجور باشد با یکده یه دک ییهاخون یهمهشتر شود، چنانچه یو از ده روز ب
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ه را استحاضه قرار دهد، و اگر همه یض و بقیعادتش ح یزهارو یشمارهدن خون به ید

ض و چند روز یح ینشانهه چند روز از آن، کجور نباشد، بلیکده یه دک ییهاخون

ض را دارد با یح ینشانهه خون، ک ییاستحاضه را داشته باشد اگر روزها ینشانهگر ید

ه را استحاضه یض و بقید همان روزها را حیاندازه است، با یکعادت او  یروزها یشماره

شتر است یعادت او ب یض دارد، از روزهایح ینشانهه خون ک ییقرار دهد، و اگر روزها

ه خون ک ییه استحاضه است و اگر روزهایض و بقیعادت او ح یروزها یاندازهفقط به 

گر یآن روزها را با چند روز دد یمتر است باکعادت او  یض دارد از روزهایح ینشانه

 ه را استحاضه قرار دهد.یض و بقیعادتش شود، ح یروزها یاندازههم به  یه روک

 مضطربه -چهارم 

رده کدا نیپ ینیعادت مع یده ولیه چند ماه خون دک یزن یعنیمضطربه  - 315مساله 

جور باشد چنانچه  یکده یه دک ییهاخون یهمهند و یشتر از ده روز خون ببیاگر ب

ه را استحاضه قرار دهد یض و بقید هفت روز را حیشان او هفت روز است بایعادت خو

اط واجب، یبر احتو بنا ض قرار دهدید همان را حیپنج روز است با مثالًمتر است کو اگر 

ه بر کرا  ییارهاکه دو روز است، کعادت آنان و هفت روز،  یشمارهن یدر تفاوت ب

ه ک یبه دستور یعنیاستحاضه را به جا آورد،  یارهاکد و ینما کست ترحائض حرام ا

شانش یخود را انجام دهد و اگر عادت خو یهازن مستحاضه گفته شد عبادت یبرا

اط یبر احتیض قرار دهد و بناد هفت روز را حینه روز است، با مثالًشتر از هفت روز یب

استحاضه را به  یارهاکه دو روز است، کن هفت روز و عادت آنان، یواجب در تفاوت ب

 د.ینما که بر حائض حرام است ترکرا  ییارهاکجا آورد و 

 ینشانهه چند روز آن کند یبب یشتر از ده روز خونیمضطربه اگر ب - 316مساله 

ض دارد یح ینشانهه ک یاستحاضه دارد، چنانچه خون ینشانهگر یض و چند روز دیح

ه ک یو اگر خون ض استیآن ح یهمهشتر از ده روز نباشد، یا بیمتر از سه روز ک
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ض قرار دهد و تا هفت ید همان را حیمتر از سه روز باشد باکض را دارد یح ینشانه

ن است اگر یچند و هم یه در مسأله قبل گفته شد رفتار نماک یه به دستوریروز بق

ه آن هم کند یبب یض دارد دوباره خونیح ینشانهه ک یش از گذشتن ده روز از خونیپ

اه و نه روز خون زرد و یه پنج روز خون سکض را داشته باشد، مثل آن یح ینشانه

ه آن را تا هفت یو بق ض قرار دهدید خون اوّل را حیند، بایاه ببیروز خون س دوباره پنج

 د.یه در مسأله قبل گفته شد رفتار نماک یدستورروز به 

 مبتداه -پنجم 

شتر از ده یدن اوست، اگر بیاوّل خون د یدفعهه ک یزن یعنیمبتدئه  - 317مساله 

شان خود ید عادت خویجور باشد، با یکده یه دک ییهاخون یهمهند و یروز خون بب

 استحاضه قرار دهد.ه را یض و بقیه گفته شد حیه در وقتک یرا به طور

ض یح ینشانهه چند روز آن کند یبب یشتر از ده روز خونیمبتدئه اگر ب - 318مساله 

ض یح ینشانهه ک یاستحاضه را داشته باشد، چنانچه خون ینشانهگر یو چند روز د

اگر  یض است ولیآن ح یهمهشتر از ده روز نباشد، یمتر از سه روز و بک(1)دارد 

ه آن هم کند یبب یض دارد دوباره خونیح ینشانهه ک یگذشتن ده روز از خونش از یپ

اه و نه روز خون زرد و یه پنج روز خون سکض داشته باشد، مثل آن یخون ح ینشانه

ض یض دارد، حیح ینشانهه کد از اوّلِ خونِ اوّل، یند بایاه ببیدوباره پنج روز خون س

 .ه را استحاضه قرار دهدیند و بقکدان خود شاونیقرار دهد و در عدد، رجوع به خو

 ناسیه -ششم 

شتر از ده یرده است اگر بکه عادت خود را فراموش ک یزن یعنیه یناس - 319مساله 

ض قرار یض را دارد تا ده روز، حیح ینشانهه خون او ک یید روزهایند بایروز خون بب

آن  یهانشانه یواسطهض را به یه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند حیدهد و بق



        96ی عملیه توضیح المسائل قرآنیرساله            

 

ه را استحاضه یض و بقید هفت روز اول را حیاط واجب بایص دهد، بنا بر احتیتشخ

 .قرار دهد

 

 نفاس

ه زن ک ید هر خونیآیرون میم مادر بکن جزء بچه از شیه اولک یاز وقت - 320مساله 

است. و زن را در حال ا سر ده روز قطع شود خون نفاس یش از ده روز یند، اگر پیبیم

 .ندیگویم نفاس، نفساء

 ست.یند نفاس نیبین جزء بچّه میرون آمدن اوّلیش از بیه زن پک یخون - 321مساله 

هم از  یاه اگر خون بستهکه خلقت بچه تمام باشد، بلکست یالزم ن - 322مساله 

ماند یه اگر در رحم مکند یا چهار نفر قابله بگویرحم زن خارج شود و خود زن بداند، 

 ند خون نفاس است.یه تا ده روز ببک یشد، خونیانسان م

شتراز ده روز یب ید، ولیایشتر نیآن، ب یکن است خون نفاس، کمم - 323مساله 

 شود.ینم

ه سقط شده ک یزیا چیا نه، یسقط شده  یزیه چکند ک کهر گاه ش - 324مساله 

شود یه از او خارج مک یند و خونک یست وارسیا نه الزم نیشد یانسان م ماندیماگر 

 .ستیشرعاً خون نفاس ن

 یگرید یارهاکاز بدن به خط قرآن و  ییتوقّف در مسجد و رساندن جا - 325مساله 

چه بر حائض واجب و مستحبّ ه بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آن ک

 .باشدیروه مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحبّ و مکو م
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ردن ک یکیباشد باطل است و نزدیه در حال نفاس مک یطالق دادن زن - 326مساله 

 ند الزم نیست کفاره بدهد.ک یکیباشد و اگر شوهرش با او نزدیبا او حرام م

خود را  یهاعبادتند و کد غسل یشد، با کازن از خون نفاس پ یوقت - 327مساله 

ه در ک ییده با روزهایه خون دک ییند چنانچه روزهایو اگر دوباره خون بب به جا آورد

متر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است و اگر کا یهم ده روز  یبوده رو کوسط پا

 توانیمبا غسل نفاس  .دید قضا نمایبوده روزه گرفته باشد با که پاک ییروزها

 نمازخواند.

ض عادت دارد به یاگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در ح - 328مساله 

ه استحاضه است و اگر عادت ندارد، تا ده روز یعادت او نفاس و بق یروزها یاندازه

 باشد.یه استحاضه مینفاس و بق

شتر از یا بیماه  یکمان تا یبعد از زاض عادت ندارد، اگر یه در حک یزن - 329مساله 

ه ک یو خون ند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه استیماه خون بب یک

ض وگرنه آن هم استحاضه یض را داشته باشد حیح ینشانهند، اگر یبیبعد از آن م

 .باشدیم

 

 غسل مسح میت

 توضیح

عم از غسل مس میت، اغسال سه گانه ا، کنیدیمآنچه را که درباره اموات، مطالعه 

رایج در عربستان آن  یهاسنت، برآمده از هاینامانند  دفن میت و میت، نحوه کفن و

؛ اندیدهرسمتشرعان نیز  ییدتأتنها جنبه عرفی دارند که به  مسائلاین  روز هستند و
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قرآن  در .اندنشدهاز طریق وحی ابالغ  به دستور خداوند و مسائلاما هیچ یک ازاین 

 نیست. مسائلاین  کریم هیچ اثری از

اند مسّ غسلش نداده ه سرد شده وکرا  یابدن انسان مرده یسکاگر  - 330مساله 

ار یتد، چه با اخیت نماید غسل مسّ میاز بدن خود را به آن برساند با ییجا یعنیند ک

 ار.یاختیا بیند کمسّ 

ست اگر یه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نک یامسّ مرده یبرا - 331مساله 

 .دیه سرد شده مسّ نماکرا  ییچه جا

ه چهار ماه او تمام شده ک یاسقط شده یبچه یمسّ بچه مرده، حت یبرا 332مساله 

متر که از چهار ماه ک یاسقط شده یبچهمسّ  یبرا ت واجب است؛ ولییغسل مسّ م

د، مادر او یایا بیمرده به دن یاچهار ماهه یبچهن اگر یدارد غسل واجب نیست. بنابرا

الزم  غسل او مادر مترداشته باشد برکچهار ماه  از ند؛ اما اگرکت یدغسل مسّ میبا

 نیست.

د، غسل یتمام شده مسّ نما کامالًه سه غسل او کرا  یتیاگر انسان، م - 333مساله 

از بدن او را  ییه غسل سوم تمام شود جاکش از آن یاگر پ یشود؛ ولیبر او واجب نم

 .دیت نماید غسل مسّ میند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد باکمسّ 

ش از یاستخوان است جدا شود و پ یه داراک یاگر از بدن زنده قسمت - 334مساله 

ت ید غسل مسّ مید، بایه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مسّ نماکآن 

مسّ آن غسل واجب  یه جدا شده، استخوان نداشته باشد، براک یاگر قسمت یند؛ ولک

ه در حال اتّصال، کجدا شود  یزیاند اگر چه غسلش ندادهک یااز بدن مرده و ست.ین

 .ز، مسّ آن موجب غسل استیشد، بعد از انفصال نین موجب غسل ممسّ آ
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د مثل غسل جنابت انجام دهند وبا غسل مس یت را بایغسل مسّ م - 335مساله 

 نماز بخوانند. توانندیممیت 

رده است، توقف در مسجد و کت غسل نیه بعد از مسّ مک یسک یبرا - 336مساله 

 ندارد. یواجب دارد، مانع یسجدهه ک ییهاجماع و خواندن سوره

 

 احکام محتضر

باشد، مرد یدر حال جان دادن م یعنیه محتضر است؛ کرا  یمسلمان - 337مساله 

ش یف پاهاکه ک یبه پشت بخوابانند به طور دی، باکوچکا یا زن، بزرگ باشد یباشد 

تا  اطیاحت بربنایست ن نکن طور ممیبه ا کامالً اگر خواباندن او  به طرف قبله باشد و

 نند.کن دستور عمل ید به این است باکه ممک یاهانداز

 یه در حال جان دادن است طورک یسکن را، به یمستحبّ است شهادت - 338مساله 

 ه بفهمد.کنند کن یتلق

ه بفهمد: کنند کن یبه محتضر تلق ین دعاها را طوریمستحبّ است ا - 339مساله 

رَ یسیقْبَلُ الْیا مَنْ ی کرَ مِنْ طاعَتِیسِیالْ  یوَ اقْبَلْ مِنِّ یکرَ مِنْ مَعاصِیثکالْ یاللّهُمَّ اغْفِرْ لِ

انْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ اللّهُمَّ  کرَ انَّیثکالْ یرَ و اعْفُ عَنِّیسیالْ یر اقْبَلْ مِنِّ یثِکعْفُو عَنِ الْیوَ 

 مٌ.یرَح کفَانَّ یارْحَمْن

 یمبارکهن او سوره یراحت شدن محتضر بر بال یرامستحبّ است ب - 340مساله 

و سه  اعراف یسورهپنجاه و چهارم از  ییهآو  یرسکة الیس، و الصّافات و احزاب وآی

 .ن است بخوانندکه هر چه از قرآن ممکبل بقره، یسورهآخر  ییهآ
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 احکام بعد از مرگ

ه باز نماند و کت را، هم بگذارند یبعد از مرگ مستحبّ است دهان م - 341مساله 

او  یرو یانند و پارچهکاو را دراز  یت را ببندند و دست و پایم یچانهو ها چشم

ع ییتش ینند و براکه مرده، چراغ روشن ک ییندازند و اگر شب مرده است، در جایب

او  ن به مردنیقیاگر  یند، ولیو در دفن او عجله نما نندکن را خبر یاو مؤمن یجنازه

م او زنده کت حامله باشد و بچه در شیز اگر مینند تا معلوم شود و نکد صبر یندارند، با

افند و طفل را کچپ او را بش یه پهلوکندازند، یدفن را عقب ب ید به قدریباشد، با

 رون آورند و پهلو را بدوزند.یب

جلو رفتن آنان اگر در عرف  یحت در تشییع، حضور زنان اشکالی ندارد و - 342مساله 

 اشکال است.ود داشته باشد، از لحاظ شرعی بالمحل وج

 

 

 یتمفن و نماز و دفن کام غسل و کاح

در متن اصلی  مربوط به اموات، جنبه عرفی عربی دارند و مسائلدرسابق بیان شد که 

 توانندیم. ازاین رو، روایات مذکوره دراین باب، اندنشدهدینی یعنی قرآن کریم بیان 

 شرعی. یستأسنه  جنبه تاییدی داشته باشند و

فن و نماز و دفن مسلمان، اعم از شیعه وسنی وفرق مختلف کغسل و  - 343مساله 

شود یگران ساقط میانجام دهند، از د یواجب است و اگر بعض یلّفکمسلمانان، بر هر م

 اند.ردهکت یس انجام ندهد همه معصکچ یو چنانچه ه
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ت شده، واجب یم یارهاکمشغول  یگریه دکند کن یقیاگر انسان  - 344مساله 

 .دید اقدام نمایا گمان دارد، بای کاگر ش یند، ولکت اقدام یم یارهاکست به ین

اند، در ت را باطل انجام دادهیا نماز میفن کا یبداند غسل  یسکاگر  - 345مساله 

اگر بعد از دفن بفهمد که  یدهد؛ ولد دوباره انجام یصورتی که سختی نداشته باشد با

ه باطل بوده، الزم کیا گمان دارد  درست انجام شده ودفن میت نا غسل یا کفن و

 .دیست اقدام نماین

 رند.یاو اجازه بگ ید از ولیت، بایفن و نماز و دفن مکغسل و  یبرا - 346مساله 

طبقات  بیبه ترت یشاوندان نسبیزن شوهر او است، و بعد از او خو یول - 347مساله 

 د اجازه گرفته شود.یاط از همه بایبر احتارث، و در صورت تعدد، بنا

ت به من اجازه داده یم یا ولیتم یم یا ولی ید من وصیبگو یسکاگر  - 348مساله 

ه راست کت را انجام دهم، چنانچه احتمال داده شود یفن و دفن مکه غسل و ک

ا ی یه من وصکد یگر بگویس دکه کت با او است مگر آن یم یارهاکد، انجام یگویم

رفته یپذ یسکن صورت حرف یه در اکت اجازه دارم، یم یا از ولیت هستم یم یول

 او شهادت دهند. یگفتهه دو نفر عادل به کاست 

 یگریس دک، یر از ولیفن و دفن و نماز خود غکغسل و  یت برایاگر م - 349مساله 

س هر دو اجازه بدهند و الزم کو آن  یه ولکاط واجب آن است یند، احتکن یرا مع

ند؛ کت را قبول ین وصیرده، اکن یارها معکن یانجام ا یت او را برایه مک یسکست ین

 د.ید به آن عمل نمایرد، باکاگر قبول  یول

 

 احکام غسل میت
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مخلوط ه با سدر ک یبه آب :اول .ت را سه غسل بدهندیواجب است م - 350مساله 

 با آب خالص. :سوم .افور مخلوط باشدکه با ک یبه آب :باشد دوم

ند که آب را مضاف کاد نباشد یز یاافور به اندازهکبهتر است، سدر و  – 351مساله 

 .افور با آب مخلوط نشده استکند سدر و یه نگوکم نباشد، کهم  یاو به اندازه

ن یب یردن سعکش از تمام یحج احرام بسته است اگر پ یه براک یسک - 352مساله 

ن اگر در احرام عمره یافور غسل داد و هم چنکاو را با آب  توانیمرد، یصفا و مروه بم

 شودیمبدیهی است کسی که بمیرد تکلیفش ساقط  .ردیردن مو، بمکوتاه کش از یپ

 مرده او مانند هر میت دیگر است. و

ز نباشد یا استعمال آن جایدا نشود یپ هاینااز  یکیا یافور کاگر سدر و  - 353مساله 

ت را با آب خالص یست مین نکه ممکدام کهر  ید به جایباشد، با یه غصبکمثل آن 

 غسل بدهند.

باشد و  بالغ د مسلمان، عاقل ویدهد، بایت را غسل میه مک یسک - 354مساله 

 ه امامی بودن غسل دهنده شرط نیست.مسائل غسل را هم بداند؛ ولی دوازد

غسل  یعنید قصد قربت داشته باشد یدهد، بایت را غسل میه مک یسک - 355مساله 

ت تا آخر غسل سوم ین نیانجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و اگر به هم یرا برا

 ست.ید الزم نیاست و تجد یافکباشد  یباق

فن و کمسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است و غسل و  یبچهغسل  - 356مساله 

خالف یا بر ز است که بر خالف مقررات مذهبی او، ویافر و اوالد او، در صورتی جاکدفن 

 میل اولیای میت نباشد.

غسل بدهند و اگر  دیشتر دارد بایا بیسقط شده را اگر چهار ماه  یبچه - 357مساله 

 .نندکچند و بدون غسل دفن یبه پ یاپارچهد در یچهار ماه ندارد، با
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غسل بدهد غسلش درست است؛ اگرچه  اگر مرد، زن را و زن، مرد را - 358مساله 

 محرم بعد از مرگ موضوعیت ندارد.نا بین آنان علقه زوجیت نباشد. مساله محرم و

 ا هر دو زن باشند،یدهد هر دو مرد یه او را غسل مک یسکت و یاگر م - 359مساله 

 .ن طور اگر محرم باشندیت برهنه باشد و همیه تمام بدن مک ز استیجا

دهد یه او را غسل مک یسکت، حرام نیست و یردن به عورت مکنگاه  - 360مساله 

 شود.یهم باطل نم ت نکرده و غسلیند معصکاگر نگاه 

ه بر بدن ک یت نجس باشد، چنانچه با همان آبیاز بدن م ییاگر جا - 361مساله 

 ح است.یشود، غسل صح کت پایشود بدن میخته میت ریم

ست غسل یا در حال جنابت مرده، الزم نیض یه در حال حکرا  یسک - 362مساله 

 است. یافکاو  یت برایه همان غسل مکا غسل جنابت بدهند، بلیض یح

گرفتن  یبرا یسکت حرام نیست و اگر یغسل دادن م یمزد گرفتن برا - 363مساله 

 .باشدینمت را غسل دهد آن غسل باطل یمزد، م

د عوض هر یداشته باشد با یا استعمال آن مانعیدا نشود، یاگر آب پ - 364مساله 

 مم بدهند.یت یکت را یغسل، م

ن بزند و به ید دست خود را به زمیدهد بایمم میت را تیه مک یسک - 365مساله 

ه با کاط واجب آن است ین باشد احتکمشد و اگر مکت بیم یهاصورت و پشت دست

 .مم بدهدیت هم، او را تیدست م

 

 احکام کفن میت
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راهن و سر تا یرا لنگ و پ هاآنه کد با سه پارچه یت مسلمان را بایم - 366مساله 

 .ندیفن نماکند یگویم یسر

ه از کد از ناف تا زانو، اطراف بدن را به پوشاند و بهتر آن است یلنگ با - 367مساله 

د از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را به پوشاند یراهن بایپ و پا برسد ینه تا رویس

آن  ین باشد و پهناکه بستن دو سر آن ممکباشد  ید به قدریبا یسر تا سر یو دراز

 .دیایگر بیطرف د یطرف آن رو یکه کباشد  یاد به اندازهیبا

سّر نشود، یت میفن مک یبرا یراهن، سر تا سریاگر سه پارچه، لنگ، پ - 368مساله 

ن سه پارچه بر او یاز ا یکچ یشود، اگر چه اسم هیتفا مکسّر باشد ایه مکدام کبه هر 

ن یجهت پوشاندن عورت یمقدور نشود و فقط مقدار یاچ پارچهیه اگر هکند بلکصدق ن

 .ن را به پوشانندیموجود باشد، واجب است با آن عورت

ت یتوان از اموال میفن را به طور متعارف از واجب و مستحبّ مک - 369مساله 

ر یتوان از حق صغید بر متعارف را نمیر داشته باشد، امّا زایبرداشت، هر چند صغ

را از  یتوان مقدار اضافین صورت میه در اکرده باشد کت یه وصکن یبرداشت، مگر ا

 رد.کثلث حساب 

توانند یفن را از ثلث مال او بردارند مکه کرده باشد کت نیت وصیاگر م - 370مساله 

ه از واجبات دفن کرا  یگرید یزهایفن و چکت باشد یق شأن میه الکبه طور متعارف 

 .است از اصل مال بردارند

ن یفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد و هم چنک - 371مساله 

ش از یبدهند و پ یشود، طالق رجعیتاب طالق گفته مکه در ک یاگر زن را به شرح

ا یفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد کد یرد، شوهرش بایتمام شدن عدّه بم

 .فن زن را بدهدکد از مال او یشوهر با یوانه باشد ولید



           کتاب طهارت105      

 

 یست، اگر چه مخارج او در حال زندگیشان او واجب نیت بر خویفن مک - 372مساله 

 بر آنان واجب باشد.

برهنه دفن ست یز نیفن نداشته باشد جاک ییهته یبرا یت مالیاگر م - 373مساله 

 یینههزز است ینند و جاکفن کاط بر مسلمانان واجب است او را یبر احتکه بناشود بل

 .ندیات حساب نماکآن را از ز

ست یز نیدا نشود جایهم پ یگریز دی، اگر چیز غصبیردن با چکفن ک - 374مساله 

رون آورند، ید از تنش بینباشد با یباشد و صاحب آن راض یت غصبیفن مکو چنانچه 

 نند.کفن کست با پوست مردار او را یز نین جایچنو هم رده باشندکاگر چه او را دفن 

ست، یز نیخالص جا یشمیابر یپارچهز نجس و با یت با چیردن مکفن ک - 375مساله 

طالباف هم  یپارچهه با کاط واجب آن است یو احت ال نداردکاش یدر حال ناچار یول

 .ینند، مگر در حال ناچارکفن نکت را یم

 نجس شود، یگریا به نجاست دیت به نجاست خود او، یفن مکاگر  - 376مساله 

اگر در قبر  یول ا ببرند؛یند ید مقدار نجس را بشویشود، بایع نمیفن ضاکچنانچه 

دن یت اهانت به او باشد بریرون آوردن میه اگر بکه ببرند؛ بلکگذاشته باشند بهتر است 

ردن آن که عوض ک یست، در صورتین نکدن آن ممیا بریو اگر شستن  شودیواجب م

 ند.ید عوض نماین باشد، باکمم

 

 احکام حنوط

ف کو  یشانیبه پ یعنینند، کت را حنوط یبعد از غسل، واجب است م - 377مساله 

و مستحبّ است به  افور بمالند.کاو  یو سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها هادست
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هنه ک یواسطهده و تازه باشد و اگر به ییافور ساکد یافور بمالند و باکت هم یم ینیسر ب

 .ستین یافکن رفته باشد یبودن، عطر او از ب

ست اگر چه یسجود الزم ن ین اعضایب بیت، مراعات ترتیدر حنوط م - 378مساله 

 ت بمالند.یم یشانیافور را به پکاست اوّل  مستحبّ

ند اگر چه در یردن، حنوط نماکفن کش از یت را پیه مکبهتر آن است  - 379مساله 

 .ندارد یردن و بعد از آن هم مانعکفن کن یب

ن یب یردن سعکش از تمام یحج احرام بسته است، اگر پ یه براک یسک - 380مساله 

ش یپز است وهمچنین است اگر در احرام عمره یردن او جاکرد، حنوط یصفا و مروه بم

ومیت از حاجی  شودیمبا مرگ تکلیف ساقط  .ردیند بمکوتاه کخود را  یه موکاز آن 

 .شودیمبودن خارج 

اش تمام نشده اگر چه حرام است ه شوهر او مرده و هنوز عدّهک یزن - 381مساله 

 .رد حنوط او واجب استیچنانچه بم یند، ولکخود را خوشبو 

اط واجب غسل را یغسل و حنوط نباشد بنا بر احت یاندازهافور به کاگر  - 382مساله 

 .را مقدم دارند یشانیهفت عضو نرسد پ یمقدّم دارند و اگر برا

ت بگذارند؛ یهمراه م و تازه در قبر ترچوبگویند: مستحبّ است دو می – 383مساله 

 ولی دلیلی بر چنین استحبابی نیست.

 

 احکام نماز میت

نابالغ  یبچهت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر یواجب است بر هر م - 384مساله 

 .ه نماز بخوانندکاط واجب آن است یز احتیمتر از شش سال نداشته باشد نکاگر 
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ردن او خوانده شود و اگر کفن کد بعد از غسل و حنوط و یت باینماز م - 385مساله 

ا ندانستن مسأله ی یفراموش یبخوانند، اگر چه از رو هاینان یا در بی، هایناش از یپ

 .ستین یافکباشد 

ا یا غسل یست با وضو یت بخواند، الزم نیخواهد نماز میه مک یسک - 386مساله 

ال ندارد. اگر کهم باشد اش یباشد و اگر لباس او غصب کمم باشد و بدن و لباسش پایت

 ند.کت یرعا گر الزم استید ینمازهاه در کرا  ییزهایه تمام چکاست  چه بهتر

ز واجب است ید رو به قبله باشد و نیخواند، بایت نماز میه به مک یسک - 387مساله 

 یه سر او به طرف راست نمازگزار و پاک یت را مقابل او به پشت بخوابانند، به طوریم

 او به طرف چپ نمازگزار باشد.

و  یپست یا بلندتر نباشد ولیتر ت پستیم ید از جایان نمازگزار باکم - 388مساله 

 ال ندارد.کمختصر اش یبلند

ت را به جماعت یه نماز مک یسک یت دور نباشد؛ ولید از مینمازگزار با - 389مساله 

 ال ندارد.کگر متّصل باشند اشیدیکبه  هاصفت دور باشد، چنانچه یخواند اگر از میم

اگر نماز به جماعت خوانده شود  یستد، ولیت باید مقابل مینمازگزار با - 390مساله 

ال کستند اشیت نیه مقابل مک یسانکت بگذرد، نماز یو صف جماعت از دو طرف م

 .ندارد

ها نباشد؛ نیمانند ا یزیا چیوار یپرده و د دیت و نمازگزار، باین میب - 391مساله 

 .ال نداردکت در تابوت و مانند آن باشد اشیاگر م یول

ردن کفن کده باشد و اگر یت پوشید عورت میدر وقت خواندن نماز، با - 392مساله 

 .باشد به پوشانند هایناد، عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند یست باین نکاو مم
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ت یت، میو در موقع ن ستاده و با قصد قربت بخواندید ایت را باینماز م - 393مساله 

 اللّه. یت قربةً إلین میخوانم بر اینماز مند کت ین مثالًند، کن یرا مع

اط یبر او نماز بخواند، احت ینیه شخص معکرده باشد کت یت وصیاگر م - 394مساله 

اط یهم بنا بر احت یو بر ول ردیت اجازه بگیم یه آن شخص از ولکواجب آن است 

 .ه اجازه بدهدکواجب، واجب است 

ت اهل علم و یاگر م یمرتبه نماز بخوانند؛ ولت چند یروه است بر مکم - 395مساله 

 .ستیروه نکم باشد یتقو

نماز بخواند؛  یکهمه  یتواند برایت با هم حاضر بودند، میاگر چند م - 396مساله 

ر به صورت جمع ید ضمایشود، بایر چهارم خوانده میبکه بعد از تک ییدر دعاها یول

 .نماز بخواند یکدام کهر  یتواند برایگفته شود، و م

بدون نماز دفن  یا به جهت عذری یفراموش یا از رویت را عمداً یاگر م - 397مساله 

 یتا وقت ه بر او خوانده شده باطل بوده استک یا بعد از دفن معلوم شود، نمازینند، ک

ت گفته شد به قبرش ینماز م یه براک ییهاشرطده، واجب است با یجسد او از هم نپاش

 .بخوانندنماز 

 دستور نماز میت 

د یب بگوین ترتیر به ایبکر دارد و اگر نمازگزار پنج تیبکت پنج تینماز م - 398مساله 

 :است یافک

اهلل وَ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اهلل اشْهَدُ انْ ال إِلهَ إِلَّا »د: یر اول بگویبکت و گفتن تیبعد از ن

مُحَمَّدٍ وَ آلِ  یاللّهُمَّ صَلِّ عَل»د: یر دوم بگویبکو بعد از ت« ه و آله و سلمیعلاهلل  یصل

ر یبکو بعد از ت« نَ وَ الْمُؤمِناتِیاللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِن»د: یر سوم بگویبکو بعد از ت« مُحَمَّدٍ
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اللّهُمَّ »د: یو اگر زن است بگو« تِیاللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَ»د: یت مرد است بگویچهارم اگر م

 د.یر پنجم را بگویبکو بعد ت« تِیرْ لِهذِهِ الْمَاغْفِ

لَهُ وَ اشْهَدُ  یکوَحْدَهُ ال شَرِاهلل اشْهَدُ انْ ال إِلهَ إِلَّا »د: یر اول بگویبکو بهتر است بعد از ت

 السَّاعَةِ. یدَ ینَ یراً بَیراً وَ نذِیانَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ارْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَش

مُحَمَّدٍ وَ  یعَل کمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بارِ یاللّهُمَّ صَلِّ عَل»د: یر دوم بگویبکعد از تو ب

مَ یابْراهِ یعَل تَ وَ تَرَحَّمْتَکتَ وَ بارَ یافْضَلِ ما صَلَّکآلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ 

نَ وَ الشُّهَداءِ وَ یاءِ وَ الْمُرسَلیع األَنْبیجَم یصَلِّ عَلدٌ وَ یدٌ مَجیحَم کمَ انَّ یوَ آلِ إِبراه

اللّهُمَّ اغْفِرْ »د: یر سوم بگویبکو بعد از ت «نَ یالصّالِحاهلل ع عِبادِ ینَ وَ جَمیقیالصِّدِّ

نَنا وَ یبَ  ابِعْاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْواتِ تینَ وَ الْمُسلِماتِ الْأَحْینَ وَ الْمُؤمِناتِ وَ الْمُسْلِمیلِلْمُؤمِن

 «.رٌیءٍ قَدِ یلِّ شَک یعَل کانَّ بُ الدَّعَواتِیمُج کراتِ انَّینَهُمْ بِالخَیبَ

وَ  کوَ ابْنُ عَبْدِ ک اللّهُمَّ إِنَّ هَذا عَبْدُ»د: یت مرد است بگویر چهارم اگر میبکو بعد از ت

راً وَ انْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنّا یاللّهُمَّ إِنّا ال نَعْلَمُ مِنْهُ الّا خَ رُ مَنْزولٍ بِهِیوَ انْتَ خَ کنَزَلَ بِ کابْنُ امَتِ

اللّهُمَّ اجْعَلْهُ  ئاً فَتَجاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَهُیان مُسِکاحسانِهِ وَ انْ  یانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِکاللّهُمَّ انْ 

ا ارْحَمَ ی کنَ وَ ارْحَمْهُ بِرَحْمَتِیغابِرِالْ یاهْلِهِ فِ ینَ وَ اخْلُفْ عَلییعِلِّ یاعْل یف کعِنْدَ

ر چهارم یبکت زن است بعد از تیاگر م ید، ولیر پنجم را بگویبکو بعد ت« نَیالرَّاحِم

رُ مَنْزُولٍ بِهِ یوَ انْتَ خَ کنَزَلَتْ بِ کوَ ابْنَةُ امَتِ کو ابْنَةُ عَبْدِک اللّهُمَّ إِنَّ هذِهِ امَتُ»د: یبگو

احسانِها  یانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِکراً وَ انْتَ اعْلَمُ بِهَا مِنَّا اللّهُمَّ انْ یاللّهُمَّ انَّا ال نَعْلَمُ مِنها الّا خَ

نَ وَ اخْلُفْ ییعِلِّ یاعْل یفِ  کئةً فَتَجاوَزْ عَنْها وَ اغْفِرْ لَها اللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَ یانَتْ مُسِکو انْ 

 «.نَیا ارْحَمَ الرَّاحِمی کنَ وَ ارْحَمْها بِرَحْمَتِیالْغابِر یفاهْلِها  یعَل

ه نماز از صورت کپشت سر هم بخواند  یرها و دعاها را طوریبکد تیبا - 399مساله 

 خود خارج نشود.
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آن  یرها و دعاهایبکد تیخواند بایت را به جماعت میه نماز مک یسک - 400مساله 

 را هم بخواند.

 مستحبات نماز میت

خواند یت میه نماز مک یسک :اول :ت مستحبّ استیز در نماز میچند چ - 401مساله 

 یه فرادک یسکا یت مرد است، امام جماعت یاگر م :مم باشد. دومیا تیا غسل یبا وضو 

اش نهیمقابل ست زن است یو اگر م ستدیخواند مقابل وسط قامت او بایبه او نماز م

 :ند. پنجمکرا بلند  هادستر، یبکدر هر ت :چهارم پا برهنه نماز بخواند. :سوم ستد.یبا

 ت دهد به جنازه برسد.که اگر باد، لباسش را حرکم باشد ک یت به قدریاو با م یفاصله

ر و دعاها را بلند بخواند یبکامام جماعت ت :ت را به جماعت بخواند. هفتمینماز م :ششم

در جماعت اگر چه مأموم  :هشتم خوانند، آهسته بخوانند.یه با او نماز مک یسانکو 

 :دهم .ندکاد دعا ین زیت و مؤمنینمازگزار به م :ستد. نهمینفر باشد، عقب امام با یک

 یه مردم براکبخوانند  یینماز را در جا :ازدهمی .الصَّالة د:یسه مرتبه بگو ش از نمازیپ

ت را به جماعت یزن حائض اگر نماز م :دوازدهم روند.یجا مشتر به آنیت بینماز م

 ستد.یتنها با یخواند در صفیم

 .ت را در مسجد نخوانند، مگر در مسجد الحرامیبهتر است نماز م - 402مساله 

د یایرون نیاو ب یه بوکنند، کن دفن یدر زم یت را طوریواجب است م - 403مساله 

 یکه ترس درنده و نزدک یرون آورند و در صورتیبو درندگان هم نتوانند بدنش را 

ت تنها عنوان دفن یفاک ین نباشد أقویت شود در بیت اذیم یه از بوک یشدن انسان

د قبر را با آجر یرون آورد، بایه جانور بدن او را بکن است. و اگر ترس آن باشد یدر زم

 .نندکم کو مانند آن مح

دفن، او را در  یتوانند به جاین نباشد، مکن ممیت در زمیاگر دفن م - 404مساله 

 ا تابوت بگذارند.یبنا 
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بدن او  یه جلوکبخوابانند  یراست طور ید در قبر به پهلویت را بایم - 405مساله 

 .رو به قبله باشد

شود و بودن او یرد، چنانچه جسد او فاسد نمیبم یشتکدر  یسکاگر  - 406مساله 

نند کن دفن یبرسند و او را در زم کینند تا به خشکد صبر یندارد، با یمانع یشتکدر 

ت ینند و پس از خواندن نماز مکفن کغسلش بدهند و حنوط و  یشتکد در یوگرنه، با

ا او را در خمره بگذارند و درش را یندازند یا بیش ببندند و به دریبه پا ینیز سنگیچ

ه فوراً طعمه کندازند یب یید او را در جایبا ن استکندازند و اگر ممیا بیببندند و به در

 وانات نشود.یح

عرف  حرج باشد و اگر دفن در زمین ممکن نباشد ویا دارای عسر و – 407مساله 

با اجازه ولی میت، اورا بسوزانند. بدهی است که احکام  توانندیممحل هم ایجاب کند 

رایج دربین اعراب جاهلی  یهاسنتمربوط به اموات، جنبه شرعی مسلم ندارند، بلکه 

 یهاسنت. این اندگرفتهاصحاب آن حضرت قرار  پیامبر اسالم و ییدتأهستند که مورد 

 .شوندینمی دیگر مکان ها و هازماندیگر در  یهاروشعملی مانع از انجام 

ت را یردن قبر مکم کا و مخارج محیخرید قبر یا انداختن در در مخارج - 408مساله 

 ت بردارند.ید از اصل مال میه الزم باشد، باک یدر صورت

افر، در قبرستان مسلمانان کفار و دفن کدفن مسلمان، در قبرستان  - 409مساله 

 ز است.یجا

ردن درمکان های کنند؛ ولی دفن کدفن  یغصب یجاد در یت را نبایم - 410مساله 

 زادگان، مراکز فرهنگی، مدارس مذهبی وامام مانند مسجد، حسینیه، مقبره امامان و

 های شخصی جایز است. خانه
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هنه شده که قبر کست، مگر آن یز نیگر جاید یمردهت در قبر یدفن م - 411مساله 

ن قبر وقف قبرستان ین رفته باشد و زمیاز ب یشهااستخوان یحتّ یت اوّلیباشد و م

ن موات باشد و اگر یا زمیت دوّم را بدهد یه اجازه دفن مکباشد  یفرد کباشد و مل

دفن مجدد  ین نرفته نبش قبر برایامل از بکه جنازه سابق هنوز به طور کاحتمال برود 

 .ندارد یاگر نبش شد دفن مجدد مانع یست ولیز نیجا یگریا هر امر دی

در صورتی که عرفا قسمتی از بدن میت  شود،یت جدا میه از مک یزیچ - 412 مساله

با او دفن شود؛  دیمحسوب شود، مانند دست، پا، گوش، بینی، انگشت ویا سایر اعضا، با

که عرفا عضوی از بدن میت محسوب نشوند مانند مو، ناخن، دندان، الزم  یزهاییچواما 

 بعد از دفن میت پیدا شوند. هایناویژه زمانی که هنیست که همراه میت دفن گردند؛ ب

د در چاه را یممکن نباشد با رون آوردنشیرد و بیدر چاه بم یسکاگر  - 413مساله 

د به یر باشد بایه چاه مال غک یو در صورت ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند

مین دفن شود ویا همچنان است اگر در حوادث مانند رانش ز .نندک یاو را راض ینحو

یا بهمن بماند، همانجا را محل دفن او  خاک و در حوادث طبیعی دیگر زیر سنگ و

 قراردهند.

د زنده ماندن یمش زنده باشد اگر چه امکرد و بچه در شیهر گاه مادر بم - 414مساله 

آورند رون ید بچه را بیآیرون میه بچه سالم بک ید از هر طرفیطفل را نداشته باشند با

نباشد  یچپ و راست در سالم بودن بچه فرق ین پهلویاگر ب یو دوباره بدوزند؛ ول

 رون آورند.یچپ ب یه از پهلوکاحوط آن است 

 مستحبات دفن

ت را در ینند و مکقد انسان متوسط گود  یاندازهبهتر است قبر را به  - 415مساله 

بهتر باشد، مثل  یورتر، از جهته قبرستان دکند، مگر آن ین قبرستان دفن نمایتریکنزد

شتر یاهل قبور ب یفاتحه یا مردم برایه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، کآن 
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م کم کن بگذارند و تا سه مرتبه یقبر، زم یز جنازه را در چند ذرعیبه آنجا بروند و ن

نند و کچهارم وارد قبر  درنوبتن بگذارند و بردارند و یببرند و در هر مرتبه زم یکنزد

ن قبر ییه سر او طرف پاکن بگذارند یزم یسوم طور یدفعهت مرد است، در یاگر م

سوم  یدفعهند و اگر زن است در یچهارم از طرف سر وارد قبر نما یدفعهباشد و در 

 یرو یاردن، پارچهکوارد نند و در موقع کقبر بگذارند و به پهنا وارد قبر  یقبلهطرف 

ه ک یینند و دعاهاکرند و وارد قبر یاز تابوت بگ یز جنازه را به آرامیرند و نیقبر بگ

ت را در لحد یه مکش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از آن یدستور داده شده، پ

از  یبگذارند و بالش کخا یت را روینند و صورت مکفن را باز ک یهاگذاشتند، گره

ت به پشت یه مکبگذارند  یلوخکا یخشت خام  ت،یر سر او بسازند و پشت میز کخا

ت یراست م یشانهه لحد را به پوشانند، دست راست را به کش از آن یبرنگردد و پ

گوش او  یکت بگذارند و دهان را نزدیچپ م یشانهبزنند و دست چپ را به قوت بر 

 :ندیتش دهند و سه مرتبه بگوکببرند و به شدّت حر

اگر  مثالً ند یت و پدرش را بگویفالن، اسم م یو به جا «ا فاُلنَ بْنَ فاُلنیاسْمَعْ افْهَمْ »

 :ندیاست سه مرتبه بگو یاسم او محمد و اسم پدرش عل

 :ندیپس از آن بگو !«یا مُحَمَّدَ بْنَ عَلیاسْمَعْ افْهَمْ »

لَهُ وَ  یکوَحْدَهُ لَا شَراهلل هِ مِنْ شَهَادَةِ انْ ال إِلهَ إِلَّا یفَارَقْتَنا عَلَ یالْعَهْدِ الَّذِ یهَلْ انْتَ عَلَ 

نَ و انَّ ینَ وَ خاتَمُ الْمُرْسَلِییدُ النَّبِیهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَیعَلَاهلل  یانَّ مُحَمَّداً صَلّ

نَ وَ انَّ الْحَسَنَ یالْعالَمِ یطاعَتَهُ عَلَاهلل نَ وَ امامٌ افْتَرَضَ ییدُ الْوصِینَ وَ سَیالْمُؤمِنرُ یاً أَمیعَلِ

بْنَ جَعْفَرٍ وَ  یوَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَ ینِ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیبْنَ الْحُسَ ینَ وَ عَلِیوَ الْحُسَ

وَ الْقائِمَ الْحُجَّةَ  یبْنَ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنَ بْنَ عَل یوَ عَل یوَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِ یبن مُوس یعَلِ

 کنَ وَ ائِمَّتُیالْخَلْقِ أَجْمَعِ یعَلَ اهلل نَ وَ حُجَجُ یهِمْ ائِمَّةُ الْمُؤمِنیعَلَاهلل صَلَواتُ  یالْمَهْدِ

ت و پدرش را یاسم م فالن بن فالن یو به جا ا فُالنَ بْنَ فاُلنٍ!یابْرارٌ ک بِ یائِمَّةُ هُد

 د.یبگو
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 کوَ سَأاَل یوَ تَعالَ  کتَبارَاهلل نِ مِنْ عِندِ یانِ الْمُقَرَّبانِ رَسُولَکالْمَلَ کاذا اتا»د: یو بعد بگو

فاَل تَخَفْ وَ  کوَ عَنْ ائِمَّتِ کوَ عَنْ قِبْلَتِ  کتابِکوَ عَنْ  کنیوَ عَنْ دِ  یکوَ عَنْ نَبِ کعَنْ رَبِّ

 ینِیوَ اإلِسْالمُ دِ ییهِ وَ آلِهِ نَبِ یعَلَاهلل  یوَ مُحَمَّدٌ صَلَّ یرَبّاهلل جَوابِهِما  یال تَحْزَنْ وَ قُلْ فِ

وَ الْحَسَنُ بْنُ  یطالِبٍ امام یبْنُ أب ینَ عَلِیرُ الْمُؤمِنیوَ ام یعْبَةُ قِبْلَتِ کوَ الْ یتابِکوَ الْقُرْآنُ 

َن ینُ الْعابِدِیزَ یوَ عَلِ یرْبَالءَ امامِکدُ بِیالشَّه ینُ بْنُ عَلِیالْحُسَ  وَ  یامام یتَبالُمجْ یعَلِ

الرِّضا  یوَ عَلِ یاظِمُ إِمامکال یوَ مُوسَ یوَ جَعْفَرٌ الصّادِقُ امَامِ یوَ مُحَمَّدٌ البِاقِرُ امَامِ  یامَامِ

وَ الْحُجَّةُ  یامَامِ  یرکوَ الْحَسَنُ الْعَسْ یامَامِ یالْهَادِ یو عَل یو مُحَمَّدٌ الجَوادُ إِمام یإِمام

بِهِمْ  یوَ شُفَعَائِ یوَ قَادَتِ  یوَ سَادَتِ ینَ ائِمَّتِیهِمْ أَجْمَعِیعَلَاهلل هؤاُلءِ صَلَواتُ  یالْمُنْتَظَرُ امام

فالن  یو به جا« ا فاُلنَ بْنَ فاُلنیا وَ اآلخِرَةِ ثُمَّ اعْلَمْ یالدُّنْ یأُ فِوَ مِنْ اعدائِهِمْ أَتَبَرَّ یأَتَولَّ

نِعْمَ الرَّبُّ وَ  یوَ تَعَالَ  کتَبَارَاهلل انَّ »د: ید و بعد بگویت و پدرش را بگویبن فالن اسم م

نَ یطالِبٍ وَ اواْلدَهُ الْمَعْصُوم یبْنَ أَبِ یهِ وَ آلِهِ نِعْمَ الرَّسُولُ وَ انَّ عَلِ یعَلَاهلل  یانَّ مُحَمَّداً صَلَّ

هِ وَ آلِهِ حَقٌ وَ انَّ الْمَوْتَ یعَلَاهلل  یعَشَرَ نِعْمَ الْأئِمَّةُ وَ انَّ ما جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّ یالْأَئِمَّةَ الْاثْنَ

نُّشُورَ حَقٌّ وَ الصِّراطَ حَقٌّ وَ وَ ال حَقٌّ القَبْرِ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ  یرٍ فِکیرٍ وَ نَکحَقٌ وَ سُؤالَ مُنْ

بَ یةٌ ال رَیتُبِ حَقٌّ وَ انَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النّارَ حَقُّ وَ انَّ السَّاعَةَ آتِکرَ الْیزانَ حَقٌّ وَ تَطایالْمِ

فالن،  یو به جا« ا فُالنُ یأَ فَهِمْتَ »د: یپس بگو« الْقُبُورِ  یبْعَثُ مَنْ فِاهلل یوَ انَّ  هایف

صِرَاطٍ  یإِلَاهلل  کبِالْقَولِ الثَّابِتِ وَ هَدااهلل  کثَبَّتَ»د: ید پس از آن بگویت را بگویم ماس

اللّهُمَّ جَافِ »د: یپس بگو« مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ یف کائِینَ اوْلیوَ بَ کنَیبَاهلل مٍ عَرَّفَ یمُسْتَقِ

 «کعَفْوَ کبُرهَاناً اللّهُمَّ عَفوَ  ک( مِن6وَ لَقِّهِ ) یکبِرُوحِهِ الَهِ وَ اصْعَدْ یالْأَرْضَ عَنْ جَنْبَ

تلقین میت به صورتی که ذکر شد نزد علمای شیه اثنی عشری مستحب  – 416مساله 

آن که ازدیدگاه مذهب شیعه  مضافاً سایر فرق اسالمی چنین تلقینی را ندارند.  است و

 این استحباب موجود نیست. اعتنایی بر مستند قابل اثنی عشری نیز دلیل روشن و

ت را در یه مک یسکه مطلوب پروردگار است کن ید ایخوب است به ام - 417مساله 

رون یت از قبر بیم یگذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از طرف پایقبر م
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زند و یبر قبر بر که حاضرند، با پشت دست خاک یسانک تیشان میر از خوید و غیایب

باشد او را یه با او محرم مک یسکت زن است، یاگر م .هِ راجِعُونَیند: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَ یبگو

 .شانش او را در قبر بگذارندینباشد، خو یدر قبر بگذارد و اگر محرم

ا مربع یه مطلوب پروردگار است قبر را مربع کن ید ایخوب است به ام - 418مساله 

آن  یرو یانند و نشانهکن بلند یچهار انگشت از زم یاندازهل بسازند و به یمستط

ه ک یسانکدن آب، یقبر آب به پاشند و بعد از پاش یه اشتباه نشود و روکبگذارند 

فرو برند و هفت  کرده در خاکرا باز  هاانگشترا بر قبر بگذارند و  هادستحاضرند، 

ن دعا ینند و اکت طلب آمرزش یم یبخوانند و برا انّا أَنْزَلْناهُ، :یمبارکه یسورهمرتبه 

نْ کرِضْواناً وَ اسْ کرُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْ یکهِ وَ اصْعِدْ الَیاللّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَ :را بخوانند

 .ک عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاهِ بِهِ یما تُغْن کقَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِ

اگر  یدهند؛ ول یبعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را، سر سالمت - 419مساله 

 کد، تریآیادشان میبت یدادن، مص یسر سالمت یواسطهه به کگذشته است  یمدت

و غذا  ت غذا بفرستندیم یخانهاهل  یز مستحب است تا سه روز برایآن بهتر است و ن

 روه است.کخوردن نزد آنان و در منزلشان م

صورت و بدن را بخراشد و به خود  یسکست انسان در مرگ یز نیجا - 420مساله 

 لطمه بزند.

ت یم یعت نماز وحشت براکدر شب اول قبر، دو ر مستحبّ است - 421مساله 

 یرسکة الیمرتبه آ یکعت اول بعد از حمد که، در رکن است یبخوانند و دستور آن ا

بخوانند و بعد از سالم نماز  إِنّا أَنْزَلْناهُ  یسورهعت دوم بعد از حمد ده مرتبه کو در ر

 یو به جا «قَبْرِ فاُلنٍ یالَ هاثوابمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ  یاللّهُمَّ صَلِّ عَلَ :ندیبگو

 .ندیت را بگویلمه فالن، اسم مک
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بهتر  یشود خواند، ولیموقع از شب اول قبر م نماز وحشت را در هر - 422مساله 

 .است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود

ر یگر دفن او تأخیا به جهت دیببرند،  یت را به شهر دوریاگر بخواهند م - 423مساله 

 .ندازندیر بید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخیفتد، بایب

وانه باشد یا دیافتن قبر او اگر چه طفل، کش یعنینبش قبر مسلمان،  - 424مساله 

 .ال نداردکشده باشد اش کن رفته و خایاگر بدنش از ب یول حرام است؛

ن یت در زمیه مکآن  :اول ست.یافتن قبر در چند مورد حرام نکش - 425مساله 

فن که کآن  :بماند. دومه در آنجا کنشود  ین راضیزم کدفن شده باشد و مال یغصب

ه در قبر کنشود  یباشد و صاحب آن راض یت دفن شده غصبیه با مک یگریز دیا چی

ده با او دفن یاو رس یورثهه به کت یاز مال خود م یزین است اگر چیبماند و هم چن

از مال  یز مختصریاگر چ یز در قبر بماند، ولیه آن چکنشوند  یشده باشد و ورثه راض

ده مانند انگشتر و نحو آن با او دفن شده باشد در جواز نبش یه به ورثه به ارث رسکاو 

ت یو اگر وص ال است خصوصاً اگر اجحاف بر ورثه نباشدکدرآوردن آن تأمل و اش یبرا

شتر یتش بیه وصک ینند، در صورتکرا با او دفن ی ا انگشتریا قرآن یه دعا کرده باشد ک

افند. سوم: آن کتوانند قبر را بشینم هاینارون آوردن یب یبرا او نباشدسوم مال  یکاز 

ر یا به غیباطل بوده،  ا بفهمند غسلشیدفن شده باشد،  فنکیا بیغسل یت بیم هک

ثابت  یه براکاند. چهارم: آن ا در قبر، او را رو به قبله نگذاشتهیفن شده کدستور شرع 

 یاحترامیه بک ییت را در جایه مکنند. پنجم: آن یت را ببیبخواهند بدن می شدن حقّ

رده باشند. کزند دفن یریروبه مکثافت و خاکه ک ییا جایفّار کبه اوست مثل قبرستان 

شتر است، قبر یافتن قبر بکآن از شت یه اهمک یمطلب شرع یک یه براکششم: آن 

رون یاند بردهکه دفنش ک یام زن حاملهکبخواهند بچه زنده را از ش مثالً افند کرا بش

ا دشمن ی ل او را ببردیا سیند، کت را پاره یبدن م یاه بترسند درندهکآورند. هفتم: آن 

ه با او دفن نشده بخواهند دفن کت را یاز بدن م یه قسمتکرون آورد. هشتم: آن یب
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ه کدر قبر بگذارند  یآن قسمت از بدن را طور هکاط واجب آن است یاحت ینند ولک

 ده نشود.یت دیبدن م

 احکام شهید

ه گفته شد واجب کردن او چنان کفن کت مسلمان و یغسل دادن م - 426مساله 

 یسانک یعنی راه خدا،دان یشه :اول :هستند یم مُستثنکن حیدو گروه از ا یاست ول

ا امام معصوم یه و آله و سلم یعلاهلل  یامبر صلیدان جهاد در راه اسالم، همراه پیه در مک

بت امام یه در حال غک یسانکن یاند، هم چنشته شدهکا نائب خاص او یهم السالم یعل

شوند، خواه مرد باشند، یشته مک اسالمدفاع در برابر دشمنان  یزمان ارواحنا فداه برا

ست، یفن و حنوط واجب نکن گونه موارد غسل و ی، در اکودکا یا زن، بزرگ باشند و ی

 نند.کبعد از خواندن نماز دفن  یشانهالباسرا با همان  هاآند یه باکبل

شته کدان جنگ یه در مکاست  یسانک یسابق درباره یمسألهم کح - 427مساله 

ه مسلمانان به او برسند جان داده است، اما اگر به او کش از آن یپ یعنیشده باشند، 

دان جنگ خارج سازند و در یا به صورت مجروح او را از میبرسند و زنده باشد، 

م فوق شامل کح یدان را دارد ولیا برود، گرچه ثواب شهیر آن از دنیا غیمارستان یب

 .شودیحال آنان نم

لومترها کیجنگ وسعت دارد و گاه  هاییدانم هکامروز  یهاجنگدر  - 428مساله 

 یادیدشمن و مانند آن تا مسافت ز یهارد و گلولهیگیمسافت را در بر م هافرسخا ی

شود، یدان جنگ محسوب میز تجمّع سربازان است مکه مرکن صحنه یرسد، تمام ایم

جنگ به قتل برساند،  یهارا دور از جبهه یبمباران افراد ییلهوساگر دشمن به  یول

 .ستین یجار هاآنام باال در مورد کاح

نند و بدون کفن کد او را ید برهنه شده باشد، بایشه یهر گاه به علت - 429مساله 

 .ندیغسل دفن نما
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واجب شده  یا حدّ شرعیبه عنوان قصاص  هاآنه قتل ک یسانک :دوم – 430مساله  

ت را خودشان در حال یدهد مراسم غسل میدستور م هاآنم شرع به کو حا است

ه قبلًا گذشت به جا آورده، سپس دو ک یات انجام دهند و سه غسل را طبق دستوریح

ت یپوشند و مانند میراهن را میلنگ و پ یعنیفن را ک یگانهسه یهاقسمتقسمت از 

پوشانند و نماز بر یم هاآنسوّم را بر  یقطعهشته شدن، کنند و بعد از کیحنوط م

فن کست خون را از بدن و ینند و الزم نکیخوانده و به همان حال دفنشان م هاآن

رار غسل الزم کنند، تکاگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس  یند حتیبشو هاآن

 .ستین

ریستی غیر ترو جرائماما در زمان فعلی مشکل است که قتل کسی به دالیل ارتکاب 

افساد فی  واجب شود. در شریعت اسالم، تنها در اعمال تروریستی یعنی محاربه و

، حتا قصاص هم اعدام جرائماما در سایر  االرض، مجازات اعدام الزم االجرا است و

 کتاب حدود مطالعه نمایید. واجب نیست. تفصیل مطلب را در

 

 احکام تیمم

 ردکمّم ید تیوضو و غسل با یدر هفت مورد به جا

از به آب ین (4) .ترس از ضرر (3) .ش از حدّیمشقت ب (2) .ردن آبکدا نیپ (1) 

نداشتن  (7) .نداشتن آب مباح (6) .ریتطه یاز به آب براین (5) .حفظ جان یبرا

 .شودیر مکب ذیدام به ترتکل هر یو تفص .ا غسلیوضو  یوقت برا

 یآب وضو و غسل، به قدر ییهته ید برایباشد، با یآباداگر انسان در  - 431مساله 

ن آن یابان باشد، چنانچه زمید شود و اگر در بیدا شدن آن ناامیه از پکند کجستجو 

ل است کن مشیدرخت و مانند آن عبور در آن زم یواسطها به یپست و بلند است و 
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 پرتابمان که با ک یمیر قدیت یکپرتاب  یاندازهاز چهار طرف به  یکد در هر یبا

د درهر طرف به یست، باین طور نین آن ایزم آب برود و اگر یدر جستجو ردندکیم

 .دیر جستجو نمایپرتاب دو ت یاندازه

 .ستیست، در آن طرف جستجو الزم نین دارد آب نیقیه ک یدر هر طرف - 432مساله 

آب وقت دارد، اگر  ییهته یست و برایه وقت نماز او تنگ نک یسک - 433مساله 

ه ک یند آب هست در صورتکد جستجو یه باک یدورتر از مقدار ین دارد، در محلیقی

آب برود و اگر گمان دارد آب  ییهته ید براینباشد و مشقت هم نداشته باشد با یمانع

 ست.یهست، رفتن به آن محل الزم ن

را  یسکتواند یه مکآب برود؛ بل یست خود انسان در جستجویالزم ن - 434مساله 

نفر از طرف چند نفر  یکن صورت اگر ینان دارد بفرستد و در ایاو اطم یگفتهه به ک

 است. یافکبرود 

ند و تا وقت کدا نیند و آب پکاگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو  - 435مساله 

 .ستیگر در همان جا بماند، جستجو الزم نینماز د

 یرده، ولکت یآب نرود تا وقت نماز تنگ شود معص یر در جستجواگ - 436مساله 

 .ح استیمّم صحینمازش با ت

مّم یند، چنانچه دنبال آب نرود و با تکیدا نمین دارد آب پیقیه ک یسک - 437مساله 

شد باید وضو بگیرد یدا میرد آب پکیه اگر جستجو مکنماز بخواند و بعد از نماز بفهمد 

 اعاده کند.نماز را  و

ند اگر کیدا نمیه آب پکا دو شاهد عادل خبر دهند یداند یه مک یسک - 438مساله 

ت یزد معصیه دارد برک یا آبیند کخود را باطل  یبعد از داخل شدن وقت نماز وضو

 ح است.یمّم صحینمازش با ت یرده؛ ولک
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ا نداشتن ی هایناا ترس از دزد و جانور و مانند ی یریپ یواسطهاگر به  - 439مساله 

ن یچنکند و هممّم ید تیبه آب نداشته باشد، با یشد، دسترسکه آب از چاه بک یالهیوس

ه مردم تحمّل کمشقّت داشته باشد  یا استعمال آن به قدریردن آب که یاست اگر ته

 نند.کآن را ن

 یواسطهه به کا بترسد یاگر از استعمال آب بر جان خود بترسد،  - 440مساله 

ا به یند، کا شدّت یشد کا مرضش طول بیدا شود، یدر او پ یبیا عیاستعمال آن مرض 

د با آب یاو ضرر ندارد، با یاگر آب گرم برا ید، ولیمّم نماید تیمعالجه شود، با یسخت

 ند.کا غسل یرد یگرم وضو بگ

ه کش از نماز بفهمد یند و پکمّم یا ترس ضرر، تین یقی یواسطهاگر به  - 441مساله 

ح یمّم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیش ضرر ندارد، تیآب برا

 است.

ا وضو یند کش ضرر ندارد، چنانچه غسل یداند آب برایه مک یسک - 442مساله 

 ح است.یته، وضو و غسل او صحاو ضرر داش یه آب براکرد و بعد بفهمد یبگ

ه تحمّل آن کتشنه شوند  یا به قدریض شوند، یا مریرند یبم یتشنگ - 443مساله 

 د.یمّم نمایوضو و غسل ت ید به جایمشقّت دارد، با

ه اگر با آن وضو کآب دارد  یمکا لباسش نجس است و یه بدن ک یسک - 444مساله 

 آبا لباس را ید بدن یماند بایا لباس او نمیدن بدن یشکآب  یند، براکا غسل یرد یبگ

 مّم نماز بخواند.یشد و با تکب

 یگریا ظرف دیه استعمال آن حرام است آب ک یا ظرفیر از آب یاگر غ - 445مساله 

 .ندکمّم یوضو و غسل ت ید به جایاست با یا ظرفش غصبیآب  مثالًندارد، 
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ند تمام کا غسل یرد، یه اگر وضو بگکتنگ باشد  یهر گاه وقت به قدر - 446مساله 

 ند.کمّم ید تیشود، بایاز آن بعد از وقت خوانده م یا مقدارینماز 

ا غسل نداشته یه وقت وضو کندازد یر بیتأخ یاگر عمداً نماز را به قدر - 447مساله 

 ح است.یمّم صحینماز او با ت یرده، ولکت یباشد، معص

مّم مشغول نماز یوقت با ت یتنگ یواسطهه آب دارد، اگر به ک یسک - 448مساله 

تواند با همان یبعد م ینمازها یه داشته از دستش برود، براک ین نماز آبیشود و در ب

 .مّم نماز بخواندیت

ند و کا غسل یرد یتواند وضو بگیه مکوقت دارد  یاگر انسان به قدر - 449مساله 

ا وضو یند کد غسل یآن مثل اقامه و قنوت بخواند، با یمستحبّ  یارهاکنماز را بدون 

سوره هم  یاندازهه اگر به کآن به جا آورد؛ بل یمستحب یارهاکرد و نماز را بدون یبگ

 رد و نماز را بدون سوره بخواند.یا وضو بگیند کد غسل یوقت ندارد با

 صحیح است هاآنکه تیمم به  یزهاییچ

ح است، و یباشند صح کلوخ و سنگ اگر پاکگ و یو ر کمّم به خایت - 450مساله 

 .ح استیز صحیوزه نکبه گِل پخته مثل آجر و 

ر اقسام یاه و سایو سنگ مرمر س کمّم بر سنگ گچ و سنگ آهیت - 451مساله 

باشد و یروزه باطل میق و فیمّم به جواهر مثل سنگ عقیت یح است ولیصح هاسنگ

ح است، یمّم به آن صحیه تک یگریز دیا چی که با بودن خاکاط واجب آن است یاحت

 ند.کمّم نیپخته هم ت کبه گچ و آه

ن است کخ داشته باشد، چنانچه ممیا یه آب ندارد اگر برف ک یسک - 452مساله 

هم  یزیست و چین نکد و اگر ممیا غسل نمایرد یند و با آن وضو بگکد آن را آب یبا
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ه نماز را بدون وضو و کاط مستحبّ آن است یح است ندارد، احتیمّم به آن صحیه تک

 مّم بخواند.یت

ه با بودن کاط مستحبّ آن است یح است و احتیصح یوار گلیمّم به دیت - 453مساله 

 .ندکمّم نیت کنمنا کا خاین ی، به زمکخش کا خاین یزم

نباشد. اگر نداند محل  ید غصبی( با1)ند کیمّم میه بر آن تک یزیچ - 454مساله 

 ح است.یمّم او صحیرده باشد، تکا فراموش یاست و  یمّم غصبیت

ه به کداشته باشد  یند، گردکیمّم میه بر آن تک یزیمستحبّ است چ - 455مساله 

 .زدیه گرد آن برکاند کدست بماند و بعد از زدن دست بر آن، مستحبّ است دست را بت

 دستور تیمم

ف دو دست با کزدن  :دوم .تین :اول :ز واجب استیمّم چهار چیدر ت - 456مساله 

ف هر دو دست به تمام کدن یشک :سوم .ح استیمّم به آن صحیه تک یزیهم بر چ

و بنا بر  ینیب ید، تا ابروها و باالیرویسر م یه موک ییو دو طرف آن، از جا یشانیپ

ف دست کدن یشک :چهارم .ده شودیشکابروها هم،  یرو هادستد یاط واجب بایاحت

ف دست راست به تمام پشت کدن یشکچپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن 

 .دست چپ

یاط احت یندارند؛ ول یمّم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقیت - 457مساله 

 یشانیبعد از مسح پ یمّمیه در هر تکمّم بدل از غسل بلیه در تکآن است  مستحب

ه گفته ک یرا به همان صورت هادستن بزند و پشت یرا به زم هادستف کگر یبار د یک

 .دیگر مسح نمایف دست دکشد با 
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 یارهاکد و ین مسح نمایید از باال به پایرا با هادستو پشت  یشانیپ - 458مساله 

ند یه نگوکفاصله بدهد  یبه قدر هاآنن ید پشت سر هم به جا آورد و اگر بیآن را با

 .ند باطل استکیمّم میت

ا یمّم او بدل از غسل است یه تکند کن یت معیست در موقع نیالزم ن - 459مساله 

 یکیاگر  یاست، حتّ یافکرا دارد  یه قصد اطاعت امر الهکن اندازه یبدل از وضو، هم

 .ح استیباشد، صح یاله یند اما قصد او اطاعت امر واقعکت ین یگرید یرا به جا

باشد و اگر  کپا هادستو پشت  هادستف کو  یشانید پیمّم بایدر ت - 460مساله 

مّم یف دست نجس تکد با همان یشد، باکف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بک

 ند.ک

 یشانیرون آورد و اگر در پیمّم انگشتر را از دست بیت ید برایانسان با - 461مساله 

ده باشد، یچسب هاآنبه  یزیچ مثالً باشد،  یمانع هادستف کا در ی هادستا پشت ی

 .دید برطرف نمایبا

ه کرا  یگریز دیا چیزخم است و پارچه  هادستا پشت ی یشانیاگر پ - 462مساله 

 زخمف دست کز اگر یشد و نکآن ب ید دست را رویند، باکتواند باز یبر آن بسته نم

د دست را با همان یند، باکه بر آن بسته نتواند باز کرا  یگریز دیا چیباشد و پارچه 

 شد.کب هادستو پشت  یشانیح است بزند و به پیمّم به آن صحیه تک یزیپارچه به چ

ش از وقت یپ دینبا اط واجبیبر احتیمّم است بنااش تفهیه وظک یسک - 463مساله 

ند و تا کمّم یت یا مستحبّیگر یار واجب دک یبرا اگر یول ند،کمّم ینماز ت ینماز برا

 مّم نماز بخواند.یتواند با همان تیباشد، م یوقت نماز عذر او باق

 یتا آخر وقت عذر او باق مّم است، اگر بداندیاش تفهیه وظک یسک - 464مساله 

آخر وقت  ه تاک اگر بداند یمّم نماز بخواند، ولیتواند با تیماند، در وسعت وقت میم
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وقت  یا در تنگیا غسل نماز بخواند، یند و با وضو کصبر  دیشود، بایعذر او برطرف م

 مّم نماز را به جا آورد.یبا ت

 یقضا یتواند نمازهایند، مکا غسل یرد، یتواند وضو بگیه نمک یسک - 465مساله 

 یول شودیعذر او برطرف م یه به زودکهر چند احتمال بدهد  مّم بخواندیخود را با ت

 .د منتظر بماندیق شدن وقت بایش از ضیدر صورت علم به زوال عذر تا پ

 کنندیمکه وضو را باطل  یزهاییچ

مّم بدل از وضو را هم باطل یند، تکیه وضو را باطل مک ییزهایچ - 466مساله 

 د.ینمایهم باطل ممّم بدل از غسل را ید، تینمایه غسل را باطل مک ییزهایند و چکیم

 رد.ینماز وضو بگ یست برایند، الزم نکمّم یاگر بدل از غسل ت - 467مساله 

 یگر، ولید یهاغسلا یند، خواه غسل جنابت باشد کبدل از وضو  یگریمّم دیا تی

مّم یتواند، تیا اگر نمیرد یگر وضو بگید یهاغسله در کآن است  یاط مستحباحت

 .ندکبدل از وضو  یگرید

 یند براکیه وضو را باطل مک یارکند و بعد کمّم یاگر بدل از غسل ت - 468مساله 

تواند یرد و اگر نمید وضو بگیند باکبعد نتواند غسل  ینمازها ید، چنانچه برایش آیاو پ

 الزم نیست که تیمم دیگر بدل از غسل کند. .دیمّم نماید بدل از وضو تیرد، بایوضو بگ
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 مقدمه

. این آیات، در اندشدهآیت درباره نماز ومسایل مربوط به آن نازل  59در قرآن کریم، 

 نوع قراردارند. هشت هشت دسته یا

 آیاتی که درباره مطلق نمازآمده اند وآن ها چهار آیتند: -نوع اول 

 ی. نماز برا(103سوره نساء )تاباً مَوْقُوتا. کنَ یالْمُؤْمِن یانَتْ عَلَک: إِنَّ الصَّالةَ آیت نخست

دارای  ن مقرر شده است. یعنی نماز، یک واجبی موقت ویمع یهاوقتمان در یاهل ا

 وقت معین است.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجاالً  .نَیوَ قُومُوا لِلَّهِ قانِت یالْوُسْطالصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ  ی: حافِظُوا عَلَآیت دوم

سوره بقره، آیت )ونُوا تَعْلَمُون. کمْ ما لَمْ تَکما عَلَّمَکرُوا اللَّهَ کأَمِنْتُمْ فَاذْ باناً فَإِذا کأَوْ رُ 

 .(239و  238

خدا به  ید و با خضوع و خشوع براییانه محافظت نماینماز م خصوصاًاز همه نمازها و  

 د.یزیپا خ

د، یه در امان بودک یهنگامد و یا سواره بخوانیاده و ید، نماز را پیبود یاگر نگران خطر

 .دانستیدینمه کم داد یرا تعل ییزهایه به شما چکد آن طور ینکاد یخدا را 

وَ الْعاقِبَةُ  کرِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُ کها ال نَسْئَلُیبِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ َلَ ک: وَ أْمُرْ أَهْلَآیت سوم

 .132. طه یلِلتَّقْو

 یبا باش. ما از تو روزکیز در انجام آن شیده و خود نرا به نماز فرمان  اتخانواده 

 سته از آن اهل تقواست.یو عاقبت شا دهیمیم یه به تو روزکبل خواهیمینم

.( به 2و  1. )مومنون خاشِعُونصاَلتِهِمْ  یفنَ هُمْ یآیت چهارم: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذ

 ه در نمازشان خاشع هستند.ک یمان رستگار شدند. آنانیه اهل اک یراست
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دارند وآن  هاآنآیاتی که داللت بر وجوب نمازهای پنجگانه وتعیین زمان  –نوع دوم 

 پنج آیتند: ها

انَ کلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ یغَسَقِ اللَّ یإِلالشَّمْسِ  ک: أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوآیت اول

االسراء )مَقاماً مَحْمُودا.  کرَبُّ کبْعَثَیأَنْ  یعَس کلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَیمَشْهُوداً. وَ مِنَ اللَّ

78  +79). 

شدن شب، نماز را برپا دار، با نماز خواندن در صبح  یکد تا تاریاز هنگام زوال خورش 

 یف اضافیلکه تکدار باش یاز شب را ب یبخش .ه نماز خواندن در صبح مورد نظر استک

 ند.یسته برگزیشا یه پروردگارت تو را به مقامک رودیمد یتوست. ام یبرا

 کذلِ ئاتِ یذْهِبْنَ السَّیلِ إِنَّ الْحَسَناتِ یالنَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّ ی: وَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَآیت دوم

ه کشب برپا دار  ینماز را در دو طرف روز و در ابتدا( 114هود )نَ. یرکلِلذَّا یذِکر

ه توجه ک یاست بر آنان یادآورین یو ا کندیمده اعمال زشت را نابود یپسند یارهاک

 دارند.

ماواتِ وَ السَّ ینَ تُصْبِحُونَ. وَ لَهُ الْحَمْدُ فِینَ تُمْسُونَ وَ حی: فَسُبْحانَ اللَّهِ حآیت سوم

پس در هنگام شب و صبح، خدا را  .(18 – 17الروم ). تُظْهِرُوننَ یا وَ حیالْأَرْضِ وَ عَشِ

ه ک ین و در هنگام شب و زمانیو زم هاآسماناوست حمد در  یو برا دینکش یستا

 .شویدیموارد ظهر 

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها  کقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّیما  یعَل: فَاصْبِرْ آیت چهارم

 .(130طه ). یتَرْض کلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّیوَ مِنْ آناءِ اللَّ

 .قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ  کقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّیما  یعَل: فَاصْبِرْ آیت پنجم

 .(40 – 39ق ) .لِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودیوَ مِنَ اللَّ
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د و قبل از ی، صبور باش و قبل از طلوع خورشگویندیمرسول ما! به آنچه  یپس ا

د یآور شا جابهح و حمد پروردگارت را یغروب آن و در هنگام شب و اطراف روز تسب

 .یشو یراض

 :اندیتآکه هفت  باشندیمآیات مربوط به قبله  –نوع سوم 

ها قُلْ لِلَّهِ یانُوا عَلَک یالَّتقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما واَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ یسَ - آیت اول

 .142 مٍ. بقرهیصِراطٍ مُسْتَق یإِلشاءُ یمَنْ  یهْدیالْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ 

د؟ یه بر آن بودند، بگردانک یاقبلهسان را از کن یز ایم خردان خواهند گفت: چه چک

 ند.کت یه را خواهد براه راست هداکبگو مشرق و مغرب مال خداست و هر 

نْقَلِبُ یتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یها إاِلَّ لِنَعْلَمَ مَنْ ینْتَ عَلَک یالَّت وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ  ً - آیت دوم

مْ إِنَّ کمانَیعَ إیضیانَ اللَّهُ لِکاللَّهُ وَ ما  ینَ هَدَیالَّذ یرَةً إاِلَّ عَلَیبکانَتْ لَکهِ وَ إِنْ یعَقِبَ یعَل

 .143مٌ. بقره یاللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَح

 یه روکاز آن  شودیممبر یتابع په را کم تا آن یدیبگردان یه بر آن بودکرا  یاقبله 

رده، سخت ک یتشانهداه خدا ک یسانک ین، جز برایم، گر چه اینکمعلوم  گرداندیم

 م.یسان مهربان است و رحکه خدا با کند کمان شما را تباه یه اکبود، خدا چنان نبود 

شَطْرَ  کقِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَ کنَّ یالسَّماءِ فَلَنُوَلِّ یفِ کتَقَلُّبَ وَجْهِ ینَرقَدْ  - آیت سوم

عْلَمُونَ یتابَ لَکنَ أُوتُوا الْیمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذکنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکثُ ما یالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَ

 .144لُونَ. بقره عْمَیأَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا 

م، یبگردان یه دوست دارک یاقبلهرا به و و ت بینیمیمرا بطرف آسمان و ت یگردش رو

د، ینکآن  یخود را سو ید روهاین و هر جا بودکمسجد الحرام  یخود را سو یرو

ن حق است و از جانب پروردگارشان. و یه اک دانندیمدارند  یتاب آسمانکه ک هاآن

 ست.یخبر نیب کنندیمخدا از آنچه 
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وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ  کةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَیلِّ آکتابَ بِکنَ أُوتُوا الْیتَ الَّذیوَ لَئِنْ أَتَ - آیت چهارم

مِنَ الْعِلْمِ  کهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَقِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَ

 .145نَ. بقره یإِذاً لَمِنَ الظَّالِم کإِنَّ

، یستیرو قبله آنها نیز، پینند، تو نکن یرویقبله ترا پ یاریب یلیتاب هر دلکاهل  یبرا

 -تو آمده، هوس یه سوکن دانش یستند، اگر با وجود ایگر نیدیکرو قبله یز پین هاآن

 بود. ی، از ستمگران خواهینک یرویشان را پیها

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ  کثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَیوَ مِنْ حَ – آیت پنجم

 149وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بقره  کرَبِّ

ه کن. حق همان است کخود به جانب مسجد الحرام  یرو یرون شویه بک یاز هر جا

 .یستنتان ناآگاه یارهاکپروردگارت بدان امر فرموده. و خدا از 

مْ کنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکثُ ما یشَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَ  کثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَ یوَ مِنْ حَ

وَ  یاخْشَوْننَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ یمْ حُجَّةٌ إاِلَّ الَّذیکونَ لِلنَّاسِ عَلَیکشَطْرَهُ لِئاَلَّ 

 .150مْ تَهْتَدُونَ. بقره کمْ وَ لَعَلَّیکعَلَ ینِعْمَتلِأُتِمَّ 

د یه باشکو هر جا  نکش به جانب مسجد الحرام یخو یرو یرون شویه بک یازهر جا

شان ینباشد. از ا یامجادلهاران، با شما کس را، جز ستمکچ ید تا هینک یبدان سو یرو

 د.یت شویه هداکنم، باشد کش بر شما تمام ید تا نعمت خوید، از من بترسیمترس

م. بقره یوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلنَما تُوَلُّ یوَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَ - آیت ششم

د خدا در آنجاست، خدا ینک. مشرق و مغرب مال خداست، پس به هر جا رو 115

 ر و داناست.یفراگ
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وَ  یالْهَدْاماً لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ یتَ الْحَرامَ قِیعْبَةَ الْبَکجَعَلَ اللَّهُ الْ - آیت هفتم

 ءٍ یشَلِّ کالْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِ یالسَّماواتِ وَ ما فِ یعْلَمُ ما فِ یلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  کالْقَالئِدَ ذلِ

 .97 مائده .یمعَل

 هاییقربانز ماه حرام و یز اقامه امور مردم قرار داده و نکعبه را مرکخداوند، خانه 

 باشدیمن است آگاه یو زم هاآسماند خداوند به آنچه در یاندار، تا بدو نشان نشانیب

 .ز با خبر استیو او از همه چ

که مربوط به برخی دیگر از مقدمات نماز است؛ مانند ستر  است یاتیآ –نوع چهارم 

 عورت، مکان و...که دوازده آیتند.

 کذلِ  یالتَّقْوشاً وَ لِباسُ یمْ وَ رکسَوْآتِ یواریمْ لِباساً یکآدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَ یبَنا ی - آیت اول

 .26رُونَ. االعراف کذَّیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یمِنْ آ کرٌ ذلِ یخَ

نت یه زیه ماک ید لباسیه خود را بپوشانکم یشما فرستاد یبرا یفرزندان آدم! لباس یا 

د به یاست شا یات الهین، از آیاز آن بهتر است. ا یارکزیه البته لباس پرهکشماست 

 ندیخود آ

لُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال کلِّ مَسْجِدٍ وَ کمْ عِنْدَ کنَتَیآدَمَ خُذُوا ز یبَنا ی - آیت دوم

 .31ن. االعراف یحِبُّ الْمُسْرِفی

د و یاشامید و بید و بخوریافته باشینت یفرزندان آدم! هنگام رفتن به مسجد، ز یا 

 .داردینمنندگان را دوست که خداوند اسراف کد ینکاسراف ن

رِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ یرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزیمُ الْمَیکحُرِّمَتْ عَلَ - آیت سوم

النُّصُبِ وَ  یتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَکیلَ السَّبُعُ إاِلَّ ما ذَکحَةُ وَ ما أَیةُ وَ النَّطیوَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّ

 .3 مائده. فِسْقمْ کأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ ذلِ
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ر نام خدا ذبح شود و یو آنچه به غ کشما گوشت مردار و خون و گوشت خو یبرا

ا در یپرت شده و مرده و  یه از بلندک یوانینجه مرده و حکوان خفه شده و به شیح

 یداکرده یه ذبح شرعکن جز آنچه م خورده درندگایگر مرده و نیوان دیاثر شاخ ح

ردن گوشت کو قسمت  کشیدیم هابت یه براک یوانین حیحرام است، و همچن

 .باشندیمارها فسق کن یله ابزار قمار حرام است و تمام ایوانات به وسیح

 .5. نحل تَأْکلُونوَ مَنافِعُ وَ مِنْها  ءٌدِفْ ها یمْ فکلَ هاخلقوَ الْأَنْعامَ  - آیت چهارم

گر و از ید یهااستفادهد و ینکخود پوشش آماده  ید تا برایشما آفر یوانات را برایح 

 .دیگوشت آنها بخور

وتاً یمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُ کناً وَ جَعَلَ لَکمْ سَکوتِیمْ مِنْ بُکوَ اللَّهُ جَعَلَ لَ - آیت پنجم

مْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً کوْمَ إِقامَتِیمْ وَ کوْمَ ظَعْنِیتَسْتَخِفُّونَها 

 .80. نحل ینح یإِل

وانات یشما از پوست ح یرا محل آرامش و استراحت قرار داد و برا یتانهاخانهخداوند، 

آن را  یان به آسانکر و سفر و اقامت در هر میمقرر ساخت تا به هنگام س ییهاخانه

 یل زندگین وسایمع یتا زمان هاآن یو موها هاکرکها و ز از پشمید، و نیینما جاجابه

 تان قرار داد.یبرا

مْ کناناً وَ جَعَلَ لَکمْ مِنَ الْجِبالِ أَکمْ مِمَّا خَلَقَ ظِالالً وَ جَعَلَ لَکوَ اللَّهُ جَعَلَ لَ - آیت ششم

مْ تُسْلِمُونَ. کمْ لَعَلَّیکتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَی کذلِ کمْ کمْ بَأْسَیکلَ تَقیمُ الْحَرَّ وَ سَرابیکلَ تَقیسَراب

 .81نحل 

و  ییهاپناهگاهشما  یبرا هاکوهتان قرار داد و از یبرا هایییهساده، یخداوند از آنچه آفر

و جنگ  هایسخته در هنگام ک ییهالباسد و یه شما را از گرما حفظ نماک ییهالباس
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م ید تسلیشا کندیمرا بر شما تمام  یشهانعمتق خداوند ین طریحافظ شما باشد. بد

 د.یپروردگار شو

خَرابِها  یف یسَعاسْمُهُ وَ  هایفرَ کذْیوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ  - آیت هفتم

الْآخِرَةِ عَذابٌ  یوَ لَهُمْ فِ یا خِزْیالدُّنْ ینَ لَهُمْ فِیدْخُلُوها إاِلَّ خائِفیانَ لَهُمْ أَنْ کما  کأُولئِ

 .114مٌ. بقره یعَظ

در  ینند و سعکاد یخدا نام او را  یه نگذارد در مسجدهاکست ستمگرتر از آن کیو 

ا ین دنیدر ا ،شوندیممساجد دارد. آنان فقط در حال ترس به مسجدها وارد  یرانیو

 دارند. یبزرگ در پ یخوار و در آخرت عذاب

 یوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَ یعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیإِنَّما  - آیت هشتم

 .18. التوبه، ینالْمُهْتَدونُوا مِنَ یکأَنْ  کأُولئِ یفَعَسخْشَ إاِلَّ اللَّهَ یاةَ وَ لَمْ کالزَّ

مان آورده نماز را یامت ایه به خدا و روز قکاست  یر مساجد خدا به عهده آنانیتعم 

ه از ک رودیمد یام ترسندینمس جز خدا کچ یو از ه دهندیمات کبرپا داشته و ز

 .افتگان باشندیت یهدا

نَ لَهُ یلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصکمْ عِنْدَ کمُوا وُجُوهَیبِالْقِسْطِ وَ أَق یقُلْ أَمَرَ رَبِّ - آیت نهم

 .29. االعراف، تَعُودُونمْ کما بَدَأَکنَ یالدِّ

معبد  -ش را در هرید( و توجه خوینکبگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده، )عدالت  

ده یه شما را آفرکد، چنان یت بخواند و خدا را در حال اخالص عبادیثابت و استوار نمائ

 .گردیدیمباز 

مْ کوتَیوتاً وَ اجْعَلُوا بُیما بِمِصْرَ بُکهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِیوَ أَخ یمُوس یإِلنا یوَ أَوْحَ - آیت دهم

 .87نَ. یونس یمُوا الصَّالةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنیقِبْلَةً وَ أَق
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د و ینکآماده  هاخانهش در مصر یقوم خو یبراه کم یردک یو برادرش وح یبه موس

 د و مؤمنان را بشارت بده.ید و نماز بخوانیرا رو در رو قرار بده یتانهاخانه

نَ وَ إِرْصاداً ینَ الْمُؤْمِنیقاً بَیفْراً وَ تَفْرکنَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ یوَ الَّذ - آیت یازدهم

شْهَدُ إِنَّهُْم یوَ اللَّهُ  یالْحُسْنحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إاِلَّ یرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَلِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ 

 .107التوبه  .لَکاذِبُون

ان مؤمنان یندن مکفر و تفرقه افکضرر زدن و  یاز رو اندکردهبنا  یه مسجدک یسانک 

ده است، قسم یش با خدا و رسول جنگیه از پک یسک یردن براکن درست یمکو 

 ه دروغگو هستند.ک، خدا گواه است یماکردهاراده  یه فقط خوبک خورندیم

هِ رِجالٌ یهِ فیوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فیمِنْ أَوَّلِ  یالتَّقْو یهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَیال تَقُمْ ف

 .108. التوبه، ینالْمُطَّهِّرحِبُّ یتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یحِبُّونَ أَنْ ی

 تریستهشاشده  گذارییهپا یه از اول بر تقوک یدر آن مسجد نماز مخوان، مسجد ابداً 

باشند، خدا  که پاکهستند خوش دارند  یدر آن مردان یستیاست در آن به نماز با

 .داردیمشوندگان را دوست  کپا

. یعْقِلُونبِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال  کاتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلِ الصَّالةِ  یتُمْ إِلَ یوَ إِذا نادَ - آیت دوازدهم

 .58، مائده

هستند  یقوم هاآنرا یز گیرندیمچه یآن را مسخره و باز دهیدیمو چون به نماز ندا  

 .کنندینم که درک

 باشندیمآیات مربوط به مقارنات نمازند که هشت  –نوع پنجم 

 .238نَ. بقره، یوَ قُومُوا لِلَّهِ قانِت یالْوُسْطالصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ  یحافِظُوا عَلَ - آیت اول

 د.یزیعانه به پاخیخدا مط ید و براینک)نماز ظهر( مواظبت  یبر نمازها و نماز وسط 
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وَ لَمْ  کالْمُلْ یفِ  یکنْ لَهُ شَریکتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یلَمْ  یوَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ - آیت دوم

 .111راً. االسراء، یبکبِّرْهُ تَکمِنَ الذُّلِّ وَ  ینْ لَهُ وَلِیک

در  یاوریومت نداشته و کدر ح یکینگرفته و شر یه فرزندکو بگو: حمد خدا راست  

 امل.ک یرفع مذلت نداشته است، او را بزرگتر بدان بزرگتر

مُوا الصَّالة. المزمل، یسَّرَ مِنْهُ وَ أَقیسَّرَ مِنَ الْقُرْآ ن ... فَاقْرَؤُا ما تَیفَاقْرَؤُا ما تَ - آیت سوم

20. 

 را. د نمازیسر باشد، بپا دارید آنچه از قرآن میپس بخوان 

مْ کرَ لَعَلَّیمْ وَ افْعَلُوا الْخَکعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکنَ آمَنُوا ارْیهَا الَّذیا أَی - آیت چهارم

 .77. الحج، تُفْلِحُون

رها را ید خید، پروردگارتان را بپرستینکوع و سجده بکر یداآوردهمان یه اک یسانک یا 

 د.ید تا رستگار شویانجام ده

. مساجد از آن 18وَ أَنَّ الْمَساجَِد لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدا. الجن،  - آیت پنجم

 د.یس را با خدا نخوانکچ ین هیخداست بنا بر ا

رسول ما! به نام پروردگار  ی. پس ا74الواقعه،  .یمالْعَظ کفَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّ  - آیت ششم

 ن.کح یبزرگ خود تسب

وَ ال تَجْهَرْ  یالْحُسْنا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ یادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَقُلِ  - آیت هفتم

 .110ال. االسراء، یسَب کنَ ذلِ یوَ ال تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَ کبِصَالتِ

 یخداوند اسما ی. براکندینما نام رحمان، تفاوت ید یبگو: اگر خدا را با نام اللَّه بخوان

ن آن دو را انتخاب یه بکن و نه آهسته بلکهست. در نمازت نه صدا را بلند  ییویکن

 ن.ک
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هِ وَ سَلِّمُوا ینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیهَا الَّذیا أَی یالنَّبِ یصَلُّونَ عَلَیتَهُ کإِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِ - آیت هشتم

 .56ما. االحزاب یتَسْل

ز بر او درود یمان! شما نیاهل ا ی. افرستندیمامبر درود یبر پ خداوند و فرشتگان او 

 .دینکد و با احترام بر او سالم یفرست

 پنج آیتند. هاآنآیاتی که مربوط به مستحبات هستند.  –نوع ششم 

د. یزیخدا به پا خ ی. با خضوع و خشوع برا238. بقره، ینقانِتوَ قُومُوا لِلَّهِ  - آیت اول

 با خشوع انجام دهید.یعنی نماز را 

پروردگارت نماز بخوان و  ین برای. بنا بر ا2وَ انْحَر. الکوثر،  کفَصَلِّ لِرَبِّ - آیت دوم

 ن.ک یقربان

نَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ یصَالتِهِمْ خاشِعُونَ. وَ الَّذ یفنَ هُمْ یالَّذ .قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - آیت سوم

 .3 تا 1. المومنون، مُعْرِضُون

ه ک یه در نمازشان خاشع هستند. آنانک یآنان مان رستگار شدند.یه اهل اک یبه راست 

 .کنندیماعراض  یهودگیاز لغو و ب

گاه  هر .98. النحل، یمالرَّجطانِ یفَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ - آیت چهارم

 طان رانده شده به خدا پناه ببر.ی، نخست از شرّ شکنییمتالوت قرآن 

هِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ یالً. أَوْ زِدْ عَلَیالً. نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلیلَ إاِلَّ قَلیقُمِ اللَّ - آیت پنجم

 کال. إِنَّ لَ یق أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ یلِ هِیالً. إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیقَواْلً ثَق یکعَلَ یسَنُلْقالً. إِنَّا یتَرْت

 .8تا  2ال. المزمل، یهِ تَبْتیوَ تَبَتَّلْ إِلَ کرِ اسْمَ رَبِّکالً. وَ اذْیالنَّهارِ سَبْحاً طَو یفِ

فزا و قرآن یم آن بیا بر نی ن.کم کاز آن  یمکا یاز شب  یمین ز.یبه پا خ کیشب را اند

ه در هنگام ک .کنیمیمن را به تو القا یسنگ یسخن یما به زود را با دقت و توجه بخوان.
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 یبرا یافکشب، نماز و عبادت پابرجاتر و گفتار استوارتر است. البته تو در روز، وقت 

 ن و تنها به او دل ببند.کاد ینام پروردگارت را  .داشت یتالش خواه

 وآن ها هفت آیتند. کنندیمهفتم آیاتیست که برخی از احکام نماز را بیان  نوع

 ءٍ یشَلِّ ک یعَلانَ کوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ یةٍ فَحَیتُمْ بِتَحِییوَ إِذا حُ -آیت اول 

 .86با. النساء، یحَس

د یا همان را جواب دهی د،ییبهتر از آن پاسخ گو یگفتند درود یهر گاه به شما درود

 ز است.یرا خداوند حسابگر همه چیز

لَهُ وَ  یکنَ. ال شَریلِلَّهِ رَبِّ الْعالَم یمَماتوَ  یایوَ مَحْ ینُسُکوَ  یصَالتقُلْ إِنَّ  - دوم آیت

 163و  162ن. االنعام،یأُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِم کبِذلِ

او  یبرا .ان استیجهان یاز آن خدا یو مرگ من همگ یبگو: نماز و عبادت و زندگ 

 و من اول مسلمانم. امشدهن گونه مأمور یست و من این یکیشر

اةَ کؤْتُونَ الزَّیمُونَ الصَّالةَ وَ یقینَ ینَ آمَنُوا الَّذیمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذیکإِنَّما وَلِ - آیت سوم

 .55، مائده .راکعُونوَ هُمْ 

و نماز را برپا  اندآوردهمان یه اکهستند  یسانکشما فقط خدا و رسول و  سرپرست 

 .دهندیمات کوع زکداشته و در حال ر

أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ  یإِنَّن .یلِذِکروَ أَقِمِ الصَّالةَ  یفَاعْبُدْنأَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ أَنَا  یإِنَّن - آیت چهارم

 .14. طه، یلِذِکروَ أَقِمِ الصَّالةَ  یفَاعْبُدْنإاِلَّ أَنَا 

ردن من نماز کاد ی ین و براک یست، مرا بندگین یه منم اللَّه، جز من معبودکحقا  

 ن.بخوا
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ردن من نماز کاد ی ین و براک یست، مرا بندگین یه منم اللَّه، جز من معبودکحقا  

 بخوان.

ورا. کرَ أَوْ أَرادَ شُکذَّیلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یجَعَلَ اللَّ یوَ هُوَ الَّذ - آیت پنجم

 .62الفرقان، 

ا یر شود و که بخواهد متذکهر  یرد براک یدر پ یه شب و روز را پکخدا همانست  

 سپاسگزار باشد.

ثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ ینَ حَکیرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِفَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُ - آیت ششم

لَهُمْ یاةَ فَخَلُّوا سَبکلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّ کاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ 

 .5التوبه،  .یمرَحإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 

د یریرا بگ هاآند، یشکد بیافتیه کان را هر جا کمحترم تمام شد مشر یهاماهه ک یوقت

ردند و نماز خواندند و کد اگر توبه ینیبنش ینیمکدر هر  هاآن ید و براینکو حبس 

 ه خدا آمرزنده و مهربان است.کد ینکرا باز  راهشاناة دادند، کز

. تَتَّقُونمْ کمْ لَعَلَّکنَ مِنْ قَبْلِیمْ وَ الَّذکخَلَقَ یمُ الَّذکرَبَّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا یا أَی - آیت هفتم

 .21بقره، 

شه یپ یده تا تقویه شما و اسالف شما را آفرکد یش را بپرستیمردم پروردگار خو یا 

 د.یباش

. کنندیمیومیه را بیان  ینمازهاواجبی غیر از  ینمازهاآیاتی هستند که  –نوع هشتم 

 آیات، یازده عددند.این 

رِ اللَّهِ وَ کذِ یإِلوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا یلِلصَّالةِ مِنْ  ینَ آمَنُوا إِذا نُودِ یهَا الَّذیا أَی - آیت اول

 .9. الجمعه، تَعْلَمُوننْتُمْ کمْ إِنْ کرٌ لَیمْ خَکعَ ذلِیذَرُوا الْبَ
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د ینکنماز اذان گفته شد، به نماز جمعه شتاب  یمان چون در روز جمعه برایاهل ا یا 

 د.یشما بهتر است اگر بدان ین براید، اینمائ کد و فروش را تریو خر

رُوا اللَّهَ کالْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْ  یتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِ یفَإِذا قُضِ  - آیت دوم

 .10معه، مْ تُفْلِحُونَ. الجکراً لَعَلَّیثک

د و خدا را ید، و از فضل خدا بطلبینده شوکن پرایپس چون نماز تمام شد، در زم 

 د.ید تا رستگار گردینکاد یار یبس

رٌ مِنَ یقائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَ کوکها وَ تَرَ یوَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَ - آیت سوم

 .11. الجمعه، ینالرَّازِقرُ یجارَةِ وَ اللَّهُ خَاللَّهْوِ وَ مِنَ التِّ

 گذارندیمستاده یو تو را ا شوندیمنده کآن پرا یدند به سوید یا تجارتی یو چون آواز

 .باشدیمن ین رازقیبگو: ثواب خدا از لهو و از تجارت بهتر است، خدا بهتر

 یبه پروردگارت نماز بخوان و قربان. پس 2الکوثر،  .وَ انْحَر کفَصَلِّ لِرَبِّ  - آیت چهارم

 ن.ک

فَرُوا بِاللَّهِ وَ کقَبْرِهِ إِنَّهُمْ  یعَلأَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ ال تَقُمْ  یعَلوَ ال تُصَلِّ  - آیت پنجم

 .84. التوبه، فاسِقُونرَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ 

را آنان به خدا و یست، زیقبرش نارد نماز مخوان و بر سر یه بمک هاآناز  یکچ یبر ه 

 .اندرفتها یو در حال فسق از دن اندشدهافر کرسولش 

مْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِ إِنْ خِفْتُمْ یکسَ عَلَیالْأَرْضِ فَلَ یوَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِ  - آیت ششم

 .101نا. النساء، یعَدُوًّا مُب مْکانُوا لَکنَ یافِرکفَرُوا إِنَّ الْکنَ یمُ الَّذکفْتِنَیأَنْ 

د ید اگر بترسینکوتاه که از نماز کست ین یشما گناه ید براینکن سفر یو چون در زم 

 ار شما هستند.کافران دشمن آشکرا یند زکر یفار شما را غافلگکه ک
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أْخُذُوا یوَ لْ کمِنْهُمْ مَعَهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ ینْتَ فکوَ إِذا  - آیت هفتم

 کصَلُّوا مَعَیصَلُّوا فَلْیلَمْ  یأُخْرمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ کونُوا مِنْ وَرائِیکأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْ 

مْ کمْتِعَتِمْ وَ أَکفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکنَ یأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذیوَ لْ

 یمَرْضنْتُمْ کمِنْ مَطَرٍ أَوْ  یمْ أَذکانَ بِکمْ إِنْ یکواحِدَةً وَ ال جُناحَ عَلَ لَةً یمْ مَیکلُونَ عَلَیمیفَ

 .102نا. النساء، ینَ عَذاباً مُهیافِرکمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْکمْ وَ خُذُوا حِذْرَکأَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَ

 هاآناز  ی، گروهینکنماز بپا  هاآن یبرا یو بخواه ین باشیمجاهدان یو چون در م 

د و چون نماز خواندند در پشت سر شما یریزند و اسلحه خود را برگیبا تو به نماز برخ

ند و با تو نماز بخوانند یایه نماز نخوانده است بکگر یدشمن( باشند، و طائفه د ی)روبرو

 یهاسالحاش از کیا کهفار خوش دارند کرند یبرگش را یاط بدارند و اسلحه خویو احت

ست ین ینند و بر شما گناهکباره به شما حمله یکد تا یش غافل شویخو یاالهاکخود و 

د ین گذاریش را بزمیخو یهاسالحه کن ید، ایمار بودیا بید یداشت یاگر از باران زحمت

 رده است.کننده آماده کخوار  یفار عذابک یه خدا براکد یبدار اط خود رایاحت یول

مْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ کجُنُوبِ یعَلاماً وَ قُعُوداً وَ یرُوا اللَّهَ قِکتُمُ الصَّالةَ فَاذْ یفَإِذا قَضَ - آیت هشتم

 .103تاباً مَوْقُوتاً. النساء، کنَ یالْمُؤْمِن یانَتْ عَلَکمُوا الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ یفَأَق

من ید و چون اینکاد یده یستاده، نشسته و خوابید خدا را ایردکرا تمام و چون نماز  

 است. یمؤمنان نوشته وقتدار یه نماز براکد ید نماز را )بطور معمول( بپا داریشد

. نماز را بپا 43نَ. بقره، یعکعُوا مَعَ الرَّاکاةَ وَ ارْ کمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّ یوَ أَق - آیت نهم

 د.ینکوع کعان رکد و با رایاة را بدهکد و زیدار

 .204مْ تُرْحَمُون. االعراف، کوَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّ - آیت دهم

 د.یرید تا مورد رحمت قرار گیت باشکد و سایو چون قرآن خوانده شود بدان گوش ده
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رُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ کنَ إِذا ذُ یالَّذاتِنَا یؤْمِنُ بِآیإِنَّما  - آیت یازدهم

 یسْتَکبِرُونهُمْ ال 

 افتندیمرداده شوند کات تذیه چون به آن آک آورندیممان یا یسانکات ما فقط یبه آ

 .نمایندینمبر کو ت کنندیمح و حمد یشان را تسبیو خدا کنانسجده

لُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ال تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ ال لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ یاتِهِ اللَّیوَ مِنْ آ

 .37فصلت،  .تَعْبُدُوناهُ ینْتُمْ إِکخَلَقَهُنَّ إِنْ  یالَّذ

د ینکد آفتاب و ماه را عبادت ینکات خداست شب و روز و آفتاب و ماه، عبادت نیاز آ 

 د.ینک یرا بندگ یمعبود واقع خواهیدیمده است اگر یرا آفر هاآنه کرا  یداخ

 

 احکام نماز

و  یش روح تقویدایدل و پ کیروح و پا یصفا ییهماانسان با خداست و  یرابطهنماز 

ات اگر یه طبق رواکاست  عبادتن ینماز مهمتر .ز از گناهان استیت انسان و پرهیترب

ز قبول خواهد شد و اگر قبول نگردد، اعمال یگر نیشود، عبادات دقبول درگاه خدا 

گانه را انجام پنج یه نمازهاک یسکات یز بر طبق رواینخواهد شد و ن قبولز یگر نید

 یه اگر شبانه روز پنج مرتبه در نهر آبکشود همان گونه یم کدهد، از گناهان پایم

ات قرآن یل در آین دلیماند، به همینم یدر بدنش باق یاز آلودگ یند اثرکشستشو 

ه و آله و سلم یعلاهلل  یرم صلکغمبر ایپ یهاسفارشا و یو وصا یات اسالمید و روایمج

ن نماز ید شده، همکیآن تأ یه روک ییارهاکن یهم السالم از مهمتریعل یهد یائمّهو 

شود. سزاوار است انسان یمحسوب مره یبکن گناهان ینماز از بزرگتر کاست و لذا تر

ن که ممکار دهد و از تند خواندن نماز یت بسینماز را در اوّل وقت بخواند و به آن اهم

 زد.ینماز گردد، جداً بپره یخراب ییهمااست 
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شود یحواس م یندگکپرا ییهمااست و سزاوار است از آن چه « حضور قلب»روح نماز 

بفهمد و در حال نماز به آن توجه داشته باشد و با حال لمات نماز را ک یزد، معانیبپره

د و خود را در مقابل یگویسخن م یسکخضوع و خشوع نماز را انجام دهد، بداند با چه 

هم السالم آمده ین علیند. در حاالت معصومیبب کوچکار یخداوند بس یعظمت و بزرگ

گشتند، تا یخبر میخود به از کشدند یاد خدا میاست به هنگام نماز آن چنان غرق 

ه السالم مانده بود در حال نماز یعل ین علیر المؤمنیام یدر پا یریان تیکه پکآنجا 

لت آن عالوه یمال و فضکنماز و  یقبول یرون آوردند و آن حضرت متوجه نشد. برایب

خود توبه و  یند: قبل از نماز از خطاهاکت یز رعایر را نید امور زیط واجب بایبر شرا

« بتیغ»و « برکت»و « حسد»ه مانع قبول نماز است مانند ک ید و از گناهانیستغفار نماا

ه هر کبل« اتکندادن خمس و ز»و « راتکدن مسیآشام»و « خوردن مال حرام»و 

م که ارزش نماز و حضور قلب را ک ییارهاکن سزاوار است یچنیزد. همبپره یتیمعص

ان سر و یاز بول و در م یو خوددار یآلودگدر حال خواب مثالً ند انجام ندهد، کیم

ه ک ییارهاکستد و یند، به نماز ناکیه جلب توجه مک ییهاصداها و در برابر منظره

خود را شانه زند و  یزه به پوشد، موهاکیند انجام دهد، لباس پاکیاد میثواب نماز را ز

 ند.کدست  ق بهید و انگشتر عقیند و خود را خوشبو نماک کمسوا

 

 واجب ینمازها

ات. یدوّم نماز آ ه به شمول نماز جمعه.یومیهستند: اول نماز  واجب چهارتا ینمازها 

 عبه.کت. چهارم نماز طواف واجب خانه یسوم نماز م

 واجب یومیه ینمازها
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عت، مغرب سه کدام چهار رکه پنج تا هستند: ظهر و عصر، هر یومیواجب  ینمازها

عت؛ یعنی: اول، نماز ظهر. دوم، نماز عصر. سوم، کعت، صبح دو رکعت، عشا چهار رکر

 نماز مغرب. چهارم، نماز عشا. چنجم، نماز صبح.

 وقت نماز ظهر وعصر

د یل شدن خورشیما یعنی) یوقت نماز ظهر و عصر از اول ظهر شرع - 469مساله  

 یپ ین راه برایمغرب( تا هنگام غروب آفتاب است و بهتر یاز وسط آسمان به سو

چوب  یقطعهه کن است یبردن به دخول وقت ظهر استفاده از شاخص است و آن ا

رون ید بیه خورشکند، صبح کفرو  ین هموار به طور عمودیرا در زم یالهیا میصاف 

شود، یم مکه ین ساید ایافتد و هر چه آفتاب باال آیه آن به طرف مغرب مید سایآیم

ه رو به کن ید موقع ظهر است و همیرس یمک یدرجهن یه به آخریه ساک یهنگام

ه در ول وقت نماز ظهر و عصر است، البتمشرق برگشت ا یه به سویگذارد و سا یادیز

ن یاز ب یلکه به یسال هنگام ظهر سا یاز روزها یدر بعض« هکم»از شهرها مثل  یبعض

دا یه پیه مجدداً ساک یموقعن گونه مناطق یتابد، در ایم یعمود کامالً رود و آفتاب یم

 شد، وقت نماز ظهر و عصر شده است.

دارند: وقت  کیدام وقت مخصوص و مشترکنماز ظهر و عصر هر  - 470مساله 

خواندن نماز ظهر  یاندازهه از ظهر به ک یمخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر است تا وقت

ندن نماز عصر، وقت خوا یاندازهه به کاست  یبگذرد، و وقت مخصوص نماز عصر موقع

ن موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا یتا ا یسکه اگر کبه مغرب مانده باشد، 

ن وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص یو ما ب د نماز عصر را بخواندیشده و با

ا یاشتباهاً نماز ظهر  یسکو اگر  نماز ظهر و نماز عصر است کنماز عصر، وقت مشتر

 ح است.یبخواند نمازش صح یگریوقت مخصوص دعصر را در 
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عت نماز جمعه کنماز ظهر دو ر یدر روز جمعه به جا تواندیمانسان  – 471مساله 

ر یلّف در روز جمعه مخکه مک ین معنیاست به ا یرییبخواند. نماز جمعه واجب تخ

ا نماز ظهر به جا یه شرائطش موجود باشد، ک یه نماز جمعه را بخواند در صورتکاست 

 ند.کیت از ظهر میفاکآورد پس اگر نماز جمعه را به جا آورد، 

 وقت نماز جمعه

ها ه اذان و خطبهک یمسأله وقت نماز جمعه از اول ظهر است به مقدار - 472مساله 

و نماز مطابق معمول انجام شود و این مقدار، حدود یک ساعت تا یک ساعت ونیم 

د نماز ظهر یابد و باییان مین مقدار، وقت نماز جمعه پایباشد. با گذشتن ا تواندیم

 خوانده شود.

 وقت نماز مغرب وعشا

اور میانه که ه در کشورهای عربی وخکاست  یوقت نماز مغرب، موقع - 473مساله 

شود، یدا میه بعد از غروب آفتاب پکطرف مشرق  یطلوع وغروب عادی دارند، سرخ

شمالی  یکشورهااما در  ساعت بعد از غروب آفتاب. و نیم حدوداًن برود. یعنی یاز ب

فنالند(، وقت نماز مغرب بر طبق فهم عرفی از  و )سوئد یناویاسکاند یکشورهامانند 

 .شودیمطلوع وغروب آفتاب درآن کشورها تعیین 

دارند: وقت  کیدام وقت مخصوص و مشترکنماز مغرب و عشا هر  - 474مساله 

خواندن سه  یاندازهه از مغرب به ک یمخصوص نماز مغرب از اوّل مغرب است، تا وقت

خواندن نماز  یاندازهه به کاست  یموقع ز عشاوقت مخصوص نما عت نماز بگذرد.کر

د ینخواند با ن موقع نماز مغرب را عمداًیتا ا یسکه اگر کعشا به نصف شب مانده باشد 

ن وقت مخصوص نماز مغرب و وقت یو ب اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند

 وقتن یدر ا یسکه اگر کنماز مغرب و عشا است  کمخصوص نماز عشا وقت مشتر
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ح یش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیاشتباهاً نماز عشا را پ

 د نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.یاست و با

ن یش از خواندن نماز مغرب، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بیاگر پ - 475مساله 

ت را به ید نیعت چهارم نرفته است، باکوع رکرده، چنانچه به رکه اشتباه کنماز بفهمد 

عت کوع رکو اگر به ر ند و بعد نماز عشا را بخواندکنماز مغرب برگرداند و نماز را تمام 

ند، بعد نماز مغرب را بخواند. اما اگر تمام آن چه را کد نماز را تمام یچهارم رفته با

ادش یعت چهارم کوع رکش از ریو پ مغرب خوانده باشد خوانده، در وقت مخصوص نماز

 ند و بعد از آن عشا را بخواند.کت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام ید نید، بایایب

 وقت نماز صبح

میانه وکشور های که دارای افق عادی هستند؛ در کشورهای خاور – 476مساله 

ه آن را فجر کند کیت مکرو به باال حر یادهیاز طرف مشرق، سف اذان صبح یکنزد

ده پهن شد، فجر دوم، و اولِ وقت نماز صبح است. و یه آن سفک یند. موقعیاول گو

د. اما در کشورهای نزدیک به یآیرون میه آفتاب بکاست  یآخر وقت نماز صبح موقع

قطب شمال یا جنوب، هنگام نماز صبح زمانی است که بر حسب عرف آن کشورها، 

 .شودیماول صبح دانسته 
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 احکام دیگر نماز

وقت داخل شده  ندکن یقیه کتواند مشغول نماز شود، یانسان م یموقع - 477مساله 

 یا اعالم رادیو و و مطمئنبا مشاهده افق یا خبر دادن افراد  تواندیماست. این یقین 

 یا هر راه معقول دیگر حاصل شود. تلویزیون و

د یاط واجب بایبنا بر احت هایناه در زندان است و مانند ک یسکنا و یناب - 478مساله 

 ابر یواسطهی اگر انسان بهنند مشغول نماز نشوند، ولکن به داخل شدن وقت نیقیتا 

ردن است، نتواند در اول وقت نماز، کن یقیهمه مانع از  یه براک هایناا غبار و مانند ی

تواند یه وقت داخل شده، مکند، چنانچه گمان داشته باشد کن یقیبه داخل شدن وقت 

 مشغول نماز شود.

ه از دخول کآنیمشغول نماز شود ب یگاه انسان بر اثر غفلت و فراموشهر - 479مساله 

ح است و اگر همه یوقت با خبر گردد چنانچه تمام نمازش در وقت واقع شده باشد صح

 ش از وقت بود نمازش باطل است.یاز آن پ یا قسمتی

 یبه جا آوردن بعض یواسطهه به کتنگ است  یاگر وقت نماز به قدر - 480مساله 

د آن مستحبّ یشود، بایاز آن بعد از وقت خوانده م یمستحبّ نماز، مقدار یارهاکاز 

از نماز بعد از وقت خوانده  یخواندن قنوت، مقدار یواسطهاگر به  مثالًاورد. یرا به جا ن

 د قنوت نخواند.یشود، بایم

عت نماز وقت دارد، نمازش قضا کر یکخواندن  یاندازهه به ک یسک - 481مساله 

 ندازد.یر بین وقت تأخید عمداً نماز را تا اینبا ینشده است؛ ول

عت کخواندن پنج ر یاندازهبه  ست، اگر تا مغربیه مسافر نک یسک - 482مساله 

د فقط یمتر وقت دارد باکد نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند و اگر ینماز وقت دارد، با

خواندن  یاندازهند و اگر تا نصف شب به کنماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا 
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د یمتر وقت دارد، باکد نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر ینماز وقت دارد، با عتکپنج ر

 د نماز مغرب را بخواند.یفقط عشارا بخواند و بعداً با

عت نماز کخواندن سه ر یاندازهبه  ه مسافر است اگر تا مغربک یسک - 483مساله 

د فقط عصر را یبا متر وقت دارد،کد نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر یوقت دارد، با

عت کخواندن چهار ر یاندازهند. و اگر تا نصف شب به کبخواند و بعداً نماز ظهر را قضا 

د فقط عشا را یمتر وقت دارد باکد نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر ینماز وقت دارد، با

عشا،  و چنانچه بعد از خواندن ت ادا و قضا به جا آوردیبخواند( و بعداً مغرب را بدون ن

د فوراً یشتر وقت به نصف شب مانده است بایا بیعت کر یکه به مقدار کمعلوم شود 

 ت ادا به جا آورد.ینماز مغرب را به ن

یا به  است انسان نماز را در اوّل وقت آن بخواند گویند: مستحب می - 484مساله 

وقت خوانده شود قول معروف در وقت فضیلت نماز؛ ولی به نظر این جانب اگر نماز در 

برای  مخصوصاًبرای اول وقت حساسیت نشان داده شود.  الزم نیست که کافی است و

خوانده شود تا الزم نباشد بعد از نماز بخوابد؛ بلکه بهتر  یرتردنماز صبح که الزم است 

 روزانه مشغول گردد. یکارهاصبح طوری خوانده شود که بعد از نماز به  است نماز

ند در کیمطالبه م ار هم طلب خود راکر وقت نماز وسعت دارد و طلباگ - 485مساله 

ن است یچند را بدهد، بعد نماز بخواند و همد اوّل قرض خوین است باکه ممک یصورت

ند مسجد یبب مثالً ند، کش آمد ید فوراً آن را به جا آورد پیه باک یگریار واجب دکاگر 

اول نماز  ند، بعد نماز بخواند و چنانچهکر ید اول مسجد را تطهیه باکنجس است 

 ح است.ینماز او صح یرده ولکت یبخواند، معص

یومیه را در پنج وقت  ینمازهاقرآن کریم آمده، بهتراست  چه درچنان - 486مساله 

لت خود انجام دهد و تنها فاصله دادن به یدام را در وقت فضکهر  یعنیبه جا آورد 
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لت است. چنان که اهل یار همان وقت فضیه معکست، بلین یافکبات یا تعقیمقدار نافله 

 .آورندیمسنت به جا 

د نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب یانسان با - 487مساله 

ش از نماز مغرب یش از نماز ظهر و نماز عشا را پینماز عصر را پ بخواند و اگر عمداً

 بخواند، باطل است.

ت ید نیا نه بایه نماز ظهر را خوانده کند ک کن نماز عصر شیاگر در ب - 488مساله 

ه بعد از تمام شدن نماز، کم است ک یاگر وقت به قدر یرا به نماز ظهر برگرداند. ول

 ند و نماز ظهرش قضا ندارد.کت نماز عصر، نماز را تمام ید به نیبا شودیمغرب م

ه نماز مغرب کند ک کش عت چهارمکوع رکش از ریپاگر در نماز عشا،  - 489مساله 

ه بعد از تمام شدن نماز، نصف شب کم است ک یا نه، چنانچه وقت به قدریرا خوانده 

ت را به نماز ید نیشتر وقت دارد بایو اگر ب ندکت عشا نماز را تمام ید به نیشود، بایم

 عشا را بخواند.ند، بعد نماز کتمام  یعتکمغرب برگرداند و نماز را سه ر

ه نماز کند ک کعت چهارم شکوع رکدن به ریاگر در نماز عشا بعد از رس - 490مساله 

ن یاگر ا یند، بعد نماز مغرب را بخواند، ولکد نماز را تمام یا نه، بایمغرب را خوانده 

 ست.یدر وقت مخصوص به نماز عشا باشد خواندن نماز مغرب الزم ن کش

 

 مستحبی ینمازها

روزانه به  ینافلهند. یرا نافله گو هاآناد است و یز یمستحبّ ینمازها - 491مساله 

عت است، و کز هشت ریعصر ن ینافلهعت و کظهر هشت ر ینافلهر است: یب زیترت

شود، یه نشسته خوانده مکعت است کعشا دو ر ینافلهعت و کمغرب چهار ر ینافله

 ینافلهعت کعت است. و چون دو رکز دو ریصبح ن ینافلهعت و کازده ریشب  ینافله
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عت خواهد بود، کو چهار ر یها سن نافلهیشود، مجموع ایعت حساب مکر یکعشا 

ظهر و عصر  ینافلهعت به کرا چهار ریعت است زکو هشت ر یدر روز جمعه س یول

 شود(.یعت خوانده مکعت دو رکها دو رنافله یهمهشود )یاضافه م

و  یات اسالمیه در رواکنافله است  ین نمازهایشب از مهمتر ینافله - 492ه مسال

ت یقلب و ترب کیروح و پا یدر صفا یقیر عمید شده و تأثکیآن تأ ید رویقرآن مج

اند، ردهکر کآن ذ یبرا یتب معروف دعا، آدابکالت دارد و در کو حلّ مش ینفوس انسان

توان نماز شب یم ین آداب خوب است ولیت ایوتر؛ رعا ینافلهقنوت  یمخصوصاً برا

نتواند آخر  یه به علّتک یسکز انجام داد و ین یمعمول ین آداب مانند نمازهایرا بدون ا

 تواند قبل از خواب آنها را به جا آورد.یدار شود و نماز شب را بخواند میشب ب

عشا را که نماز  ینافله ید خواند ولیظهر و عصر را در سفر نبا ینافله - 493مساله 

 تواند به جا آورد.ید مطلوب باشد میه شاکن یت این به ،شودیموتیره نامیده 

 یومیه یهانافلهوقت 

از اول  شود و وقت آنیش از نماز ظهر خوانده مینماز ظهر پ ینافله - 494مساله 

 یاندازهشود، به یدا میه بعد از ظهر پکشاخص  ییهساه آن مقدار از ک یظهر تا موقع

 یاهیشاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سا یاگر دراز مثالً دو هفتم آن شود، 

 ظهر است. ینافلهد، آخر وقت یشود به دو وجب رسیدا میه بعد از ظهر پک

 یتا موقع شود و وقت آنیش از نماز عصر خوانده میعصر پ ینافله - 495مساله 

شود، به چهار هفتم آن یدا میه بعد از ظهر پکشاخص  ییهساه آن مقدار از کاست 

 برسد.

 بخواند، بهتر استها آنعصر را بعد از وقت  ینافلها یظهر  ینافلهو چنانچه بخواهد 

 عصر را بعد از نماز عصر بخواند. ینافلهظهر را بعد از نماز ظهر و  ینافله
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ه ک یتا وقت بعد از تمام شدن نماز مغرب است مغرب ینافلهوقت  - 496ساله م

 ن برود.یشود از بیدا میردن آفتاب در آسمان پکه بعد از غروب کطرف مغرب  یسرخ

و بهتر  عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است ینافلهوقت  - 497مساله 

 خوانده شود.فاصله عشا بالبعد از نماز  است

شود و وقت آن بعد از گذشتن یش از نماز صبح خوانده میصبح پ ینافله - 498مساله 

ه کاط آن است یاحت یعت نماز شب است، ولکازده ریاز نصف شب به مقدار خواندن 

ن یه در اکشب بالفاصله بخوانند  ینافلهه بعد از کمگر آن  قبل از فجر اول نخوانند

 ندارد. یصورت مانع

 یکشب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزد ینافلهوقت  - 499ساله م

 اذان صبح خوانده شود.

 نماز غفیله

ن نماز مغرب و عشا یه بک له استینماز غف یمستحبّ  یاز نمازها یکی - 500مساله 

 بخوانند:ه را ین آیسوره، ا یبه جا دیعت اوّل آن، بعد از حمد باکو در رشود یخوانده م

الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلّا  یفِ یهِ فَنادیوَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَ»

 ینُنْجِ کذلِکناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ ینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّینْتُ مِنَ الظّالِمِک یإِنِّ کأَنْتَ سُبْحانَ

وَ عِنْدَهُ »ه را بخوانند ین آیسوره، ا یعت دوم بعد از حمد به جاکو در ر« نَیالْمُؤْمِنِ

عْلَمُها یالْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا  یعْلَمُ ما فِیعْلَمُها إِلّا هُوَ وَ یبِ ال یمَفاتِحُ الْغَ

 «.نٍیتابٍ مُبِک یابِسٍ إِلّا فِیرَطْبٍ وَ ال  ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ ال یوَ ال حَبَّةٍ فِ

 یعْلَمُهَا الَّا انْتَ انْ تُصَلِّ یال  یبِ الَّتِیبِمَفاتِحِ الْغَ کاسْأَلُ یاللّهُمَّ إِنِّ»ند: یو در قنوت آن بگو

« ذاکذا و ک» یکلمه یو به جا« ذاکذا وَ ک یمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تَفْعَلَ بِ یعَلَ

 ند.یخود را بگو یهاحاجت
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بِحَقِّ  کفَأسْأَلُ یتَعْلَمُ حاجَتِ یطَلِبَتِ یوَ الْقادِرُ عَلَ ینِعْمَتِ یاللّهُمَّ انْتَ وَلِ»ند: یو بعد بگو

 «.یتَهَا لِیهِمُ السَّالمُ لَمَّا قَضَیهِ وَ عَلَیمُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَ

 

 مقدمات نماز

 احکام قبله

آن  ید روبرویقبله است و با باشدیه معظمه مکه در مک عبهک یخانه -501مساله 

ند رو به قبله نماز یه بگوکستد یبا یه دور است اگر طورک یسک ینماز خواند؛ ول

ا ین دنیتمام مسلم یقبلهه معظمه است که در مکعبه ک یخانهاست.  یافکخواند یم

 آن نماز بخواند. ید روبرویس در هر جا باشد باکاست و هر 

ند یه بگوکستد یبا ید طوریخواند، بایستاده میه نماز واجب را اک یسک - 502مساله 

 او هم رو به قبله باشد. یپا کاو و نو یست زانوهایستاده و الزم نیرو به قبله ا

ند و یتواند بطور معمول بنشید نشسته نماز بخواند، اگر نمیه باک یسک - 503مساله 

نه و ید در موقع نماز صورت و سیگذارد باین میف پاها را به زمکدر موقع نشستن، 

 او رو به قبله باشد. یست ساق پایو الزم ن او رو به قبله باشد مکش

رو به قبله به جا  دیرا با اط و سجده و تشهد فراموش شدهینماز احت - 504مساله 

 آورد.

خواند و اگر انسان ی شود در حال راه رفتن و سواریرا م ینماز مستحب - 505مساله 

 ست رو به قبله باشد.یبخواند الزم ن ین دو حال، نماز مستحبیدر ا

وشش کردن قبله کدا یپ ید برایخواهد نماز بخواند، بایه مک یسک - 506مساله 

ه ک دو شاهد عادل یگفتهتواند به یدام طرف است و مکه قبله ک ندکن یقید، تا ینما
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 یعلم یقاعده یه از روک یسکا به قول یدهند یشهادت م یحس یهانشانه یاز رو

به  دین نشد باکمم هایناو اگر  ندکنان است عمل یشناسد و محل اطمیقبله را م

شود یدا میگر پید یهاراها از ی آنان یا قبرهایه از محراب مسجد مسلمانان ک یگمان

قبله را  یقواعد علم یواسطهه به ک یافرکا یفاسق  یگفتهاگر از  ید حتیعمل نما

 است. یافکند کدا یشناسد گمان به قبله پیم

ان یردن قبله وجود نداشته باشد و قبله در مکدا یپ یبرا یهر گاه راه - 507مساله 

الزم نیست که  است و یافکطرف  یکنماز به  یکچهار سمت مختلف مردّد شود 

از دو  یکیه قبله در کند کا گمان ین یقیچهار نماز به چهار طرف بخواند؛ ولی اگر 

 طرف قراردارد، بهتر است به هر دو طرف نماز بخواند.

 لباس نماز گزار

ن خود را به یند عورتیبیاو را نم یسکد در حال نماز، اگر چه یمرد با - 508مساله 

 ناف تا زانو را هم به پوشاند.پوشاند. و بهتر است از 

 یول خود را به پوشاند یسر و مو ید در موقع نماز، تمام بدن حتیزن با - 509مساله 

تا مچ پا  تا مچ و پاها هادستشود و یه در وضو شسته مک یبه مقدار پوشاندن صورت

 ست.یالزم ن

طل است؛ ولی اگر انسان عمداً، در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش با - 510مساله 

در اطاق خلوت نماز بگزارد،  یا مساله را نداند و اگر لباسی برای پوشاندن نداشته باشد و

 الزم نیست اعاده نماید. نمازش صحیح است و

 برگ یحت خود پوشاندن یبرا اگر بخواند، نماز خواهدیم هک یسک - 511مساله 

 هک ندک دایپ یزیچ وقت آخر تا هک ندهد، احتمال و باشد نداشته علف و درخت

 بخواند نماز نشسته دیبا ندیبیم را او نامحرم هک یصورت در ،پوشاند به آن با را خود
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بخواند.  نماز ستادهیا ند،یبینم را او یسک اگر و پوشاند به خود ران با را خود عورت و

 را به پوشاند. این صورت الزم نیست که با دست جلو یا عقب خود در

 

 لباس نماز گزارشرایط 

ه کباشد. دوّم: آن  که پاکلباس نمازگزار شش شرط دارد: اوّل: آن  - 512مساله 

وان حرام گوشت یح ه ازکه از اجزاء مردار نباشد. چهارم: آن کمباح باشد. سوم: آن 

شم خالص و طالباف یه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابرکنباشد. پنجم و ششم: آن 

 شود.ینده گفته میدر مسائل آ هاینال ینباشد. و تفص

 شرط اول

ا لباس نجس یبا بدن  عمداً یسکباشد و اگر  کد پایلباس نمازگزار با - 513مساله 

نماز بخواند، نمازش باطل است؛ ولی اگر لباس پاک نداشته باشد یا مساله را نداند 

و بعد از نماز  ا لباسش نجس استیه بدن کنمازش صحیح است. همچنان اگر نداند 

 ح است.یبفهمد نجس بوده نماز او صح

ا بعد از ین نماز یا لباسش نجس است و در بیه بدن کند کاگر فراموش  - 514مساله 

د، اگر فراموشی ازبی مباالتی نباشد، واجب نیست که نماز را دوباره یایادش بی آن

 د.یبخواند و یا اگر وقت گذشته قضا نما

ا بدن او نجس یمشغول نماز است و در وسط نماز لباس  یسکهر گاه  - 515مساله 

ا از یس شده ا بدن او نجس شده است امّا نداند همان موقع نجیا بفهمد لباس یشود 

ا عوض یا لباس یدن بدن یشکقبل نجس بوده، چنانچه آب در دسترس اوست و آب 

ند سپس کا عوض یشد کد همان موقع آن را آب بیزند بایردن آن نماز را به هم نمک

نماز  کند و با بدن و لباس پاکد نماز را بشیست باین نکنماز را ادامه دهد و اگر مم
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خواند و یبا همان حال نماز م االه وقت تنگ نباشد و کاست  ین در صورتیبخواند و ا

 ح است.یصح

 دارد چنانچه نماز بخواند کا لباس خود شیبودن بدن  که در پاک یسک - 516مساله 

 ح است.یا لباسش نجس بوده، نماز او صحیبدن  هکو بعد از نماز بفهمد 

شده است و با آن نماز  که پاکند کن یقیو  شدکب باگر لباس را آ - 517مساله 

 ح است.ینشده، نمازش صح کبخواند و بعد از نماز بفهمد پا

 یهاخونه از کند کن یقیند و یا لباس خود ببیدر بدن  یاگر خون - 518مساله 

ه خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از کند کن یقی مثالًست، ینجس ن

 ح است.یشود با آن نماز خواند، نماز او صحیه نمکبوده  ییهاخون

و نتواند  نجس است هاآناز  یکیه دو لباس دارد، اگر بداند ک یسک - 519مساله 

د با هر دو لباس یآنهاست، چنانچه وقت دارد با یکدام کشد و نداند کرا آب ب هاآن

نماز ظهر  یکدام کد با هر یخواهد نماز ظهر و عصر بخواند بایاگر م مثالً نماز بخواند. 

آن ها نماز بخواند  ند با یکی ازااگر وقت تنگ است می تو ینماز عصر بخواند ول یکو 

 کافی است. و

 شرط دوم

 یدن لباس غصبیداند پوشیه مک یسکو  مباح باشد دیلباس نمازگزار با - 520مساله 

گر آن یز دیا چیا دگمه یه نخ ک یا در لباسی یحرام است، اگر عمداً در لباس غصب

 د.یاعاده نما یر غصبید آن نماز را با لباس غیاست نماز بخواند، با یغصب

 بخواند نماز آن با و است یغصب او لباس هک ندک فراموش ای نداند اگر - 521مساله 

 است. حیصح نمازش
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ات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن که زک ین پولیاگر با ع - 522مساله 

ن ین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش ایو هم چن لباس باطل است

اده داتش را نداده بدهد؛ ولی با عین پولی که خمسش را نکه زک یه از پولکباشد 

که خمس ارباح  لباس بخرد ونماز بخواند ونمازش هم صحیح است؛ چرا تواندیم

مکاسب واجب نیست وخمس غنایم جنگی منتفی به انتفای موضوع است. تفصیل 

 مطلب درکتاب خمس خواهد آمد.

 شرط سوم

 یعنیه خون جهنده دارد، کوان مرداری ید از اجزاء حیلباس نمازگزار با - 523مساله 

 یوانحند، نباشد. اما اگر از کیگر رگش را ببرند خون از آن جستن مه اک یوانیح

ند، نمازخواندن با آن اشکالی که ی، خون جهنده ندارد لباس تهیه مانند ماهک یامرده

 ندارد.

ه روح ندارد همراه کاز مردار حالل گوشت مانند مو و پشم  یزیاگر چ - 524مساله 

 ح است.یاند، نماز بخواند نمازش صحردهکه یته هاآنه از ک یا با لباسینمازگزار باشد، 

 شرط چهارم

از آن هم  ییوان حرام گوشت نباشد و اگر موید از حیلباس نمازگزار با - 525مساله 

 همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است.

وان حرام گوشت مانند یاز ح یگریا رطوبت دی ینیا بیاگر آب دهان  - 526مساله 

شده و  کچنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خش ا لباس نمازگزار باشدیگربه بر بدن 

 ح است.ین آن برطرف شده باشد، نماز صحیع

ا حرام یوان حالل گوشت است یاز ح یه لباسکته باشد داش کاگر ش - 527مساله 

 ندارد. یه شده باشد چه در خارجه، نماز با آن خواندن مانعیگوشت، چه در داخله ته
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 ال ندارد.کبا پوست سنجاب و خز نماز خواندن اش - 528مساله 

 شرط پنجم

 ینیست؛ ولحرام و نماز با آن باطل  مرد یدن لباس طالباف برایپوش - 529مساله 

 ال ندارد.کر نماز اشیزن در نماز و غ یبرا

نه و انگشتر طال به یر طال به سیختن زنجیمثل آو ردن به طالکنت یز - 530مساله 

مرد حرام ولی نماز خواندن با  یبرا طال به دست یردن و بستن ساعت مچکدست 

ال ندارد. کاز اشر نمیزن در نماز و غ یردن به طال، براکنت یز یول باطل نیست؛ هاآن

مربوط به حرمت استعمال طال برای مردان ناشی از عرف عربی است ودر قرآن  مسائل

 کریم مذکور نشده است.

 شرط ششم

دن یر نماز هم پوشیو در غ شم خالص نباشدید ابریلباس مرد نمازگزار با - 531مساله 

مانند بند شلوار و شود یه نماز در آن تمام نمک یزیمرد حرام است ودر چ یآن برا

 ن مانعی ندارد.یعرقچ

دن یشم خالص باشد، پوشیاز آن ابر یا آستر مقداریاگر آستر تمام لباس  - 532مساله 

 .باشدینمهم باطل  مرد حرام نیست نماز در آن یآن برا

دن آن یگر، پوشیز دیا چیشم خالص است یداند از ابریه نمکرا  یلباس - 533مساله 

 ح است.یندارد و نماز با آن صحال کاش

ه از مردار ک یو لباس خالص و طالباف یشمیو ابر یدن لباس غصبیپوش - 534مساله 

ه ناچار است لباس به پوشد و ک یسکز یندارد. و ن یمانع یدر حال ناچار ه شدهیته
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تواند یم رودین نمیاو از ب یندارد و تا آخر وقت هم ناچار هاینار از یغ یگریلباس د

 نماز بخواند. هالباسن یبا ا

ا یه پارچه کدن لباس شهرت ید انسان از پوشیاط واجب بایبنا بر احت - 535مساله 

ست مانند تحت یخواهد آن را به پوشد معمول نیه مک یسک یا دوخت آن برایرنگ 

 ال ندارد.کاگر با آن لباس نماز بخواند اش یند ولک یالحنک، خوددار

 

 بدن ولباس نماز گزار پاک باشد الزم نیستمواردی که 

ح یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیدر شش صورت اگر بدن  - 536مساله 

ا بدن به خون آلوده یا دمل لباس یا جراحت یزخم  یواسطهه به ک ییدر جا 1است: 

به  باًیمتر از درهم باشد )درهم تقرکه خون موجود در لباس ک ییدر جا 2شده باشد. 

مانند جوراب و  کوچک یهالباسگاه هر 3. بند انگشت اشاره است( یک یاندازه

در  6ه پرستار بچّه است. ک یلباس زن 5 محمول متنجّس. 4ن او نجس باشد. یعرقچ

 .شودیما لباس نجس نماز بخواند. تفصیل این موارد بیان یه ناچار است با بدن ک ییجا

ا دُمَل باشد چنانچه یا جراحت یا لباس نمازگزار، خون زخم یاگر در بدن  - 537مساله 

او سخت است، تا  یردن لباس براکا عوض یا لباس یدن بدن یشکه آب کاست  یطور

و  تواند با آن خون نماز بخواندیا دُمَل خوب نشده است، میا جراحت یه زخم ک یوقت

اند و زخم گذاشته یه روک ییا دوایرون آمده یه با خون بک کین است اگر چریهم چن

 ا لباس او باشد.ینجس شده، در بدن 

به رطوبت زخم نجس  ه با زخم فاصله داردکا لباس یاز بدن  ییاگر جا - 538مساله 

به  الًه معموکا لباس یاز بدن  یقداراگر م یست با آن نماز بخواند. ولیز نیشود، جا

 ندارد. یبه رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانع شودیرطوبت زخم آلوده م
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ا یبه بدن  یخون هاستیناو مانند  ینیدهان و ب یه توک یاگر از زخم - 539مساله 

شود یر میبواسبا خون  نیز نمازخواند. و توانیممقدار آن هم زیاد نباشد،  و لباس برسد

 ش در داخل باشد.یهانماز خواند اگر چه دانه

ا لباس نمازگزار باشد یا نفاس، در بدن یض یخون ح یاگر سر سوزن - 540مساله 

ا لباس نمازگزار ید خون استحاضه، در بدن یاط واجب بایبر احتباطل است و بنا نماز او

وان حالل گوشت و خون یا خون حیگر مثل خون بدن انسان ید یهاخون ینباشد، ول

بدن و لباس  یوان حرام گوشت اگر چه در چند جایافر و مردار و حکو  کسگ و خو

بند انگشت  یک یاندازهباً به یه تقرکمتر از درهم باشد )کهم  یه روک یباشد در صورت

 ال ندارد.ک(، نماز خواندن با آن اششودیماشاره 

متر از درهم باشد و نجاست کا لباس است یه در بدن ک یاگر خون - 541مساله 

 ست.یز نیزد، نماز خواندن با آن جایآن بر یقطره بول رو یک مثالً به آن برسد،  یگرید

شود با یه نمک ن و جورابینمازگزار مثل عرقچ کوچک یهالباساگر  - 542مساله 

حرام گوشت درست وان ید نجس باشد، چنانچه از مردار و حیعورت را پوشان هاآن

یا عینک نجس نماز بخواند  یز اگر با انگشتریح است( و نیصح هاآننماز با  نشده باشد

 ال ندارد.کاش

لباس ندارد، هر گاه شبانه  یکشتر از یو ب ه پرستار بچه استک یزن - 543مساله 

گر لباسش به بول بچه نجس یشد، اگر چه تا روز دکمرتبه لباس خود را آب ب یک یروز

ناچار  یلباس دارد ول یکشتر از یز اگر بیتواند با آن لباس نماز بخواند و نیود، مش

را آب  هاآن یهمهمرتبه  یک یرا به پوشد، چنانچه شبانه روز هاآن یهمهه کاست 

 است. یافکشد کب

 که در لباس نماز گزار مستحب است یزهاییچ
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در لباس نمازگزار مستحب  زیمشهور فقها عقیده داشتند که: چند چ - 544مساله 

و  دیدن عبا و لباس سفی، پوشکه از آن جمله است: عمامه با تحت الحنک است

ق. ولی امروزه یعق یردن انگشترکخوش و دست  یو استعمال بو هالباسن یترزهکیپا

الحنک، برای عموم گذاشتن عمامه وپوشیدن عبا برای افراد غیر روحانی ونیز تحت 

تحت الحنک، حکم لباس شهرت را  مسلماًرای علما، مکروه است. ب ینماز گزاران حت

استعمال بوی خوش ودست کردن انگشتر  پاکیزه و سفید و یهالباسدارد؛ اما پوشیدن 

 عقیق مستحب است.

 

 که درلباس نمازگزار مکروه است یزهاییچ

تحت  و از آن جمله است: روه استکز در لباس نمازگزار میچند چ - 545مساله 

ه از ک یسکو لباس  و تنگ و لباس شراب خوار کاه و چریدن لباس سیالحنک، پوش

 ه نقش صورت دارد.ک یند و لباسکیز نمینجاست پره

 

 چند شرط دارد گزارمکان نماز

 باید مباح باشد –شرط اول 

فرش و تخت و  یخواند اگر چه روینماز م یغصب که در ملک یسک - 546مساله 

 ییمهخو  یر سقف غصبینماز خواندن در ز ینمازش باطل است؛ ول باشد هاینامانند 

 ندارد. یدرصورتی که تصرف در ملک غیر محسوب نشود مانع یغصب

 بدون اجازه است یگریه منفعت آن مال دک کینماز خواندن در مل - 547مساله 

اگر صاحب  یادر خانه اجاره مثالً  استباشد باطل ی، مال او مکه منفعت ملک یسک
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رده نماز بخواند، نمازش باطل که آن خانه را اجاره ک یسک بدون اجازه یگریا دیخانه 

اگر  مثالً دارد نماز بخواند،  یدر آن حق یگریه دک کین است اگر در ملیو هم چن است

ثلث را جدا  یبرسانند، تا وقت یه ثلث مال او را به مصرفکرده باشد کت یت وصیم

 او نماز خواند. کشود در ملینند نمکن

است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد،  یداند غصبیه نمک ییاگر در جا - 548مساله 

د، یایادش بیرده نماز بخواند و بعد از نماز کبودن آن را فراموش  یه غصبک ییا در جای

 ح است.ینماز او صح

است اگر سهم او جدا نباشد، بدون  یکشر یگریبا د کیه در ملک یسک - 549مساله 

 و نماز بخواند. ندکتصرّف  کدر آن مل تواندیش نمیکاجازه شر

ار است، حرام و نماز در آن که به مردم بدهک یتیم کتصرف در مل - 550مساله 

ز یال ندارد و نکت معمول است اشیبرداشتن م یه براک یتصرفات جزئ یول باطل است

ه بدون مسامحه کم داشته باشند یمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمکاو  یارکاگر بده

 ال ندارد.کاو را بدهند تصرف اش یبده

ا یوانه یا دیر یاو صغ یورثهاز  یبعض یت قرض نداشته باشد ولیاگر م - 551مساله 

ه ک یتصرفات جزئ یحرام و نماز در آن باطل است ول او کب باشند، تصرف در ملیغا

 ال ندارد.کت معمول است اشیبرداشتن م یبرا

ن یوارد یه براک هاینانماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند  - 552مساله 

ه گمان کار باشد کدر  ییهاا نشانهیه انسان بداند کن یال ندارد؛ مگر اکاش آماده است

 ست.ین یند صاحبش به نماز خواندن او راضک
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 که مالکز است هر چند یع جایار وسیبس هایینزمنماز خواندن در  - 553مساله 

نباشند و هم  هاآنبه نماز خواندن در  یه راضکا آن یا مجنون باشد و یر و یصغ هاآن

 شود نماز خواند.یم کمال یاجازهیبوار ندارند یه در و دک ییهانیو زم هاباغن در یچن

 بی حرکت باشد –شرط دوم 

ا یوقت  یتنگ یواسطهت باشد و اگر به کحرید بیان نمازگزار باکم - 554مساله 

و ترن نماز  یشتکل و یت دارد، مانند اتومبکه حرک ییگر ناچار باشد در جایجهت د

از قبله  هاآنو اگر  نخواند یزیت چکد در حال حرین است باکه ممک یبخواند، به قدر

 نند به طرف قبله برگردد.کت کگر حریبه طرف د

 قادر به انجام واجبات باشد –شرط سوم 

ه ک ییه بتواند واجبات نماز را انجام دهد. در جاکنماز بخواند  ییدر جا - 555مساله 

ه کاست  کوچک یاا به اندازهیستد، یتواند در آنجا راست بایوتاه است و نمکسقف آن 

نماز بخواند  یین جایه در چنکوع و سجود ندارد، نماز نخواند و اگر ناچار شود کر یجا

 وع و سجود را به جا آورد.کام و رین است قکه ممک ید به قدریبا

 مرطوب به نجاست نیاشد –شرط چهارم 

ه رطوبت آن کتر نباشد  یان نمازگزار اگر نجس است به طورکه مکآن  - 556مساله 

گذارد اگر نجس باشد در یرا بر آن م یشانیه پک ییجا یول ا لباس او برسدیبه بدن 

 هم باشد نماز باطل است. که خشک یصورت

 مسطح بودن –شرط پنجم 
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ش از یب او یزانوها ینمازگزار از جا یشانیپ یدر صورت امکان جا – 557مساله 

نباشد؛ ولی اگر مکان هموار در دست رس نباشد،  بلندترا ی ترپستچهار انگشت بسته، 

 رعایت سطح شرط نیست.

ر مسجد افضل است؛ و بهتر از همه مسجد ینماز در مسجد، از نماز در غ - 558مساله 

وفه و بعد که و آله و سلم و بعد مسجد یعلاهلل  یصل یالحرام است و بعد مسجد النب

ت المقدس و مسجد براثا و یر و مسجد بیف و مسجد غدیمسجد سهله و مسجد خ

له و بعد مسجد بازار؛ و از جمله یمسجد قُبا و مسجد جامع هر شهر و بعد مسجد قب

 اء آنان است.یاء و اوصیانب یمشرفهلت، مشاهد یمواضع مستحب و با فض

 

 ها مکروه استندرآ جاهایی که نماز خواندن

زار، مقابل کن نمین چند جا نخوانند: حمّام، زمیبهتر است نماز را در ا - 559مساله 

 هایابانخنار کها و ه باز است و در جادّهک یستاده است، مقابل دریا ایه نشسته ک یانسان

ه مزاحم عبور و مرور مردم نباشد و اگر مزاحم باشد حرام است؛ ولی نماز ک یدر صورت

 باطل نیست.

نند کیه مردم از جلو او عبور مکخواند ینماز م ییهر گاه انسان در جا - 560مساله 

اگر عصا و  یگردد حتّ حائل هاآنان او و یه مکبگذارد  یزیمستحبّ است جلو خود چ

 است. یافکهم باشد  یسمانیح و ریتسب

 احکام مسجد

 حرام استوار مسجد ین و سقف و بام و طرف داخل دیردن زمکنجس  - 561مساله 

 ند.کد فوراً نجاست آن را برطرف یه نجس شده است باکس بفهمد کو هر 
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ا خراب یندن کر آن بدون یه تطهکاز مسجد نجس شود  ییاگر جا - 562مساله 

و  ندید خراب نمایآیاد الزم نمیز یا اگر خرابینند کد آنجا را بیست باین نکردن ممک

رده است که مسجد را نجس کاست  یسکبر  یر خرابیردن چاله و تعمکپر  یینههز)

از آن را خراب  یا قسمتیندند، کاز آن را  ییر مسجد جایتطه یه براک یو بر اشخاص

 ست.یاند واجب نردهکه خراب ک ییاند و ساختن جاندهکه ک ییردن جاکنمودند( پُر 

 یمذهب یهاجشنا ی یو سوگوار یخوانو روضه یمراسم عزادار یاگر برا - 563مساله 

و غذا در مسجد ببرند،  یوبند و اسباب چاکب یاهیو مانند آن مسجد را چادر بزنند و س

 ال ندارد.کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکن یه اک یدر صورت

 ییزهایصورت چ نینت نکنند و هم چنیبهتر است مسجد را به طال ز – 564مساله 

نند؛ ولی دلیلی بر حرمت این امور کح دارد در مسجد نقش نوان رویه مثل انسان و حک

 وجود ندارد.

و اگر مسجد  گر مسجد حرام استید یزهایفروختن در و پنجره و چ - 565مساله 

نند. و چنانچه به درد آن مسجد کر همان مسجد یرا صرف تعم هایناد یخراب شود، با

گر هم نخورد، ید یاگر به درد مسجدها یگر مصرف شود، ولید در مسجد دینخورد، با

ر همان مسجد وگرنه ین است صرف تعمکتوانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممیم

 ند.یگر نمایر مسجد دیصرف تعم

یا در محل  توانند آن را بفروشند ویاگر مسجد خراب هم شود نم - 566مساله 

ظ توسعه شهری یا توسعه مسجد ساختمان دیگری بسازند؛ ولی تخریب مسجد به لحا

 جاده ها اشکالی ندارد. و هاراه

عت نماز به قصد کشود، مستحب است دو ریانسان وارد مسجد م یوقت - 567مساله 

 یافکهم بخواند  یگریا مستحب دیت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یتح

 است.
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ردن راجع به کدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت یخواب - 568مساله 

حت و مانند آن نباشد یه نصک یو مشغول صنعت شدن و خواندن شعر ایدن یارهاک

و  ندازدینه را در مسجد بیو اخالط س ینیروه است آب دهان و بکز میو ن کروه استم

 یاذان مانع یدا براردن صکبلند  یول ندکخود را بلند  یند و صداکرا طلب  یاشدهگم

 ندارد.

 

 

 اقامه اذان و

اذان و اقامه  هیومی یش از نمازهایمرد و زن مستحب است پ یبرا - 569مساله 

 «الصَّالة»ند ید فطر و قربان، مستحب است سه مرتبه بگویش از نماز عیپ یند، ولیبگو

 د.یرا به قصد رجاء بگو« الصَّالة»گر سه مرتبه یواجب د یو در نمازها

ه بند کش از آن یا پید یآیا میه بچه به دنک یدر روز اول مستحب است - 570مساله 

 ند.یفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگوینافش ب

اشْهَدُ انْ ال إِلهَ إِلَّا »چهار مرتبه « بَرُکأَاهلل »جده جمله است: یاذان ه - 571مساله 

رِ یخَ یعَل یالْفاَلحِ، حَ یعَلَ یالصَّالةِ، حَ یعَلَ یمُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، حَاللّهُ، اشْهَدُ انَّ 

 دو مرتبه. یکهر « بَرُ، ال إِلهَ إِلَّا اللّهُ کأَاهلل الْعَمَلِ، 

ال إِلهَ إِلَّا »مرتبه  یکاز اول اذان و « بَرُکأَاهلل »دو مرتبه  :یعنیاقامه هفده جمله است 

قَدْ »د دو مرتبه یبا« رِ الْعَمَلِیخَ یعَل یحَ»شود و بعد از گفتن یم مک از آخر آن« اللّهُ

 اضافه نمود.« قامَتِ الصَّالةُ
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 ستیجزء اذان و اقامه ن« اللّهِ یاً وَلِیاشْهَدُ انَّ عَلِ»شهادت سوم، یعنی:  – 572مسأله 

، به قصد رجاء گفته شود؛ اما اگر «اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ»خوب است بعد از  یول

 .باشدیمحرام  شهادتین است، تشریع و جز و به این نیت گفته شود که جز اذان

 ترجمه اذان واقامه

 نند.که او را وصف کبزرگتر از آن است  یتعال یخدا یعنی« بَرُ کأَاهلل »

 استهمتا یتا و بیکه ک ییر خدایه غکدهم یشهادت م یعنی« ال إِلهَ إِلَّا اللّهُ اشْهَدُ انْ»

 ست.یسزاوار پرستش ن یگرید یخدا

اهلل ه حضرت محمد بن عَبْد کدهم یشهادت م یعنی« اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ »

 خدا است. یفرستادهغمبر و یه و آله و سلم پیعلاهلل  یصل

 یبشتاب برا یعنی« الْفَالحِ  یعَلَ یحَ»نماز  یبشتاب برا یعنی« الصَّالةِ یعَلَ یحَ»

 .یرستگار

 ه نماز است.کارها کن یبهتر یبشتاب برا یعنی« رِ الْعَمَلِ یخَ یعَل یحَ»

 ق نماز برپا شد.یبه تحق یعنی« قَدْ قامَتِ الصَّالة»

همتا یتا و بیکه ک ییست مگر خدایسزاوار پرستش ن ییخدا یعنی« ال إِلهَ إِلَّا اللّه»

 است.

ندازد یگویند: اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بمشهور فقها می – 573مساله 

معمول است  یگریه در مجالس لهو و بازک یخوانبه طور آوازه یعنیچنانچه غنا شود، 

باشد؛ ولی این فتوا فاقد یروه مکد، حرام است و اگر غنا نشود میاذان و اقامه را بگو

که مساوی با  اندکردهدلیل معتبر است، زیرا: درست است که واژه غنا را چنان معنی 

مضافاً آن ! باشدیماذان مستحب  حرام شده؛ ولی غنا همان ترجیع صوت است که در
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 را به مجلس لهو روشنی برای اثبات حرمت غنا وجود ندارد. غنا قاطع و که هیچ دلیل

 ولعب ربط دادن، بیانگر نادانی فقیه است.

هرگاه نماز ظهر وعصر ویا نماز حمعه با نماز عصر همراه خوانده شود،  – 574مساله 

ه با نماز قبل همراه ک یهر نماز یلّکبه طور  برای نماز دوم اذان گفتن الزم نیست و

اگر  یست ولین یافکب یشود و فاصله شدن نافله و تعقیخوانده شود اذان آن ساقط م

لت خود به جا آورند اذان و اقامه هر دو یرا در وقت فض یکنمازها را جدا از هم هر 

 مستحبّ است.

ه با آن جماعت ک یسکاذان و اقامه گفته باشند،  ینماز جماعت یاگر برا - 575مساله 

 د.ینماز خود اذان و اقامه بگو ید برایخواند، نباینماز م

 ند جماعت تمام شدهیبه مسجد رود و بب خواندن نماز جماعت یاگر برا - 576مساله 

نماز خود اذان  یتواند برایت متفرق نشده نمیو جمع ها به هم نخوردهه صفک یتا وقت

 جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد. یه براک یدر صورت دیو اقامه بگو

ا نماز آنان تازه تمام شده یمشغول نماز جماعتند،  یاه عدهک ییدر جا - 577مساله 

ه برپا ک یگریا با جماعت دی یها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادو صف

آن  یه براکشود: اوّل: آن یشود نماز بخواند، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط میم

ه نماز کعت باطل نباشد. سوّم: آن ه نماز جماکنماز، اذان و اقامه گفته باشند. دوّم: آن 

ان باشد، پس اگر نماز جماعت، داخل مسجد باشد و او کم یکاو و نماز جماعت در 

 د.یبخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگو

ا نه، )در یده، چه با او گفته باشد یرا شن یگرید یاقامهه اذان و ک یسک - 578مساله 

اد فاصله نشده باشد(، یخواهد بخواند زیه مک ین آن اذان و اقامه و نمازیه بک یصورت

 د.ینماز خود اذان و اقامه نگو یتواند برایم
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 ست.یح نیند صحیو اگر قبل از اذان بگو گفته شود د بعد از اذانیاقامه با - 579مساله 

لمات اذان و کتیب در کلمات اذان واقامه شرط است. اگر رعایت تر – 580مساله 

« الصَّالة یعَلَ یحَ »ش از یرا پ« الْفاَلح یعَلَ یحَ» مثالًد، یب بگویاقامه را بدون ترت

 د.یب به هم خورده، دوباره بگویه ترتک یید از جاید بایبگو

ه کباشد  یفاصله به قدراد فاصله ندهد و اگر ید زیان اذان و اقامه بایم - 581مساله 

ان اذان و اقامه با ین مید و هم چنیاقامه مربوط به آن اذان حساب نشود، دوباره بگو

 د.یاذان و اقامه را اعاده نما االاد فاصله شود و ید زینماز نبا

 یپس اگر به عرب ح گفته شودیصح یبهتر است اذان و اقامه به عرب – 582مساله 

ی را به فارس هاآن یترجمه مثالًا ید، یگر بگویحرف د یحرف یا به جاید، یغلط بگو

 ست.یح نید صحیبگو

مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان  - 583مساله 

 یهان جملهیه بک یابه اندازه یآن را به هم نچسباند، ول یهاو جمله دیتر بگوآهسته

 اقامه فاصله ندهد. یهالهن جمیدهد، بیاذان فاصله م

ا یند یبنش یا قدریقدم بردارد،  یکن اذان و اقامه یمستحب است ب - 584مساله 

عت کا دو ریبزند  یا حرفیت باشد کسا یا قدریا دعا بخواند، ید یر بگوکا ذی ندکسجده 

نماز  یول ستیمستحب ن نماز صبح یاقامهن اذان و یحرف زدن ب ینماز بخواند ول

 اورد.ید ثواب بینماز مغرب را به ام یاقامهن اذان و یخواندن ب

نند، عادل و کین میگفتن اذان مع یه براکرا  یسک مستحب است - 585مساله 

وبا صدای کشیده وبا  بلند یش بلند ورسا باشد و اذان را در جایو صدا شناسوقت

زیبا، با ترجیع که عبارت اخرای غنا حسن،  د. یعنی در واقع همان صوتیترجیع بگو
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است را بکار ببرد ومومنان را با صدای زیبای خود به نماز وعبادت دعوت کند. واهلل 

 اعلم.

 

 

 

 مقارنات یا واجبات نماز

 واجبات نماز یازده چیز است

 بر در اولکأاهلل گفتن  یعنیرَةُ الْاحْرام یبِکستادن، سوّم: تیا یعنیام یت، دوّم: قیاول: ن

ر، هشتم: تشهد، نهم: سالم، کوع، پنجم: سجود، ششم: قرائت، هفتم: ذکنماز، چهارم: ر

 بودن اجزاء نماز. یدرپیپ یعنیازدهم: مواالت یب، یدهم: ترت

 ارکان نماز

اورد، یرا به جا ن هاآناگر انسان  یعنین است، کاز واجبات نماز ر یبعض - 586مساله 

ن کگر رید یشود. و بعضیا اشتباهاً، نماز باطل میعمداً باشد  ندکا در نماز اضافه ی

ا یم کشود و چنانچه اشتباهاً یاد شود، نماز باطل میا زیم کاگر عمداً  یعنی ست،ین

ام متصل یت. دوم: قیز است: اول: نین نماز چهار چکشود و ریاد گردد نماز باطل نمیز

 وع. پنجم: دو سجده.کوع. چهارم: رکش از ریستادن پیا یعنیوع، کبه ر

 نیت
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 انجام فرمان خداوند عالم یبرا یعنیت قربت، ید نماز را به نیانسان با - 587مساله 

ه چهار کد یبه زبان بگو مثالًا یت را از قلب خود بگذراند یست نیبه جا آورد، و الزم ن

 اللّه. یخوانم قربةً إلیعت نماز ظهر مکر

میان احکام دینی واجبی متصور نیست  ارکان واجبات است. در ا قصد قربت ازنیت ی 

آن قصد قربت شرط نباشد. بنا براین، درهر مساله ای که دراجرای آن قصد  که در

قربت ممکن نباشد، مانند وجوب تقلید، اصل وجوبش مخدوش است؛ لذا فتوا دادن به 

 وجوب چنین عملی بیانگر نادانی فقیه است.

خوانم یعت نماز مکه چهار رکند کت یا در نماز عصر نیاگر در نماز ظهر  - 588مساله 

نماز  یقضا مثالًه ک یسکز یا عصر، نماز او باطل است. و نیند، ظهر است کن نیو مع

ا نماز ظهر را بخواند، یظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا 

 ند.کن یت معیخواند، در نیه مکرا  ید نمازیبا

. یعنی در واقع کندینمتعیین نکردن نماز بدین معناست که نماز گزار آگاهانه رفتار 

 قصد خاصی ندارد.

ه ک یسکنماز بخواند، پس  انجام امر خداوند عالم ید فقط برایانسان با - 589مساله 

 یخواه فقط برا نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است یبرا یعنیند کا یر

 رد.یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیمردم باشد، 

 االحرام ةتکبر

 سهواًن نیست. اگر کاست و لی ر بر در اول هر نماز واجبکااهلل گفتن  - 590مساله 

 دیرا پشت سر هم بگو« برکااهلل »لمه کد و دو ی. و باشودینمکم یا زیاد شود نماز باطل 

 مثالً ا ید، یغلط بگو یو اگر به عرب ح گفته شودیصح یلمه به عربکن دو ید ایز بایو ن

 ست.یح نید صحیبگو یآن را به فارس یترجمه
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ه ک یدر حال و اگر عمداً د بدن آرام باشدیبا رة االحرام،یبکموقع گفتن ت - 591مساله 

ند بنا کت کو چنانچه سهواً حر د باطل استیاالحرام را بگورة یبکت دارد، تکبدنش حر

ر یبکند انجام دهد و دوباره تکیه نماز را باطل مک ید اول، عملیاط واجب بایبر احت

 د.یبگو

ه خودش کبخواند  ید طوریر و دعا را باکو ذ ر و حمد و سورهیبکت - 592مساله 

د یشنود، بایاد نمیز یسر و صداا یگوش  یرکا ی ینیسنگ یواسطهو اگر به  بشنود

 نباشد بشنود. یه اگر مانعکد یبگو یطور

را « برکااهلل » تواندیه نمکدارد  یا زبان او مرضی ه الل استک یسک - 593مساله 

در  دیبا دیتواند بگویچ نمید و اگر هیتواند بگویه مک ید به هر طورید، بایدرست بگو

 ت دهد.کتواند حریند و زبانش را هم اگر مکر اشاره یبکت یقلب خود بگذراند و برا

 د:یرة االحرام بگویبکمستحب است بعد از ت – 594مساله 

ء انْتَ الُمحْسِنُ یتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِیءُ وَ قَدْ امَرْتَ الُمحْسِنَ انْ یالْمُسِ کا مُحْسِنُ قَدْ اتَای»

حِ یمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَجاوَزْ عَنْ قَب یمُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَءُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ یوَ أَنَا الْمُس

 «.یما تَعْلَمُ مِنّ

تو آمده  یخانهار به در کگنه  یبنده ینکیه به بندگان احسان مک ییخدا یا یعنی

ار، به حق کو من گناه  یارکویکار بگذرد، تو نکار از گنه کویکه نک یاردهکو تو امر 

ه و آله و سلم رحمت خود را بر محمد و آل محمد یعلاهلل  یآل محمد صلمحمد و 

 از من سر زده بگذر. یدانیه مک هایییبده و آله و سلم بفرست و از یعلاهلل  یصل

 هادستن نماز، یب یرهایبکر اول نماز و تیبکمستحب است موقع گفتن ت - 595مساله 

د ین گردن باال ببرد. و نباییا مقابل پایها ا گونهیا مقابل صورت ی هاگوشتا مقابل 
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و سر باالتر ببرد؛ و مستحب است در نماز جماعت امام  هاگوشرا از مقابل  هادست

 د.یر را بلند و مأموم آهسته بگویبکت

ا نه چنانچه مشغول خواندن یرة االحرام را گفته یبکه تکند ک کاگر ش - 596مساله 

 د.یر را بگویبکد تینخوانده، با یزیند و اگر چکخود اعتنا ن ک، به ششدهی زیچ

 قیام

وع کام متصل به ریه آن را قکوع کش از ریپ ام، یعنی استاده بودنیق - 597مساله 

گفتن تکبیرة االحرام یا خواندن حمد و سوره  ام در موقعیق ین است، ولکند ریگویم

ند، نمازش ک کتر یفراموش یآن را از رو یسکست و اگر ین نکوع رکام بعد از ریو ق

 ح است.یصح

د یایادش بیو  ندیند و بعد از حمد و سوره بنشکوع را فراموش کاگر ر - 598مساله 

د یستد، به حال خمیه باکن یوع رود و اگر بدون اکستد و به رید بایرده، باکوع نکه رک

 اورده، نماز او باطل است.یوع را به جا نکام متّصل به ریوع برگردد، چون قکبه ر یگ

خم نشود  یو به طرف ت ندهدکد بدن را حریبا ستاده استیه اک یموقع - 599مساله 

وع کر یا در حال خم شدن برایباشد،  یناچار یاگر از رو یند؛ ولکه نکیت ییو به جا

 ال ندارد.کت دهد اشکپاها را حر

ا به یت دهد، کبدن را حر یفراموش یستاده، از رویه اک یاگر موقع - 600مساله 

وع اگر کمتصل به ر امِ یدر ق یال ندارد؛ ولکند، اشکه کیت ییا به جایخم شود،  یطرف

 دوباره بخواند.ند و کد نماز را تمام یاط واجب، بایهم باشد، بنا بر احت یفراموش یاز رو

بدن  یمکا یا عقب رود، یجلو  یمکخواهد یه انسان در نماز مک یموقع - 601مساله 

وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ اهلل بِحَوْلِ » ید ولینگو یزید چیت دهد، باکا چپ حریرا به طرف راست 
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د یواجب هم بدن با یرهاکد و در موقع گفتن ذید در حال برخاستن بگویرا با« أَقْعُدُ

 ت باشد.کحریب

ا رفتن به یوع کموقع رفتن به ر مثالً دیر بگوکت بدن ذکدر حال حر - 602مساله 

د، یاند بگودر نماز دستور داده هک یرکد، چنانچه آن را به قصد ذیر بگویبکسجده ت

گفته باشد نماز  یرکه بخواهد ذکد، بلین قصد نگویو اگر به ا نماز را دوباره بخواند دیبا

 ح است.یصح

ه در ک یسک مثالًند ید بنشیستاده نماز بخواند، نبایتواند ایتا انسان م - 603مساله 

ا بدنش را یه دهد، کیت یزیا مجبور است به چیند کیت مکستادن، بدنش حریموقع ا

تواند یه مکد به هر طور یبا شتر از معمول گشاد بگذاردیا پاها را بیا خم شود ی ندکج ک

د یبا ستد،یوع هم نتواند باکمثل حال ر یچ قسم حتیاگر به ه یستاده نماز بخواند ولیا

 ند و نشسته نماز بخواند.یراست بنش

د یند، باین نماز بتواند بنشیخواند، اگر در بیده نماز میه خوابک یسک - 604مساله 

ه کرا  ید مقداریستد، بایتواند بایاگر م زیتواند، نشسته بخواند. و نیه مکرا  یمقدار

 نخواند. یزید چیتا بدنش آرام نگرفته با یستاده بخواند، ولیتواند، ایم

ن ییها را پاستادن، بدن را راست نگهدارد، شانهیمستحب است در حال ا - 605مساله 

سجده را نگاه  یرا به هم بچسباند، جا هاانگشتبگذارد،  هاران یرا رو هادستندازد، یب

پاها  ندازد، با خضوع و خشوع باشد،یدو پا ب یرو یبدن را به طور مساو ینیند، سنگک

وجب فاصله دهد  یکش نگذارد، اگر مرد است پاها را از سه انگشتِ باز، تا یرا پس و پ

 و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.

 تئقرا
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د اول حمد و بعد یه، انسان بایومیواجب  یاول و دوم نمازهاعت کدر ر - 606مساله 

د توجّه یست. و باین یافکه یا چند آی یکتمام بخواند؛ ولی خواندن  یسوره یک از آن

 یسورهن یشود و هم چنیسوره حساب م یک« الفیا»و « لیف» یسورهه کداشت 

 «.لم نشرحأ»و « یالضحو»

 مثالً ه سوره را نخواند، کا انسان ناچار شود یاگر وقت نماز تنگ باشد،  - 607مساله 

د سوره یبه او صدمه بزند، نبا یگریز دیا چیا درنده، یه اگر سوره را بخواند دزد کبترسد 

 تواند سوره را نخواند.یم عجله داشته باشد یارکو اگر در  را بخواند

نمازش باطل است و اگر اشتباهاً  مد بخواندش از حیاگر عمداً سوره را پ - 608مساله 

ند و بعد از کد سوره را رها ید، بایایادش بین آن یش از حمد، بخواند و در بیسوره را پ

 خواندن حمد سوره را از اول بخواند.

ه حمد و سوره را کوع خم شود، بفهمد کر یه براکش از آن یاگر پ - 609مساله 

اگر  ید فقط سوره را بخواند ولیبفهمد سوره را نخوانده، باد بخواند. و اگر ینخوانده با

ز اگر یو ن د اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواندیبفهمد حمد تنها را نخوانده، با

ا حمد یتنها،  یسورها یوع برسد، بفهمد حمد و سوره، که به رکش از آن یخم شود و پ

 د.یستور عمل نمان دیستد و به همید بایتنها را نخوانده، با

سجده دارد، عمداً بخواند  ییهآه کرا  یااز چهار سوره یکی اگر در نماز - 610مساله 

 نمازش باطل است.

 یواسطهست، اگر چه آن نماز به یخواندن سوره الزم ن یدر نماز مستحب - 611مساله 

ه کمثل نماز وحشت  یمستحب یاز نمازها یدر بعض یواجب شده باشد، ول ردنکنذر 

د همان سوره یرده باشد، باکدارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار  یسوره مخصوص

 را بخواند.
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عت اول کدر ر در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است - 612مساله 

« نیمنافق» یسوره، «حمد»عت دوم بعد از کو در ر« جمعه»، سوره «حمد»بعد از 

 بخواند.

 یسورها ی« احداهلل قل هو » یسورهاگر بعد از حمد مشغول خواندن  - 613مساله 

در  یگر بخواند ولید یسورهند و کتواند آن را رها یشود، نم« افرونکها الیا أیقل »

و « جمعه» یسوره یبه جا یفراموش یاگر از رو نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه

جمعه و  یسورهند و کتواند آن را رها ین دو سوره را بخواند میاز ا یکی، «نیمنافق»

 ن را بخواند.یمنافق

« افرونکها الیا أیقل »و « احداهلل قل هو » یسورهر یاگر در نماز، غ - 614مساله 

 گر بخواند.یند و سوره دکرها  تواندیم دهیبخواند، تا به نصف نرس یگرید یسوره

 یواسطهبه  مثالً، یناچار یا از رویند کاز سوره را فراموش  یاگر مقدار - 615مساله 

 یسورهند و کتواند آن سوره را رها یم دیآن را تمام نما گر نشودیا جهت دیوقت  یتنگ

اهلل قل هو »خوانده یه مکرا  یاا سورهی گر بخواند، اگر چه از نصف گذشته باشدید

 باشد.« افرونکها الیا أیقل »ا ی، «احد

نماز صبح و مغرب و عشا را بلند  یسورهبر مرد واجب است حمد و  - 616مساله 

 نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. یسورهحمد و  بخواند و بر مرد و زن واجب است

ا آهسته ینماز صبح و مغرب و عشا را بلند  یسورهتواند حمد و یزن م - 617مساله 

 بخواند.

 ییا در جاید نماز را بلند خواند عمداً آهسته بخواند، یه باک ییاگر در جا - 618مساله 

 یفراموش یاگر از رو ید آهسته خواند عمداً بلند بخواند، نمازش باطل است؛ ولیه باک
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ن خواندن حمد و سوره هم بفهمد یو اگر در ب ح استیا ندانستن مسأله باشد صحی

 ه خوانده دوباره بخواند.کرا  یمقدار ستیرده، الزم نکاشتباه 

رد، امّا یاد بگیداند یح بخواند و اگر نمیر نماز را صحکد قرائت و ذیبا - 619مساله 

توانند بخوانند یه مکد همان طور یرند بایاد بگیح را یتوانند تلفّظ صحیه نمک یسانک

 توانند نماز خود را با جماعت به جا آورند.یه تا مکبهتر است  ین اشخاصیچن یو برا

ا یگر نماز را نداند ید یرهاکا ذیا سوره یلمات حمد کاز  یکیهر گاه  - 620مساله 

« ض» یبه جا مثالً ند کل یتبد یگریرا به حرف د یا حرفیر و زبر آن را غلط بخواند یز

 لغت عرب غلط باشد، نماز او باطل است.ه از نظر ک ید به طوریبگو« ز»

 دیون ننماکت و وصل به سکه درقراات نماز، وقف به حرکبهترآن است  - 621مساله 

آن  ینبد و یرا بگو یالمهکش آخر یا پیا زبر یر یه زکت آن است کوقف به حر یو معن

را « میالرح»م یو م« مِیالرَّحْمنِ الرَّحِ»د یبگو مثالًبعدش فاصله دهد.  یکلمهلمه و ک

ون کوصل به س ی، و معن«نِیوْمِ الدِّی کمالِ»د یفاصله دهد و بگو یر بدهد و بعد قدریز

بعد بچسباند  یکلمهلمه را به کد و آن یرا نگو یالمهکش یا پیا زبر یر یه زکآن است 

وْمِ ی کمالِ»ر ندهد و فوراً یرا ز« میالرح»م یو م« مِیالرَّحْمنِ الرَّحِ»د یه بگوکمثل آن 

 د.یرا بگو« نِیالدِّ

 ا سه مرتبهیحمد بخواند  یکتواند فقط یعت سوم و چهارم نماز مکدر ر - 622مساله 

اهلل وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ ال إِلهَ الَّا اهلل سُبْحانَ » دیبگو سه مرتبه یعنید یحات اربعه بگویتسب

 یکتواند در یاست و م یافکد یحات اربعه بگویمرتبه هم تسب یکو اگر  «بَرُکااهلل وَ 

حات یعت تسبکد و بهتر است در هر دو ریحات بگویگر تسبیعت دکعت حمد و در رکر

 بخواند.
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ا یعت سوم و چهارم نماز، حمد که در رکواجب است  بر مرد و زن - 623مساله 

اط یعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنا بر احتکحات را آهسته بخوانند. اگر در ریتسب

 ند.یآن را هم آهسته بگواهلل د بسم یبا واجب

حات به یخواست حمد بخواند تسبیا چهارم میعت سوم کاگر در ر - 624مساله 

و  ندکد آن را رها یبا حات بخواند حمد به زبانش آمدیخواست تسبیا میزبانش آمد، 

زبانش ه به کبوده  یزیاگر عادتش خواندن چ یحات را بخواند. ولیا تسبیدوباره حمد 

ح یند و نمازش صحکتواند همان را تمام یو در خزانه قلبش آن را قصد داشته م آمده

 است.

ند، کحات استغفار یعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبکدر ر - 625مساله 

 «.یاللّهُمَّ اغْفِرْ لِ »د یا بگوی« هِیوَ اتُوبُ الَ یرَبِّ اهلل اسْتَغْفِرُ »د: یبگو مثالً

 یزیا نه اگر به چیرا درست گفته  یالمهکا یه یه آکند ک کهر گاه ش - 626مساله 

و اگر به  دیح بگویلمه را به طور صحکا یه ید آن آیه بعد از آن است مشغول نشده، باک

ه در کن باشد مثل آن کز ریه بعد از آن است مشغول شده، چنانچه آن چک یزیچ

خود اعتنا  کد به شیا نه، بایلمه از سوره را درست گفته که فالن کند ک کوع شکر

« أَحَدٌاهلل قُلْ هُوَ »ه کند ک کش« الصَّمَدُاهلل »موقع گفتن  مثالًنباشد،  اگررکنند و کن

ه یاطاً آن آیاگر احت یند ولکخود اعتنا ن کتواند به شیا نه، باز هم میرا درست گفته 

تواند یند، مک کندارد و اگر چند مرتبه هم ش الکد اشیح بگویلمه را به طور صحکا ی

د نمازش یاط واجب بایبر احتید، بناد امّا اگر به وسواس برسد و باز هم بگویچند بار بگو

 را دوباره بخواند.

اهلل اعُوذُ بِ»د: یش از خواندن حمد بگویعت اول، پکمستحب است در ر - 627مساله 

د یرا بلند بگو« بسم اللّه»اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر عت کو در ر« مِیطانِ الرَّجیمِنَ الشَّ

بعد  ییهآآن را به  یعنیند که وقف یو در آخر هر آ و حمد و سوره را شمرده بخواند
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ه توجه داشته باشد. و اگر نماز یآ ینچسباند و در حال خواندن حمد و سوره به معنا

خواند، بعد از آن یم یگر فرادخواند، بعد از تمام شدن حمد امام و ایرا به جماعت م

 یسورهبعد از خواندن «. نیالحمد للّه رب العالم»د: یحمد خودش تمام شد بگو که

اهلل  کذَلِک»ا سه مرتبه ی« یربّاهلل  کذَلِک» ا سه مرتبهیا دو، ی، یک، «احداهلل قل هو »

ا ید یوع را بگوکش از ریر پیبکند بعد تکصبر  یمکد، بعد از خواندن سوره یبگو« رَبُّنا

 قنوت را بخواند.

عت کو در ر« إنا أنزلناه»عت اول، سوره کدر تمام نمازها در ر بهتر است - 628مساله 

روه کعت اول خوانده مکه در رکرا  یارا بخواند. سوره« احداهلل قل هو » یسورهدوم، 

عت کررا در هر دو « احداهلل قل هو » یسورهاگر  یعت دوم بخواند ولکاست در ر

 ست.یروه نکبخواند م

 رکوع

 ه بتواند دست راکخم شود  یابه اندازه دیعت بعد از قرائت باکدر هر ر - 629مساله 

 هادست یوع خم شود، ولکر یاندازهند. اگر به یگویوع مکن عمل را ریبه زانو بگذارد و ا

 ال ندارد.کبه زانو نگذارد اش را

 یبرا مثالً گر یار دکوع باشد، پس اگر به قصد کد به قصد ریخم شدن با - 630مساله 

 یستد دوباره براید بایه باکبل ندکوع حساب کتواند آن را ریشتن جانور خم شود نمک

 شود.یاد نشده و نماز باطل نمین زکن عمل، ریا یواسطهوع خم شود و به کر

 صورتشه کخم شود  ید به قدریند، باکیوع مکه نشسته رک یسک - 631مساله 

 سجده برسد. یجا یکه صورت نزدکخم شود  یو بهتر است به قدر مقابل زانوها برسد
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اط واجب آن است یاحت یاست ول یافکد یوع بگوکدر ر یرکانسان هر ذ - 632مساله 

متر ک« مِ وَ بِحمْدِهِیالْعَظِ یسُبْحانَ رَبِّ»مرتبه  یکا ی« سُبْحانَ اللّهِ» به قدر سه مرتبه هک

 نباشد.

ر مستحب کو در ذ ر واجب، بدن آرام باشدکد به مقدار ذیوع باکدر ر - 633اله مس

اط واجب، یبر احتید بنااند بگووع دستور دادهکر یه براک یرکهم اگر آن را به قصد ذ

 آرام بودن بدن الزم است.

نمازش  وع برداردکسر از ر ر واجب، عمداًکش از تمام شدن ذیاگر پ - 634مساله 

وع خارج شود، که از حال رکش از آن یسر بردارد، چنانچه پ اگر سهواً باطل است و

د یر را بگوکبدن دوباره ذ ید در حال آرامیرده باکوع را تمام نکر رکه ذکد یایادش بی

 ح است.ید نماز او صحیایادش بیوع خارج شد، که از حال رکو اگر بعد از آن 

ح است ینماز صح ردیوع آرام نگکمرض و مانند آن در ر یواسطهاگر به  - 635مساله 

 یسبحان رب» یعنیر واجب کوع خارج شود، ذکه از حال رکش از آن ید پیبا یول

 د.یرا بگو« سبحان اللّه»ا سه مرتبه ی« م و بحمدهیالعظ

ا نشسته یستاده یستاده نماز بخواند اگر در حال ایتواند ایه مک یسک - 636مساله 

ند و اگر نتواند کوع با سر اشاره کر یستاده نماز بخواند و براید ایند باکع وکنتواند ر

ت ید و به نیر آن را بگوکو ذ ها را هم بگذاردوع چشمکت رید به نیند، باکاشاره 

ت ید در قلب، نیبا ن هم عاجز استیند و اگر از اکرا باز  هاچشموع، کبرخاستن از ر

 د.یر آن را بگوکند و ذکوع کر

وع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه کدن به حد ریاگر بعد از رس - 637مساله 

ه به کز اگر بعد از آن یوع خم شود، نمازش باطل است و نکر یاندازهوع به کبه قصد ر

 یاندازهه از کخم شود  یوع به قدرکوع خم شد و بدنش آرام گرفت، به قصد رکاندازه ر
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اط واجب نمازش باطل است و بهتر یوع برگردد، بنا بر احتکدوباره به روع بگذرد و کر

 ند و از سر بخواند.که نماز را تمام کآن است 

ا به علّت ی یماریا به خاطر بیده شده یخم یریبر اثر پ یسکگاه هر - 638مساله 

 یرا برامر کتواند یه مکد در موقع نماز آن قدر یوع در آمده باکه ریشب یگر به حالتید

ند، سپس به حال کوع راست کمر را قبل از رک یتواند قدریند و اگر نمکقرائت راست 

شتر خم شود به شرط یب یمکوع کانجام ر ین نشود براکد و اگر آن هم ممیوع در آکر

ه کن است یاط این نشود، احتکوع خارج نگردد. و اگر آن هم ممکه از حالت رکن یا

 وع باشد.کر که آن حالتش جزءند کصد ند و هم قکهم با سر اشاره 

ه بدن کبعد از آن  ستد وید راست بایوع، باکر رکبعد از تمام شدن ذ - 639مساله 

ش از آرام گرفتن بدن به یا پیستادن، یش از ایو اگر عمداً پ آرام گرفت به سجده رود

 سجده رود نمازش باطل است.

د، یایادش بیه به سجده برسد، کش از آن یند و پکوع را فراموش کاگر ر - 640مساله 

وع برگردد، نمازش کبه ر یدگیو چنانچه به حالت خم وع رودکستد بعد به رید بایبا

 باطل است.

ان دو سجده، یا میاوّل  یسجدهش از یند و پکوع را فراموش کهرگاه ر - 641مساله 

د برگردد و یمتوجّه شود، بان رسد یدوّم به زم یسجده یبرا یشانیه پکا قبل از آن ی

 وع رود.کستد و بعد به ریبا

ر یبکستاده تیه راست اک یوع در حالکش از رفتن به ریمستحب است پ - 642مساله 

شد و کوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بکد و در ریبگو

وع برخاست و کاز ر هکند و بعد از آن کن دو قدم را نگاه یپشت نگهدارد و ب یمساو

 «.لِمَنْ حَمِدَهُاهلل سَمِعَ »د یبدن بگو یستاد، در حال آرامیراست ا



           (کتاب صالت )نماز179      

 

 سجود

وع کواجب و مستحب، بعد از ر یعت از نمازهاکد در هر رینمازگزار با - 643مساله 

و سر دو زانو و سر دو  ف دو دستکو  یشانیه پکو سجده آن است  ندکدو سجده 

 ن بگذارد.یزمانگشت بزرگ پاها را بر 

ا یعمداً  در نماز واجب یسکه اگر ک ن استکر یکهم  یدو سجده رو - 644مساله 

د نمازش یاضافه نما هاآنگر به ید یسجدها دو یند ک کهر دو را تر یفراموش یاز رو

 باطل است.

 یکشود و اگر سهواً یند، نماز باطل مکاد یا زیم ک سجده یکاگر عمداً  - 645مساله 

 .شودینمنماز باطل  یا زیاد کند مکسجده 

چه کرده است. اگرن نگذارد، سجده نیا سهواً به زمی را عمداً یشانیاگر پ - 646مساله 

گر را ید ین بگذارد و سهواً جاهایبه زم را یشانیاگر پ ین برسد ولیگر به زمید یجاها

 ح است.یسجده صحد یر نگوکا سهواً ذین نرساند، یبه زم

ر که مقدار ذکبهتر آن است  یاست ول یافکد یبگو یرکدر سجده هر ذ - 647مساله 

 متر نباشد.ک« وَ بِحَمْدِهِ یالْأَعْل یسُبْحانَ رَبِّ »مرتبه  یکا ی« سبحان اللّه»از سه مرتبه 

ر کر واجب، بدن آرام باشد و موقع گفتن ذکد به مقدار ذیدر سجود با - 648مساله 

د، آرام بودن یاند بگوسجده دستور داده یه براک یرکحب هم، اگر آن را به قصد ذمست

 بدن الزم است.

ر کعمداً ذ ردین برسد و بدن آرام بگیبه زم یشانیه پکش از آن یاگر پ - 649مساله 

 ر عمداً سر از سجده بردارد، نماز باطل است.کش از تمام شدن ذیا پید، یسجده را بگو
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از هفت عضو را عمداً از  یکید، یگویر سجده را مکه ذک یاگر موقع - 650مساله 

ر یست، اگر غیر نکه مشغول گفتن ذک یموقع یول شودین بردارد، نماز باطل میزم

 ال ندارد.کن بردارد و دوباره بگذارد اشیگر را از زمید یجاها یشانیپ

ن بردارد یرا از زم یشانیسهواً پ ر سجدهکش از تمام شدن ذیاگر پ - 651مساله 

 یاگر جاها یند، ولکسجده حساب  یکد آن را ین بگذارد و بایتواند دوباره به زمینم

 د.یر را بگوکن بگذارد و ذید دو مرتبه به زمین بردارد، بایاز زم گر را سهواًید

رد و یند تا بدن آرام گید بنشیاول با یسجدهر کبعد از تمام شدن ذ - 652مساله 

 دوباره به سجده رود.

 یشانیپ یرس بودن مکان مسطح، جادر دست در حال اختیار و – 653مساله 

ه کاز چهار انگشت بسته نباشد، بل بلندترو  ترپست شیزانوها ید از جاهاینمازگزار با

از چهار  بلندترو  ترپستانگشتانش  یاو از جا یشانیپ یه جاکاط واجب آن است یاحت

 .انگشت بسته نباشد

او  یپا یهاانگشت یه از جاکبگذارد  یزیرا اشتباهاً بر چ یشانیاگر پ - 654مساله 

ا یست یه بلند نک یزید سر را بردارد و بر چیبلندتر از چهار انگشت بسته است، با

 .کندیمکفایت ، کمتر است بگذاردا یچهار انگشت بسته  یاندازهش به یبلند

 درهنگام سجده الزم نیست که چیزی مانند مهر یا سنگ یا کلوخ و – 655مساله 

پیشانی را بر آن نهد؛ بلکه همین که عرفا سر را بر زمین بگذارد  بگذارد و هاینامانند 

 کافی است.

پشت  یدر حال ناچار ین بگذارد ولیرا بر زم ف دستکد یدر سجده با - 656مساله 

مچ دست را بگذارد و  دین نباشد، باکندارد و اگر پشت دست مم یدست هم مانع
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ن بگذارد و اگر آن هم یتواند بر زمیه مکتا آرنج هر جا  دیچنانچه آن را هم نتواند با

 است. یافکست، گذاشتن بازو ین نکمم

ن ید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمیاط واجب بایدر سجده بنا بر احت - 657مساله 

بلند بودن  یواسطها به ی ن بگذاردیپا را به زم یا روی گر پاید یهاانگشتاگر  و بگذارد

 .کندیمنمازش باطل است؛ ولی صدق عرفی کفایت  ن نرسدیناخن، سر شست به زم

بر  فرش اطاق نجس باشد ومثالً اگر  یمحل سجده باید پاک باشد؛ ول – 658مساله 

پیشانی را بر سجاده یا پارچه بگذارد اشکالی  پهن کند و یاپارچهروی فرش سجاده یا 

 ندارد.

شود نجس باشد و حالت یبر آن گذاشته م یشانیه پک یاگر موضع - 659مساله 

 کسجده الزم است پا یه براک یاز آن به مقدار یقسمت یت هم نداشته باشد ولیسرا

 ند.کیت میفاکباشد، سجده بر آن 

 ید با جاین است باکدمل و مانند آن باشد، چنانچه مم یشانیاگر در پ - 660مساله 

 سمت پیشانی سجده کند. ست، با یکی از دوین نکند و اگر ممکسجده  یشانیسالم پ

تواند یه مک ید به قدرین برساند بایرا به زم یشانیتواند پیه نمک یسک - 661مساله 

برساند بلکه خم شدن به ی شانیرا به پ یگریز دیا چیم نیست که مهر او الز خم شود

طور معمول هو زانوها و انگشتان پا را ب هادستف ک دیبا یقصد سجده کافی است؛ ول

 ن بگذارد.یبه زم

ند و با سر اشاره یسجده بنش ید برایتواند خم شود بایچ نمیه هک یسک - 662مساله 

ا شیء الزم نیست که چیزی مانند مهر ی د ویاشاره نما هاشمچد با یند و اگر نتواند باک

د در یند باکتواند اشاره یهم نم هاچشما یو اگر با سر  دیگری را به پیشانی برساند
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سجده اشاره  یاط واجب با دست و مانند آن برایبر احتکند و بنات سجده یقلب ن

 د.ینما

 ند باطل استکرد سجده یگیآن آرام نم یبدن رو هک یزیچ یاگر رو - 663مساله 

ن رفتن آرام ییپا یه بعد از سر گذاشتن و مقدارک یگریز دیا چیپَر،  کتش یرو یول

 ال ندارد.کند اشکرد سجده یگیم

عت سوم نماز که تشهد ندارد، مثل رک یعت سومکعت اول و رکدر ر - 664مساله 

عت بعد کر یند برایبنش یه مقدارکاگر بعد از سجده دوم بدون آن  ظهر و عصر و عشا

 یدوم قدر یسجدهد بعد از یبا اطیبنا بر احت یول ح استیزد نمازش صحیبرخ

 زد.یند و بعد برخیت بنشکحریب

 که سجده برآن ها صحیح است یزهایچ 

ر یغ یزهاین و چید بر زمیبا»فقهای شیعه عقیده دارند که:  مشهور – 665مساله 

رد و سجده بر کد، مانند چوب و برگ درخت سجده یروین میه از زمک کیخورا

مانند  یمعدن یزهایردن بر چکز سجده یست و نیح نیصحکی و پوشا کیخورا یزهایچ

مانند  یمعدن یهاسنگردن بر کاما سجده  روزه باطل استیق و فیطال و نقره و عق

 .«ال نداردکاه اشیس یهاسنگسنگ مرمر و 

 یزهایچاند که سجده بر چه وگفته اندیدهآفرفقهای شیعه برای سجده، محدودیت 

باطل است! ولی به نظر اینجانب، سجده دارای مفهوم عرفی  یزهاییچبر چه  و صحیح

است. یعنی؛ سر بر زمین گذاشتن. همین که انسان به خاطر اطاعت از فرمان خداوند 

، سجده است. فرقی ندارد که گذاردیمتعظیم در برابر عظمت او، سرش را به زمین  و

ری قرار بگیرد. چون یا چیزی دیگ بر خاک، یا فرش یا سجاده یا سنگ و اشیشانیپ

در مفهوم عرفی سجده، غیر از گذاشتن پیشانی بر زمین، چیز دیگری ملحوظ نشده 
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نیازی به امر  و شودیماست. پس مفهوم سجده با مطلق سر گذاشتن به زمین حاصل 

 اضافی نیست.

وا وَ عُکنَ آمَنُوا ارْ یهَا الَّذیا أَیدرقرآن مقدس نیز به مطلق سجده دستور داده شده است: 

ال  -وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدا ...الجن  -مْ... حجکاسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّ

 تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ واَل لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ ... فصلت.

سجاده  بدون تشریفات اضافی اعم از سیره رسول خدا هم جز سجده آزاد و در سنت و

سنی از رسول خدا نقل شده که  جو ندارد. در کتب معتبر شیعه و کلوخ و یا سنگ و و

األرض مسجدا وطهورا... خداوند زمین را سجده گاه من قرارداده  یفرمود: وجعلت ل

پهن  مثالًاگر تشریفات دیگری الزم بود،  مسلماًاست. یعنی سر بر زمین گذاشتن. 

 .کردیم.... رسول خدا بیان کردن سجاده یا گذاشتن کلوخ 

سنی گزارش  شیوه نماز خواندن پیامبر عظیم الشان اسالم، از طریق شیعه و همچنان از

فقط سر را بر زمین  خواندهیمشده است که آن حضرت در هر مکانی که نماز 

آن مسجد حصیری داشته سر را برحصیر  است. اگر در مسجد بوده و گذاشتهیم

 اگر در و گذاشتهیموجود داشته برآن  (جانمازی حصیری)واگر خمره  گذاشتهیم

اگر درفصل گرما  و گذاشتهیمسنگ  بر خاک و یماًمستقزمین خالی بوده سر را 

یا دستمال گردن خود  صحرا داغ بوده، پیشانی را بر آستین خود و یهاسنگ

نیز ظاهر قرآن به خوبی بهره  گفتار پیامبر و حال از مجموع رفتار و. بهر و... گذاشتهیم

 همین مقدار در نماز کافی است. که مطلق سر بر زمین گذاشتن سجده است و شودیم

الزم بود خود پیامبر در مسجد مدینه این  تریشبخاک به خاطر تواضع  براین اگربنا

که از بیرون  دادیمبه حصیر، دستور به جای سر گذاشتن  و دادیمعمل را انجام 

 رند!وکلوخ بیا مسجد سنگ و
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خالف ظاهر مهر، بر کلوخ و خالصه کالم، محدود کردن سجده بر اشیایی مانند سنک و

سنت رسول خداست. پس الزم نیست که هیچ شیءی برای سجده در  سیره و قرآن و

هیچ نیازی به سجاده  کافی است و گذاریمیمنظر گرفته شود. همین که سر را بر زمین 

هرچیز  یا مهر نیست؛ بلکه بر روی فرش، بوریا، خاک، چوب، آهن و یا سنگ یا حصیر و

 صحیح است. و شودیم دیگری که در سطح قرارداشته باشد، سجده بر زمین حساب

از برگ گیاهان خوردنی است، یا پوشیده از قیر  علی هذا، اگر در مکانی باشیم که پر

تی فرش شده باشد یا با چوب موک پالستیکی و یهافرشیا موادی نفتی باشد یا با 

که شما در  یا هر چیزی را پوشانده شده باشد یا کف مکان با آهن فرش شده باشد و

جا بدون تشریفات اضافی، سر گذاشتن به زمین آن ؛ سر گذاشتن درگیریدیمنظر 

 صحیح است. عنوان سجده برآن صادق است و و شودیممحسوب 

قل شده که رسول خدا به خمره سجده نسنی  فقهی شیعه و های تاریخی وکتاب در

تاج العروس هم گفته است؛  است. خمره به اتفاق دیدگاه فریقین چنان که در کردهیم

سجاده ساخته شده از برگ خرما است؛ ولی هیچ گزارشی  به معنای سجاده حصیری و

گیاهان غیر  نرسیده است که پیامبر این سجاده را به این استدالل فقهای شیعی که از

 مثالً ای نماز خواندن حمل کرده باشد. با خود بر خوراکی تهیه شده باخودش برده و

صحرا  یهاسنگاصحاب کبار،  یا کهنگفته است  خواندهیموقتی که در صحرا نماز 

ی را بیاورید تا نماز کتهیه شده از گیاهان غیر خورا داغ است، همان سجاده حصیری و

آستین گونه موارد برای این که پیشانی رسول خدا نسوزد این بخوانیم!!! بر عکس در

 سجده کرده است. را زیر پیشانی قرارداده و یا چپیه خود پیراهن و

برای سجده الزم نیست چیزی در زیر پیشانی قراداده شود. همین که  – 667مساله 

کافی است. هرنوع تشریفات اضافی برای  گذارندیمسر را به قصد سجده به زمین 

جنبه شرعی  هایناامثال  سجده مانند در نظر گرفتن سجاده، مهر، سنگ، کلوخ و

 ندارد.
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 ییزهایا چین یبر زم یشانید پی: )هنگام سجده باگویدیماین فتوا که  - 668مساله 

 کیخورا یزهایسجده بر چ ید، مانند چوب و برگ درختان باشد، ولیروین میه از زمک

ردن بر فلزّات مانند کن سجده یست و هم چنیز نید جاین برویهر چند از زم کیو پوشا

 یمانند سنگ مرمر و سنگها یمعدن یطال و نقره باطل است، امّا سجده بر سنگها

سنت رسول خدا نیامده است؛  قرآن و ال ندارد.( درکق اشیعق یاه و حتّید و سیسف

 بلکه تکلفات بیهوده است.

وان است مثل یح کد و خورایروین میه از زمک ییزهایسجده بر چ - 669مساله 

ح است. یعنی در حال عادی وبدون توجه کردن به خصوصیت شیءی یاه صحکعلف و 

تفکیک بین اشیا، سجده بر هر چیزی صحیح است درصورتی که عرفا سر گذاشتن  و

صورتی که آن شیء به زمین محسوب شود. وسجده بر هیچ چیزی جایز نیست؛ در

برای سجده در نظر گرفته شود وقصد نماز گزار این باشد که فی المثل چون سجده بر 

 .گزارمیمکاه جایز است من سر را برکاه 

د یز، تربت حضرت سیسجده بهتر از هر چ یاین که می گویند: برا – 670مساله 

اه یسنگ و بعد از سنگ گ کبعد از خا ،کباشد، بعد از آن خایه السالم میالشهداء عل

است. سجده بر تربت پاک امام حسین علیه السالم؛ اگر نماد اختصاصی پیدا کند چنان 

نماز خواندن بدوم مهر را مجاز  یجایی که حت که امروزه دربین شیعیان مرسوم است تا

فضیلت ندارد! چون که سجده را از حالت آزاد برای خدا خارج نموده  قطعاً! دانندینم

. درست است که امام حسین مقدس است. راه دهدیمراه یک شیء دیگر قرار هم

اضافه  یزهاچحسین راه درست است؛ اما به نام آن شهید پر افتخار اسالم نباید برخی 

امروزه تربت امام حسین وجود ندارد، بلکه خاک کوره جمکران قم  آن که مضافاًشود! 

ان مقدسات شیعیان ایرانی، پاکستانی، خاک کوره فیض آباد مشهد است که به عنو و

به کشورهای مذکور توزیع  و زنندیمایران بار  از و شودیمنقل  افغانی حمل و هندی و

 .کنندیم
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ا اگر دارد یح است ندارد، یه سجده بر آن صحک یزیگویند: )اگر چمی – 671مساله 

د به یند، باکتواند بر آن سجده ینم هایناو مانند  ادیز یا گرمایسرما  یواسطهبه 

ز یگر است بر همان چیز دیو اگر از چ ندکا پنبه است، سجده یتان کلباسش اگر از 

ن نباشد به کو چنانچه آن هم مم د بر پشت دستیست بایند و اگر آن هم نکسجده 

 د!!!!!!!(یق سجده نمایمانند انگشتر عقی ز معدنیچ

عرفی  معنا است؟ سجده که یک مفهوم ساده وبیهای قال چه نیازی به این قیل و

 یافرقهمقوالت  را اسیر بندگان خدا چنین در دام مجتهدان افتاده واست! چرا این

را فراموش کرده دنبال  را گفته است؟ چرا خدا قرآن، همین معنا واقعاًکرده است. 

 ؟گردیدیمگاه سجده

ند گم شود و کیه بر آن سجده مک یزین نماز چیاین فتوا را نگاه کنید: )اگر در ب

د نماز یچنانچه وقت وسعت دارد، با ح است نداشته باشدیه سجده بر آن صحک یزیچ

ند کتان است سجده کا ید به لباسش اگر از پنبه یند و اگر وقت تنگ است، باکرا بش

ست بر پشت دست، و ین نکز و اگر آن هم ممیبر همان چ است یگریز دیو اگر از چ

د.( ازاین فتوا چنان یق سجده نمایمانند انگشتر عقی ز معدنیشود، به چیآن هم نماگر 

دنبال  ، باید نماز را بشکنیم وشودیمکه با گم شدن مهر، خدا هم گم  شودیممستفاد 

 یءش فالنبدون مهر یا  که کله خود گالویز شویم یا دنبال .... یا به سر و مهر بگردیم

 الخالق!!!!!! جل شودینمخدا پیدا 

از مردم  یباشد و بعضیر خداوند متعال حرام میغ یردن براکسجده  - 672مساله 

ر کش یگذارند، اگر براین میرا به زم یشانیهم السالم پیه مقابل قبر امامان علکعوام 

 عظمت امان باشد حرام است. برای احترام و خداوند متعال نباشد و

خواند یستاده نماز میه اک یسک 1ز مستحب است: یدر سجده چند چ - 673مساله 

خواند، یه نشسته نماز مک یسکستاد و یا کامالًوع برداشت و که سر از رکبعد از آن 
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ه مرد ک یموقع 2د. یر بگویبکرفتن به سجده ت ینشست، برا کامالًه کبعد از آن 

در حال  3ن بگذارد. یرا و زن اول زانوها را به زم هادستخواهد به سجده برود، اول یم

 هاآنه سر ک یسجده، انگشتانِ دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طور

ا ی»ن دعا را بخواند: یند و از خدا حاجت بخواهد و اکدر سجده دعا  4رو به قبله باشد. 

ذُو الفَضْلِ  کفَانَّ کمِنْ فَضْلِ یالیوَ ارْزُقْ عِ ینِارْزُقْ نَیرَ الْمُعْطِیا خَین وَ یرَ الْمَسْئُولیخَ

نندگان، کن عطایبهتر ینند و اکیه از او سؤال مک یسکن یبهتر ی: ایعنی« مِیالْعَظِ

. یفضل بزرگ یه تو داراک یال من از فضل خودت، پس به درستیبده به من و ع یروز

 6چپ بگذارد.  یف پاکراست را بر  یپا یند و رویبعد از سجده بر ران چپ بنش 5

اول  یسجدهبعد از  7د. یر بگویبکنشست و بدنش آرام گرفت ت یبعد از هر سجده وقت

و  سجده را طول بدهد 8د. یبگو« هِ یوَ اتُوبُ الَ یرَبِّ اهلل اسْتَغْفِرُ »ه آرام گرفت کبدنش 

دوم، در حال  یدهسجرفتن به  یبرا 9بگذارد.  هاران یرا رو هادستدر موقع نشستن 

و اگر آن را به قصد  ها صلوات بفرستددر سجده 10د. یبگو« برکأاهلل »بدن  یآرام

در موقع بلند شدن،  11ال ندارد. کد اشیاند بگوها دستور دادهه در سجدهک یرکذ

ن نچسبانند یم را به زمکو ش هاآرنجمردها  12ن بردارد. یرا بعد از زانوها از زم هادست

 ین بگذارند و اعضایم را بر زمکو ش هاآرنج هازنا را از پهلو جدا نگاه دارند و و بازوه

مفصّل گفته شده  یهاکتابگر سجده در یگر بچسبانند. و مستحبات دیدیکبدن را به 

 است.

 

 سجده واجب قرآن

وَ النَّجم  یهاسوره»سجده است  ییهآد یدر چهار سوره از قرآن مج - 674مساله 

ا یه سجده را بخواند یو هر گاه انسان آ« 41و حم سجده  32ل یالم تنز 96اقْرَأ  53

د سجده واجب یادش آیرد هر زمان کد فوراً به سجده رود و اگر فراموش یند باکگوش 
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د یاط واجب بایبر احته گوشش بخورد بناه سجده بیه آکاست و اگر گوش ندهد بل

 ند.کسجده 

ه خوب و کز یر ممیغ یبچّها از یا ضبط صوت یاگر انسان از گرامافون  - 675مساله 

ا گوش یسجده را بشنود  ییهآه قصد خواندن قرآن ندارد، ک یسکا از یفهمد یبد را نم

و اگر به طور نوار و ضبط صوت باشد؛ ین است رادیست و هم چنیدهد سجده واجب ن

ه از قرآن است بخواند کن یسجده را به قصد ا ییهآو یستگاه رادیدر ا یاگر شخص یول

 و گوش دهد سجده واجب است.یراد ییلهوسو انسان به 

 واجب قرآن الزم نیست چیزی همانند سنگ یا کلوخ یا یسجدهدر  - 676مساله 

 رد، بلکه تنها پیشانی را بر زمین گذاشتن کافی است.کمهر گذاشت و سجده 

ن بگذارد، یرا به قصد سجده به زم یشانیب قرآن پهر گاه در سجده واج - 677مساله 

ال إِلهَ »د: یو بهتر است بگو ر، مستحب استکاست و گفتن ذ یافکد یر نگوکاگر چه ذ

ا ی کةً وَ رِقًّا سَجَدْتُ لَیعُبُودِاهلل قاً لَا إِلهَ إِلَّا یماناً وَ تَصْدِیااهلل حَقّا حَقّا لَا إِلهَ الّا اهلل إِلَّا 

 «.رٌیفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِ یلٌ ضَعِیبِراً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِکفاً وَ لَا مُسْتَکتَعَبُّداً وَ رِقًّا لَا مُسْتَنْرَبِّ 

 تشهد

عت کعت سوم نماز مغرب و رکو ر واجب یعت دوم تمام نمازهاکدر ر - 678مساله 

حال آرام ند و در ید انسان بعد از سجده دوم بنشیبا چهارم نماز ظهر و عصر و عشا،

لَهُ وَ اشْهَدُ  یکوَحْدَهُ ال شَرِاهلل اشْهَدُ انْ ال إِلهَ إِلَّا »د: یبگو یعنیبودن بدن تشهد بخواند 

 «.مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ یانَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَ

ه کد یایادش بیوع کش از ریستد و پیند و باکاگر تشهد را فراموش  - 679مساله 

د در آن یستد و آن چه بایند و تشهد را بخواند و دوباره باید بنشیتشهد را نخوانده، با

د، یایادش بیا بعد از آن یوع کو اگر در ر ندکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کر
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 یبرا باط واجیند، و بنا بر احتکند و بعد از سالم نماز تشهد را قضا کتمام  د نماز رایبا

 تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد.

راست را  یپا یند و رویمستحبّ است در حال تشهد بر ران چپ بنش - 680مساله 

اهلل وَ بِاهلل بِسْمِ »د: یا بگوی« الْحَمْدُ لِلّهِ»د: یش از تشهد بگویچپ بگذارد و پ یف پاکبه 

بگذارد و  هارانرا بر  هادستز مستحب است یو ن« الْأَسْماء للّهِرُ یوَ الْحَمْدُ للّهِ وَ خَ

ند و بعد از تمام شدن تشهد کگر بچسباند و به دامان خود نگاه ید یکرا به  هاانگشت

 «.وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ »د: یبگو

د ین آرام است باه نشسته و بدک یعت آخر نماز در حالکبعد از تشهد ر - 681مساله 

اهلل و رحمة  یها النبیأ یکالسالم عل»د: ید و مستحب است ابتدا بگویسالم نماز را بگو

ه کن یا ایو « نیالصّالحاهلل عباد  ینا و علیالسّالم عل»د: ید بگویو بعد از آن با« اتهکو بر

ه هر سه سالم را به کو بهتر آن است « م ورحمة اهلل وبرکاتهیکالسّالم عل»د: یبگو

 د.یر شد، بگوکه ذک یبیترت

ه صورت نماز به کد یایادش بی یند و موقعکاگر سالم نماز را فراموش  - 682مساله 

ند مثل پشت به قبله کیآن نماز را باطل م یو سهو یه عمدکهم  یارکهم نخورده و 

ح است. درغیر این حالت بهتر ید و نمازش صحیم را بگود سالیردن انجام نداده، باک

 است نماز را دوباره بخواند.

 ترتیب

ش از حمد بخواند، یسوره را پ مثالً ب نماز را به هم بزند، یاگر عمداً ترت - 683مساله 

 شود.یوع به جا آورد، نماز باطل مکش از ریا سجود را پی
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 مثالًن بعد از آن را به جا آورد، کند و رکاز نماز را فراموش  ینکاگر ر - 684مساله 

دوّم  یسجدهد، نماز باطل است؛ و اگر قبل از یند دو سجده نماکوع که رکش از آن یپ

 ح است.یوع را انجام دهد و نمازش صحکد برگردد و رید، بایایادش بی

ست ین نکآن است و ره بعد از کرا  یزیند و چکرا فراموش  ینکاگر ر - 685مساله 

ن را به جا آورد کد ریند تشهد بخواند، باکه دو سجده کش از آن یپ مثالً به جا آورد، 

 ش از آن خوانده دوباره بخواند.یو آن چه را اشتباهاً پ

ه بعد از آن کرا  یزیند و چکست فراموش ین نکه رکرا  یزیاگر چ - 686مساله 

ند و سوره را بخواند کحمد را فراموش  مثالً ست به جا آورد،ین نکاست و آن هم ر

ه حمد را نخوانده، کد یایادش بیوع کدر ر مثالًن بعد شده باشد کچنانچه مشغول ر

د آن چه را یبا ن بعد نشده باشدکح است و اگرمشغول رید بگذرد و نماز او صحیبا

 ه دوباره بخواند.ه اشتباهاً جلوتر خواندکرا ی زیرده به جا آورد و بعد از آن، چکفراموش 

 مواالت

وع و کنماز مانند ر یارهاک یعنینماز را با مواالت بخواند،  دیانسان با - 687مساله 

 یخواند به طوریه در نماز مکرا  ییزهایسجود و تشهد را پشت سر هم به جا آورد و چ

ند یه نگوکندازد ین آنها فاصله بیب یو اگر به قدر ه معمول است پشت سر هم بخواندک

 خواند، نمازش باطل است.ینماز م

بزرگ، مواالت را به هم  یهاو خواندن سوره وع و سجودکطول دادن ر - 688مساله 

 زند. مگر آن قدر طول دهد که وقت نماز فوت شود.ینم

 قنوت

عت دوم، مستحب کوع رکش از ریواجب و مستحب پ یدر تمام نمازها - 689مساله 

ش از یباشد، خواندن قنوت پیعت مکر یکه کاست قنوت بخواند، و در نماز وتر با آن 



           (کتاب صالت )نماز191      

 

 یکیعت اول و کوع رکش از ریپ یکیوع مستحب است و نماز جمعه دو قنوت دارد؛ کر

عت اول کدر ر د فطر و قربانیات پنج قنوت و نماز عیعت دوم، و نماز آکوع رکبعد از ر

 عت دوّم چهار قنوت دارد.کپنج قنوت و در ر

ند و کرا بلند  هادستقنوت بخواند بهتر است  خواهدیمکسی که  – 690مساله 

را رو به آسمان  هادستف کد و یرا تا مقابل صورت بلند نما هادستمستحب است 

ف کرا به جز ابهام به هم بچسباند و هر دو  هادستقرار دهد و به قصد رجاء، انگشتان 

 یشهادستف کهم متّصل به هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به  یرا پهلو هادست

 باشد.

است  یافکباشد، « سُبْحانَ اللّه» یکد، اگر چه یبگو یرکدر قنوت هر ذ - 691مساله 

اهلل مُ سُبْحانَ یالْعَظِ یالْعَلِ اهلل مُ لَا إِلهَ إِلَّا یرِکمُ الْیالْحَلِ اهلل لَا إِلهَ الَّا »د: یو بهتر است بگو

مِ ینَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیهِنَّ وَ ما بَ ینَ السَّبْعِ وَ ما فِیرَبِّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِ

 «.نَیوَ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعالَمِ

ه نماز را ک یسک یبرا یمستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ول - 692مساله 

او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب  یخواند، اگر امام جماعت صدایبه جماعت م

مانند ایام حج، خواندن  کندیمست. کسی که در نماز جماعت اهل سنت شرکت ین

 قنوت جایز نیست.

 نماز یترجمه

 حمد یسوره یترجمه 1

ا بر مؤمن و یه در دنک ینم به نام خداوندکیابتدا م یعنی، «مِیالرَّحْمنِ الرَّحِاهلل بِسْمِ »

 یعنی« نَیالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِ»د. ینمایند و در آخرت بر مؤمن رحم مکیافر رحم مک

الرَّحْمنِ »موجودات است.  یهمه یدهندهه پرورش کاست  یثنا مخصوص خداوند
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وْمِ ی کمالِ»ند. کیافر و در آخرت بر مؤمن رحم مکا بر مؤمن و یدر دن یعنی« مِیالرَّحِ

« نُینَسْتَعِ کاینَعْبُدُ وَ إِ کایإِ»امت است. یار روز قیپادشاه و صاحب اخت یعنی« نِیالدِّ

هْدِنَا الصِّراطَ ا»م. یخواهیم کمکم و فقط از تو ینکیفقط تو را عبادت م یعنی

َن یصِراطَ الَّذِ»ن اسالم است. یه آن دکن ما را به راه راست کت یهدا یعنی« مَیالْمُسْتَقِ

غمبران و یه آنان پک یه به آنان نعمت دادک یسانکبه راه  یعنی« هِمْیأَنْعَمْتَ عَلَ

 یسانکنه به راه  یعنی« نَیالضّالِّ هِمْ وَ لَا یرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیغَ»غمبران هستند ینان پیجانش

 ه گمراهند.ک یسانکشان و نه آن یبرا یاردهکه غضب ک

 اهلل احدقل هو  یسوره یترجمه 2

ه و یعلاهلل  یمحمد صل یبگو ا یعنی، «أَحَدٌاهلل قُلْ هُوَ «: »مِیالرَّحْمنِ الرَّحِاهلل بِسْمِ »

ه از تمام ک ییخدا یعنی« الصَّمَدُاهلل »گانه. یاست  ییه خداوند خداکآله و سلم 

وَ لَمْ »ست. ین یسک، فرزند ندارد و فرزند «ولَدْیلِدْ وَ لَمْ یلَمْ »از است. ینیموجودات ب

 ست.یس از مخلوقات، مثل او نکچ یه یعنی« فُواً أَحَدٌکنْ لَهُ یک

 استمستحب  هاآنه بعد از ک ییرهاکوع و سجود و ذکر رکترجمه ذ 3

و  کپا یب و نقصیپروردگار بزرگ من از هر ع یعنی، «م و بحمدهیالعظ یسبحان رب»

 یعنی« و بحمده یاالعل یسبحان رب»ش او هستم، یمنزّه است و من مشغول ستا

و منزّه است و  کپا یب و نقصیباشد از هر عیس باالتر مکه از همه کپروردگار من 

رد یخدا بشنود و به پذ یعنی« لمن حمدهاهلل سمع »ش او هستم، یمن مشغول ستا

طلب آمرزش  یعنی« هیو اتوب ال یرباهلل استغفر »ند، کیش میه او را ستاک یسک یثنا

من است و من به طرف او بازگشت  یدهندهه پرورش ک ینم از خداوندکیو مغفرت م

او  یقوهمتعال و  یخدا یاریبه  یعنی« و قوته اقوم و اقعداهلل بحول »م، ینمایم

 نم.ینشیزم و میخیبرم
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 قنوتترجمه  4

 یتایک یسزاوار پرستش مگر خدا ییست خداین یعنی، «میرکم الیالحلاهلل ال إله إال »

ست ین یعنی« میالعظ یالعلاهلل ال إله إال »رم است، که صاحب حلم و ک ییهمتایب

ه بلند مرتبه و بزرگ است. ک ییهمتایب یتایک یسزاوار پرستش مگر خدا ییخدا

و منزه است  کپا یعنی، «ن السبعیرب السماوات السبع و رب االرضاهلل سبحان »

هن و ما یو ما ف»ن است. یه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمک یخداوند

ها نیها و زمه در آسمانکست ا یزیپروردگار هر چ یعنی، «مینهن و رب العرش العظیب

 یعنی؛ «نیو الحمد للّه رب العالم»بزرگ است.  عرشهاست و پروردگار ن آنیو ما ب

 تمام موجودات است. یدهندهکه پرورشاست  یحمد و ثنا مخصوص خداوند

 اربعهحات یتسب یترجمه 5

و منزه است خداوند  کپا یعنی، «برکااهلل و اهلل و الحمد للّهِ و ال إله إال اهلل سبحان »

همتا و یب یسزاوار پرستش مگر خدا ییست خدایو ثنا مخصوص او است و ن یتعال

 نند.که او را وصف کن یبزرگتر است از ا

 سالمتشهد و  یترجمه 6

ش مخصوص پروردگار یستا یعنی« له یکوحده ال شراهلل الحمد للّه أشهد ان ال اله إال »

گانه است یه ک ییست مگر خدایسزاوار پرستش ن ییخداه کدهم یاست و شهادت م

ه محمد کدهم یشهادت م یعنی، «و اشهد ان محمداً عبده و رسوله»ندارد  یکو شر

محمد و  یاللهم صل عل»اوست  یفرستادهخدا و  یبندهه و آله و سلم یعلاهلل  یصل

و تقبّل شفاعته و ارفع »ا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد یخدا یعنی« آل محمد

ن کآن حضرت را نزد خود بلند  یدرجهغمبر را و ین شفاعت پکقبول  یعنی« درجته

غمبر و رحمت یپ یتواسالم بر  یعنی، «اتهکو براهلل و رحمة  یها النبیأ یکالسالم عل»
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سالم از خداوند  یعنی« نیالصالح اهللعباد  ینا و علیالسالم عل»ات خدا بر تو باد. کو بر

 یعنی« اتهکو براهلل م و رحمة یکالسالم عل»عالم بر نمازگزاران و تمام بندگان خوب او، 

 ن باد.یات خداوند بر شما مؤمنکسالم و رحمت و بر

 تعقیب نماز

خواندن  یعنیب یمشغول تعق یمستحب است انسان بعد از نماز مقدار – 693مساله 

ند و وضو و کت کخود حر یه از جاکش از آن یقرآن شود. و بهتر است پر و دعا و کذ

 یب به عربیست تعقیب را بخواند و الزم نیمم او باطل شود، رو به قبله تعقیغسل و ت

اند بخواند و از دعا دستور داده یهاکتابه در کرا  ییزهایبهتر است چ یباشد، ول

ها است یعلاهلل ح حضرت زهرا سالم یسفارش شده است، تسب یلیه خک ییهابیتعق

الحمد »( مرتبه 33، بعد )«برکأاهلل »( مرتبه 34ب گفته شود: )ین ترتید به ایه باک

الحمد »ش از یرا پ« سبحان اللّه» شودیو م «سبحان اللّه»( مرتبه 33بعد از آن )« للّه

 ه شود.گفت« الحمد للّه»بهتر است بعد از  یگفت ول« للّه

ه و آله و سلم یعلاهلل  یحضرت رسول صل کهر وقت انسان اسم مبار - 694مساله 

ا ید یالقاسم بگوی و ابوآن جناب را مثل مصطف ییهکنا لقب و یمانند محمد و احمد، 

 بشنود، اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

 

 مبطالت نماز

ز یدوازده چ»مشهور فقهای شیعه کثر اهلل امثالهم، عقیده دارند که:  – 695مساله 

از شروط در  یکین رفتن ی( از ب1ند: )یگویرا مبطالت م هاآنند و کینماز را باطل م

( گذاشتن 3ا سهواً. )یا غسل در اثناء نماز عمداً ی( باطل شدن وضو 2اثناء نماز. )

عمداً بعد از « نیآم»( گفتن 4ه جزء نماز است. )کن یهم عمداً با قصد ا یرو هادست
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( 6برگرداندن از قبله(. ) یتمام بدن به پشت سر )رو ی( برگرداندن عمد5حمد. )

 یا با صدایامور دن ی( برا8ردن(. )ک)قهقهه  یدن عمدی( خند7. )یحرف زدن عمد

( خوردن و 10از را بهم بزند. )ه صورت نمک یادیار زک( 9ردن. )که یبلند عمداً گر

م و ک( 12. )یعتکا سه رینماز دو  یهارکعتدر  ک( ش11ن نماز. )یدن در بیآشام

 یب در مسائل بعدیر شده به ترتکل موارد ذیا سهواً. و تفصین نماز عمداً کردن رکاد یز

 درپی خواهد آمد. هایناتفصیل «. شودیر مکذ

ن نماز بفهمد یدر ب مثالً ن برود، یآن از ب یهاشرطاز  یکین نماز یه در بکآن  اوّل:

 است. یغصب انشکم

ا غسل را یه وضو ک یزی، چیناچار یا از رویا سهواً ین نماز عمداً یه در بکآن  دوم:

رون یتواند از بیه نمک یسک ی(، ول3د )یرون آیبول از او ب مثالً د، یش آیند پکیباطل م

خارج شود چنانچه  اوط از یا غاین نماز بول یند، اگر در بک یط خودداریآمدن بول و غا

ز اگر یشود و نید نمازش باطل نمیام وضو گفته شد رفتار نماکه در احک یبه دستور

ه به دستور استحاضه رفتار ک ین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتیدر ب

 ح است.یرده باشد، نمازش صحک

 یرا رو هادستستند یعه نیه شک یسانکه مثل بعض کاز مبطالت نماز آن است  سوم:

ا انجام دادن آن الزم است یار، جزءِ نماز است کن یه اکن باشد یهم بگذارد و قصدش ا

 .شودینمباشد نمازش باطل  تنها برای رعایت ادب و اگر به این قصد نباشد و

 ی! ولکندیمن گفتن نماز را باطل ی، آممشهور برآنند که بعد از خواندن حمد چهارم:

این که آمین گفتن جزء نماز است نباشد، نماز را  آمین گفتن به قصد تشریع و اگر

بعد از قراات سوره  (آمین). هیچ دلیلی بر بطالن نماز به جهت گفتن کندینمباطل 

خدایا مرا در : گویدیمگزار که سوره حمد، دعا است؛ وقتی نمازآن  مضافاًحمد نیست. 

نده! بعدش آمین گفتن؛ یعنی خدایا دعایم  راه راست نگهدارودر طریق گمراهان قرار
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ذکر است.  (آمین)؟ درحالی که خود کلمه آوردیمرا مستجاب کن! چه ایرادی پدید 

ت سوره حمد است نه ذکر متفرقه! بدیهی ئسازگار با قرا آن هم ذکری که مناسب و

دینی  مسائلمعیار صحت  تواندینمبا رفتاراهل سنت  است که تنها مخالفت کردن

 باشد.

ا به یند، کپشت به قبله  یفراموش یا از رویه عمداً کاز مبطالت نماز آن است  :پنجم

ند رو به قبله یه نگوکبرگردد  یه اگر عمداً به قدرکبل ا چپ قبله برگرددیطرف راست 

 ا چپ نرسد، نمازش باطل است.یاست، اگر چه به طرف راست 

لمه، ک یکا یجمله،  یک یه عمداً حرف بزند حتّ کاز مبطالت نماز آن است  ششم:

 ینماز او باطل است. سخن گفتن از رو« ما»و « من»مانند  یدو حرف یکلمه یحتّ

 ند.کیان، نماز را باطل نمیو نس یسهو و فراموش

گفتن  یال ندارد، ولکدر نماز اش دنیشکردن و آروغ زدن و آه کسرفه  - 696مساله 

 ند.کینماز را باطل م باشد یه دو حرف است اگر عمدک هایناآخ و آه و مانند 

« برکأاهلل »د: یر بگوکبه قصد ذ مثالًد یر بگوکرا به قصد ذ یالمهکاگر  - 697مساله 

 ال نداردکبفهماند اش یگریرا به د یزیه چکند ک و در موقع گفتن آن، صدا را بلند

د، اگر چه یبفهماند بگو یسکبه  یزیه چکن یقصد ا اگر اصل کلمه اهلل اکبر را به یول

 شود.یر هم داشته باشد، نماز باطل مکقصد ذ

واجب دارد و  یسجده هک یار از چهار سورهیخواندن قرآن در نماز، غ - 698مساله 

ا ی یاگر چه به فارس ال نداردکردن در نماز اشکز دعا یام جنابت گفته شد و نکدر اح

 بعد از حمد هم ذکر است وگفتنش اشکالی ندارد. (آمین)گر باشد. واژه یزبان د

حات یوع و سجود و تسبکر یرهاکا ذیات حمد و سوره یردن آکرار کت - 699مساله 

 ال دارد.کندارد، امّا اگر به خاطر وسوسه باشد اش یاط مانعیاحت یا برایثواب  یبرا
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به او سالم  یگریند و اگر دکسالم  یگرید به دیدر حال نماز، انسان نبا - 700مساله 

سَالمٌ »ا ی« مْ یکالسَّالمُ عَلَ»د: یبگو مثالًه سالم مقدم باشد کجواب دهد  ید طوریند، باک

 د. یا همانطور که او سالم کرده جواب دهد.ینگو« السَّالمْمُ یکعَلَ»و بهتر است « میکعَلَ

ا مرد یننده بشنود، اگر زن که سالمکد یبگو ید جواب سالم را طوریبا - 701مساله 

ند، کفهمد به نمازگزار سالم یه خوب و بد را مک یابچه یعنیز، یا بچه ممینامحرم 

 جواب او را بدهد. دینمازگزار با

ح ینمازش صح یرده ولکت یاگر نمازگزار جواب سالم را ندهد معص - 702مساله 

 است.

آنان واجب  یهمهند، جواب سالم او بر کسالم  یابه عده یسکاگر  - 703مساله  

گزار الزم این صورت بر نماز است. در یافکاز آنان جواب دهد  یکیاگر  یاست، ول

 نیست که جواب سالم را بدهد.

ه سواره به ک سفارش شده است یلیردن مستحب است و خکسالم  - 704مساله 

ند؛ ولی جواب سالم واجب کتر به بزرگتر سالم کوچکستاده به نشسته و یاده و ایپ

 است.

و چنانچه سهواً هم با صدا بخندد  است یاز مبطالت نماز خنده با صدا و عمد هفتم:

 شود.یا لبخند بزند نمازش باطل نمی

اگر  یند، ولکه یا عمداً با صدا گریار دنک یه براکاز مبطالت نماز آن است  هشتم:

ه یآخرت گر یا برایاگر از ترس خدا  یول ال نداردکند اشکه یصدا گریا بیار دنک یبرا

 ن اعمال است.یه از بهترکال ندارد، بلکا بلند، اشیند، آهسته باشد ک
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و به  نماز را به هم بزند مثل دست زدنصورت  هکاست  یارکاز مبطالت نماز  نهم:

ه صورت نماز را ک یارک ی. ولیفراموش یا از روی، عمداً باشد هاینادن و مانند یهوا پر

 ال ندارد.کردن به دست اشکبه هم نزند مثل اشاره 

نمازش  خواندیند نماز میه نگوکت بماند کسا ین نماز به قدریاگر در ب - 705مساله 

 شود.یباطل م

اشامد یا بیبخورد  یدن است، اگر در نماز طوریاز مبطالت نماز، خوردن و آشام دهم:

اگر مقدار کمی از غذا و مانند آن  ی؛ ولشودیمخواند نمازش باطل یند نماز میه نگوک

 ند.کیدر دهان باشد و موقع نماز فرو برد نماز را باطل نم

ا در دو ی یعتکا سه ری یعتکنماز دو ر یهارکعتدر  کاز مبطالت نماز ش ازدهم:ی

 است. یعتکچهار ر یعت اول نمازهاکر

ا یند، کاد یا زیم کا سهواً ین نماز را عمداً که رکاز مبطالت نماز آن است  دوازدهم:

 د.یاد نمایا زیم کست عمداً ین نکه رکرا ی زیچ

 

 مکروهات نماز

م به طرف کروه است: گرداندن صورت به مقدار کز میدر نماز چند چ - 706مساله 

ردن محلّ سجده، ک، گرداندن چشم به چپ و راست، فوت هاچشما چپ، بستن یراست 

ردن انگشتان، آب دهان کا دست، داخل هم یش یردن با رک یدن، بازیشکازه یخم

ا خطّ یتاب کا یردن به خطّ قرآن کنه، نگاه یو خلط س ینیانداختن، گرفتن آب ب

 ن ببرد.یه خضوع و خشوع را از بک یگریار دکو هر  یانگشتر

 نماز واجب را شکست شودیممواردی که 
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و  حفظ مال یبرا یار حرام است، ولیاخت یستن نماز واجب از روکش - 707مساله 

 ندارد. یمانع یا بدنی یاز ضرر مال یریجلوگ

از او مطالبه  ار طلب خود راکاگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلب - 708مساله 

د در همان حال بپردازد و اگر ینماز طلب او را بدهد، بان یند، چنانچه بتواند در بک

ند و طلب او را بدهد، کد نماز را بشیست باین نکستن نماز، دادن طلب او ممکبدون ش

 بعد نماز را بخواند.

ه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، کن نماز بفهمد یاگر در ب - 709مساله 

زند یر مسجد نماز را به هم نمیدارد و تطه وسعت ند و اگر وقتکد نماز را تمام یبا

د یزند، باینماز را بخواند و اگر نماز را به هم م ییهبقند، بعد کر ین نماز تطهید در بیبا

 د بعد نماز را بخواند.یر نمایند و مسجد را تطهکنماز را بش

 یرده، ولکت یند معصکند، اگر نماز را تمام کد نماز را بشیه باک یسک - 710مساله 

 ه دوباره بخواند.کاط مستحب آن است یاگر چه احت ح استینماز او صح

 

 نماز یاتشک

ند کیه نماز را باطل مکاست  ییهاشک( قسم است: هشت قسم آن 23نماز ) یاتشک

 ح است.یگر آن صحیرد و نُه قسم دکد اعتنا یو به شش قسم آن نبا

 باطل یهاشک

در  کن قرار است: اول: شیند از اکیه نماز را باطل مک ییهاشک – 711مساله 

 یشمارهدر  کش یمثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی عتکنماز دو ر یهارکعت یشماره

ند. کیاط نماز را باطل نمیاحت یاز نمازها یو بعض یعتکنماز مستحب دو ر یهارکعت



        200ی عملیه توضیح المسائل قرآنیرساله            

 

 یعتکه در نماز چهار رک. سوم: آن یعتکنماز سه ر یهارکعتدر شماره  کدوم: ش

ش از یپ یعتکه در نماز چهار رکشتر. چهارم: آن یا بیعت خوانده کر یکه کند ک کش

ن دو و یب کشتر. پنجم: شیا بیعت خوانده که دو رکند ک کش تمام شدن سجده دوم

شتر از شش. هفتم: یا سه و بین سه و شش یب کشتر از پنج. ششم: شیا دو و بیپنج 

ن چهار و یب کعت خوانده است. هشتم: شکه نداند چند رکنماز  یهارکعتدر  کش

 ا بعد از آن.یدوم باشد  یسجدهش از تمام شدن یشتر از شش، چه پیا چهار و بیشش 

تواند نماز ید، نمیش آیانسان پ یننده براکباطل یهاشکاز  یکیاگر  - 712مساله 

د شود یا گمان ناامین یقیدا شدن یه از پکند کر کف یاگر به قدر یبزند، ولرا به هم 

 رد.یتواند نماز را به هم بزند و از سر بگیم

در  کن قرار است: اول: شیرد از اکاعتنا  هاآند به یه نباک ییهاشک – 713مساله 

ه حمد کند ک کوع شکه در رکمثل آن  ه محل به جا آوردن آن، گذشته استک یزیچ

بعد از گذشتن وقت نماز. چهارم:  کبعد از سالم نماز. سوم: ش کا نه. دوم: شیرا خوانده 

 یشمارهامام در  کند. پنجم: شکیم کاد شیه زک یسک یعنی کر الشیثک کش

مأموم در  کن شیچنها را بداند و همآن یشمارهه مأموم ک ینماز در صورت یهارکعت

 .یدر نماز مستحب کنماز را بداند. ششم: ش یهارکعت یشمارهه امام ک یصورت

 شک در چیزی که محل آن گذشته – 1

واجب آن را انجام داده  یارهاکاز  یکیه کند ک کن نماز شیاگر در ب - 714مساله 

د بعد از آن یه باک یارکا نه، چنانچه مشغول یه حمد خوانده کند ک کش مثالً ا نه، ی

و اگر مشغول  رده به جا آوردک که در انجام آن شکد آن چه را یبا انجام دهد نشده

 ند.کخود اعتنا ن کبه ش بعد از آن انجام دهد شده دیه باک یارک

ر و کواجب آن مانند ذ یارهاکه کند ک کا سجود شیوع کاگر بعد از ر - 715مساله 

 ند.کخود اعتنا ن کد به شیا نه، بایآرام بودن بدن را انجام داده 
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ا یا نه، یرده کوع که رکند ک کرود شیه به سجده مک یاگر در حال - 716مساله 

 ند.کخود اعتنا ن کا نه، به شیستاده یوع اکه بعد از رکند ک کش

ا نه، چنانچه ینماز را به جا آورده  یهارکناز  یکیه کند ک کاگر ش - 717مساله 

ش از خواندن یاگر پ مثالًد آن را به جا آورد، ینشده، باه بعد از آن است ک یارکمشغول 

ادش ید به جا آورد و چنانچه بعد یا نه، بایه دو سجده را به جا آورده کند ک کتشهد ش

 اد شده نمازش باطل است.ین زکن را به جا آورده بوده، چون رکه آن رکد یایب

ا یند درست گفته ک کا شیا نه یه سالم نماز را گفته کند ک کاگر ش - 718مساله 

 یارکانجام  یواسطها به یگر شده یا مشغول نماز دیب نماز ینه چنانچه مشغول تعق

ند و کخود اعتنا ن کد به شیرون رفته بایزند از حال نمازگزار بیه نماز را به هم مک

 کح گفتن سالم شید. امّا اگر در صحید سالم را بگویند، باک کش هایناش از یاگر پ

ا یگر شده باشد یار دکد چه مشغول یخود اعتنا ننما کد به شیدر هر صورت باند ک

 نه.

 شک بعد از سالم - 2

 کش مثالً ا نه، یح بوده یه نمازش صحکند ک کاگر بعد از سالم نماز ش - 719مساله 

عت که چهار رکند ک کش یعتکا بعد از سالم نماز چهار ریا نه، یرده کوع کند رک

او باطل باشد،  کاگر هر دو طرف ش یند؛ ولکخود اعتنا ن کعت، به شکا پنج ریخوانده 

عت، کا پنج ریعت خوانده که سه رکند ک کش یعتکبعد از سالم نماز چهار ر مثالً 

 نمازش باطل است.

 شک بعد از وقت - 3

ا گمان یا نه، یه نماز خوانده کند ک کاگر بعد از گذشتن وقت نماز ش - 720مساله 

ه کند ک کش از گذشتن وقت، شیاگر پ یست، ولینخوانده، خواندن آن الزم نه کند ک
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ند که اگر گمان کد آن نماز را بخواند بلیه نخوانده، باکند کا گمان یا نه، ینماز خوانده 

 د آن را به جا آورد.یه خوانده، باک

خوانده عت نماز کاگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ر - 721مساله 

 یت نمازیعت نماز قضا به نکچهار ر دیت عصر بایا به نیت ظهر خوانده ینداند به ن یول

 ه بر او واجب است بخواند.ک

 کثیر الشک – 4

ا در سه نماز پشت سر هم یند، ک کنماز سه مرتبه ش یکدر  یسکاگر  - 722مساله 

ردن ک کاد شیاست و چنانچه ز کر الشیثکند، ک کدر نماز صبح و ظهر و عصر ش مثالً 

 ند.کخود اعتنا ن کحواس نباشد، به ش یشانیا پریا ترس یاو از غضب 

ند، چنانچه به جا آوردن ک کش یزیاگر در به جا آوردن چ کر الشیثک - 723مساله 

ه کند ک کاگر ش مثالًه آن را به جا آورده کد بنا بگذارد یبا ندکیآن نماز را باطل نم

و اگر به جا آوردن آن، نماز را  رده استکوع که رکد بنا بگذارد ینه با ایرده کوع کر

وع کر یکه کند ک کاگر ش مثالً ه آن را انجام نداده؛ کد بنا بگذارد یند باکیباطل م

شتر یه بکد بنا بگذارد یند، باکیوع نماز را باطل مکاد شدن ریشتر، چون زیا بیرده ک

 رده است.کوع نکر یکاز 

گر ید یزهایند، چنانچه در چکیم کاد شیز نماز زیچ یکه در ک یسک - 724مساله 

ند سجده کیم کاد شیه زک یسک مثالًد، ید به دستور آن عمل نمایبا ندک کنماز ش

 یعنید ید به دستور آن رفتار نمایند باک کوع شکا نه، اگر در به جا آوردن ریرده ک

 ند.کسجده رفته، اعتنا نوع را به جا آورد و اگر به کر ستادهیاگر ا

اگر در  ندکیم کاد شیدر نماز ظهر ز مثالً  یدر نماز مخصوص هک یسک - 725 مساله

 د.یرفتار نما کد به دستور شیند، باک کدر نماز عصر ش مثالًگر ینماز د
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 کد به دستور شیا نه، بایشده  کر الشیثکه کند ک کاگر انسان ش - 726مساله 

د یمردم برگشته با یه به حال معمولک ندکن نیقی یتا وقت کالشر یثکد. و یعمل نما

 ند.کخود اعتنا ن کبه ش

ه مطابق کنند بلکخود عمل ن کن و شیقید به یبا یاشخاص وسواس - 727مساله 

 یاریا نه، و الّا در بسیحاصل شود  هاآن ین برایقینند خواه کعمل  یاشخاص معمول

 از موارد نمازشان باطل خواهد بود.

 ماموم شک امام و - 5

ند ک کش مثالً ند ک کنماز ش یهارکعت یشمارهاگر امام جماعت در  - 728مساله 

ه ک ا گمان داشته باشدین یقیعت، چنانچه مأموم کا چهار ریعت خوانده که سه رک

د نماز را یعت خوانده است، امام باکه چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند کچهار ر

 ا گمان داشته باشدین یقیز اگر امام یست و نیاط الزم نیند و خواندن نماز احتکتمام 

د به یند، باک کنماز ش یهارکعت یشمارهعت خوانده است و مأموم در که چند رک

 د.یخود اعتنا ننما کش

 شک در نماز مستحبی- 6

شتر یند، چنانچه طرف بک کش ینماز مستحب یهارکعتاگر در شماره  - 729مساله 

 کصبح ش ینافلهاگر در  مثالً متر بگذارد کبنا را بر  دیند، باکی، نماز را باطل مکش

عت خوانده است و اگر که دو رکبنا بگذارد  دیعت، باکا سه ریعت خوانده که دو رکند ک

 یکا یخوانده عت که دو رکند ک کش مثالًند، کی، نماز را باطل نمکشتر شیطرف ب

 ح است.یند، نمازش صحکعمل  کعت، به هر طرف شکر

اد یز یاط واجب ولیند بنا بر احتکین، نافله را باطل مکم شدن رک - 730مساله 

 یند و موقعکنافله را فراموش  یارهاکاز  یکیند، پس اگر کین، آن را باطل نمکشدن ر
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ن کار را انجام دهد و دوباره آن رکد آن ین بعد از آن شده باکه مشغول رکد یایادش بی

د برگردد و یه سوره را نخوانده، باکد یایادش بیوع کن ریاگر در ب مثالًرا به جا آورد 

 وع رود.کو دوباره به ر سوره را بخواند

ا ی شتر برودیا بیعت ک، گمانش به سه ریعتکدو ر یاگر در نماز مستحب - 731مساله 

اگر گمانش به  مثالً ند،کد به همان گمان عمل یمتر برود باکا یعت کگمانش به دو ر

 گر بخواند.یعت دکر یکد یاطاً بایرود احتیعت مکر یک

شود، یسهو واجب م یسجده آن یه براکند ک یارکاگر در نماز نافله  - 732مساله 

سجده  یا قضایسهو  یسجدهست بعد از نماز، ید، الزم نیسجده را فراموش نما یکا ی

 را به جا آورد.

 صحیح یهاشک

ند، ک کش یعتکنماز چهار ر یهارکعت یشمارهدر نُه صورت اگر در  - 733مساله 

رد یرد همان طرف را بگکدا یپ کطرف ش یکا گمان به ین یقید، پس اگر یر نماکد فیبا

صورت د و آن نُه یشود عمل نمایه گفته مک ییند، وگرنه به دستورهاکو نماز را تمام 

 ن قرار است:یاز ا

عت، کا سه ریعت خوانده کند دو رک کش ه بعد از سر برداشتن از سجده دومکآن  اول:

ند و کگر بخواند و نماز را تمام یعت دکر یکعت خوانده و کد بنا بگذارد سه ریه باک

ه بعداً ک ییوهشبه  عت نشستهکا دو ریستاده یاط ایعت نماز احتکر یکبعد از نماز، 

 شود به جا آورد.یگفته م

د بنا بگذارد چهار یه باک دوم یسجدهن دو و چهار بعد از سر برداشتن از یب کش دوم:

 ستاده بخواند.یاط ایعت نماز احتکند و بعد از نماز دو رکعت خوانده و نماز را تمام کر
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د بنا بر یه باکدوم  یسجدهن دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از یب کش سوم:

عت نشسته به کستاده و بعد دو ریاط ایعت نماز احتکچهار بگذارد و بعد از نماز دو ر

از  یکیدوم  یسجدهش از سر برداشتن از یا پیاول  یسجدهاگر بعد از  یجا آورد، ول

 ند و دوباره بخواند.کنماز را رها  تواندید میش آیش پیبرا کن سه شیا

د بنا بر چهار یه باک دوم یسجدهن چهار و پنج بعد از سر بر داشتن از یب کش چهارم:

اگر بعد از  یول سهو به جا آورد یسجدهند و بعد از نماز دو کبگذارد و نماز را تمام 

د، بنا یش آیاو پ ی، براکن شیدوم، ا یسجدهش از سر برداشتن از یا پیاول،  یسجده

ند اگر چه نمازش باطل است و که گفته شد عمل ک یبه دستور یاط استحبابیبر احت

 د دوباره بخواند.یبا

د بنا بر چهار بگذارد و نماز ینماز باشد، با یه در هر جاکن سه و چهار، یب کش پنجم:

نشسته به جا عت کا دو ریستاده یاط ایعت نماز احتکر یکند و بعد از نماز، کرا تمام 

 آورد.

و تشهد بخواند و نماز  ندید بنشیه باک ستادهین چهار و پنج در حال ایب کش ششم:

 عت نشسته به جا آورد.کا دو ریستاده یاط ایعت نماز احتکر یکرا سالم دهد و 

و تشهد بخواند و نماز را  ندید بنشیه باکستاده ین سه و پنج در حال ایب کش هفتم:

 ستاده به جا آورد.یاط ایعت نماز احتکسالم دهد و دو ر

و تشهد بخواند  ندید بنشیه باکستاده، ین سه و چهار و پنج در حال ایب کش هشتم:

 عت نشسته به جا آورد.کستاده و بعد دو ریاط ایعت نماز احتکو بعد از سالم نماز دو ر

ند و تشهد بخواند و نماز را ید بنشیه باکستاده ین پنج و شش در حال ایب کش نهم:

 سهو به جا آورد. یسجدهسالم دهد و دو 
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د اگر وقت تنگ است یش آیانسان پ یح برایصح یهاشکاز  یکیاگر  - 734مساله 

 از اول بخواند. نماز را بشکند و تواندیمو لی اگر وقت وسعت دارد  ند؛کد نماز را بشینبا

شتر باشد، بعد دو طرف در نظر او یطرف ب یکاگر اول گمانش به  - 735مساله 

 ید. و اگر اول دو طرف در نظر او مساویعمل نما کد به دستور شیشود، با یمساو

د یگر برود، بایاوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف د ییفهوظه ک یباشد و به طرف

 ند.کرد و نماز را تمام یهمان طرف را بگ

اگر اجرای دستورات شک برای کسی مشکل یا نا مفهوم باشدویا به  – 736مساله 

 کندیمنماز را بشکند وکاری را که نماز را باطل  تواندیمهردلیلی خوش آیند نباشد، 

 پشت به قبله کند وسپس نماز را دوباره بخواند. مثالً انجام دهد 

ا یرده ک کن دو و چهار شیب مثالًه در نماز کند ک کماز شاگر بعد از ن - 737مساله 

ند و نماز را هم که به دستور هر دو عمل کاط واجب آن است ین سه و چهار، احتیب

 دوباره بخواند.

 نماز احتیاط

ت ید فوراً نیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز بایه نماز احتک یسک - 738مساله 

د، یوع رود و دو سجده نماکو به ر د و حمد را بخواندیبگو ریبکند و تکاط ینماز احت

اط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و یعت نماز احتکر یکپس اگر 

عت کر یکبعد از دو سجده،  اط بر او واجب استیعت نماز احتکسالم دهد و اگر دو ر

 عت اول به جا آورد و بعد از تشهد سالم دهد.کگر مثل رید

د آهسته یاط اذان و اقامه و سوره و قنوت ندارد، و حمد را باینماز احت - 739مساله 

ان ید و در میز آهسته بگویرا ن« بسم اللّه»ه کاط واجب آن است یاحت یبخواند حتّ

 ند انجام ندهد.کیه نماز را باطل مک یارکاط، یاصل نماز و نماز احت
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ه خوانده درست بوده، ک یاط بفهمد، نمازیش از خواندن نماز احتیاگر پ - 740مساله 

ست آن را یاط بفهمد، الزم نین نماز احتیاط را بخواند. و اگر در بیست نماز احتیالزم ن

 د.یتمام نما

م بوده، کنمازش  یعتهاکه رکاط بفهمد یش از خواندن نماز احتیاگر پ - 741مساله 

د آن چه از نماز نخوانده بخواند ینداده، باند انجام کیه نماز را باطل مک یارکچنانچه 

ند، انجام کیه نماز را باطل مک یارکد. و اگر یدو سجده سهو بنما جایسالم ب یو برا

 د نماز را دوباره به جا آورد.یرده، باکپشت به قبله  مثالًداده، 

اط یتشتر از نماز احینماز ب یسرکاط بفهمد یاگر بعد از خواندن نماز احت - 742مساله 

اط بخواند، بعد بفهمد نماز را یعت نماز احتکر یک ن سه و چهاریب کدر ش مثالً  بوده

ند انجام کیه نماز را باطل مک یارکاط، یعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتکدو ر

ه نماز را باطل ک یارکنماز را دوباره بخواند و اگر  دیرده، باکپشت به قبله  مثالًداده، 

نمازش را به جا آورد و نماز را هم دوباره  یسرکعت کدو ر دیبا انجام ندادهند کیم

 بخواند.

متر از نماز کا یشتر ینمازش ب یسرکاط بفهمد ین نماز احتیاگر در ب - 743مساله 

د آن یند، باکنمازش تمام  یسرکاط را مطابق یاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاحت

اط واجب، نماز را دوباره بخواند، ینماز را به جا آورد و بنا بر احت یسرکو  ندکرا رها 

خواند، یاط نشسته را میعت نماز احتکه دو رک ین سه و چهار اگر موقعیب کدر ش مثالً

 یعت نشسته را به جاکتواند دو ریعت خوانده، چون نمکه نماز را دو رکد یایادش بی

 ندکاط نشسته را رها ید نماز احتیاجب بااط ویند، به احتکستاده حساب یعت اکدو ر

 نماز را هم دوباره به جا آورد. نمازش را بخواند و یسرکعت کو دو ر
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عت دو کر یک یبه جا مثالًا یند، کاد یرا ز ینکاط، ریاگر در نماز احت - 744مساله 

اط یاحتد دوباره نماز یاط واجب، و بایبر احتبنا شودیاط باطل میعت بخواند، نماز احتکر

 اصل نماز را بخواند. و

یا  گزار انجام نماز احتیاط یا تعداد نمازهای احتیاط وهرگاه بر نماز – 745مساله 

 اصل نماز را دوباره بخواند. تواندیمبه درستی نفهمد  خصوصیات دیگرآن مشکل باشد و

اد شود، یا زیم کست سهواً ین نکه رک یزیاط چیاگر در نماز احت - 746مساله 

 سهو ندارد. یسجده

ا یط آن را به جا آورده یا شرایاز اجزاء  یکیه کند ک کاط شیاگر بعد از سالم نماز احت

 ند.کخود اعتنا ن کنه، به ش

اگر در نماز چهار  مثالً  ن است،یقیم کنماز ح یهارکعتم گمان در کح - 747مساله 

اط بخواند، ید نماز احتیخوانده، نباعت که نماز را چهار رکانسان گمان دارد  یعتکر

 د.یاط عمل نماید به احتیند باکدا یگمان پ هارکعتر یاگر در غ یول

واجب  یه و نمازهایومیواجب  یو سهو و گمان در نمازها کم شکح - 748مساله 

عت، کا دو ریعت خوانده کر یکه کند ک کات شیاگر در نماز آ مثالًفرق ندارد،  گرید

 شود.یاست، نمازش باطل م یعتکماز دو راو در ن کچون ش
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 سجده سهو

 یسهو به دستور یسجدهد دو یبعد از سالم نماز، انسان با زیسه چ یبرا - 749مساله 

ن نماز، سهواً حرف بزند. دوم: آن یه در بکشود به جا آورد: اول: آن یه بعداً گفته مک

دوّم  یسجدهبعد از  یعتکچهار ره در نماز کند. سوم: آن کسجده را فراموش  یکه ک

اط واجب آن یهم احت و در دو مورد عتکا پنج ریعت خوانده که چهار رکند ک کش

عت کدر ر مثالً د نماز را سالم دهد یه نباک یید: اول در جایسهو بنما یسجدهه کاست 

 ند.که تشهد را فراموش کاول سهواً سالم بدهد. دوم آن 

 دیه نمازش تمام شده حرف بزند، باکن یال ایا به خیهاً اگر انسان اشتبا - 750مساله 

 سهو به جا آورد. یسجدهدو 

مرتبه حساب شود،  یکو تمام آنها  حرف بزندی اگر در نماز سهواً مدت - 751مساله 

 است. یافکسهو بعد از سالم نماز  یسجدهدو 

نا و یالسالم عل»د: یبگود سهواً ید سالم نماز را بگویه نباک ییاگر در جا - 752مساله 

د دو یبا« اتهکو براهلل م و رحمة یکالسالم عل»د: یا بگوی «نیالصالحاهلل عباد  یعل

 د.یسهو بنما یسجده

د، دو یهر سه سالم را بگو د سالم دهد اشتباهاًیه نباک ییاگر در جا - 753مساله 

 است. یافکسهو  یسجده

ا تشهد را از یسجده  یکه کد یایادش بیا بعد از آن یوع کاگر در ر - 754مساله 

د و بعد یا تشهد را قضا نمایسجده  د بعد از سالم نمازیرده، باکش فراموش یعت پکر

 سهو به جا آورد. یسجدهاز آن دو 
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و  ردهکت یاورد، معصیاگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمداً به جا ن - 755مساله 

ادش یاورد، هر وقت یو چنانچه سهواً به جا ن آن را انجام دهد زودترواجب است هر چه 

 ست نماز را دوباره بخواند.یو الزم ن فوراً انجام دهد دیآمد با

ست به یا نه الزم نیبر او واجب شده  سهو یسجدهه کدارد  کاگر ش - 756مساله 

ا چهار تا، اگر دو یدو سجده سهو بر او واجب شده  مثالً دارد  که شک یسکجا آورد. 

 است. یافکد یسجده بنما

 دستور سجده سهو

 یسجدهت یه بعد از سالم نماز فوراً نکن است یسهو ا یسجدهدستور  - 757مساله 

مُحَمَّدٍ  یعَلَاهلل  یوَ صَلَّاهلل وَ بِاهلل بِسْمِ »د: یو بگو بگذارد را به زمین یشانیند و پکسهو 

د: یبهتر است بگو یول« مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ یاللّهُمَّ صَلِّ عَلَاهلل وَ بِاهلل بِسْمِ »ا ی« وَ آلِهِ

ند و یبنش دیبعد با« اتُهُ کوَ بَرَاهلل وَ رَحْمَةُ  یهَا النَّبِیا یکالسَّالمُ عَلَاهلل وَ بِاهلل بِسْمِ »

ند و بعد از یو بنش دیه گفته شد بگوکرا  ییرهاکاز ذ یکیدوباره به سجده رود و 

 خواندن تشهد سالم دهد.

 قضای سجده وتشهد فراموش شده

آن را  یرده و بعد از نماز قضاکه انسان فراموش کرا ی سجده و تشهد - 758مساله 

بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن  کپا ط نماز مانندید تمام شرایآورد، بایبه جا م

 گر را داشته باشد.ید یهاشرطو 

عت کسجده از ر یک مثالًند، کچند دفعه فراموش  ا تشهد رایاگر سجده  - 759مساله 

هر دو را با  ید بعد از نماز، قضاید، بایعت دوم فراموش نماکسجده از ر یکاول و 

ه کند کن یست معیو الزم ن ا آوردالزم است به ج هاآن یبرا هک یسهو یهاسجده

 .هاستآن یکدامک یقضا
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دام را اول که هر کند، الزم نیست کسجده و تشهد را فراموش  یکاگر  - 760مساله 

 یعنی رعایت ترتیب واجب نیست. د.یرده، اول قضا نماکفراموش 

ا یه اگر عمداً کند ک یارک ا تشهدیسجده  ین سالم نماز و قضایاگر ب - 761مساله 

 ید قضاید، بایپشت به قبله نما مثالًشود، یفتد نماز باطل میسهواً در نماز اتفاق ب

 ح است.یو نمازش صح سجده و تشهد را به جا آورد

د یاط واجب بایبه احت ا تشهد رایرده که سجده را فراموش کاگر نداند  - 762مساله 

بار سجده  یکد یال ندارد و باکجا آورد اشدام را اول به کد و هر یهر دو را قضا نما

 ز به جا آورد.یسهو ن

را به  ا تشهد فراموش شدهیسجده  یه بعد از نماز، قضاکدارد  کاگر ش - 763مساله 

د و اگر وقت یا تشهد را قضا نماید سجده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، بایجا آورده 

 نماز هم گذشته، الزم نیست قضا نماید.

ا غسل یا بدون وضو یا غسلش باطل بوده یبفهمد وضو  ن نمازیاگر در ب - 764 مساله

ا غسل بخواند و اگر بعد از ید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یمشغول نماز شده، با

 د.یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید دوباره نماز را با وضو ینماز بفهمد با

ش یعت پکه دو سجده از رکد یایادش بیوع کدن به ریاگر بعد از رس - 765مساله 

د ید بایایادش بیوع کدن به ریش از رسیرده، نمازش باطل است. و اگر پکفراموش 

و  حات را بخواندیا تسبیزد و حمد و سوره یبرگردد و دو سجده را به جا آورد و برخ

 ند.کنماز را تمام 

شتر، از آخر نماز یا بیعت کر یکه کد یایادش بینماز ش از سالم یاگر پ - 766مساله 

 رده به جا آورد.که فراموش کرا  ید مقدارینخوانده، با
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شتر از آخر نماز را یا بیعت کر یکه کد یایادش بیاگر بعد از سالم نماز  - 767مساله 

نماز را فتد یا سهواً اتفاق بیه اگر در نماز عمداً کانجام داده  یارکنخوانده، چنانچه 

و  یه عمدک یارکرده، نمازش باطل است؛ و اگر کپشت به قبله  مثالًند، کیباطل م

رده به جا که فراموش ک ید فوراً مقداریند انجام نداده، باکیآن نماز را باطل م یسهو

 آورد.

ا به طرف یا پشت به قبله یش از وقت خوانده، یاگر بفهمد نماز را پ - 768مساله 

د دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا یا به طرف چپ قبله به جا آورده، بایراست 

 د.ینما

 نماز مسافر

دو  یعنیسته به جا آورد کد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شیمسافر با

 عت بخواند:کر

دوازده  ینباشد. فرسخ شرع یمتر از هشت فرسخ شرعکه سفر او کآن  شرط اول:

م یلومتر و نکیباً پنج ین مقدار تقریاند اگفته یزار ذراع است به ذراع متعارف، و بعضه

 کیلو متر است. 44 یباًتقراست. مجموع هشت فرسخ 

متر از که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، اگر رفتن او ک یسک - 769مساله 

اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن ن یسته بخواند، بنا بر اکد نماز را شیچهار فرسخ نباشد، با

 د نماز را تمام بخواند.یپنج فرسخ باشد، با

سته بخواند چه کد نماز را شیاگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد با - 770مساله 

 ر آن روز و شب.یا غیهمان روز و شب بخواهد برگردد 

سفر  هکا انسان نداند یمتر باشد، کاز هشت فرسخ  یاگر سفر، مختصر - 771مساله 

ه سفر او کند ک کسته بخواند و چنانچه شکد نماز را شیا نه، نبایاو هشت فرسخ است 
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د نمازش یش مشقت دارد، بایردن براکق یه تحقک یا نه، در صورتیهشت فرسخ است 

ه اگر دو عادل کند کق ید تحقیاط واجب بایبنا بر احت و اگر مشقت ندارد را تمام بخواند

 سته بخواند.که سفر او هشت فرسخ است نماز را شکن مردم معروف باشد یا بیند، یبگو

سته کسفر او هشت فرسخ است، اگر نماز را ش ن داردیقیه ک یسک - 772مساله 

و اگر  به جا آورد یعتکد آن را چهار ریه هشت فرسخ نبوده، باکبخواند و بعد بفهمد 

 د.یوقت گذشته قضا نما

متر از چهار فرسخ است، چند مرتبه که فاصله آنها ک یمحلن دو یاگر ب - 773مساله 

 د نماز را تمام بخواند.یهم رفته هشت فرسخ شود، با یند، اگر چه روکرفت و آمد 

وار شهر حساب یاز د هشت فرسخ را ید ابتدایوار دارد، بایاگر شهر د - 774مساله 

بزرگ  ید. در شهرهایآخر شهر حساب نما یهاد از خانهیوار ندارد بایند و اگر دک

در نظر عُرف سفر  یبعد یمحلّهمحلّه تا  یکه خارج شدن از ک یالعاده، در صورتخارق

 شود.یهشت فرسخ از آخر محلّه محاسبه م ید ابتدایایبحساب ب

 ییه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به جاکآن  شرط دوم:

 ییند جاکدن به آنجا قصد یند و بعد از رسکمتر از هشت فرسخ است مسافرت که ک

ه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته، ک یه با مقدارکبرود 

 ا چهار فرسخ برودی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود ید نماز را تمام بخواند. ولیبا

 سته بخواند.کد نماز را شیده روز بماند برگردد، باخواهد یه مک ییا به جایو به وطنش 

گم  کردندا یپ یبرا مثالً داند سفرش چند فرسخ است، یه نمک یسک - 775مساله 

د نماز یند، باکدا ید برود تا آن را پیه چه مقدار باکداند یند و نمکیمسافرت م یاشده

خواهد ده روز در یه مک ییا جای در برگشتن، چنانچه تا وطنش یرا تمام بخواند. ول

ن یز اگر در بیسته بخواند. و نکد نماز را شیشتر باشد، بایا بیآنجا بماند، هشت فرسخ 
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برود و برگردد، چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ  ه چهار فرسخکند کرفتن قصد 

 سته بخواند.کد نماز را شیشود، با

راه  یمکه قصد هشت فرسخ دارد، اگر چه در هر روز مقدار ک یسک - 776مساله 

سته کد نماز را شیبا ند و اذان آن را نشنودیوار شهر را نبیه دکبرسد  ییبه جا یبرود وقت

د یمسافر است، با ندیه نگوک راه برود یمک یلیاگر در هر روز مقدار خ یبخواند. ول

 سته و هم تمام بخواند.که هم شکاط مستحب آن است ینمازش را تمام بخواند و احت

ه با پدر خود ک یسفر در اختیار دیگری است مانند پسر کسی که در – 777مساله 

سته کد نماز را شیند، چنانچه بداند سفر پدرش هشت فرسخ است باکیمسافرت م

( و بداند مسافت او یبرند )مانند زندانیم ییرا به اجبار به جا یسکاگر  یبخواند، حتّ

ه کبدهد  ییه احتمال عقالکن یم را دارد، مگر اکن حیشتر است همیا بیهشت فرسخ 

 گردد.یشود و برمیجدا م هاآندن به چهار فرسخ از یش از رسیپ

دن به چهار یش از رسین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیه در بکآن  شرط سوم:

 د نماز را تمام بخواند.یا مردد شود، بایفرسخ از قصد خود برگردد 

از مسافرت منصرف شود، چنانچه  دن به چهار فرسخیاگر بعد از رس - 778مساله 

ا در برگشتن و ماندن یا بعد از ده روز برگردد، یه همان جا بماند کم داشته باشد یتصم

 اند.د نماز را تمام بخویمردّد باشد، با

راه را  ییهبقه کمردد شود  ه به هشت فرسخ برسدکش از آن یاگر پ - 779مساله 

راه را  ییهبقه کرد یم بگیه مردد است راه نرود و بعد تصمک یو در موقع ا نهیبرود 

 سته بخواند.کد تا آخر مسافرت نماز را شیبرود، با
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ا یدن به هشت فرسخ، از وطن خود بگذرد، یش از رسیه نخواهد پکآن  :شرط چهارم

دن به هشت یش از رسیخواهد پیه مک یسکبماند؛ پس  ییشتر در جایا بیده روز 

 د نماز را تمام بخواند.یبماند، با یا ده روز در محلیفرسخ از وطنش بگذرد، 

گذرد یدن به هشت فرسخ از وطنش میش از رسیپ داندیه نمک یسک - 780مساله 

 د نماز را تمام بخواند.یا نه، بایماند یم یا ده روز در محلیا نه، ی

سفر  یمانند دزد یار حرامک یند و اگر براکار حرام سفر نک یه براکآن  شرط پنجم:

ه کن است اگر خود سفر حرام باشد، مثل آن یچنید نماز را تمام بخواند. و همند، باک

 ه بر او واجب نباشدکبرود  یسفر شوهر یاجازها زن بدون یاو ضرر داشته باشد،  یبرا

 سته بخواند.کد نماز را شیاگر مثل سفر حج واجب باشد، با یول

د در آن یت پدر و مادر باشد حرام است و انسان بایه اسباب اذک یسفر - 781مساله 

 رد.یسفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگ

نمازش  دیند مسافرت نماک کرا تر یار واجبکه کآن  یبرا اگر مخصوصاً - 782مساله 

ار هم کخود را بدهد و طلب یار است اگر بتواند بدهکه بدهک یسکتمام است، پس 

فرار از دادن  یخود را بدهد و مخصوصاً برا یند، چنانچه در سفر نتواند بدهکمطالبه 

واجب  کتر یاگر مخصوصاً برا یول ام بخواندد نماز را تمید بایمسافرت نما قرض

 سته بخواند.کد نماز را شیند، باکمسافرت ن

ه ک یگریب دکا مری یاتومبیل سوار یاگر سفر او سفر حرام نباشد، ول - 783مساله 

کند، مسافرت  ین غصبیاگر در زم یسته است؛ ولکباشد، نمازش ش یسوار است غصب

 سته و هم تمام بخواند.کهم شد نماز را یاط واجب بایبر احتبنا
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 کمکند، اگر ناچار نباشد و مسافرت او کیمسافرت م ه با ظالمک یسک - 784مساله 

نجات دادن  یبرا مثالً ا ی د نماز را تمام بخواند و اگر ناچار باشدیبه ظالم باشد، با

 سته است.کند، نمازش شکبا او مسافرت  یمظلوم

اگر  گرددیه از سفر برمک یرده، موقعکت سفر یمعص یه براک یسک - 785مساله 

سته بخواند. کد نماز را شیمسافت شرعی است، با مسافت برگشتن به مقدار رده وکتوبه 

ند حادث کت خارج یت سفر معصیه بازگشت را از جزئکهم  یزیو چ ردهکو اگر توبه ن

 د تمام بخواند.ینشده باشد با

ت ین راه از قصد معصیاست، اگر در بت یه سفر او سفر معصک یسک - 786مساله 

و بخواهد  ا چهار فرسخ باشدیباشد،  راه هشت فرسخ یمانده یبرگردد، چنانچه باق

 سته بخواند.کد نماز را شیبرود و برگردد، با

و هر  نندکیگردش م هایابانبه در کنباشد  هاییینصحرانشه از کآن  شرط ششم:

 یبه جا یمانند و بعد از چندینند مکدا یخود و حشمشان پ یبرا کجا آب و خورا

 د نماز را تمام بخوانند.یبا هامسافرتن یدر ا هاینصحرانشروند و یگر مید

مسافرت  هایناا تجارت و مانند یا حج یارت یز یبرا نیاگر صحرانش - 787مساله 

 سته بخواند.کد نماز را شیند، باک

ن شتر دار و راننده و چوبدار و یمسافرت نباشد، بنا بر ا ه شغل اوکآن  شرط هفتم:

ر یدر غ نندکمنزل خود مسافرت  ییهاثاثبردن  ی، اگر چه براهاینابان و مانند یشتک

شد، نمازشان کدر سفر اول اگر چه طول ب ید نماز را تمام بخوانند. ولیبا سفر اول

 سته است.کش
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ارت یز یبرا مثالً  یگریار دک یبرااگر  ه شغلش مسافرت استک یسک - 788مساله 

ل خود را یشوفر، اتومب مثالً اگر  یسته بخواند. ولکد نماز را شیند، باکا حج مسافرت ی

 د نماز را تمام بخواند.یند، باکارت یو در ضمن خودش هم ز ه بدهدیراکارت یز یبرا

ه فقط ک یاز سال شغلش مسافرت است، مثل شوفر یه در مقدارک یسک 789مساله 

ه مشغول به ک ید در سفریدهد، بایه میراکل خود را یا زمستان اتومبیدر تابستان 

 ارش هست نماز را تمام بخواند.ک

ه کمتعدّد داشته باشد بل یه انسان سفرهاکست یر السّفر الزم نیثکدر  - 790مساله 

ه کن یمتعدّد است؛ پس هم یرد مثل سفرهایفرا گشتر سال را یه بک یسفر طوالن یک

و بدون  یسفر طوالن یکا شغلش سفر است اگر چه در یراننده است و  یند فالنیبگو

 است. یافکرار و تعدّد باشد کت

شتر در وطن خود بماند، یا بیاگر ده روز  ه شغلش مسافرت استک یسک - 791مساله 

 ید در سفر اوّلیشد، چه بدون قصد بماند، باچه از اول قصد ماندن ده روز را داشته با

 سته بخواند.کرود، نماز را شیه بعد از ده روز مک

رده، کار نیاخت یخود وطن یند و براکیاحت میه در شهرها سک یسک - 792مساله 

 د نماز را تمام بخواند.یبا

 یجنس یا در دهی یدر شهرمثالً ست، اگر یه شغلش مسافرت نک یسک - 793مساله 

 سته بخواند.کد نماز را شیند، باکیم یدرپیپ یهامسافرتحمل آن  یه براکدارد 

رده ده که قصد ک ییا جایاز وطنش ) یعنی ه به حد ترخص برسدکآن  شرط هشتم:

اذان آن را نشنود  یند و صدایوار شهر را نبیه دک دور شود یروز در آنجا بماند( به قدر

 یریدن اذان جلوگیوار و شنیدن دیه از دکنباشد  یگریز دیا چید در هوا، غبار یبا یول
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چ یوارها هیا دیند، یها و گنبدها را نبه منارهکدور شود  یست به قدریند و الزم نک

 است. یافکمعلوم نباشد  کامالًوارها یه دکن قدر یه همکدا نباشد، بلیپ

وار ید یه اذان را نشنود ولکبرسد  ییبه جارود اگر یه به سفر مک یسک - 794مساله 

اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز  یند و صدایوارها را نبیا دیند، یشهر را بب

 نماز را شکسته بخواند. بخواند،

ند و یوار وطن خود را ببید یگردد، وقتیه به وطنش برمک یمسافر - 795مساله 

خواهد ده روز یه مک یمسافر ید نماز را تمام بخواند؛ ولیاذان آن را بشنود، با یصدا

اط واجب یاذانش را بشنود، بنا بر احت یند و صدایوار آنجا را ببید یبماند، وقت یدر محل

 سته و هم تمام بخواند.کا نماز را هم شیندازد تا به منزل برسد، یر بید نماز را تأخیبا

د یبا یباشد در محل یر معمولیاذان، غ یا صدایا گوش او یشم اگر چ - 796مساله 

 یو گوش متوسط صدا ندیها را نبوار خانهیه چشم متوسط دکسته بخواند کنماز را ش

 را نشنود. یاذان معمول

 یعنیدارد به حد تَرَخُّص  که شکنماز بخواند  یاگر بخواهد در محل - 797مساله 

د نماز را تمام بخواند. و در یا نه، بایده یند، رسیوار را نبیو د ه اذان را نشنودک ییجا

سته بخواند. و کد شیا نه، بایده یه به حد ترخص رسکند ک کموقع برگشتن اگر ش

سته و هم کا هم شیا آنجا نماز نخواند ی دیند باکیدا میال پکموارد اش یچون در بعض

 تمام بخواند.

 ندکیه سفر را قطع مک ییزهایچ 

رده اگر درداخل کار یخود اخت یو زندگ اقامت یه انسان براکرا  یمحل - 798مساله 

ا یا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، یکشور باشد، وطن اوست، چه در آنجا به دن
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رده باشد؛ ولی اگر درخارج از کشور باشد اقامتگاه کار یاخت یزندگ یخودش آنجا را برا

 عبادی حکم وطن را دارد. مسائلوتنها در روزه ونماز وسایر  شودیماو محسوب 

 ییجا یپس وطن انسان بنا بر أقو» :اندگفتهاین که برخی از فقها  – 799مساله 

ا یداشته باشد و  کیست در آنجا ملیه عرفاً آنجا را وطن شخص بدانند و الزم نکاست 

ه عرفاً آنجا، وطن او به کن قدر یه همکرده باشد بلک یه شش ماه آنجا زندگکن یا

 «است. یافکد یایحساب ب

ه وطن پدر و مادر ک ییجا یعنی، ی( وطن اصل1وطن بر دو قسم است: )»: اندگفتهیا 

، یر اصلی( وطن غ2گر. )ید یا در جایاز آنها باشد؛ چه در آنجا متولد شده باشد  یکیا ی

ه در دو صورت محقق کند کار خود به عنوان وطن انتخاب یه انسان با اختک ییجا یعنی

ند و قصد داشته باشد تا آخر عمر کخود انتخاب  یزندگ یرا برا ییشود: الف: جایم

ند و قصد رفتن از آنجا را نداشته کخود انتخاب  یزندگ یرا برا ییدر آنجا بماند. ب: جا

ه قصد داشته ک یسکن یبرادانند. بنارفاً او را اهل آنجا به عکباشد و آن قدر آنجا بماند 

گر برود آنجا وطن او ید یبماند و بعد به جا یدر محل یهر چند طوالن یباشد مدت

 و...... «شود.ینم

عانی این م ها از معنای وطن، بیانگر افکار قرون وسطایی است وبرداشت و یرهاتفساین 

گویند غلط است. این که مییکم،  بیست و ن بیستم واز وطن در زمان ما؛ یعنی قر

 یک شعار فریبنده است. چرا کامالً  (مجتهد حی)به اصطالح  مجتهد باید زنده باشد و

تمامی فتواهای فقها، حکایتگر همان معانی قرون دهم تا هجدهم هستند.  یباًتقرکه 

به  به این کشاده نظری درباره وطن سخن گفت و توانیماگر چنین نباشد، چطور 

را خود فقهای معظم قبول دارند؟ آیا به نظر این  داد؟ مگر این فتواها وااصطالح فت

یا قصد  با قصد توطن و توانندیمساکن ایران  هایستانیافغانمراجع جامع الشرایط، 

 زندگی مادام العمر در ایران، آن کشور مقدس را وطن خود گردانند؟؟؟
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س مراجع معظم، بتوانند با قصد مداران تقدچپر مکان دارد که طالب علوم دینی وآیا ا

توطن در قم مقدس یا نجف اشرف یا کربالی معلی و سایر بالد خوشنام اسالمی، با 

گزینند؟؟؟ اگر جواب منفی است؛ چرا فتواها قرون وسطایی را بر نیت وطن خود قصد و

زمان  ؟ مجتهدی که حتی درخوردیمهستند؟ زنده بودن مجتهد به چه دردی 

با مشاهده عینی  ایران و یخواندهکروفر نظام خود مقدس  وجمهوری اسالمی 

زنجیر کشیدن آنان به اتهام  ل وحتی به غ ایران و نظام با خارجیان ساکن در یرفتارها

 توانندیمرا عوض کنند چطور  فتوای خود توانندینمایران،  قصد توطن در سکونت و

به قول خودشان مطابق  مشاهده کنند ومعامالتی را  مدنی و سایر تغییرات اجتماعی و

 شرایط روز فتوا بدهند.

ملموس باید توجه کرد که فتواهای مراجع محترم تقلید  با عنایت به این شواهد زنده و

 بارهابا حقیقت دینی وشرایط زندگی فاصله بسیار داشته باشند. ازاین رو،  توانندیم

عقالیی  مجتهد مشور، کار دینی و سر سپردن به یک کورانه وام که، تقلید کورگفته

دینی خود  مسائلامکانات خود باید به  مقدورات و حد توان و کس باید درهر نیست و

از هر راهی که ممکن است  را محدود به فرمایش یک مجتهد نکند و خود توجه کند و

انحصاری را از قید  متفاوت، خود یهارسالهکردن از عالم محل یا خواندن  سؤال یحت

. ان کنمیمفرصت مناسب بیان و  رهاند. تفصیل سخن را در زمان خودمرجع خاص ب

 شا اهلل!

مفهوم هستند  علی هذا، واژه وطن، یا شهروندی یا تابعیت که همگی دارای یک معنا و

 لزوما باید مقررات قانونی رعایت شود. و شودینمبرای خارجیان، با قصد اقامت حاصل 

 که اسالم مرز ندارد، هم غلط است. این شعار معروف

تکالیف مسلمانان داخل یک  ناظر به وظایف و آیندیمپی  پس فتواهای فقهی که در 

به هیچ روی ناظر به وظایف  اتباع یک کشور هستند و کشور یا همان شهروندان و
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آور شدم که از فتواها برداشت اشتباه . این تذکر را یادباشندینممسلمانان خارجی 

 ود.نش

خودش  یر وطن اصلیه غک ییدر جا یشگیهرگاه انسان قصد ماندن هم - 800مساله 

 عبادی در حکم وطن اوست. مسائلولی در  شودیاست نداشته باشد وطن او حساب نم

داخل کشور خود، اعم از کشور اصلی یا کشور اکتسابی،  ه درک یسک - 801مساله 

ماند، یگر میو شش ماه در شهر د یشش ماه در شهر مثالًند، کیم یدر دو محل زندگ

رده باشد نیز کار یخود اخت یزندگ یشتر از دو محل را برایهر دو وطن اوست. و اگر ب

این  دری . حتکندیمعبادی کفایت  مسائلدر  و شودیماقامتگاه او محسوب  وطن و

رای اقامت طوالنی حکم، مسلمانان خارجی نیز همانند مسلمانان داخلی، در مکانی که ب

می توانند نماز را کامل بخوانند؛ ولی وطن آنان  برابراند و اندکردهمدت انتخاب 

 .شودینم

 (درباره افراد داخلی) ر شدکه ذک یر اصلیو وطن غ یر وطن اصلیدر غ - 802مساله 

در آنجا داشته  کیسته است چه ملکند نمازش شکگر اگر قصد اقامه نید یدر جاها

 ا نه.یا نداشته باشد و چه در آنجا شش ماه مانده باشد یباشد 

د نماز ینبا ردهکه وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کبرسد  ییاگر به جا - 803مساله 

 رده باشد.کار نیخود اخت یهم برا یگریرا تمام بخواند، اگر چه وطن د

داند یا میبماند،  یت سر هم در محله قصد دارد، ده روز پشک یمسافر - 804مساله 

 د نماز را تمام بخواند.یماند، در آن محل بایم یار ده روز در محلیه بدون اختک

ست قصد ماندن یبماند، الزم ن یخواهد ده روز در محلیه مک یمسافر - 805مساله 

تا  ند از اذان صبح روز اولکه قصد کن یازدهم را داشته باشد و همیا شب یشب اول 
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ن باشد یقصدش ا مثالًن اگر یو هم چن د نماز را تمام بخواندیغروب روز دهم بماند با

 د نماز را تمام بخواند.یازدهم بماند، بایه از ظهر روز اوّل تا ظهر روز ک

د نماز را یبا یبماند، در صورت یخواهد ده روز در محلیه مک یمسافر - 806مساله 

ده روز  مثالًجا بماند پس اگر بخواهد  یکروز را در ه بخواهد تمام ده کتمام بخواند 

سته بخواند؛ ولی اقامت دریک کد نماز را شیا درکابل وغزنی بماند، بایوفه کدر نجف و 

شهر بزرک به منزله اقامت در تمام محالت آن شهر است، اگر چه فاصله محالت زیاد 

 باشد.

بماند، اگر از اوّل قصد داشته  یخواهد ده روز در محلیه مک یمسافر - 807مساله 

 یخطه خواهد برودیه مک ییبه اطراف آنجا برود چنانچه جا ن ده روزیه در بکباشد 

ه رفتن به ک ین و مزارع و باغات اطراف آن باشد به مقداریا از بساتی سورِ بلدِ اقامت

 بخواند. د در تمام ده روز نماز را تمامیبا صدق اقامت در بلد نباشد با یآن جا مناف

ش از خواندن یبماند، چنانچه پ یند ده روز در محلکاگر مسافر قصد  - 808مساله 

 یا به جایه در آنجا بماند کا مردد شود یاز ماندن منصرف شود،  یعتکنماز چهار ر یک

از  یعتکنماز چهار ر یکسته بخواند و اگر بعد از خواندن کد نماز را شیگر برود، باید

 د نماز را تمام بخواند.یدر آنجا هست، با یا مردد شود، تا وقتیماندن منصرف شود، 

رد و بعد از یبماند، اگر روزه بگ یرده ده روز در محلکه قصد ک یمسافر - 809مساله 

خوانده باشد، تا  یعتکنماز چهار ر یکظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه 

خود را تمام بخواند و  ید نمازهایح است و بایش صحیهاهه در آنجا هست، روزک یوقت

د ید و باینما آن روزش را تمام یروزهنخوانده باشد، الزم نیست  یعتکاگر نماز چهار ر

 رد.یتواند روزه بگیبعد هم نم یسته بخواند و روزهاکخود را ش ینمازها
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بخواند، مشغول نماز شود و سته که نماز را شکن یت ایاگر مسافر به ن - 810مساله 

تمام  یعتکد نماز را چهار ریشتر بماند، بایا بیه ده روز کرد یم بگین نماز تصمیدر ب

 د.ینما

ن اولین نماز یبماند، اگر در ب ییرده ده روز در جاکه قصد ک یمسافر - 811مساله 

دو  د نماز رایعت سوم نشده، باکاز قصد خود برگردد، چنانچه مشغول ری عتکچهار ر

عت سوم کو اگر مشغول ر سته بخواندکخود را ش یه نمازهاید و بقیتمام نما یعتکر

سته بخواند اگر چه کد نماز را شیدر آنجا هست با ینمازش باطل است و تا وقت شده

 عت سوم شده باشد.کوع رکداخل در ر

 یکبماند اگر بعد از خواندن  ییرده ده روز در جاکه قصد ک یمسافر - 812مساله 

به محل  متر از چهار فرسخ است برود و برگرددکه ک ییبه جا بخواهد یعتکنماز چهار ر

 د نماز را تمام بخواند.یخود، با یاقامه

 یکبماند، اگر بعد از خواندن  ییرده ده روز در جاکه قصد ک یمسافر - 813مساله 

متر از هشت فرسخ است برود و ده روز که ک یگرید یبه جا بخواهد یعتکنماز چهار ر

خود را  یرده، نمازهاکه قصد ماندن ده روز ک یید در رفتن و در جایدر آنجا بماند، با

د موقع یشتر باشد بایا بیخواهد برود هشت فرسخ یه مک ییاگر جا یتمام بخواند. ول

رد، کروز سته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده کخود را ش یرفتن، نمازها

 نمازش را تمام بخواند.

بماند و در  یروز در محل یدن به هشت فرسخ سیاگر مسافر بعد از رس - 814مساله 

را شکسته بخواند، اما بعد  یشنمازهاروز در رفتن و ماندن مردد باشد، باید  یتمام س

 و شودیمدر آنجا بماند، اقامت قهری حاصل  یمکروز اگر چه مقدار  یاز گذشتن س

 د نماز را تمام بخواند.یشخص با

 متفرقه مسائل
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ه و آله یعلاهلل  یغمبر صلیتواند در مسجد الحرام و مسجد پیمسافر م - 815مساله  

ن مساجد یوفه نمازش را تمام بخواند. اگرچه آن محل، از ابتدا جزء اکو سلم و مسجد 

در حرم و رواق حضرت  تواندینمباشد. اما مسافر  ن مساجد اضافه شدهینبوده و بعد به ا

 طاهرین، نماز را تمام بخواند. ائمهه السالم یا سایر ید الشهداء علیس

سته بخواند، اگر فراموش کد نماز را شیداند مسافر است و بایه مک یسک - 816مساله 

م مسافر کز اگر حیطل است و نو به طور عادت تمام بخواند نمازش با ند و بدون توجهک

ه وقت داشته باشد، نمازش را دوباره ک یرده باشد در صورتکو سفر خود را فراموش 

 بخواند، ولی اگر وقت گذشته باشد نمازش صحیح است وقضا ندارد.

ات یاز خصوص یسته بخواند اگر بعضکد نماز را شیداند بایه مک یمسافر - 817مساله 

سته بخواند، چنانچه تمام کد شیبا یه در سفر هشت فرسخکاند ند مثالً آن را نداند، 

سته بخواند و اگر وقت گذشته کنماز را ش دیاست با یه وقت باقک یبخواند در صورت

 د.یالزم نیست قضا نما

ه مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت کند کاگر فراموش  - 818مساله 

آن نماز بر  ید، قضایایادش بیو اگر بعد از وقت  سته به جا آوردکد شید، بایایادش بی

 ست.یاو واجب ن

ش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یه نماز نخوانده، اگر پک یمسافر - 819مساله 

 یسکنماز را تمام بخواند و  دیآنجا بماند، باخواهد ده روز در یه مکبرسد  ییا به جای

نماز را  دیند، در سفر باکست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت یه مسافر نک

 سته بخواند.کش

ا عشا یا عصر یسته بخواند نماز ظهر کد نماز را شیه باک یاگر از مسافر - 820مساله 

آن را به  یبخواهد قضا ر سفریاگر چه در غد، یقضا نما یعتکد آن را دو ریقضا شود، با
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د چهار ین سه نماز قضا شود، بایاز ا یکیست یه مسافر نک یسکجا آورد. و اگر از 

 د.ید، اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نمایقضا نما یعتکر

 

 نماز قضا

آن را به  ید قضایخود را در وقت آن نخوانده با ه نماز واجبک یسک - 821مساله 

نماز نخوانده ی مست یواسطها به یجا آورد، اگر چه در تمام وقت نماز، خواب مانده 

 ا نفاس نخوانده، قضا ندارد.یض یه زن در حال حکرا  یاهیومی ینمازها یباشد، ول

 ید قضایه خوانده باطل بوده، باکرا  یاگر بعد از وقت نماز بفهمد نماز - 822مساله 

 آن را بخواند.

واجب  یند؛ ولکن یوتاهکد در خواندن آن یه نماز قضا دارد، باک یسک - 823مساله 

 ست فوراً آن را به جا آورد.ین

ست، در خود وقت، نماز ین نکش ممیمّم برایه وضو، غسل و تک یسک - 824مساله 

ل طهارت است یه قادر بر تحصک ید در وقتیاط واجب بایست و بنا بر احتیبر او واجب ن

ن شده باشد، کن رفتن تمیار سبب از بید، خصوصاً اگر خودش با اختیا قضا نمانماز ر

د نمازش یرد، بایانجام نماز صورت گ یبرا یافکن عمل بعد از گذشتن وقت یه اگر اکبل

 ند.کرا قضا 

ه نماز جمعه واجب است چنانچه آن را در وقتش انجام ک یبر شخص - 825مساله 

د قضاء یرد، باک کبخواند و چنانچه نماز ظهر را هم ترندهد، الزم است نماز ظهر را 

 نماز ظهر را به جا آورد.

 بخواند. یتواند نماز مستحبیه نماز قضا دارد مک یسک - 826مساله 
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ه ک یسک مثالًب خوانده شود یست به ترتیه الزم نیومی ینمازها یقضا - 827مساله 

ست اول نماز عصر و بعد از یالزم ن روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده، یک

 د.یآن نماز ظهر را قضا نما

ا یات را بخواند، یه مانند نماز آیومیر یچند نماز غ یاگر بخواهد قضا - 828مساله 

 هاآنست یه را بخواند، الزم نیومیر یه و چند نماز غیومینماز  یک یبخواهد قضا مثالً

 ب به جا آورد.یرا به ترت

نماز قضا بدهند. فلسفه وجودی نماز برای اصالح  توانندینم یتیم یبرا - 829مساله 

 مضافاًوتبیت شخص درایام زندگی است وپس از مرگ اصالح وتربیت او ممکن نیست. 

 آن که دلیل بر جواز قضا از طرف میت وجود ندارد.

انجام عبادات ی برا دچنان که در مساله پیش گفته شد، امکان ندار – 830مساله 

هیچ یک ازآیات قرآن  یا روزه بگیرند. در ه نماز بخوانندکنند کر یرا اج ، کسییتیم

در  صورت نگرفته است و یااشارهبر مشروعیت آن  یحت چنین دستوری داده نشده و

سنت رسول خدا نیز چنین مطلبی مذکور نشده است. تنها در روایات منصوب به امامان 

که آن روایات جعلی باشند؛  رسدیمنظر  شیعه چنین موضوعی مطرح شده؛ اما به

نماز قرض  چراکه درآن روایات بر لزوم قضا از طرف میت اشاره شده که چون روزه و

 است!!! ترالزمخداست؛ لذا پرداخت قرض خدا 

که امامان علیهم  کنمینمکیفیت استدالل جاهالنه است. من باور  محتوا و این لحن و

سایر  ؟ مگر روزه و نماز ودهدیمگر خدا به کسی قرض السالم جاهالنه حرف بزنند! م

یا مع  با وجه یمعاملهوستد هستند؟ یا یک نوع داد عبادات اسالمی یک نوع معامله و

؟ اگر باشندینمتکامل بندگان  تربیت و عبادات برای اصالح و مگر العوض هستند؟

یات انسان قابل تحقق تربیت تنها در ح هستند، تکامل یا اصالح و نبرای تکامل بندگا

تربیتی او ممکن نیست!  بعد از حیات که دیگر اصالح فرد یا تکامل اخالقی و است و
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این قرضی که در  پس چرا از طرف میت برای انجام عباداتش اجیر گرفته شود؟ و

روایت شیعی آمده چرا پرداخت شود؟ آیا با پرداخت این قرض، آن میت مرحوم آدم 

؟ دیگر خیانت گویدینم؟! دیگر دروغ کندینمدیگر کسی را اذیت  و شودیمراهی هسر ب

 ؟؟؟؟کندینمجنایت  و

لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الکتاب ومیزان ): شودیمتا جایی که از متن قرآن استفاده 

لیقوم الناس بالقسط.( فلسفه وجودی دین پدید آوردن عدالت، مروت، انصاف، قانع 

تجاوز نکردن به حقوق دیگران است. یعنی هدف از دین پدیدار  د وبودن به حق خو

سالم هر انسانی بدور از  این جامعه در جامعه سالم است؛ تا ساختن جامعه انسانی و

معنوی خود ادامه دهد. همان چیزی که امامان  تجاوز دیگران به رشد مادی و تعدی و

تربیتی  کلی کار کرد اخالقی و . یعنی کار کرد دین به طورخواستندیمپیامبران  و

سازی است. بدیهی است انسان سازی ها، اسالم مکتب انسانخوانبه قول روضه  است و

نماز در شخص  ممات او. ازاین رو، فلسفه روزه و در حیات انسان ممکن است نه در

فایده است. اگر فایده داشت در است. دیگر اجیر گرفتن برای او بیمیت باطل شده 

اما  .گشتیماقل در سنت پیامبر به طور جدی مطرح یا حد و شدیمکریم بیان قرآن 

نمازش را انجام دهد بدین معناست که  زمان حیاتش باید قضای روزه و کسی که در

 مکلف نباید شانه از زیر بار تکلیف خالی کند. بدیهی است که این امر بر انظباط و

 .کندیمدر نهایت به تربیت اخالقی او کمک  قانون مداری او و پایبندی و

 مثالً داند یآنها را نم یشمارهه چند نماز از او قضا شده و ک یسک - 831مساله 

ن یچنو هم است یافکمتر را بخواند کا پنج تا، چنانچه مقدار یداند چهار تا بوده ینم

 ند.کیت میفاکبخواند  متر راکرده اگر مقدار کدانسته و فراموش یآنها را م یشمارهاگر 

 قبل تواندیم دارد شیپ یروزها ای روز نیهم از قضا نماز هک یسک - 832مساله 

 جلو را قضا نماز ستین الزم و بخواند را ییادا نماز شده قضا هک ینماز خواندن از

 ندازد.یب
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داند نماز ظهر ینخوانده و نم یعتکنماز چهار ر یکداند یه مک یسک - 833مساله 

ه ک ینماز یت قضایبخواند به ن یعتکنماز چهار ر یکا عشاء، اگر یا عصر است یاست 

 است. یافکنخوانده، 

خود عاجز باشد،  یتا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاها - 834مساله 

 مرگ. هیچکس، در د. همچنان است بعد ازیاو را قضا نما یتواند نمازهاینم یگرید

هیچ زمانی قادر نیست عبادات دیگری را انجام دهد. عبادات هم تکلیف فردی است 

 با اجاره پدید آورد. توانینموهم نتایج فردی دارد. روح معنویت یا خدا خواهی را 

ا یشود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد ینماز قضا را با جماعت م - 835مساله 

صبح را با نماز ظهر  یاگر نماز قضا مثالً  از را بخوانندنم یکست هر دو یقضا؛ و الزم ن

 ال ندارد.کا عصر امام بخواند اشی

 یاورده باشد، چنانچه از رویخود را به جا ن یروزهاگر پدر نماز و  - 836مساله 

ه بعد از کند، بر پسر بزرگتر واجب نیست کتوانسته قضا یرده و مکن کتر ینافرمان

ال تزر وازرة  –تجزی نفس عن نفس شیءآ یرد. الر بگیاو اج یا برایمرگش به جا آورد، 

 وزر اخری.

اورده یخود را به جا ن یروزهاگر پدر و مادر نماز و »: انددادهبرخی فتوا  – 837مساله 

ه بعد از مرگ کنند، بر پسر بزرگتر واجب است کاند قضا توانستهیباشند و چنانچه م

اند، اگر چه ه در سفر نگرفتهک یاز روزهیرد و نیر بگیاج هاآن یا برایبه جا آورد،  هاآن

 یا براید، یه پسر بزرگتر قضا نماکاط واجب آن است ینند، احتکاند قضا توانستهینم

 ان و تمرّد به جایطغ یه پدر و مادر از روک یانماز و روزه یرد و قضایر بگیاج هاآن

پدر ثابت است و نسبت به  یکم دربارهن حیست. ایاند بر پسر بزرگتر واجب ناوردهین

جانب، نه قضای روزه اما به نظر این« ه مراعات شود.کاط واجب آن است یز احتیمادر ن

یک از فرزندان آنان واجب نیست. البته نماز مادر، بر هیچ نه قضای روزه و نماز پدر و و
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مادر انسان  آمرزش برای میت، بخصوص اگر پدر و طلب رحمت و نذورات و و یراتخ

مستحب است؛ ولی انجام عبادات آنان بر بازماندگان واجب  یحت باشد، مشروع است و

 نیست.

 

 نماز جماعت

ه را به جماعت یومی یواجب خصوصاً نمازها یمستحب است نمازها - 838مساله 

ه ک یسکمسجد و  ییههمسا یا، خصوصاً برابخوانند و در نماز صبح و مغرب و عش

ات معتبره وارد است یشتر سفارش شده است. در روایشنود بیاذان مسجد را م یصدا

 است. یست و پنج درجه افضل از نماز فرادیه نماز با جماعت بک

ه نماز را به جماعت بخواند و نماز کند کمستحب است انسان صبر  - 839مساله 

ز نماز یتنها خوانده شود بهتر است. و ن یعنی یه فرادکاز نماز اول وقت  جماعت

 باشد.یه آن را طول بدهند بهتر مک یه مختصر بخوانند از نماز فرادکرا  یجماعت

 یه نمازش را فرادک یسکشود، مستحب است یه جماعت برپا مک یوقت - 840مساله 

 خوانده دوباره با جماعت بخواند.

بار نماز خود را با جماعت خوانده  یکه ک« امام جماعت»ز است یجا - 841مساله 

 یکن یال دارد، بنا بر اکش از دو بار اشیدوباره بخواند، اما ب یگریآن را با جماعت د

 بخواند.رده و نماز را دوباره کجماعت  یاقامهتواند در دو مسجد یامام جماعت م

ه نماز را به جماعت بخواند، کند کا مادر به فرزند خود امر یاگر پدر  - 842مساله 

 د نماز را به جماعت بخواند.یاط واجب بایچون اطاعت پدر و مادر واجب است بنا بر احت
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ه السالم با جماعت یبت امام علید فطر و قربان در زمان غیخواندن نماز ع - 843مساله 

شود به جماعت خواند، مگر نماز استسقاء ینم را یمستحب ینمازها یجایز است؛ ول

 خوانند.یآمدن باران م یه براک

ه یومی یدام از نمازهاکخواند، هر یه میومیه امام جماعت نماز ک یموقع - 844مساله 

 رد.کشود به او اقتدا یرا م

شود به او یخواند میخود را م ییومیهنماز  یاگر امام جماعت قضا - 845مساله 

 به او اقتدا نمود. توانینم ند،کیقضا م اًیاطاگر نمازش را احت یرد؛ ولکاقتدا 
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 ماعتجشرایط نماز 

ان امام و یت شود: اوّل نبودن حائل؛ مید رعایز بایدر جماعت چند چ - 846مساله 

دن است یمانع د هک یزید چیگر بایدیکن نسبت به یان مأمومین میمأموم و هم چن

ان او و یال دارد امّا اگر مأموم زن باشد، حائل مکز اشین یاشهیه حائل شکنباشد، بل

رده باشد کپشت سر او اقتدا ن یسکو  اگر امام در محراب باشد ندارد. یمردان مانع

نند یبیوار محراب، امام را نمید یواسطهاند و به ستادهیه دو طرف محراب اک یسانک

ردن کرده باشد، اقتدا کهم پشت سر امام اقتدا  یسک ه اگرکنند، بلکتوانند اقتدا ینم

نندباطل یبیوار محراب امام را نمید یواسطهو به  اندستادهیه دو طرف او اک یسانک

 است.

اند، ستادهیه دو طرف صف اک یسانکصف اول،  یدراز یواسطهاگر به  - 847مساله 

گر، ید یهاصفاز  یکی یدراز یواسطهز اگر به ینند. و نکتوانند اقتدا ینند میامام را نب

 ند.یتوانند اقتدا نمایم نندیخود را نب یاند صف جلوستادهیه دو طرف آن اک یسانک

ه مقابل درب، پشت ک یسکجماعت تا درب مسجد برسد،  یاگر صفها - 848مساله 

نند کیه پشت سر او اقتدا مک یسانکز نماز یو ن ح استیستاده نمازش صحیصف ا

اند و به او اتّصال دارند ستادهیه دو طرف او اک یسانکن نماز یباشد و هم چنیح میصح

 نند.یح است، اگر چه صف جلو را نبیصح

ه پشت ک یسکنماز گزار باید از جلو به صفوف جماعت متصل باشد.  - 849مساله 

گر به امام متصل نباشد، یمأموم د یواسطها چپ به یستاده، اگر از طرف راست یستون ا

 یک یاز صف جلو حت یه اگر از دو طرف هم متصل باشد ولکبل ندکتواند اقتدا ینم

 ست.یح نیند جماعت او صحینفر را هم نب
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ان امام کاگر م یمأموم بلندتر نباشد ول ید از جایستادن امام بایا یجا - 850مساله 

ب باشد و امام در ین سراشیز اگر زمیو ن ال نداردکاش بلندتر باشد یمک یلیمقدار خ

 ندارد. یاد نباشد، مانعیآن ز یبیه سراشک یستد، در صورتیه بلندتر است باک یطرف

به مقدار  یه بلندک یامام باشد در صورت یمأموم بلندتر از جا یاگر جا - 851مساله 

ستد یه امام در صحن مسجد و مأموم در پشت بام باکم باشد مثل آن یمتعارف زمان قد

وامام در کنار کعبه  شودیمال ندارد. مانند جماعتی که در مسجد الحرام برپا کاش

 یدر جای دیگر به قدر اگر یدر پشت بام مسجد باشد؛ ول تواندیمقراردارد وماموم 

 ست.یح نیت صحاند، نماز جماعردهکند اجتماع یه نگوکبلند باشد 

ه واسطه اتصال ک یگرین مأموم و مأموم دیا بین مأموم و امام یاگر ب - 852مساله 

متر است  یکه حدود کمتر از مقدار جسد انسان در حال سجده کمأموم با امام است 

ح ین مقدار فاصله شود، جماعتش صحیش از ایاگر ب یندارد، ول یفاصله گردد، مانع

 ست.ین

ه ک یشود در صورتید و وارد نماز میگویر میبکه امام تک یهنگام - 853مساله 

ند و وارد نماز شوند و یر بگویبکتوانند تینماز باشند، همه م یآمادهجلوتر  یهاصف

دن، بر یشکه انتظار کجلو وارد نماز شوند بل یهاصفشند، تا کست انتظار بیالزم ن

 اط است.یخالف احت

بداند امام وضو ندارد، اگر چه  مثالًهر گاه بداند نماز امام باطل است  - 854مساله 

 ند.کتواند به او اقتدا یخود امام ملتفت نباشد، نم

ا به یافر بوده، کا یه امام عادل نبوده کاگر مأموم بعد از نماز بفهمد  - 855مساله 

 است.ح یوضو نماز خوانده، نمازش صحیب مثالً  نمازش باطل بوده یجهت

 ند.ک یت فرادیتواند نین نماز جماعت میانسان در ب - 856مساله 



           (کتاب صالت )نماز233      

 

 یت فرادیامام ن یسورهبعد از حمد و  یعذر یواسطهاگر مأموم به  - 857مساله 

ت یش از تمام شدن حمد و سوره نیاگر پ یست حمد و سوره را بخواند، ولیند الزم نک

 نخوانده بخواند.ه امام کرا  ید مقدارید، باینما یفراد

د یاط واجب نباید، بنا بر احتینما یت فرادین نماز جماعت نیاگر در ب - 858مساله 

م یا نه و بعد تصمیند ک یت فرادیه نکمردد شود  اگر یند ولکت جماعت یدوباره ن

 ح است.یند، نمازش صحکرد نماز را با جماعت تمام یبگ

وع امام برسد، اگر کند و به رکاقتدا وع است که امام در رک یاگر موقع - 859مساله 

عت حساب کر یکح است و یر امام تمام شده باشد، نمازش به طور جماعت صحکچه ذ

 یوع امام نرسد نمازش به طور فرادکوع خم شود و به رکشود. اما اگر به مقدار ریم

 د.ید آن را تمام نمایباشد و بایح میصح

 یاندازهه به کش از آن یند و پکوع است اقتدا که امام در رک یاگر موقع - 860مساله 

ند تا امام کا صبر یند ک یت فرادیتواند نیوع بردارد، مکوع خم شود، امام سر از رکر

اگر برخاستن  یند. ولکعت اول نماز خود حساب کو آن را ر زدیعت بعد برخکر یبرا

ت ید نیخواند، باین شخص نماز جماعت میند ایه نگوکشد کطول ب یامام به قدر

 د.ینما یفراد

ال کستد اشیاو هم با یستد و اگر مساوید جلوتر از امام بایمأموم نبا - 861مساله 

چه قد او بلندتر از امام یستد، اگرتر از امام باعقب یمکد یاط واجب بایدارد و به احت

 وع و سجود سرش جلوتر از امام باشد.که در رکباشد 

ه پشت آن کن مأموم و امام پرده و مانند آن ید بیاعت بادر نماز جم - 862مساله 

ه انسان به ک یگرین انسان و مأموم دین است بیو هم چن شود فاصله نباشدیده نمید

ن یاگر امام مرد و مأموم زن باشد چنانچه بی او به امام متصل شده است، ول یواسطه
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او به امام  یواسطهه مرد است و زن به ک یگرین آن زن و مأموم دیا بیآن زن و امام 

 ال ندارد.کمتّصل شده است پرده و مانند آن باشد اش

ن یب یستادن امام به قدر گشادیا یمأموم و جا یسجده ین جایاگر ب - 863مساله 

 ین انسان و مأمومیز اگر بیال ندارد و نکدو قدم، یعنی کمتر از یک متر فاصله باشد اش

ن مقدار فاصله یاو به امام متصل است به هم ییلهوسو انسان به  ستادهیاو ا یه جلوک

 ال ندارد؛ ولی فاصله بیشتر صحیح نیست.کباشد نمازش اش

 یواسطهه مأموم به ک یسکن مأموم و یا بین مأموم و امام یاگر در نماز، ب - 864مساله 

دا یمتر فاصله پ از یک تریشبقدم بزرگ، یعنی  یکشتر از یاو به امام متصل است ب

 .شودیمح است؛ اما جماعت بودنش منتفی یشود و صحیم یشود نمازش فراد

اط یخواند و احتیند، قنوت و تشهد را با امام مکعت دوم اقتدا کاگر در ر - 865مساله 

ن بگذارد و زانوها یپا را به زم یینهسانگشتان دست و  ه موقع خواندن تشهدکآن است 

 یزد و حمد و سوره را بخواند و اگر براید بعد از تشهد با امام برخیند و باکرا بلند 

وع خود را به امام کقنوت هم الزم نیست و در ر ند وکسوره وقت ندارد، حمد را تمام 

 ح است.یند و نمازش صحک یت فرادیا نیبرساند، 

ند، کاست اقتدا  یعتکدوّم نماز چهار رعت که امام در رک یاگر موقع - 866مساله 

ند و تشهد یعت سوّم امام است بعد از دو سجده بنشکه رکعت دوّم نمازش کد در ریبا

حات وقت یگفتن سه مرتبه تسب یزد و چنانچه برایرا به مقدار واجب بخواند و برخ

 ا سجده خود را به امام برساند.یوع کد و در ریمرتبه بگو یکندارد، 

د حمد و سوره را بخواند یند، باکامام اقتدا  ا چهارمیعت سوم کاگر در ر - 867مساله 

ا سجده خود را به امام یوع کند و در رکد حمد را تمام یسوره وقت ندارد، با یو اگر برا

 برساند.
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تواند یعت است مکدام رکه در کستاده باشد و مأموم نداند یاگر امام ا - 868مساله 

در رکوع امام را همراهی کند، یک  سوره را بخواند و الزم نیست حمد و ند وکاقتدا 

 نمازش صحیح است. و شودیمرکعت حساب 

 ا دوم است حمد و سوره نخواندیعت اول که امام در رکن یال ایاگر به خ - 869مساله 

اگر  یح است. ولیا چهارم بوده نمازش صحیعت سوم که در رکوع بفهمد کو بعد از ر

د حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد، فقط حمد را بخواند یوع بفهمد، باکش از ریپ

 ا سجده خود را به امام برساند.یوع کو در ر

عت آخر را کامام تشهد ر یعت از امام عقب مانده وقتکر یکه ک یسک - 870مساله 

پا را به  یینهسا انگشتان دست و یو  ندکزد و نماز را تمام یتواند برخیخواند، میم

د و بعد یند تا امام سالم نماز را بگوکدارد و صبر ن بگذارد و زانوها را بلند نگهیزم

 زد.یبرخ

 شرایط امام جماعت

زاده باشد و نماز را به طور د بالغ و عاقل و عادل و حاللیامام جماعت با - 871مساله 

اسالمی که  یکشورهارط نیست؛ ولی در ح بخواند. درامام جماعت، مرد بودن شیصح

ومحدودیت های جنسیتی هستند؛ بهتر است در  هایتحساساز لحاظ اجتماعی دارای 

صورتی که نمازگزاران مرد باشند، امام جماعت هم مرد باشد. عدالت در امام جماعت 

آن حُسن ظاهر  ینشانهند و ک که واجبات را انجام دهد و محرمات را ترکن است یا

 است.

ا یه نشسته ک یسکبه  تواندیخواند، نمیستاده نماز میه اک یسک - 872مساله 

 یسکتواند به یخواند نمیه نشسته نماز مک یسک ند. وکخواند اقتدا یده نماز میخواب

 د.یخواند اقتدا نمایده نماز میه خوابک
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نماز  یارهیجب یا با وضویمم یبا ت یعذر یواسطهاگر امام جماعت به  - 873مساله 

با لباس نجس نماز  یعذر یواسطهاگر به  یرد؛ ولکشود به او اقتدا یبخواند، م

 خواند، بهتر است به او اقتدا نکند.یم

 احکام جماعت

دانستن  ید. ولین نماید امام را معیند، باکیت مین مأمومه ک یموقع - 874مساله 

 ح است.ینم به امام حاضر، نمازش صحکیند اقتدا مکت یاگر ن مثالًست، یاسم او الزم ن

 یز نماز را خودش بخواند، ولیر از حمد و سوره همه چید غیمأموم با - 875مساله 

 د حمد و سوره را بخواند.یا چهارم امام باشد، بایعت سوم کا دوم او ریعت اول کاگر ر

حمد  یعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداکمأموم در راگر  - 876مساله 

حمد و سوره را نخواند  دیص ندهد، بایلمات را تشخکامام را بشنود، اگر چه  یسورهو 

 سوره را بخواند. امام را نشنود، بهتر است به نحو آهسته حمد و یو اگر صدا

عصر حمد و سوره نخواند و دوم نماز ظهر و  عت اولکد در ریمأموم با - 877مساله 

 د.یر بگوکآن ذ یو مستحب است به جا

اط واجب یه احتکبل دیش از امام بگویرة االحرام را پیبکد تیمأموم نبا - 878مساله 

 گر مانعی ندارد.ید یرهاکد؛ ولی در ذیر نگویبکر امام تمام نشده تیبکه تا تکآن است 

 ح است.یسالم دهد نمازش صحش از امام عمداً هم یاگر مأموم پ - 879مساله 

ش از یگر نماز را پید یزهایرة االحرام و سالم، چیبکر از تیاگر مأموم غ - 880مساله 

اط ید، احتیگویا بداند امام چه وقت میرا بشنود،  هاآناگر  یال ندارد. ولکد اشیامام بگو

 د.یش از امام نگویه پکمستحب آن است 
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گر آن، ید یارهاکشود، یچه در نماز خوانده م ر از آنید غیمأموم با - 881مساله 

ش از امام یبعد از امام به جا آورد. و اگر عمداً پ یمکا یوع و سجود را با امام کمانند ر

 ح است.یانجام دهد نمازش صح بعد از امام یا مدتی

ستد تا ید بایوع بردارد، باکزودتر از امام سر از ر سهواًیا  اگر مأموم عمداً - 882مساله 

وع برگردد، نمازش باطل کوع بردارد و اگر به قصد متابعت، دوباره به رکامام سر از ر

زودتر از امام سر از سجده بردارد، نباید برگردد؛  مأموماست. همچنان در سجده هرگاه 

 بلکه بنشیند تا امام به اوبرسد

 یعتکا در ریند، ه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواک یعتکاگر امام در ر - 883مساله 

د قنوت و تشهد را بخواند یه تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباک

د صبر یه باکستد بلیستادن امام بایش از ایا پیوع رود، کش از امام به ریتواند پینم یول

 نماز را با او بخواند. ییهبقتا قنوت و تشهد امام تمام شود و  ندک

ت اقتدا داشته باشد و یه مأموم نکاست  یافکدر تحقق جماعت، فقط  - 884مساله 

شود ین محقق میت او، جماعت از طرفیست. و بدون نیامام، معتبر ن یت امامت براین

است؛ ولی بهتر است که امام هم نیت  ی، جارکل متابعت و شیام آن، از قبکو اح

 امامت نماید.
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 که درنماز جماعت مستحب هستند یزهاییچ

ستد و اگر یمرد باشد، مستحب است طرف راست امام با یک مأموماگر  - 885مساله 

اش سجده یه جاکستد یبا یزن باشد مستحب است در طرف راست امام طور یک

مرد و چند زن باشند  یکا یزن  یکمرد و  یکو اگر  ا قدم امام باشدیزانو  یمساو

ا یستند و اگر چند مرد یپشت سر امام با یمستحب است مرد طرف راست امام و باق

ستند و اگر چند مرد و چند زن باشند یچند زن باشند مستحب است پشت سر امام با

 ستند.یپشت مردها با هازنمستحب است مردها عقب امام و 

در  یمال و تقوکستد و اهل علم و یمستحب است امام در وسط صف با - 886مساله 

 یکه در ک یسانکن یو ب جماعت منظم باشد یستند. مستحب است صفهایصف اول با

گر باشد. مستحب است بعد از یدیکف یآنان رد یشانهاند فاصله نباشد و ستادهیصف ا

 زند.ین برخیمأموم« قَدْ قَامَتِ الصَّالةُ » گفتن

تر است فیگران ضعیه از دکرا  یمستحب است امام جماعت حال مأموم - 887اله مس

وع کز مستحب است قنوت و ریف به او برسند و نیند تا افراد ضعکو عجله ن ندکت یرعا

 لند.یاند ماردهکه به او اقتدا ک یسانک یهمهو سجود را طول ندهد، مگر بداند 

ه بلند ک ییرهاکمستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذ - 888مساله 

ش از اندازه ید بیبا یگران بشنوند ولیه دکند کبلند  یخود را به قدر یخواند صدایم

 ند.کصدا را بلند ن

ند کخواهد اقتدا یده و میتازه رس یسکوع بفهمد کاگر امام در ر - 889مساله 

س کزد، اگر چه بفهمد یشه طول بدهد و بعد برخیوع را دو برابر همکمستحب است ر

 اقتدا وارد شده است. یهم برا یگرید

 مکروهات نماز جماعت



           (کتاب صالت )نماز239      

 

 یهاصفاول. اگر در  از موارد زیر پرهیز شود: بهتر است در نماز جماعت – 890مساله 

ه کد ینگو ینماز را طور یرهاکمأموم ذ ستد. دوم.یجماعت جا باشد، نمازگزار تنها نا

 یسانک یخواند، برایسته مکه نماز ظهر و عصر و عشا را شک یمسافر امام بشنود. سوم.

ه مسافر است، به شخص حاضر اقتدا ک یسکن یچنکند. همستند، امامت نیه مسافر نک

 ند.کن

 

 نماز آیات

 زیچهار چ یواسطهه دستور آن بعداً گفته خواهد شد به کات ینماز آ - 891مساله 

 هاآناز  یمکد. دوم: گرفتن ماه، اگر چه مقدار یشود: اول: گرفتن خورشیواجب م

هم نترسد. چهارم: رعد  یسکهم از آن نترسد. سوم: زلزله، اگر چه  یسکگرفته شود و 

 ر مردم شوند.شتیه باعث ترس بک یو برق و بادها وطوفان های شدید در صورت

 یکیشتر از یواجب است ب هاآن یات برایه نماز آک ییزهایاگر از چ - 892مساله 

د یاگر خورش مثالً  ات بخواند،ینماز آ یک هاآناز  یکهر  ید برایفتد، انسان بایاتفاق ب

 ات بخواند.ید دو نماز آیرد و زلزله هم بشود، بایبگ

 یک یبرا هاآن یهمهات بر او واجب است، اگر یه چند نماز آک یسک - 893مساله 

را نخوانده  هاآند گرفته و نماز یسه مرتبه خورش مثالًز بر او واجب شده باشد، یچ

آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله  یبرا مثالً ز باشد یچند چ یاست، ویا حتا برا

ن یست معیخواند، الزم نیرا م هاآن یه قضاک یبر او واجب شده باشد موقع یینمازها

رعد و برق  ین است اگر چند نماز برایو هم چن باشد هاآن یدفعهدام ک یه براکند ک

 بر او واجب شده باشد. هاینااه و سرخ و مانند یس یو بادها
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اتفاق  یدر هر شهر واجب است، هاآن یات برایه نماز آک ییزهایچ - 894مساله 

گر واجب ید یات بخوانند و بر مردم جاهاید نماز آیفتد، فقط مردم همان شهر بایب

حساب شود،  یکیه با آن شهر کباشد  یکنزد یبه قدر هاآنان کاگر م یست، ولین

 هم واجب است. هاآنات بر ینماز آ

د نماز یند انسان باکیا ماه شروع به گرفتن مید یه خورشک یاز وقت - 895مساله 

 باز شود ادامه دارد. کامالً مانی که ات را بخواند؛ ولی وقت نماز تا زیآ

ه خورشید یا ماه کندازد یر بیتأخ یات را به قدریاگر خواندن نماز آ - 896مساله 

به نیت ادا یا به قصد  تواندیمباز شود؛ ولی عرفا نماز همان حادثه محسوب شود.  کامالً

ما فی الذمه بخواند. دراین صورت نباید نیت قضا کند. در قرآن کریم وقتی خاصی برای 

نماز آیات مقرر نشده است. ازاین رو، نماز آیات ادا وقضا ندارد وتنها وظیفه مکلف 

 خواندن نماز آیات است چه در زمان حادثه ویا بعد ازآن.

 دیافتد، انسان بایاتفاق م هایناو رعد و برق و مانند ه زلزله ک یموقع - 897مساله 

و تا آخر عمر بر او واجب است و  ردهکت یو اگر نخواند معص ات را بخواندیفوراً نماز آ

 هر وقت بخواند ادا است.

د یه تمام آن گرفته بوده، باکا ماه بفهمد یباز شدن آفتاب  اگر بعد از - 898مساله 

 ست.یاز آن گرفته بوده قضا بر او واجب ن یاگر بفهمد مقدار یلات را بخواند. وینماز آ

ا ماه گرفته است چنانچه انسان ید یه خورشکند یبگو یااگر عدّه - 899مساله 

اند، در ات نخواند و بعد معلوم شود راست گفتهیند و نماز آکدا نین پیقیآنان  یازگفته

ات را بخواند؛ ولی اگر قسمتی ینماز آد یا ماه گرفته باشد باید یه تمام خورشک یصورت

 ازآن ها گرفته باشد، خواندن نماز آیات الزم نیست.
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وقت گرفتن  یعلم یقاعده یه از روک یسانک یگفتهاگر انسان به  - 900 مساله

اط یا ماه گرفته، بنا بر احتید یه خورشکند کدا ینان پیدانند، اطمید و ماه را میخورش

رد و یگیا ماه مید یند فالن وقت خورشیز اگر بگویرا بخواند و نات ید نماز آیبا واجب

اط یند، بنا بر احتکدا ینان پیآنان اطم یگفتهشد و انسان به کیفالن مقدار طول م

 د.ید به حرف آنان عمل نمایبا واجب

در وجوب نماز آیات مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم آیت وحس  – 901مساله 

معنوی آثار آن، مانند اضطراب شخصی یا نوعی شرط است. اگر آیتی اتفاق افتاده باشد؛ 

 همنشینان آن شخص هم ندیده باشند و یا دوستان و ولی انسان آن را ندیده باشد و

باشد به نحوی که هیچ حسی بر  یا اقوال متفرقه مردم شنیده هارسانهتنها از اخبار 

 شخص ایجاد نکند، نماز آیات واجب نیست.

ات هم بر انسان واجب شود، چنانچه یه، نماز آیومیاگر در وقت نماز  - 902مساله 

از آن  یکیال ندارد. و اگر وقت کدام را اول بخواند اشکهر دو نماز وقت دارد، هر  یبرا

ه یومید اول نماز یاگر وقت هر دو تنگ باشد، با اول آن را بخواند و دیدو تنگ باشد، با

 را بخواند.

ات تنگ است، چنانچه یه وقت نماز آکه بفهمد یومین نماز یاگر در ب - 903مساله 

ات را بخواند. و اگر یند بعد نماز آکد آن را تمام یه هم تنگ باشد، بایومیوقت نماز 

ه را به یومیات، بعد نماز یاول نماز آند و کآن را بش دیه تنگ نباشد، بایومیوقت نماز 

جا آورد. اما اقوی این است که نماز آیات وقت معینی ندارد وبهتر است که درزمان 

 حادثه خوانده شود واگر نشد هر زمان که خوانده شود درست است.

ه ک یو تا آخر مدت ردیا ماه بگیا نفاس زن، آفتاب یض یاگر در حال ح - 904مساله 

 ستیات بر او واجب نیا نفاس باشد نماز آیض یشوند در حال حیه باز ما ماید یخورش

 و قضا هم ندارد.
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 دستور نماز آیات

وع دارد و دستور آن کعت پنج رکعت است و در هر رکات دو رینماز آ - 905مساله 

تمام بخواند و به  یسوره یکحمد و  یکد و یر بگویبکت، تیانسان بعد از ن هکاست 

وع رود کسوره بخواند، باز به ر یکحمد و  یکوع بردارد، دوباره کوع رود و سر از رکر

عت دوم کزد و رید و برخیوع پنجم دو سجده نماکتا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ر

 عت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سالم هد.کرا هم مثل ر

ر و خواندن حمد، یبکت و تیبعد از ن ن است انسانکممات یدر نماز آ - 906مساله 

وع کاز آن را بخواند و به ر شتریا بیه یآ یکند و کسوره را پنج قسمت  یک یهاهیآ

ه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و کن یو سر بردارد و بدون ا رود

به قصد  مثالًد، ینماوع پنجم سوره را تمام کش از رین طور تا پیرود و هم رکوعبه 

ستد یوع رود، بعد باکو به ر دیبگو« مِیالرَّحْمنِ الرَّحِاهلل بِسْمِ »، «احداهلل قُل هو » یسوره

اهلل »د یستد و بگویوع باکوع رود و بعد از رکدوباره به ر« أَحَدٌاهلل قُلْ هُوَ »د یو بگو

وع باز هم کو برود به ر« ولَدْیلِدْ وَ لَمْ یلَمْ »د یستد و بگویوع رود و باکباز به ر« الصَّمَدُ

وع پنجم رود و بعد از کو بعد از آن به ر «فُواً أَحَدٌکنْ لَهُ یکوَ لَمْ »د یسر بردارد و بگو

عت اول به جا آورد و بعد از کعت دوم را هم مثل رکند و رکسر برداشتن، دو سجده 

 د.دوم تشهد بخواند و نماز را سالم ده یسجده

ات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در یعت از نماز آکر یکاگر در  - 907مساله 

 ندارد. یمانع ندکحمد بخواند و سوره را پنج قسمت  یکگر یعت دکر

ات هم یه واجب و مستحب است در نماز آیومیه در نماز ک ییزهایچ - 908مساله 

اذان و اقامه سه  یاست به جاات مستحب یدر نماز آ یباشد ولیواجب و مستحب م

 «.الصالة»ند ید ثواب، بگویمرتبه به قصد ام
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« لِمَنْ حَمِدَهاهلل سَمِعَ »د: یوع پنجم و دهم بگوکمستحب است بعد از ر - 909مساله 

وع پنجم و دهم، گفتن کبعد از ر ید ولیر بگویبکوع و بعد از آن تکش از هر ریز پیو ن

 ست.یر مستحب نیبکت

 ییرش به جاکعت خوانده و فکه چند رکند ک کات شیاگر در نماز آ - 910مساله 

 نرسد نماز باطل است.

عت کوع اول رکا در ریعت اول است کوع آخر رکه در رکند ک کاگر ش - 911مساله 

وع که چهار رکند ک کش مثالً اگر ینرسد، نماز باطل است. ول ییرش به جاکدوم و ف

 که شکرا  یوعکد ریرفتن به سجده خم نشده، با یچنانچه براوع، کا پنج ریرده ک

 کد به شیرفتن به سجده خم شده، با یا نه، به جا آورد. و اگر برایدارد به جا آورده 

 ند.کخود اعتنا ن

ا یم کا اشتباهاً یه اگر عمداً کن است کات رینماز آ یهاوعکاز ر یکهر  - 912مساله 

 اد شود نماز باطل است.یز

 

 قربان نماز عید فطر و

د فطر و قربان مستحب است. مشهور فقهای شیعه رضوان اهلل ینماز ع - 913مساله 

واجب است! ولی این فتوا  (ع)که نماز عید، در زمان حضور امام  انددادهعلیهم فتوا 

 هیچ دلیلی براثبات این امر وجود ندارد. بلکه اقوی این است که و باشدیمناصحیح 

 ندارد. (اثباتا ربطی به زمان حضور امام )ع قربان، نفیا و عید فطر و ینمازها

مسلمان  یهافرقهاز  یافرقهاین که چنین فتوایی درکتب فقهی هیچ  صرف نظر از

. مکتب تشیع اثنی عشری نیز در طول تاریخ خود، زمان حضور نداشته شودینمیافت 

یا تاریخ مسلمانان  تاریخ اسالم را واین ادعا، یک لقلقه زبانی بیش نیست. اگر  است و
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زمان حضور  توانیم (ع)در زمان حکومت امام علی  را ورق بزنیم، تنها حدود پنج سال

 مسائلرویه خاصی در  خونریزی گذشت و را یافت. ان هم زمان حضوری که با جنگ و

آن هیچ زمان حضوری که نماز عید با امامت یکی از  فقهی پدیدار نساخت. بعد از

جامعه مسمانان آن زمان وآن مکان احساس کرده  امامان شیعه برگزار شده باشد و

تاریخ مسلمانان مذکور نشده است.  باشند که امروز خواندن نماز عید واجب است؛ در

 وجود خارجی نداشته است؟ مطلقاًکه  زنیمیمپس چگونه دم از زمان حضوری 

چنین واجبی محقق نشد، حاال که بیش  زنده بودند (ع)در زمانی که امامان اهل بیت  

 محقق شود و تواندیمو چهار صد سال از وفات امامان گذشته است چگونه  از یکهزار

چرا سایر فرق اسالمی از وجود  چرا چنین احکام متفا وتی وجود داشته باشند؟ و اصوالً

عید قربان  ؛ درحالی که همه مسلمانان نماز عید فطر واندماندهچنین حکمی بی خبر 

 ؟خوانندیمرا 

 خواندن نماز عید با جماعت جایز است.

 د است تا ظهر.ید فطر و قربان از اول آفتاب روز عیوقت نماز ع - 914مساله 

و در  د قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانندیاست نماز ع مستحب - 915مساله 

 ات فطره را هم بدهند،کز نند وکد فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار یع

 د را بخوانند.یبعد نماز ع

عت اول بعد از خواندن که در رکعت است کد فطر و قربان دو رینماز ع - 916مساله 

قنوت بخواند و بعد از قنوت  یکر یبکو بعد از هر ت دیر بگویبکپنج ت دیحمد و سوره، با

عت کر درزد و یجا آورد و برخوع رود و دو سجده به کد و به ریبگو یگریر دیبکپنجم ت

د و به یر پنجم را بگویبکر قنوت بخواند و تیبکد و بعد از هر تیر بگویبکدوم چهار ت

 ند و تشهد بخواند و نماز را سالم هد.کوع دو سجده کوع رود و بعد از رکر
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 یاست ول یافکبخوانند  یرکد فطر و قربان هر دعا و ذیدر قنوت نماز ع - 917مساله 

اءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ اهْلَ یبْرِکاللّهُمَّ اهْلَ الْ»د ثواب بخوانند: ین دعا را به قصد امیبهتر است ا

وْمِ یبِحَقِّ هذا الْ کوَ الْمَغْفِرَةِ اسْأَلُ یالْجُودِ وَ الْجَبَروتِ وَ اهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اهْلَ التَّقْو

داً یرامَةً وَ مَزکذُخْراً وَ شَرَفاً وَ  هِ وَ آلِهِیعَلَاهلل  یداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی عنَیجَعَلْتَهُ لِلْمُسلِم یالَّذِ

هِ مُحَمَّداً وَ آلَ یرٍ أَدْخَلْتَ فیلِّ خَ ک یف یمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تُدخِلَن یعَلَ یانْ تُصَلِّ

هِ وَ یعَلَ کتَ مِنْهُ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُلِّ سُوءٍ اخْرَجْکمِنْ  یمُحَمَّدٍ وَ انْ تُخْرِجَنِ

مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ  کالصَّالِحُونَ وَ اعُوذُ بِ  کبِهِ عِبادُ  کرَ ما سَأَلَیخَ کاسْألُ یهِمْ اللّهُمَّ إِنِّیعَل

 «.الْمُخْلَصُونَ  کعِبادُ

 بلند بخوانند.د فطر و قربان قرائت را یمستحب است در نماز ع - 918مساله 

عت اول آن که در رکبهتر است  یندارد ول یمخصوص یسورهد ینماز ع - 919مساله 

را (« 88) یسوره»ه یغاش یسورهعت دوم کو در ر(« 91) یسوره»شمس  یسوره

 یسورهعت دوم کو در ر(« 87) یسوره»سبح اسم  یسورهعت اول کا در ری بخوانند

 .را بخوانند(« 91) یسوره»شمس 

از گذاشتن مهر یا  و نندکن سجده ید بر زمیمستحب است در نماز ع - 920مساله 

نند و نماز را بلند کرا بلند  هادسترها یبکشی دیگر پرهیز نمایند و در حال گفتن ت

 بخوانند.

د فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و یشب ع یبعد از نماز مغرب و عشا - 921مساله 

بَرُ کأَاهلل »د: یرها را بگویبکن تیمستحب است ا د فطریبعد از نماز عز ید و نیعصر روز ع

 «.ما هَدانا یبَرُ عَلکأَاهلل بَرُ وَ للّهِ الْحَمْدُ کأَاهلل بَرُ کااهلل و اهلل بَرُ ال إِلهَ الَّا کأَاهلل 

ه مستحب است کدر م ید را در صحرا بخوانند ولیمستحب است نماز ع - 922مساله 

 مسجد الحرام خوانده شود.در 
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ر از حمد و سوره ید غیگر، مأموم باید ید هم مثل نمازهایدر نماز ع - 923مساله 

 نماز عید مستحب است. گر نماز را خودش بخواند. مشارکت زنان درید یزهایچ

بگذارد و  ی آن، شک کند بنا را بر اقلهانماز و قنوت یرهایبکاگر در ت - 924مساله 

 ال ندارد.که گفته بوده اشکم شود اگر بعد معلو

نمازش  اوردیند و به جا نکها را فراموش ا قنوتیرات یبکا تیاگر قرائت  - 925مساله 

ند نمازش باطل کرة االحرام را فراموش یبکا تیا دو سجده یوع کح است. ولی اگر ریصح

 شود.یم

اط آن است یند، احتکا تشهد را فراموش یسجده  یکد یاگر در نماز ع - 926مساله 

سهو  یسجدهه یومیآن در نماز  یه براک یارکاگر  یه بعد از نماز آن را به جا آورد ولک

 د.یسهو بنما یسجدهست دو ید، الزم نیش آیالزم است، پ
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 اجیر گرفتن برای نماز

ه در کگر او ید یهاعبادتنماز و  یشود برایبعد از مرگ انسان، نم - 927مساله 

را به جا  هاآنه کبه او مزد دهند  یعنینند کر یرا اج یگریاورده، دیبه جا ن یزندگ

میت  ینمازهارا انجام دهد بازهم به جای  هاآنبدون مزد هم  یسکآورد. و اگر 

 .شودینممحسوب 

غمبر یقبر پارت یز مثل یمستحب یارهاکاز  یبعض یتواند برایانسان م - 928مساله 

ز یو ن ر شودیهم السالم وحتا برای انجام فریضه حج از طرف زندگان اجیو امامان عل

د یه نمایا زندگان هدیمردگان  یرا انجام دهد و ثواب آن را برا یار مستحبکتواند یم

آمرزش کند. ولی وکالت یا نیابت از طرف مردگان صحیح  برای آنان طلب رحمت و و

 نیست.

ت بی فایده است. کسی یم ینماز قضا یاجیر گرفتن واجیر شدن برا - 929مساله 

 را به جا بیاورد. بت از مرده عبادات اوابا نی تواندینم

سنت رسول خدا  در قرآن مقدس و که چنین نیابتی فاقد دلیل شرعی است واین -اوالً

صحت آن  ع( آمده که)تنها در روایاتی منسوب به امامان اهل بیت  ذکر نشده است و

تربیت شخص است.  فلسفه وجودی احکام، هدایت و –درثانی  روایات مخدوش است. و

این رو اجیر گرفتن برای نماز میت ناصحیح  . ازشودینممحقق  گاین فلسفه بعد از مر

مستحب است؛ اما این  طلب آمرزش برای میت خوب و نیایش و است. البته دعا و

 مشروعیت نیابت از او نیست. مطلب دلیل بر صحت و

ند و کت فرض یم ید خود را به جایر بایاج): انددادهاین که فتوا  – 930مساله 

ند که یاو هد یرا انجام دهد و ثواب آن را برا یو اگر عمل دیاو را قضا نما یهاعبادت

آیا ؟ شودیمتربیت او  ست.( چه فایده به حال میت دارد؟ آیا باعث هدایت وین یافک

 ؟شودیمدرست کاری  خدا ترس و میت آدم خدا خواه و
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 نماز جمعه

تواند روز جمعه به یلف مکم یعنی است یریینماز جمعه واجب تخ - 931مساله 

 جمعه، افضل است. ینماز ظهر نماز جمعه بخواند ول یجا

 یطیه در ظهر روز جمعه با شراکگر ید یاست هم چون نمازها ینماز جمعه عبادت

ن نام یدر قرآن به ا یاه سورهکن بس ین نماز همیلت ایشود و در فضینجام ما خاص

حاً مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است و در آن یآمده و در آنجا صر

معامله و  یمؤذن بلند شد و دعوت به نماز شد یه صداک یه آمده است: هنگامیآ

شما  یز برایه از همه چکحاضر شو،  یاله ییضهفرن یانجام ا یتجارت را رها ساز و برا

ت یز در روایه، به اتفاق مفسران نماز جمعه است(. و نیر در آکبهتر است، )مراد از ذ

ف یه: نماز جمعه باعث حرام شدن آتش جهنم بر بدن است و موجب تخفکآمده 

ت کدن قلم عفو بر جرائم اعمال گذشته است. و ثواب شرده شیشکامت و یق یهاهول

ن آن را کیگر تاریات دیع، معادل با حج است و در روایر مستطیغ یدر نماز جمعه برا

ند منافق ک که سه هفته آن را ترک یسکم: یخوانیه مکرده تا آنجا کوهش کسخت ن

 باشد.یاست و افضل از ظهر م یرییبت، نماز جمعه، واجب تخیباشد. در زمان غیم

توانند یشود، بلکه زنان هم مینماز جمعه تنها توسط مردان منعقد نم - 932مساله 

 نند.کت کدر آن شر

 یتوان آن را به طور فرادید به جماعت برگزار شود و نمینماز جمعه با - 933مساله 

 به جا آورد.
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ز الزم یر است در نماز جمعه نه در نماز جماعت معتبک یشرائط یهمه - 934مساله 

ر یش از حدّ نداشتن و غیامام، فاصله ب یاست، مانند نبودن حائل، باالتر نبودن جا

 .هاینا

ر فرتوت نباشد، یمار و پینا، بیه نابک یر مسافریلف آزاد غکبر هر فرد م - 935مساله 

جمعه  یاقامهه فاصله او تا محل ک یالبته در صورت است یریینماز جمعه واجب تخ

ت کن شروط باشند حریاز ا یکیه فاقد ک یسانکن بر یایش از دو فرسخ نباشد بنابرب

ست گرچه یهم داشته باشد واجب ن ینییه وجوب تعکن ینماز جمعه به فرض ا یبه سو

 نداشته باشد. یچ مشقتیشان هیحضور در آن بر ا

فرسخ است. فرسخ شرعی  یکن دو نماز جمعه، یالزم ب یفاصلهاقل حد – 936مساله 

 متر است. 366و کیلومتر  5معادل 

از  یکید یه باکنفر است  5انعقاد نماز جمعه  ین عدد الزم برایمترک - 937مساله 

 یشود ولیست و منعقد نمینفر واجب ن 5متر از کآنان امام باشد، پس نماز جمعه با 

 شتر خواهد بود.یلت جمعه بیشتر باشند فضینفر و ب 7اگر 

ا با ین شرائط وجوب نماز جمعه اگر اتفاقاً در نماز حاضر شوند یفاقد - 938مساله 

ست. یواجب ن هاآنح است و نماز ظهر بر یمشقت، خود را به آن برسانند نمازشان صح

ه کگر یا عضو دیا نداشتن پا ید یشد یا سرمایه با وجود باران ک یسانکن یهم چن

اند، ردهکت کف نماز جمعه است در نماز جمعه شریلکموجب مشقت و اسقاط ت

 یست ولیح نیوانه به نماز جمعه بپردازد نمازش صحیح است. اما اگر دینمازشان صح

( نفر 5مل عدد الزم )کتوانند میح است گرچه نمیپسران نابالغ صح یجمعهنماز 

 ل نماز جمعه بدهند.کیتش ییتوانند به تنهایه نمکباشند همان گونه 

ن صورت نماز ظهر از یند و در اکت کتواند در نماز جمعه شریمسافر م - 939مساله 

توانند نماز جمعه ین نمیت حاضرکبدون شریی ن به تنهاین مسافرکاو ساقط است ل
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تواند یز مسافر نمیواجب است و ن هاآنن صورت نماز ظهر بر یل دهند و در اکیتش

ند یشتر بنمایا بیقصد اقامه ده روز  نیاگر مسافر ینفر باشد؛ ول 5الزم مل عدد کم

 ل دهند.کیتوانند نماز جمعه تشیم

ح است و ینند و نمازشان صحکت کتوانند در نماز جمعه شریزنان م - 940مساله 

توانند نماز جمعه یت مردان مکبدون شر ییبه تنها همچنان از نماز ظهر است یمجز

دلیلی بر تبعیض  نفر هم باشند. 5مل عدد الزم کتوانند میه مکدهند چنانل کیتش

 وجود ندارد.

تواند یست میمعلوم ن الًا زن بودنش اصیه مرد ک یسکله کمش یخنث - 941مساله 

ا امام جمعه باشد. پس ی( نفر 5مل عدد الزم )کتواند میند و مکت کدر نماز جمعه شر

شود. دلیلی بر یجمع شده باشند نماز جمعه برگزار مر از او فقط چهار نفر یاگر غ

 تبعیض وجود ندارد.

 وقت نماز جمعه

مراسم  هک یشود و تا وقتید شروع میوقت نماز جمعه با زوال خورش - 942مساله 

امور الزم دیگر مطابق معمول تمام شوند ادامه  و هاخطبهنماز جمعه اعم از اذان، نماز، 

 این مراسم چند ساعت طول بکشد.دارد. اگرچه انجام 

ان برساند و یرده و هنگام زوال به پاکشروع  الً ها را قباگر امام خطبه - 943مساله 

 ح است.یند صحکنماز جمعه را شروع 

باعث  هاخطبهها را طول دهد. طوالنی شدن خطبه تواندیم امام جمعه - 944مساله 

واندن جمعه را سفارش کرده است. . قرآن مطلق خشودینمانقضای وقت نماز جمعه 

مراسم نماز جمعه  هرگاه طوالنی شدن خطبه یا هر امر دیگری باعث نشود که ظاهر

 بهم بخورد، خواندن نماز جمعه بال اشکال است.
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دار شروع شده امل و در وقت دامنهکه نماز جمعه با عدد ک یدر صورت - 945مساله 

وع آن برسد و کعت دوم و لو به رکباشد، اگر به رده یعت اول نرسکبه ر یمأموم یول

 یعت نماز خود را به طور فرادکن رین صورت دومیح است. در ایند نمازش صحکاقتداء 

رده بهتر آن کن کعت دوم امام را درکوع رکر ریبکه تک یسک یبرا یآورد ولیبه جا م

 ت خود را به ظهر برگردانده و نماز ظهر را به جا آورد.یه نکاست 

 کیفیت نماز جمعه

ت آن مانند نماز صبح است و مستحب یفکیعت است و کنماز جمعه دو ر - 946مساله 

سوره »عت اول بعد از حمد، کبلند خوانده شود و در ر یه حمد و سوره با صداکاست 

 ند.یرا قرائت نما« سوره منافقون»عت دوم، کو در ر« جمعه

وع کعت اول قبل از رکدر ر یکیدر نماز جمعه، دو قنوت مستحب است:  - 947مساله 

ه پس از کوع کعت دوم بعد از رکدر ر یگریوع رود و دکه پس از خواندن قنوت به رک

 ان قنوت به سجده رود.یپا

د یه مانند اصل نماز، واجب بوده و باکدو خطبه است  ینماز جمعه دارا - 948مساله 

 شود.ین دو خطبه نماز جمعه محقق نمیاد شود. بدون اریتوسط امام جمعه ا

واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اول نماز جمعه  - 949مساله 

ها راد خطبهید پس از ایاست با یه وقت باقک یرا به جا آورد باطل است و در صورت

رده، کا اشتباه یم مسأله جاهل بوده کاگر نسبت به ح ینماز جمعه را بخواند ول مجدداً

 ست.یه اعاده نماز هم الزم نکبل ستیها الزم ناعاده خطبه

 یراد شود به طوریا یدو خطبه نماز جمعه قبل از ظهر شرع جائز است - 950مساله 

 هاآنه کاط مستحب آن است یاحت یمصادف باشد ول یها با ظهر شرعان خطبهیه پاک

 قت ظهر بخواند.را در و
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 یه حمد الهک ی، گرچه به هر لفظیدر خطبه اول واجب است حمد اله - 951مساله 

باشد « اللّه»ه به لفظ جالله کاط مستحب آن است یاحت یز است، ولیمحسوب شود جا

غمبر اسالم یبپردازد و سپس به پ یاله یه پس از آن به ثناکآن است  اط واجبیو احت

از قرآن  کوچکسوره  یکند و کسفارش  یاست مردم را به تقودرود فرستد و واجب 

ر شد و درود بر که ذک یبه صورت یاله یز حمد و ثنایرا بخواند. و در خطبه دوم ن

 یز به تقوین خطبه نیه در اکآن است  اط واجبیغمبر اسالم واجب است. و احتیپ

آن است  دکو مؤ اط مستحبید. و احتیاز قرآن تالوت نما کیوچکند و سوره کسفارش 

ن یه و آله و سلم به ائمه معصومیعلاهلل  یغمبر صلیدوم پس از درود بر پ یخطبهه در ک

 ند.کن استغفار یمؤمن یز درود بفرستد و برایهم السالم نیعل

 یغ، شجاع و نترس در راه خدا و آشنایح، بلیب، فصیسزاوار است خط - 952مساله 

صالحان و مواظب اوقات نماز باشد و اعمالش مطابق  ین باشد و در زیبه مصالح مسلم

اد و امثال آن یچون مزاح زکند همیجاد میمواعظش باشد و خود را از آن چه وهن ا

 راسته دارد.یپ

 یاین و دنیب در خطبه نماز جمعه مصالح دیسته است امام خطیشا - 953مساله 

 یاسالم یشورهاکو سودمند  انباریان مسائل زیر دهد و مردم را در جرکن را تذیمسلم

ر دهد و از امور کن را در امر معاد و معاش تذیمسلم یازهایقرار دهد و ن یر اسالمیو غ

دارد گوشزد  ین نقش مهمیان مسلمکیه در استقالل و کآن چه را  یو اقتصاد یاسیس

 یهادخالتد و مردم را از یان نمایر ملل بیح روابط آنان را با سایت صحیفکیند و ک

ه منجر به استعمار و کن یمسلم یو اقتصاد یاسیدول ستمگر و استعمارگر در امور س

ر حج و یشود برحذر دارد. خالصه، نماز جمعه و دو خطبه آن نظیم هاآناستثمار 

 هکاست  یبزرگ یره از سنگرهاید فطر و قربان و غیع یز تجمع آن و نمازهاکمرا

گاه شوند. نماز جمعه آاجتماعی خود درآن  ، اخالقی ویاسیظائف مهم ساز و مسلمانان
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آزادی  و یرأنباید وابسته به حاکم یا حکومت باشد؛ بلکه امام جمعه باید استقالل 

 بیان داشته باشد.

ب در زمستان و تابستان عمامه داشته باشد و یامام خط مستحب است - 954مساله 

خود را به  یهالباسن یزترید، تمیارایبه پوشد و خود را ب یا عدنی یمنیاز برد  ییردا

نه باشد و قبل از خطابه کیه با وقار و سک یار برد به طورکخوش به  یپوشد و بو

ان رسد و خطبه ید او بر منبر نشسته باشد تا اذان به پایگویه مؤذن اذان مک یهنگام

ند و مردم کستد و سالم یبا مردم یند و هنگام صعود بر منبر خطابه روبروکرا آغاز 

ر یا اسلحه یمان و شمشکل یاز قب یزینند و به چکخود از او استقبال  یهاز با چهرهین

 او قرار دهند. یز خود را روبرویند. و مردم نکه کیویا عصا ت

راد خطبه بپردازد یستاده به ایواجب است امام جمعه شخصاً و در حال ا - 955مساله 

راد خطبه بپردازد و یبه ا یگرید دیستاده بخواند، بایها را در حال اخطبهو اگر نتواند 

ستاده یها در حال اراد خطبهیا یس براکچ یرد. و اگر هیامامت نماز را هم به عهده گ

 دا نشود، نماز جمعه ساقط و نماز ظهر واجب است.یپ

 یبه تقوه یها و بخصوص موعظه و توصست امام جمعه خطبهیجائز ن - 956مساله 

راد خطبه بپردازد یبلند به ا یه با صداکاط واجب آن است یند و احتکادا  یرا به آهستگ

اط مستحب آن یه احتکبل او را بشنوند ینفر صدا 4ه حد اقل عدد الزم ک یبه طور

ه همه کد یخود را چنان بلند نما یصدا یه در هنگام موعظه و سفارش به تقوکاست 

بشنوند و در مجامع بزرگ به توسط بلندگوها به خطبه بپردازد ن مواعظ او را یحاضر

 ر و مسائل مهمه را به گوش همگان برساند.یق و تحذیتا تشو

ر مربوط به یغ یه امام در حال خطبه سخنکاط مستحب آن است یاحت - 957مساله 

 مانع است.از سخن گفتن بالها و نمن خطبهید البته در فاصله بیها نگوخطبه
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ند و سپس به یبنش یمکواجب است امام پس از خطبه اول مقدار  - 958مساله 

 خطبه دوم بپردازد.

ن در حال خطبه واجد یه امام و مستمعکآن است  اط مستحبیاحت - 959مساله 

 نماز معتبر است باشند. یه براکامل کطهارت 

اط یامام گوش فرا دهند و احت یهان به خطبهیواجب است مأموم - 960مساله 

ردن در وقت که صحبت کزند یت باشند و از حرف زدن بپرهکه ساکمستحب آن است 

ن یدن خطبه و از بین موجب نشنیه اگر سخن گفتن مأمومکروه است بلکها مخطبه

 وت الزم است.کرفتن فائده آن باشد، س

و درود بر  ید الهه امام جمعه در خطبه حمکاط واجب آن است یاحت - 961مساله 

ن او عرب ید، گرچه او و مستمعیراد نمایا یهم السالم را به زبان عربیغمبر و ائمه علیپ

اط ید و احتیلم نماکت یگریبه زبان د یه به تقویتواند در مقام وعظ و توصینباشند اما م

شود به زبان ین مربوط میچه را به مصالح مسلمکه موعظه و آنآن است  مستحب

ند. کرار کمختلف ت یهارا به زبان هاآنن مختلفند ید و اگر مستمعین ادا نمایمستمع

تواند به زبان حد یش از حد نصاب چهار نفر باشند مین بیه مأمومک یگرچه در صورت

ه آنها را به زبان خودشان موعظه کاط در آن است یاحت ید ولیتفا نماکنصاب چهار نفر ا

 ند.ک

اذان قبل  یکد ینبا یعنیم در روز جمعه بدعت و حرام است. اذان دو - 962مساله 

نماز عصر روز  یه براکاط آن است یند. احتیاذان بعد از خطبه بگو یکاز خطبه و 

 ند.یجمعه هم اذان نگو

 احکام نماز جمعه
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ز به یتواند نماز عصر را نیرده مکاقتدا  یه نماز جمعه را به امامک یسک - 963مساله 

اطاً یند و اگر بخواهد بعد از اقتداء به امام جمعه در نماز عصر احتکهمان امام اقتداء 

ان نماز جماعت عصر، نماز ظهر و عصر را مجدداً ید بعد از پایبا نماز ظهر را هم بخواند

اطاً نماز ظهر را به یه امام هم بعد از خواندن نماز جمعه احتکن یمگر ا آورد یبه جا

ست نماز یرده الزم نکن طور عمل یز همین صورت اگر مأموم نیه در اکباشد جا آورده 

 ند.کرار کعصر را دوباره ت

ز به یتواند نماز عصر را نیرده مکاقتدا  یه نماز جمعه را به امامک یسک - 964مساله 

اطاً یند و اگر بخواهد بعد از اقتداء به امام جمعه در نماز عصر احتکهمان امام اقتداء 

ان نماز جماعت عصر، نماز ظهر و عصر را مجدداً یبعد از پا دیبا نماز ظهر را هم بخواند

 آورد. یبه جا

ثرت کرده به علت ک کعت اول امام جمعه را درکوع رکه رک یاگر مأموم - 965مساله 

ن صورت اگر بتواند یند در اک یها با امام همراهر آن نتواند در سجدهیا غیت یجمع

ا در یوع کها را خود به جا آورد و قبل از رعت دوم، سجدهکر یام امام برایپس از ق

 ح است.ین آن به امام ملحق شود، نمازش صحیح

د و به یر بگویبکعت دوم تکوع رکاگر مأموم به قصد اتصال به نماز، در ر - 966مساله 

محقق ا نه، نماز جمعه او یرده ک کوع امام را درکه رکند ک کش یوع برود ولکر

و  ان برساندیت نماز ظهر به پایه آن نماز را به نکاط واجب آن است یشود و احتینم

 ند.کسپس نماز ظهر را اعاده 

نفر به اضافه امام منعقد شود  4امل حد اقل کاگر نماز جمعه با عدد   - 967مساله 

شود؛ چه یر آن را گفته باشند و سپس متفرق شوند، نماز باطل میبکه فقط تکینلو او

 یکس، چه کبماند و چه بر ع یاز آنها متفرق شوند و امام باق یا بعضین یهمه مأموم

 کهاط مستحب آن است یاحت یمتر. ولکامل نماز را خوانده باشند و چه کعت کر
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 ینند و سپس نماز ظهر را هم به جا آورند اما اگر بعضکها نماز جمعه را تمام ماندهیباق

ح یعت دوم متفرق شوند نماز جمعه صحکوع رکه بعد از رکبل عت دومکاز آنها در اواخر ر

 ه پس از آن نماز ظهر را هم به جا آورند.کآن است  اط مستحبیاست و احت

نماز جمعه باشد  یش از حد الزم چهار نفر براین بیاگر عدد مأموم - 968مساله 

مانده از چهار  یه افراد باقکها مطلقاً ضرر ندارد به شرط آن از آن یاعده یندگکپرا

 متر نباشند.کنفر 

ها در اثناء خطبه یا شوند ولینماز جمعه مه یشتر، برایا بیاگر پنج نفر  - 969مساله 

( 5متر از )که ک یو قبل از اقامه نماز متفرق شوند و برنگردند به طور هاآنا بعد از ی

 مانده نماز ظهر است. یفه افراد باقیوظ مانده باشند ینفر باق

از  یحداقل یعنی»واجب در خطبه  یه قبل از انجام مسمّاک یدر صورت - 970مساله 

متر کن متفرق شوند و یاز مأموم یاعده« دیه بتوان آنها را خطبه نامکها واجبات خطبه

ه عدد الزم پنج نفر ک یبه طور»برگردند  یوتاهکاز چهار نفر بمانند و پس از مدت 

د ین بایرده باشد، پس از مراجعت مأمومکوت کن فاصله سیاگر امام در ا« امل شودک

ن از حد یل مأمومیبا وجود تقل»اگر  یه خطبه را قطع نموده ادامه دهد ولک یااز نقطه

 ینده صداکه افراد پراکبوده  یان امر به صورتیداده و جر خطبه را ادامه« نصاب الزم

اب یه در غکل عدد الزم، آن قسمت را یمکد پس از مراجعت آنها و تیاند، بادهیاو را نشن

ه عرفاً ک یباشد به طور ین طوالنیند. و اگر زمان بازگشت مأمومکخوانده اعاده  هاآن

ند. چنانچه اگر با ورود کرا اعاده د امام خطبه یخطبه لطمه بزند با یپارچگیکبه 

 است. یخطبه ضرر یاعادهامل بشود کد هم عدد الزم پنج نفر ین جدیمأموم

ه ک یآن متفرق شوند به طور یا در اثناین بعد از خطبه یاگر مأموم - 971مساله 

ه ک یامل شود در صورتکبمانند و سپس برگردند تا عدد الزم  ینفر باق 5متر از ک

 یست، گرچه مدت تفرق طوالنیخطبه واجب ن یاعادهخطبه محقق شده باشد  یمسما
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خطبه محقق نشده باشد اگر علت تفرق، انصراف  یه مسماک یباشد. و در صورت

ا، امام، ه پس از بازگشت آنهکاط واجب آن است ین از نماز جمعه بوده احتیمأموم

 یندگکم باشد و اگر علت تفرق و پراکه مدت تفرق کن یها را از نو بخواند و لو اخطبه

ه کشود  یطوالن ین صورت اگر مدت آن به قدریره بوده در ایر باران و غینظ یامر

ها را از نو بخواند و اال خطبه خطبه لطمه بزند واجب است خطبه یپارچگیکعرفاً به 

 ح است.یدهد و صحیرا ادامه م یقبل

 یکمتر از ک یاد در فاصلهینماز جمعه برگزار شد نبا ییاگر در جا - 972مساله 

فرسخ دو نماز  یکمنعقد شود. پس اگر با فاصله  یگرید یجمعهآن نماز  یفرسخ

زان در مسافت، محل یه مکر است کح است. الزم به تذیجمعه اقامه شود هر دو صح

ن در یاکیل شده است. بنابره نماز جمعه در آن تشک ینماز جمعه است نه شهر

 ل داد.کیتوان چند نماز جمعه تشیه طول آن چند فرسخ است مک یبزرگ یشهرها

فرسخ  یکن یمتر از حد معکزمان و با فاصله  یکاگر دو نماز جمعه در  - 973مساله 

رة یبکاز آنها قبلًا شروع شده و لو فقط ت یکیاگر  یل شود هر دو باطل است. ولکیتش

ا بعد ی هاآنه قبل از کباطل است؛ چه نمازگزاران بدانند  یگریرا گفته باشد د االحرام

شود و چه ندانند. و یا میمتر برقرار شده و که در فاصل یگرینماز جمعه د هاآناز 

از دو نماز جمعه  یکین اگر یاها. بنابرخطبه نه در زان در صحت، تقدم در نماز استیم

 یح و اولیها مقدم بوده اما نماز دوم در شروع نماز تقدم داشته نماز دوم صحدر خطبه

 باطل خواهد بود.

در  یگریه نماز جمعه دکان نماز جمعه متوجه شوند یاگر پس از پا - 974مساله 

ه ب یگریه قبل از دکاز دو گروه احتمال دهد  یکل شده و هر کیمتر از حد مقرر تشک

ست. گرچه یز نماز ظهر واجب نیجمعه و ن یاعاده یکچ یاقامه جمعه پرداخته، بر ه

خواسته باشند در  یاگر گروه سوم یاط است؛ ولیقول به وجوب اعاده، مطابق احت

ه آن دو نماز کن داشته باشند یقید یند، بایبنما یگریهمان محدوده اقامه جمعه د
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توانند اقامه جمعه یاز آن دو را بدهند نم یکیجمعه باطل است و اگر احتمال صحت 

 ند.یبنما یگرید

ست. اگرچه یر معامالت پس از اذان جمعه حرام نید و فروش و سایخر - 975مساله 

 داری کنند.فروش خود بهتر است بعد از اذان تا پایان اقامه نماز از خرید و
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 مقدمه

 آیات قرآن درباره روزه

روزه ومسایل آن اختصاص یافته است. بهتر است  ، تعداد پنج آیت بهییمهکردر قرآن 

 قبل از ورود به احکام روزه، آیات قرآن را مورد مطالعه قرار دهیم.

مْ کمْ لَعَلَّکنَ مِنْ قَبْلِیالَّذ یتِبَ عَلَکما کامُ یمُ الصِّیکتِبَ عَلَکنَ آمَنُوا یالَّذهَا یا أَی - آیت اول

ه به ک ( چنانواجب شده)مان بر شما روزه نوشته شده یاهل ا یا( 183بقره ) .تَتَّقُون

 .دینک یارکزیگذشتگان نوشته شده بود تا پره

 یامٍ أُخَرَ وَ عَلَیسَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَ یعَلضاً أَوْ یمْ مَرکانَ مِنْکاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ یأَ - آیت دوم

مْ کرٌ لَیرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیراً فَهُوَ خَینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَکیةٌ طَعامُ مِسْ یقُونَهُ فِدْیطینَ یالَّذ

 (.184بقره ). تَعْلَمُوننْتُمْ کإِنْ 

ا در مسافرت باشد همان اندازه یض یه از شما مرکاست هر  یمعدود یدر روزها ،روزه 

ره( الزم یران و غیه تاب روزه ندارند )مانند پک یسانکرد و بر یگر روزه بگید یدر روزها

ار خوب را با رغبت انجام دهد که کنند هر کرا اطعام  ینکیاست عوض بدهند، مس

 د.یشما بهتر است اگر بدان یاو بهتر است، روزه برا یبرا

وَ  یالْهُدناتٍ مِنَ یلِلنَّاسِ وَ بَ یهِ الْقُرْآنُ هُدیأُنْزِلَ ف یشَهْرُ رَمَضانَ الَّذ -آیت سوم 

امٍ ی أَسَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ  یعَلضاً أَوْ یانَ مَرکصُمْهُ وَ مَنْ یمُ الشَّهْرَ فَلْ کالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ

ما  یعَلبِّرُوا اللَّهَ کمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکدُ بِیریسْرَ وَ ال یمُ الْکدُ اللَّهُ بِیریأُخَرَ 

 (.185بقره ) .رُونَکمْ تَشْکمْ وَ لَعَلَّکهَدا

ت مردم در آن نازل شده قرآن یه قرآن به عنوان هداک)آن چند روز( ماه رمضان است 

ه از شما کامبر نازل گشته. هر یه بر پک یت و فرقانیاست از جنس هدا یات روشنیآ

ا در سفر باشد همان قدر یض یه مرکن ماه در حضر باشد آن را روزه بدارد و هر یدر ا
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نه زحمت. و تا تعداد روزه  خواهدیم یشما راحت یرد، خدا برایگر روزه بگید یاز روزها

د( و یر گوئیبکا تید )یم نمائیرده تعظکتتان یه هداکابر آند و خدا را در برینکامل کرا 

 .دیباش گزارسپاستا 

بُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ یبٌ أُجیقَر یفَإِنِّ یعَنِّ یعِباد کوَ إِذا سَأَلَ - آیت چهارم

 (.186بقره ). یرْشُدُونلَعَلَّهُمْ  یبؤْمِنُوا یوَ لْ یلبُوا یسْتَجیفَلْ

 یهستم، دعا یکنزد هاآنه بندگان من، مرا از تو پرسند، من به ک یامبر( وقتیپ ی)ا 

رند و به من ین سخن را بپذی، از من اکنمیمه مرا بخواند اجابت ک یننده را وقتکدعا 

 .ابندیمال کمان آورند تا یا

؛ بلکه درباره اجابت دعا سخن شودینمروزه مربوط  به یماًمستقاگرچه این آیت شریفه 

است، رابطه وثیقی با روزه  تریکنزدبه اجابت  صائملحاظ این که دعای ه؛ اما بگویدیم

 .کندیمپیدا 

مْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ کمْ هُنَّ لِباسٌ لَکنِسائِ یإِلامِ الرَّفَثُ یلَةَ الصِّیمْ لَکأُحِلَّ لَ - آیت پنجم

مْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا کمْ وَ عَفا عَنْ یکمْ فَتابَ عَلَکنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکمْ کاللَّهُ أَنَّعَلِمَ 

طِ الْأَسْوَدِ مِنَ یضُ مِنَ الْخَیطُ الْأَبْ یمُ الْخَکنَ لَیتَبَی یلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّکمْ وَ کتَبَ اللَّهُ لَکما 

حُدُودُ  کالْمَساجِدِ تِلْ یفُونَ فِ کلِ وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عایاللَّ یامَ إِلَیوا الصِّالْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ

 (.187بقره ) .تَّقُونَیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ ینُ اللَّهُ آیبَی کذلِ کاللَّهِ فَال تَقْرَبُوها 

لباس شما هستند و شما لباس  هاآنزش با زنان در شب روزه بر شما حالل شده یآم 

رد لذا به شما برگشت و کد یانت خواهیه شما بر خودتان خک دانستیمد، خدا یهائآن

شما نوشته  ید و آنچه )اوالد( براینکزش یآم هاآننون با کاز شما اغماض نمود، ا

ان شود یشب نما یکد صبح از رشته تاریسف د تا رشتهیاشامید و بید، و بخوریبطلب

د با زنان یاف مشغولکه در مساجد به اعتکد. و آن گاه یان بریسپس روزه را تا شب به پا
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ات یطور آیند، همینشو یکخدا نزد یخدا، به مرزها یمرزها هاستیناد، ینکزش نیآم

 تا پرهیزکار شوند. کندیمان یش را به مردم بیخو

آمیزش با  . درقرآن کریم تنها درباره خوردن، آشامیدن وکنیدیمکه مالحظه چنان

ماه رمضان از خوردن، آشامیدن  یروزهادار در شخص روزه زنان دستوراتی صادر شده و

: کندیمجماع کردن منع شده است نه امور دیگر. یعنی روزه را تنها سه چیز باطل  و

 جماع کردن. -آشامیدن. سوم  -ردن. دوم وخ -اول 

 

 احکام روزه

ه در ک یرمضان را به شرح کلّف تمام ماه مبارکافراد م یهمهدر هر سال واجب است 

انجام فرمان  یانسان برا هکشود، روزه بدارند. روزه آن است ینده گفته میمسائل آ

 هاآنو شرح ند کیه روزه را باطل مک ییزهایاز اذان صبح تا مغرب از چ خداوند عالم

 د.ینما یشود خودداریبعداً گفته م

 یتن

ت به جا آورده شود. در موقع یروزه از عبادات است و الزم است با ن - 976مساله 

ن یه در نظرش اکن اندازه یا از قلب خود بگذراند، همید یست به زبان بگویت، الزم نین

ه روزه را باطل ک ییارهاکاطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب  یه براکباشد 

 است. یافکد ینما کند، ترکیم

ت یآن ن یفردا یروزه یتواند در هر شب از ماه رمضان برایانسان م - 977مساله 

 د.یماه را بنما یهمه یروزهت یه شب اول ماه هم، نکو بهتر است  ندک
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ند کفردا ب یروزهت یاز اوّل شب ماه رمضان تا اذان صبح هر وقت ن - 978مساله 

انجام نداده باشد  کندیمال ندارد. اگر فراموش کند، اگر کاری را که روزه را باطل کاش

 نیت کند. تواندیمدر هر ساعتی از روز 

 یاندازهبه  هک یاز اول شب است تا موقع یمستحب یروزهت یوقت ن - 979مساله 

ند کیه روزه را باطل مک یارکن وقت یه اگر تا اک ردن به مغرب وقت مانده باشدکت ین

 ح است.یاو صح یروزهند ک یمستحب یروزهت یانجام نداده باشد و ن

ن ید آن را معیرد بایبگ یگرید یروزهرمضان  یروزهر یاگر بخواهد غ - 980مساله 

در ماه رمضان الزم  یرم. ولیگینذر م یروزها یقضا  یروزهه کند کت ین مثالًد، ینما

ا یماه رمضان است  ه اگر نداندکرم، بلیگیماه رمضان م یروزهه کند کت یست نین

 شود.یماه رمضان حساب م یروزهند کت یرا ن یگرید یروزهد، و یفراموش نما

ن روز به هوش یهوش شود و در بیند و بکت یصبح نش از اذان یاگر پ - 981مساله 

آن را  یرد قضاکد و اگر تمام نیآن روز را تمام نما یروزهد یاط واجب بایبر احتید، بناآ

 به جا آورد.

دار شود، یند و بخوابد و بعد از مغرب بکت یش از اذان صبح نیاگر پ - 982مساله 

 ح است.یاش صحروزه

ش از ظهر ملتفت یو پ ه ماه رمضان استکند کفراموش ا یاگر نداند  - 983مساله 

 یروزهند و کت ید نیند انجام نداده باشد، باکیه روزه را باطل مک یارکشود، چنانچه 

ا بعد از ظهر یند انجام داده باشد، کیه روزه را باطل مک یارک ح است. و اگریاو صح

 باشد.یاو باطل م یروزه ه ماه رمضان استکملتفت شود 

 یروزهتواند یدارد، نم یگریواجب د یروزها یقضا  یروزهه ک یسک - 984مساله 

ش یه پک یرد، در صورتیمستحب بگ یروزهند و کرد، و چنانچه فراموش یبگ یمستحب
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ت خود را به یتواند نیخورد و میاو به هم م یمستحب یروزهد، یایادش بیاز ظهر 

 او باطل است. یروزهو اگر بعد از ظهر ملتفت شود،  واجب برگرداند یروزه

 یکفاره عمداً تا نزدک یروزهمثل  ینیر معیواجب غ یروزه یاگر برا - 985مساله 

رد، یه روزه نگکم داشته باشد یت تصمیش از نیه اگر پکال ندارد، بلکند اشکت نیظهر ن

ند انجام نداده کیه روزه را باطل مک یارکچنانچه  ا نهیرد یه بگکد داشته باشد یا تردی

 ح است.یاو صح یروزهند، کت یش از ظهر نیباشد و پ

افر مسلمان شود و از اذان صبح تا کش از ظهر یاگر در ماه رمضان، پ - 986مساله 

ند انجام نداده باشد الزم نیست آن روز روزه بگیرد کیه روزه را باطل مک یارکآن وقت 

 هم ندارد.قضا  و

و از اذان صبح تا آن  ش از ظهر ماه رمضان خوب شودیض پیاگر مر - 987مساله 

و آن روز را  ندکت روزه ید نیند انجام نداده باشد، باکیه روزه را باطل مک یارکوقت 

 ست.یآن روز بر او واجب ن یروزهرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، یروزه بگ

ا اول رمضان، واجب یدارد آخر شعبان است  کسان شه انکرا  یروز - 988مساله 

اگر  یند؛ ولکرمضان  یروزهت یتواند نیرد نمیرد و اگر بخواهد روزه بگیست روزه بگین

د چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان یقضا و مانند آن بنما یروزهت ین

 شود.یحساب م

ت روزه گرفتن یرمضان از ن یروزهمثل  ینیواجب مع یروزهاگر در  - 989مساله 

ند کیه روزه را باطل مکرا  یزیه چکند کت یچنانچه ن یاش باطل است، ولبرگردد روزه

 شود.یاش باطل نمه آن را انجام ندهد روزهک یبه جا آورد در صورت
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 کنندیمکه روزه را باطل  یزهاییچ

آشامیدن؛ سوم  –خوردن؛ دوم  –: اول کنندیمچهار چیز روزه را باطل  - 990مساله 

 استمنا. –جماع؛ چهارم  –

چیز هستند؛ ولی  9یا  8 یا 7 روزه، یهاکنندهمشهور فقها عقیده دارند که باطل 

 به این مبطالت نکرده است. یااشارهقرآن مقدس در هنگام تشریع احکام روزه، هیچ 

حال تشریع  در که در حال بیان و از سوره بقره 187و  185و  183درآیات شریفه 

این سه امر  رفس با زنان سخن گفته و روزه بوده فقط از خوردن، آشامیدن و مسائل

است که در  دار کسینوع کرده است. یعنی در واقع روزهماه رمضان مم یروزهارا در 

براین اموری که جماع کردن خودداری کند. بنا روزه از خوردن وآشامیدن و یروزها

دار ممنوع نیست. برای روزه شوندینمیا جماع کردن محسوب  خوردن یا آشامیدن و

 .مکنیمآینده ذکر  مسائلضمن بیان  توضیح بیشتر را در

 آشامیدن خوردن و -دوم  و اول

شود، یاو باطل م یروزهاشامد، یا بیبخورد  یزیعمداً چ اگر روزه دار - 991مساله 

ز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل یدن آن چیچه خوردن و آشام

رون آورد یرا از دهان ب کاگر مسوا یاد، حتیا زیم باشد کدرخت و چه  ییرهشو  کخا

 هکمگر آن  شودیاو باطل م یروزهو دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد 

 ه رطوبت خارج به آن گفته نشود.کن برود یاز ب یدر آب دهان به طور کرطوبت مسوا

د لقمه را یه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باک یاگر موقع - 992مساله 

 ه بعداًک یاش باطل است و به دستوررون آورد و چنانچه عمداً فرو برد روزهیاز دهان ب

 شود.یفاره هم بر او واجب مکگفته خواهد شد 

 شود.یاش باطل نماشامد، روزهیا بیبخورد  یزیاگر روزه دار سهواً چ - 993مساله 
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سرم  ای یتیند هر چند آمپول تقوکیآمپول و سرم روزه را باطل نم - 994مساله 

شود اگر دارو ینفس استعمال م یتنگ یه براک ین اسپریچنکی باشد و همنم یقند

ختن ین دارو در چشم و گوش ریند و هم چنکیند روزه را باطل نمکه یرا فقط وارد ر

زد اگر به حلق یبر ینیند اگر چه مزه آن به گلو برسد و اگر در بکیروزه را باطل نم

 ند.کینرسد روزه را باطل نم

ش را یش از اذان دندانهایست پیرد، الزم نیخواهد روزه بگیه مک یسک - 995مساله 

چنانچه خالل  رودیدندان مانده در روز فرو م یه الک ییاگر بداند غذا یند، ولکخالل 

این فرو رفتن به نحوی باشد که خوردن صدق کند  از آن فرو رود، و یزیند و چکن

 .شودینمباطل  اشروزهگر خوردن صدق نکند شود؛ ولی ایاش باطل مروزه

یا آسیب  رد ویبم یه بترسد از تشنگکتشنه شود  یدار به قدراگر روزه - 996مساله 

آب  ندکدا یه از مشکل نجات پک یابه اندازه تواندییا تحملش دشوار باشد م ببیند و

ه روزه ک یارکروز از به جا آوردن  ییهبقد در یشود. بایاو باطل نم یروزهاشامد و یب

 د.ینما یند خوددارکیرا باطل م

سوره بقره، هر امری که برای روزه دار مشکل ساز یا طاقت فرسا  185به موجب آیت  

 یا سخت باشد واجب نیست. و

 که معموالً  هاینادن غذا و مانند یا پرنده و چشیبچه  یدن غذا برایجو - 997مساله 

اگر انسان  یند، ولکیرسد، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمیبه حلق نم

 ید قضایشود و بایاش باطل مرسد چنانچه فرو رود، روزهیه به حلق مکاز اول بداند 

 فاره بر او واجب نیست.کرد؛ ولی یآن را بگ

 

 جماع -سوم 
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گاه داخل شود اگر چه فقط به مقدار ختنه ندکیجماع روزه را باطل م - 998مساله 

 د.یایرون نیهم ب یو من

د، روزه یایرون نیهم ب یگاه داخل شود و منمتر از مقدار ختنهکاگر  - 999مساله 

ند کگاه را هم داخل متر از ختنهکاند اگر دهیه آلتش را برک یسک یشود ولیباطل نم

 شود.یاش باطل مروزه

او  یروزها نه، یگاه داخل شده ختنه یاندازهه به کند ک کاگر ش - 1000مساله 

ا نه، یه دخول شده کند ک کاگر ش انددهیه آلتش را برکهم  یسکو  ح استیصح

 ح است.یاو صح یروزه

ا او را به جماع مجبور ید، یاست و جماع نماه روزه کند کاگر فراموش  - 1001مساله 

چنانچه در  یولشود، یاو باطل نم یروزه ار او خارج باشدیه از اختک یند به طورینما

د فوراً از حال جماع خارج شود و اگر یگر مجبور نباشد، بایا دید، یایادش بین جماع یب

 او باطل است. یروزهخارج نشود، 

 استمنا -چهارم 

بیان  اگرچه در قرآن کریم دستوری در خصوص استمنا نرسیده و – 1002مساله 

یانه. ولی از آنجا که استمنا به منزله جماع  کندیمنشده است که استمنا، روزه را باطل 

با خود  یعنیند کدار استمناء شود؛ ازاین رو، اگر روزهیمعرفا جماع محسوب  است و

 شود.یاش باطل مد، روزهیرون آیاز او ب یه منکند ک یارک

اش روزهد، یرون آیاز او ب یمن اریاختیحال خواب یا بیداری، ب در اگر – 1003مساله 

اش باطل د، روزهیرون آیاز او ب یار منیاختیب هکند ک یارک عمداًاگر  یست؛ ولیباطل ن

 شود.یم
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در  یعنیشود، یه اگر در روز بخوابد محتلم مکدار بداند هرگاه روزه - 1004مساله 

و چنانچه بخوابد و محتلم هم  تواند در روز بخوابدید، میآیرون میاز او ب یخواب من

 ح است.یاش صحد روزهبشو

 ندک یو شوخ یباز یسکبا  یرون آمدن منیاگر روزه دار بدون قصد ب - 1005مساله 

اگر  از او خارج شود یمن یو شوخ یه بعد از بازکه عادت نداشته باشد ک یدر صورت

را ادامه دهد تا آنجا  یاگر شوخ یح است. ولیاو صح یروزهد یرون آیب یچه اتفاقاً من

 اش باطل است.ند تا خارج گردد روزهکن یداری خارج شود و خوداست من یکه نزدک

 دروغ بستن به خدا ورسول ص وایمه -پنجم 

به خدا و  هایناا به اشاره و مانند یا به نوشتن یدار به گفتن اگر روزه - 1006مساله 

عمداً نسبت دروغ بدهد،  نان آن حضرتیجانشه و آله و سلم و یعلاهلل  یغمبر صلیپ

. حضرت زهرا سالم شودینمباطل  اشروزهاگرچه مرتکب گناه کبیره شده است؛ ولی 

 ندارند. یم فرقکن حینان آنان هم در ایغمبران و جانشیر پیها و سایعلاهلل 

بر کند بناا دروغ نقل یداند راست است یه نمکرا  یاگر بخواهد خبر - 1007مساله 

ه آن خبر در آن نوشته ک یتابکا از یه آن خبر را گفته، ک یسکد از یبا اط واجبیاحت

شود. مانند اهالی یاش باطل نمن اگر خودش هم خبر بدهد روزهکل د؛یشده نقل نما

اساس را برای توجه مستمعان بیان حتی بی حکایات ضعیف و روایات و غالباًمنبر که 

 .کنندیم

 

 حلقظ به یرساندن غبار غل -ششم 

 یزیچه غبار چ ندکیبه حلق روزه را باطل نم ظیرساندن غبار غل - 1008مساله 

که خوردن آن حرام باشد  یزیا غبار چیه خوردن آن حالل است مثل آرد، کباشد 
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زمانی که خوردن صدق نکند  تا و خوردینم عمداًکس غبار غلیظ را است؛ زیرا هیچ

 .کندینمروزه را باطل 

را هم  هایناو و مانند کو تنبا گاریدار دود سکه روزهاط آن است یاحت - 1009مساله 

 ند.کیظ، روزه را باطل نمیدود سیگار یا قلیان و بخار غل یبه حلق نرساند؛ ول

و  اتیر دخانیاستعمال سادن و یشکگار یرمضان س کدر ماه مبار - 1010مساله 

ز ید جایبه روزه به شمار آ یاحترامیه بک یاار به گونهکانداختن نصوار، بصورت آش

دار در یز استفاده نشود و چنانچه روزهن صورت نیر ایاط در غیبر احتکه بناست؛ بلین

 سایر ؛ اما ازشودینمباطل  اشروزهند، کیا ناص استفاده  اتیماه رمضان از دخان

 کند. یند خوددارکیه روزه را باطل مک ییهاارک

 آبفرو بردن سر در  -هفتم 

بدن او از آب  یچه باق دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد،اگر روزه - 1011مساله 

. همچنان شودینمباطل  اشروزهیا تمام بدنش نیز در آب فرو رفته باشد،  رون باشد ویب

 .کندینمیا هرنوع مایع دیگر روزه را باطل  مضاف وفرو بردن سر درگالب یا آب 

 صبحض و نفاس تا اذان یماندن بر جنابت و ح یباق -هشتم 

هنگام  قرآن کریم هم در برای روزه گرفتن طهارت شرط نیست و – 1012مساله 

بخصوص هنگام بیان رفس با زنان، مساله غسل جنابت را قبل از  تشریع احکام روزه و

ا اگر یند، کبیان نکرده است. علی هذا، اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نطلوع فجر 

 .شودینم اش باطلد، روزهیمم ننمایمم است عمداً تیاو ت ییفهوظ

فتوای فحول  فقهای شیعه کثر اهلل امثالهم، برای اثبات بطالن روزه، به اجماع منقول و

مستندات برای اثبات احکام الزامی یعنی . بدیهی است که این اندکردهاحتیاط استناد  و

 و کنندیمزندگی  روستاهاحرام کافی نیست. بخصوص برای کسانی که در  واجب و
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هنگام شب برایشان سخت است؛ فتوا به  یا غسل کردن در آب گرم در اختیار ندارند و

 وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر بی وجه است.

 ن استیماه رمضان وقت آن مع یروزهه مثل ک یواجب یروزهاگر در  - 1013مساله 

 ح است.یاش صحروزه دیمم هم ننمایند و تکتا اذان صبح غسل ن

ادش یروز  یکند و بعد از کاگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش  - 1014مساله 

ادش ید. همچنان است اگر بعد از چند روز یآن روز را قضا نما یروزهد، الزم نیست یایب

 د.یایب

مم وقت یدام از غسل و تکچ یه یه در شب ماه رمضان براک یسک - 1015مساله 

اش ند، معصیت کرده؛ ولی روزهکرا جنب نکند. اگر خود را جنب  ندارد، بهتر است خود

 شود.یفاره بر او واجب نمکو قضا و  باطل نیست

 ند.کست فوراً غسل یدار در روز محتلم شود، واجب ناگر روزه - 1016مساله 

یند محتلم شده، دار شود و ببیگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بره - 1017مساله 

غسل  فوراًح است والزم نیست یاو صح یروزهش از اذان محتلم شده، یچه بداند پاگر

 کند.

رد اگر بعد از اذان یرمضان را بگ یروزه یخواهد قضایه مک یسک - 1018مساله 

ش از اذان محتلم شده است، چه وقت یند محتلم شده و بداند پیدار شود و ببیصبح ب

رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان  یقضا یروزهپنج روز  مثالً روزه تنگ باشد،  یقضا

صحیح  آن روز را روزه بگیرد و تواندیمروزه تنگ نباشد،  یچه وقت قضا مانده است و

 است.

شود و عمداً غسل  کا نفاس پایض یش از اذان صبح از حیپ اگر زن - 1019مساله 

ه از ک یاش باطل نیست. زنند روزهکمم نیمم است عمداً تیاو ت ییفهوظا اگر یند، کن
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بر  یه باقکاست  یسکم کرده، در حکشده و تا اذان صبح غسل ن کا نفاس پایض یح

دو مساله این است که روزه گرفتن مشروط به طهارت  جنابت مانده است. اقوا در هر

یا کسی که از حیض پاک شده،  نیست. لذا غسل نکردن قبل از طلوع فجر برای جنب و

 اختیار ندارند و . بویژه برای کسانی که وسایل غسل را درشودینمموجب بطالن روزه 

 ایشان مشقت دارد.یا به جهتی غسل کردن در شب بر

ن یا در بیشود،  کا نفاس پایض یاگر زن بعد از اذان صبح از خون ح - 1020مساله 

 او باطل است. یروزهمغرب باشد،  یکچه نزدیند اگرا نفاس ببیض یروز خون ح

ا چند یروز  یکند و بعد از کا نفاس را فراموش یض یاگر زن غسل ح - 1021مساله 

 ح است.یه گرفته صحک ییهاروزهد، یایادش بیروز 

خود را به  یهاغسلره است هر چند یثکه در حال استحاضه ک یزن - 1022مساله 

او  یروزهاورد، یام استحاضه درکتاب طهارت گفته شد به جا نکه در احک یلیتفص

ح یاش صحند روزهکمتوسطه اگر چه غسل ن یاستحاضهه در کح است، هم چنان یصح

 است.

ت یاز بدن خود را به بدن م ییجا یعنیرده کت یه مس مک یسک - 1023مساله 

ت را مس یرد و اگر در حال روزه هم میت روزه بگیتواند بدون غسل مس میرسانده، م

 شود.یاو باطل نم یروزهد، ینما

 اماله کردن –نهم 

روان باشد  یزهایچ. چه با کندینمروزه را باطل  مطلقاً ردن، کاماله  - 1024مساله 

روزه را باطل  هایافشیا جامد، برای معالجه باشد یا غیر معالجه. همچنان استعمال 

 یا غیر معالجه. . چه برای معالجه باشد وکندینم

 قی کردن –دهم 
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مرض و مانند  یواسطهند چه به ک یق سهواًیا  دار عمداًهر گاه روزه - 1025مساله 

هیچ انسانی از روی  مسلماًشود. یاش باطل نمیا ناچار نباشد روزه آن ناچار باشد و

. خوردینمداوطلبانه باقی مانده قی را  و عمداًاگر قی کند  و کندینمرغبت قی  اشتیاق و

اگر چیزی را به حلقش فرو  به نحوی مجبور است و کندیمکسی که قی  طبعاًپس 

عث بطالن روزه نیست، هذا قی کردن بایعل اختیاری است.یا بی اچاری وسر ن ببرد از

 آن که دلیلی بر مبطل بودن قی وجود ندارد. مضافاًاگرچه به نحوی عمدی باشد. 

ه به کن رود ییپا یدار برود، چنانچه به قدری روزهاگر مگس در گلو - 1026مساله 

ح است یاو صح یروزهرون آورد و یرا بست آن یند الزم نیگویفرو بردن آن خوردن نم

ند. ک یه قکچه موجب شود یرون آورد اگرد آن را بیبا ن نرودیین مقدار پایو اگر به ا

باید آن روز را قضا  شود ویاش باطل مخوردن محسوب شود روزه و چنانچه فرو برد

 کند؛ اما کفاره ندارد.

د آن ید، بایایا دهانش بیر گلو د یزیار چیاگر آروغ بزند و بدون اخت - 1027مساله 

 ح است.یاش صحار فرو رود، روزهیاختیزد و اگر بیرون بریرا ب

 

 کنندیمکه روزه را باطل  یزهاییچاحکام 

وانه بوده یه دکرا  یوقت یهاست روزهیوانه عاقل شود، واجب نیاگر د - 1028مساله 

 د.یقضا نما

افر بوده که کرا  یوقت یهاست روزهیافر مسلمان شود، واجب نکاگر  - 1029مساله 

ه کرا  یوقت یهاافر شود و دوباره مسلمان گردد روزهک یاگر مسلمان ید. ولیقضا نما

 د.ید قضا نمایافر بوده باک
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که چه وقت ند ک کرد و بعد شیچند روز روزه نگ یعذر یاگر برا - 1030مساله 

د، یدهد روزه نگرفته قضا نمایه احتمال مکمتر را کتواند مقدار یطرف شده معذر او بر

داند پنجم رمضان از سفر یرده و نمکش از ماه رمضان مسافرت یه پک یسک مثالً

داند چه وقت یه نمکهم  یسکز یرد و نیتواند پنج روز روزه بگیا ششم، میبرگشته 

ماه  یاگر در آخرها مثالً د، یمتر را قضا نماکتواند مقدار یدا شده، میش پیعذر برا

ست و پنجم رمضان مسافرت یه بکند و بعد از رمضان برگردد و نداند کرمضان مسافرت 

 ند.کپنج روز را قضا  یعنیمتر کتواند مقدار یست و ششم، میا بیرده، ک

اگر کسی قبل از  مثالً. کندینمرا باطل  روزهمستی به خودی خود،  - 1031مساله 

بعد از طلوع یا در  بعد نیت روزه کند و بخورد و طلوع فجر، چیزی را برای معالجه

 شودینمباطل  اشروزهپس از ساعاتی به حال عادی برگردد،  هنگام روز مست شود و

خوردنی یا نوشیدنی نیست  هکرا با چیزی  یا در اثنای روز خود قضا هم ندارد. و و

بعد به حال عادی  یا مدتی مست باشد و دقایقی و صوار بیندازد ون مثالً مست کند، 

 قضا هم ندارد. و شودینمباطل  اشروزهبه روزه ادامه دهد  برگردد و

ه کدام را کهر  یقضا داشته باشد، قضا یروزهاگر از چند ماه رمضان  - 1032مساله 

پنج روز از  مثالً رمضان آخر تنگ باشد،  یاگر وقت قضا یندارد. ول یرد مانعیاول بگ

 ید اول، قضایرمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد با

 رد.یرمضان آخر را بگ

روزه او تنگ  یرمضان را گرفته، اگر وقت قضا یروزه یه قضاک یسک - 1033مساله 

 د.یخود را باطل نما یروزهش از ظهر یتواند پینباشد م

رد و یرمضان را نگ یروزها نفاس، یض، یا حیمرض،  یواسطهاگر به  - 1034مساله 

او قضا  یه نگرفته براکرا  ییهاست روزهیرد، الزم نیش از تمام شدن رمضان بمیپ
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 توانینمغیره  نماز و اقوا این است که در انجام عبادات اعم از روزه و نند، اگر چهک

 کسی را اجیر نمود. انجام عبادت به جای شخص دیگر بی فایده است.

رد و مرض او تا رمضان یرمضان را نگ یروزه یمرض یواسطهاگر به  - 1035مساله 

هر  ید برایست و بایه نگرفته بر او واجب نکرا  ییهاروزه یشد، قضاکسال بعد طول ب

ر یبه فق هایناا جو و مانند یگندم  یعنیر است طعام یباً ده سیه تقرکمد  یکروز 

مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او  یبرا مثالً یگریعذر د یواسطهاگر به  یبدهد، ول

 ند.کد قضا یه نگرفته باکرا  ییهابماند، روزه یتا رمضان بعد باق

رد و بعد از رمضان عذر یروزه نگ یعذر یواسطهاگر در ماه رمضان به  - 1036مساله 

ند و کد روزه را قضا یبا ردیروزه را نگ ینده عمداً قضایرطرف شود و تا رمضان آاو ب

 ر بدهد.یهم به فق هایناا جو و مانند یمد گندم  یکهر روز  یبرا

ه خوب شد اگر کشد، بعد از آن کاگر مرض انسان چند سال طول ب - 1037مساله 

 یرد و برایرمضان آخر را بگ یقضاد ینده به مقدار قضا وقت داشته باشد بایتا رمضان آ

ا جو و یگندم  یعنیر است، طعام یباً ده سیه تقرکمد  یکش یپ یهاسالهر روز از 

 ر بدهد.یبه فق هاینامانند 

 یکفارهتواند یر بدهد میمد طعام به فق یکهر روز  ید برایه باک یسک - 1038مساله 

 ر بدهد.یفق یکچند روز را به 

 یآن را به جا آورد و برا ید قضایرد، بایرمضان را عمداً نگ یروزهاگر  - 1039مساله 

اگرچه )ند کبنده آزاد  یکا یر طعام بدهد، یا به شصت فقیرد یهر روز دو ماه روزه بگ

آن روزه  ینده قضایدر زمان فعلی آزاد کردن بنده منتفی است( و چنانچه تا رمضان آ

 مد طعام الزم است. یکدادن ز یهر روز ن یاورد برایرا به جا ن
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بعد از مرگ پدر، بر پسر بزرگتر ویا هیچ یک از وارثان میت واجب  - 1040مساله 

را به جا آورد. همچنان قضای روزه مادر بر پسر بزرگتر و یا  نیست که قضای روزه او

 از کتاب صالت گفته شد، واجب نیست. 929وارثان دیگر به تفصیلی که در مساله 

دادن صدقه برای میت مستحب است؛ ولی نیابت  طلب آمرزش و نیایش و دعا والبته 

عملی او ممکن نیست. بدیهی است فلسفه  از طرف او برای انجام تکالیف دینی و

این که  بعد از مرگ، تربیت او ممکن نیست. و و باشدیموجودی احکام تربیت شخص 

جاهالنه است. خداوند تکالیف  در بعض روایات آمده که قرض خدا باید پرداخت شود!

 عبادی را قرض نداده است.

 

 احکام روزه مسافر

عت بخواند، کرا در سفر دو ر یعتکچهار ر ید نمازهایه باک یمسافر - 1041مساله 

ه شغلش مسافرت ک یسکخواند مثل یه نمازش را تمام مک یرد و مسافرید روزه بگینبا

 رد.یروزه بگد در سفر یت است، بایا سفر او سفرمعصی

فرار از روزه باشد  یاگر برا یال ندارد. ولکمسافرت در ماه رمضان اش - 1042مساله 

 روه است.کم

تواند آن را در یند، نمکن نیو روز آن را مع ردیند روزه بگکاگر نذر  - 1043مساله 

را د آن یرد، بایرا در سفر روزه بگ ینیه روز معکند کچنانچه نذر  یسفر به جا آورد. ول

ا نباشد، روزه یرا چه مسافر باشد  ینیند روز معکز اگر نذر یدر سفر به جا آورد. و ن

 رد.ید آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد بایبگ

ند کخود را تمام  یروزهد ید، بایدار بعد از ظهر مسافرت نمااگر روزه - 1044مساله 

ه کبرسد  ییبه جا یعنی به حد ترخص برسد یند، وقتکش از ظهر مسافرت یو اگر پ
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و اگر  ندکخود را باطل  یروزهد یاذان آن را نشنود، با یند و صدایوار شهر را نبید

 ز بر او واجب است.یفاره نکاط، یبر احتکند بناش از آن روزه را باطل یپ

ه کبرسد  ییا به جایش از ظهر به وطنش برسد، یاگر مسافر پ - 1045مساله 

ند انجام نداده، کیه روزه را باطل مک یارکخواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه یم

 ست.یآن روز بر او واجب ن یروزه و اگر انجام داده ردید آن روز را روزه بگیبا

خواهد یه مکبرسد  ییا به جایاگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد،  - 1046مساله 

 رد.ین روز را روزه بگد آیده روز در آنجا بماند، نبا

 برآنان واجب نیست کسانی که روزه

او مشقّت  یا برایرد، یتواند روزه بگینم یریپ یواسطهه به ک یسک - 1047مساله 

باً یه تقرکمد  یکهر روز  ید برایدر صورت دوم با یست. ولیدارد، روزه بر او واجب ن

 بدهد.ر ینها به فقیا جو و مانند ایر است گندم یده س

را  یتواند تشنگیشود و نمیاد تشنه میه زکدارد  یاگر انسان مرض - 1048مساله 

د یبا در صورت دوم یست. ولیاو مشقت دارد، روزه بر او واجب ن یا برایند، کتحمل 

 ر بدهد.یبه فق هایناا جو و مانند یمد گندم  یکهر روز  یبرا

حملش ضرر دارد روزه بر  یاست و روزه برا یکدن او نزدییه زاک یزن - 1049مساله 

به  هایناا جو و مانند یگندم  یعنیمد طعام  یکهر روز  ید برایست. و بایاو واجب ن

ست و بنا بر یخودش ضرر دارد، روزه بر او واجب ن یز اگر روزه برایر بدهد و نیفق

صورت  ر بدهد. و در هر دویمد طعام به فق یکهر روز  یبرا دیبا اط واجبیاحت

 د.ید قضا نمایه نگرفته باکرا  ییهاروزه

ه او یا دایم است چه مادر بچه، کر او یدهد و شیر میه بچه شک یزن - 1050مساله 

دهد ضرر دارد روزه بر یر میه شک یابچه یر دهد، اگر روزه برایش اجرت یا بیباشد، 
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به  هایناا جو و مانند یگندم  یعنیمد طعام  یکهر روز  ید برایست. و بایاو واجب ن

اط یست، و بنا بر احتیخودش ضرر دارد، روزه بر او واجب ن یز اگر برایر بدهد و نیفق

را  ییهار بدهد. و در هر دو صورت روزهیمد طعام به فق یکهر روز  ید برایبا واجب

ا یر دهد، یاجرت بچه را شیه بکدا شود یپ یسکاگر  ید ولید قضا نمایه نگرفته باک

ه اجرت او را بدهد اجرت ک یگریس دکا از یا مادر بچه یر دادن بچه از پدر یش یبرا

 رد.یبچه را به او بدهد و روزه بگ هکاط واجب آن است یرد، احتیبگ

 راه ثابت شدن اول ماه

ند. یه خود انسان ماه را ببکشود: اول: آن یز ثابت میاول ماه به پنج چ - 1051مساله 

سوم: دو  م.یادهیند ماه را دیشود، بگویدا مین پیقیآنان  یگفتهه از ک یاعدّهدوم: 

م، درصورتی که قراینی بر عدم صحت یادهیه در شب ماه را دکند یشاهد عادل بگو

آن، اول ماه  یواسطهه به کروز از اول ماه شعبان بگذرد  یگفتارشان نباشد. چهارم: س

آن، اوّل ماه شوّال  یواسطهه به کاوّل رمضان بگذرد  روز از یشود و سیرمضان ثابت م

ست که شود. پنجم: منجم وتقویم. امروزه علم نجوم به حدی دقیق وروشن ایثابت م

. لذا کندیمفلکی را محاسبه  حوادث جوی و ثانیه طلوع وغروب هالل و دقیقه و حتی

زمان  حاکم شرع است. دریا حکم  حجیت تقویم باالتر از شهادت شهود و اعتبار و

جز آن  یاچارهاول ماه را ثابت کند. اگرچه در قدیم  تواندینم م شرعکفعلی حکم حا

اعتماد باشد؛ اما امروزه با  تقویم به حدی دقیق نبوده که قابل نبوده، زیرا علم نجوم و

 فلکی جاهل است و رفت علوم بشری، حاکم شرع نسبت به محاسبات نجومی وپیش

 حجت نیست. سخن جاهل

ه اول ماه است حکم او باطل است. نه کند کم کح م شرعکاگر حا - 1052مساله 

نه مرجع تقلید حق حکم کردن درباره اول یا آخر ماه را ندارد. در  حاکم، نه قاضی و

جز تعیین تاریخ به وسیله حاکم نبود تا نسبت به  یاچارهو چهار صد سال پیش  هزار
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مردم از سردرگمی خارج شوند؛  هاینامانند  ، عده طالق وهایبده، هاطلبمحاسبات 

قرون وسطایی  یهاروشولی امروزه با وجود علم جهانی تقویم، دیگر نیازی به آن 

چنین احکامی بدهد عوام  را به نادانی بزند و یا حاکمی خود نیست. اگر مجتهد و

از گناهان کبیره شیادی شده است. این عمل  برداری ومرتکب کاله فریبی کرده و

 یا به اصطالح ولی فقیه شود. می تواند موجب فسق فقیه و است و

 یا بهتر بگوییم با محاسبات نجومی و نیمنجم ییشگویاول ماه با پ - 1053مساله 

 فقه و آن چیزی است که در شود. البته علم نجوم امروز غیر ازیعلم تقویم ثابت م

در  گویدیمیا منجم  یه سخن از علم نجوم وروایات به تصویر کشیده شده. وقتی فق

های پوسیده قدیم، علم متکی بر حدسیات سنت تصورش بر اساس روایات قدیم و

براین در زمان رین علوم بشری است. بناتامروزه علم نجوم از قابل اطمیناناست؛ ولی 

راه  جانب تنهاحجت است. به نظر این آور ومحاسبات تقویمی یقین فعلی علم نجوم و

 علم تقویم است. اثبات اول ماه بعد از مشاهده خود انسان محاسبات نجومی و

رد، چنانچه دو یو روزه نگ ثابت نشود یسک یاگر اول ماه رمضان برا - 1054مساله 

 د.یآن روز را قضا نما یروزهد یبا میادهیش ماه را دیه شب پکند یمرد عادل بگو

گرنیز ثابت یمردم شهر د یاول ماه ثابت شود، برا یاگر در شهر - 1055مساله 

وحدت افق شرط نیست. وحدت افق یا  . اول ماه در همه جا یکسان است وشودیم

اظهار فضل خوب است. ولی در عمل باطل  و یامدرسهعدم وحدت افق برای مباحث 

عدم وحدت افق یک مورد اتفاق نیفتاده است که  در طول تاریخ بشری حتی است و

یا در  در افغانستان دوم ماه باشد و در عربستان اول ماه و مثالًباعث شده باشد که 

 چین روز چهاردهم ماه باشد. نزدهم ماه باشد ولی دراعربستان روز پ
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هر وسیله قابل اطمینان دیگری  نترنت ویاول ماه به تلگراف، تلفن، ا - 1056مساله 

ا ی یکاند، نزدردهکیا تلفن  تلگراف یگریبه د یکیه از ک یدو شهر شود. چهیثابت م

 ند.کدا ینان به صحت آن پیور اطمکهم افق باشند، چه نباشند؛ ولی انسان از خبر مذ

د روزه یا اول شوّال، بایداند آخر رمضان است یه انسان نمکرا  یروز - 1057مساله 

 ند.کد افطار یاه اول شوّال است بکبفهمد  ش از مغربیاگر پ یرد. ولیبگ

د. ید به گمان عمل نمایند، باکن یقینتواند به ماه رمضان  یاگر زندان - 1058مساله 

اط یو بنا بر احت ح استیرد صحیه روزه بگکرا  ین نباشد، هر ماهکو اگر آن هم مم

رد یماه روزه بگ یکه روزه گرفته، دوباره ک یازده ماه از ماهید بعد از گذشتن یواجب با

 د.ید به آن عمل نمایرد باکدا یاگر بعد، گمان پ یول

 مکروه حرام و یهاروزه

داند یه انسان نمکرا  یز روزید فطر و قربان حرام است. و نیع یروزه - 1059مساله 

 باشد.یرد حرام میت اول رمضان روزه بگیا اول رمضان، اگر به نیآخر شعبان است، 

ن برود یحق شوهرش از ب یمستحب یروزهگرفتن  یواسطهاگر زن به  - 1060مساله 

اط یبر احتکند، بنا یریجلوگ یمستحب یروزهن اگر شوهر، او را از گرفتن یو همچن

 ند.ک ید خودداریواجب با

ز یشود جا یا جدت پدر و مادر یاوالد اگر اسباب اذ یمستحب یروزه - 1061مساله 

 یریجلوگ یمستحب یروزهاو را از گرفتن  یول ت آنان نشودیاسباب اذه اگر کست بلین

 رد.ینند، نباید روزه بگک

د ضرر یتر بگوکاو ضرر ندارد اگر چه د یداند روزه برایه مک یسک - 1062مساله 

ش ضرر دارد اگر چه یه روزه براکا گمان دارد ین یقیه ک یسکرد و ید روزه بگیدارد، با
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ه به کمگر آن  ستیح نیرد صحیرد و اگر روزه بگید روزه نگیندارد، باد ضرر یتر بگوکد

 رد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.یقصد قربت بگ

او ضرر ندارد، اگر روزه  یه روزه براکن است یاش ادهیه عقک یسک - 1063مساله 

قضا  صحیح است و اشروزهاو ضرر داشته،  یرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برایبگ

 ندارد.

د یا عیدارد روز عرفه است  که انسان شک یروز عاشورا، و روز یروزه - 1064مساله 

 روه است.کقربان، م

ردن کش از افطار یپ دار نماز مغرب و عشا رامستحب است روزه - 1065مساله 

تواند با حضور یه نمکبه غذا دارد  یادیل زیا میمنتظر اوست  یسکاگر  یبخواند. ول

ن است نماز را در که ممک یبه قدر یند ولکقلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار 

 لت آن به جا آورد.یوقت فض
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 مقدمه

 آیات قرآن درباره خمس

قرآن کریم، تنها یک آیت درباره خمس موجود است؛ ولی برخی از مفسران دو آیت  در

 .اندآورده، نیز در جمع آیات خمس باشندمیدیگر را که مربوط به انفال 

 وَ الْقُرْبی یفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِ ءٍشَیوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ  - آیت اول

وْمَ الْفُرْقانِ یعَبْدِنا  عَلینْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا کلِ إِنْ ینِ وَ ابْنِ السَّبکیوَ الْمَسا الْیتامی

 (41انفال ). ریقَد ءٍشَیلِّ ک عَلیالْجَمْعانِ وَ اللَّهُ  یوْمَ الْتَقَی

شان یپنجم آن، از آن خدا و رسول و خو یک، شودمیب شما ینص یمتید هر نوع غنیبدان

، ییاگر به خدا و به آنچه در روز جدا. باشدمی ماندگانراهان و در ینوایمان و بیتیو 

د. خدا یمان داری، اایمکردهنازل  مانبندهرد، بر کگر را مالقات یدیکه دو گروه ک یروز

 .ز تواناستیبر همه چ

االسراء ) .رایلِ وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذینَ وَ ابْنَ السَّبکیحَقَّهُ وَ الْمِسْ الْقُرْبیوَ آتِ ذَا  - آیت دوم

26). 

گاه یچن و هکز حقوق درماندگان و در راه ماندگان را عطا یشاوندان و نیحقوق خو

 ن.کم رویزیاده

عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ  کسْئَلُونَی -آیت سوم

 (.1االنفال ). نینْتُمْ مُؤْمِنکعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ یمْ وَ أَطکنِیبَ

ن از خدا یاانفال مخصوص خدا و رسول است بنابر . بگو:پرسندمیدرباره انفال از تو  

مان ید اگر شما ایید و از خدا و رسول اطاعت نماینکن خود صلح برقرار ید و بیبترس

 .دیدار



           کتاب خمس283      

 

 خمس تعریف 

 که بنا بر عقیده گروهی از مفسران و %20خمس، در شرع عبارت است از مالیات 

فقیهان،  بر عقیده گروهی دیگر از مفسران وبنا و گیردمیفقیهان، به غنایم جنگی تعلق 

 .شودمیانسان مربوط  درآمدهای % به تمامی20این مالیات 

 

 ارباح مکاسب واجب است؟ آیا خمس

در اصل وجوب  یعه و سنیش عالمان سوره انفال، 41خمس؛ یعنی آیت  ییهآنظر به 

 یزهای: خمس به چه چیعنیمتعلق آن،  ؛ اما دراندیافتهنظر یع آن، اتفاقخمس و تشر

 .اندکرده اختالف ،گیردیمتعلق 

ات قبل و ین موجود در آیه با توجه به شواهد و قراک اندیافتههان اهل سنت اعتقاد یفق

مسایل  سوره انفال که درباره جنگ و 42 و 40، 39شریفه؛ یعنی آیات  یآیهبعد از 

 یوسیلهو به  آمده 41 هیه در متن آک« متیغن» یواژهز ظاهر یو ن کندمیوگو آن گفت

؛ همچنان با عنایت به شان نزول آیت د گشته استیمق «الجمعان یوم التقی»: یواژه

اختصاص دارد و شامل  یم جنگیخمس به غنانازل شده،  خمس که در جنگ بدر

، گنج و یار، ارث، غواصکل اموال به دست آمده از تجارت، یگر انسان از قبیاموال د

« متیغن»ه چون لفظ ک اندکردهده یعه اظهار عقیهان شی. اما فقشودنمی هااینمانند 

درآمدها و منافع انسان قابل اطالق است؛ لذا خمس به هر  یهمهدگاه لغت، بر یاز د

 ندارد. م به دست آمده از جنگیو اختصاص به غنا گیردمیتعلق  یمتیغن

 

 گاه علمای شیعه دارای اشکاالت زیر است:ولی دید
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که آیت خمس ظهور در غنایم جنگی دارد  ، بر خالف ظاهر قرآن است؛ چرااول آن که

قبل و بعد  هایآیهبا توجه به های دیگر ندارد. درآمد ر وای به اموال دیگاشارههیچ  و

ه ک. واضح است ماندنمی یگو باقوی گفتخمس و ظهور روشن متن آن، جا یآیهاز 

 ت است.حجظاهر قرآن 

یاران آن حضرت به شمول حضرت علی  اصحاب و در سنت رسول خدا و دوم آن که،

امام سجاد ع. هیچ اثری از خمس ارباح مکاسب یا درآمدهای  فاطمه زهرا و حسنین و و

به خمس  یخ صدر اسالم، توجهیصد سال از تاریکدر حدود  غیر جنگی، وجود ندارد.

ر، عمر، عثمان، کآن حضرت مانند ابوب یامبر اسالم و خلفایاسب نشده است. پکارباح م

ه کن جهت یدر ا یرکن تذیترکوچکن و امام سجاد ی، امام حسن، امام حسیامام عل

ن مهم یز به ایو خود ن اندندادهاز واجبات اسالم است  یاسب هم واجبکخمس ارباح م

، هاابوحنیفهم بوده کص( حا)محمدیام اسالم ناب یه در آن اک ی؛ در حالاندنکردهعمل 

عت یام شرکاز اح یه برخک اندنداشتهوجود  هاصادق جعفرو  هاحنبل، احمد هاشافعی

 نند.کر یه و تفسیتوج یگریو سن یگرعهیرا به خاطر ش

، در حدود پنج نسل، آیدمید ینسل پد یکسال  20ه در مدت هر کم ینکاگر فرض 

 ینیواجب د یکاسب را به عنوان کخمس ارباح م سالماز مسلمانان صدر ا

ضوابط  بایستمیبود،  ینیو د یواجبات مالاز  یکین، اگر خمس، ی. بنابراشناختندنمی

و به مورد اجرا  گردیدمیان یآن حضرت ب یامبر و خلفایپ یات آن، از سویو خصوص

غ شده یبوده به شدت تبل یاز واجبات مال یکیه کات که زک ی؛ در حالشدمیگذاشته 

ه ک. مضافاً آن اندگرفتهمورد مجازات قرار  اندکرده یه از پرداخت آن خودارک یسانکو 

 ازمند بوده است.یبه درآمد خمس به شدّت ن یاسالم ینوپا یجامعه

تمام  خبری از خمس ارباح مکاسب نیست و مطلقاًدر روایات اهل سنت یا سنت پیامبر 

روایات رسیده درباره خمس از امام باقر وامام صادق ع به بعد است. یعنی تنها دلیل 

-باشد. ازاینمی ایی وجوب خمس اموال غیر جنگی روایات نقل شده از امامان شیعهرو
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 یوسیلهه به کباشد  هایمالیاتاسب از کخمس ارباح مرو، این احتمال وجود دارد که 

امامان آن را  یه گاهک بینیممیل ین دلیبه هم .امامان متأخر، وضع و اجرا شده است

موقت  واقع، یک مالیات یا اعانه در و .اندنمودهمطالبه  یگاهرده و کان حالل یعیش یبرا

اجرا شده است نه یک واجب  کانی وضع وهای زمانی و مضرورتبوده که به لحاظ 

 همیشگی. دینی و

 ایفرقهگاه علمای شیعه مخالف با دیدگاه تمامی مسلمانان است. هیچ د، دیکهسوم آن

فرق مختلف اهل سنت، خمس ارباح  از فرق اسالمی اعم از شیعیان غیر اثنی عشری و

 دانند. حتیمیآیت خمس را مخصوص غنایم جنگی  و دانندنمیمکاسب را واجب 

واقع اکثریت  . دردانندینمزمان غیبت واجب  بسیاری از علمای شیعه نیز خمس را در

 شیعیان هم، خمس ارباح مکاسب را قبول ندارند.

این مطلب را قبول داریم که شیعیان، حداقل دارای بیست فارقه یا بیست فرقه هستند؛ 

 19 ، کیانی، افتحی، واقفی، اثنی عشری و.....ناووسی مانند: اسماعیلی، زیدی، جعفری،

گویند که خمس به می اسب را قبول ندارند وفرقه از فرق شیعی نیز خمس ارباح مک

این میان تنها گروهی از علمای شیعه ایرانی وجوب  غنایم جنگی اختصاص دارد. از

 .اندکردهتبلیغ  دایمی قبول کرده و خمس ارباح مکاسب را به عنوان یک واجب دینی و

ن الخمس واجب مما انفردت به االمامیه القول: با: گویدمیسید مرتضی در کتاب انتصار 

فی جمیع المغانم والمکاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والکنوز ومما فضل 

من ارباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المونة والکفایة فی طول السنة عل 

 االقتصاد.

گویند: ن تنها هستند، این سخن است که میآ که شیعیان دوازده امامی، در چیزهاییاز 

این فرقه، فرد یا گروه دیگری  از . یعنی غیرگیردمیخمس بر تمامی منافع کسب تعلق 

 .داندنمیاز مسلمانان، خمس ارباح مکاسب را واجب 
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بیانگر لطف  کنندمیاین که شیعیان اثنی عشری چنین مالیات سنگینی را پرداخت  

دوش  بار بسیار گرانی را بر فقیهان نسبت به پیروان مکتب تشیع نیست؛ بلکه امامان یا

 این برخالف وظایف امامت است؛ زیرا امام باید بکوشد تا بار و اندگذاشتهاین جماعت 

 را از دوش مردم بردارد نه این که اضافه کند!

گویند! این حق فقها می ، اگر خمس، حق امامت است چنان که علما وکهرم آنچها

المالی است که برای اداره جامعه بیت امکانات و هباج سبیل یا باج نژاد امام نیست؛ بلک

، تا امام گیردمیاختیار او قرار  مانند هر مالیات مشروع دیگر در سد خالت جامعه و

و... را حفظ کند.  عدالت را، سرزمین را صلح را، قادر شود، امنیت را، فقرا را، جنگ و

گویید به کسی بدهیم این مالیات را بپردازیم. اگر می حاال که امام نیست، چرا به نام او

این صورت هر کشوری باید به رهبر  ، یعنی به رهبر. دردهدمیرا انجام  که وظایف او

کشور از لحاظ اداره، امنیت، عدالت  که امروزه حساب هر ملی خود پرداخت کند؛ چرا

را به رهبر خود پرداخت  مصالح کلی با دیگری فرق دارد. حال که خمس اجرای نظم و و

اعتراف  عمالً ، پس قبول داریم که خمس، واجب دینی نیست. بدین ترتیب، کنیمنمی

 .!کنیممیپرداخت  باج سبیل یا خراج توهم که داریم کنیممی

که  دهندمیکه چرا خمس را به امامی  اندپرسیدهآیا شیعیان پیرو امام معصوم از خود 

 وجود خارجی ندارد!؟

، بر اساس فتوای مراجع عظام، خمس یک مالیات نژادی است که از سنت ن کهپنجم آ

د محمد یسکشور انگلستان اقتباس شده است.  هایسنتاز  قبایلی و عرب بدوی و

و هو من الفرائض و جعلها »، فتوا داده است: یالوثق تاب عروةک، در ییاظم طباطباک

ان کراماً لهم، و من منع درهما او اقل، کات اکته عوضاً عن الزیص( و ذر) لمحمداللّه 

ان ک کان مستحال لذلکن لحقهم، بل ین لهم والغاصبیالظالم یمندرجاً ف

 «نیافرکال  من
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ات و به منظور کز یبه جا نسلشامبر و یپ یه خداوند براکخمس از واجبات است 

را نپردازد در صف ظالمان  متر از درهمکا یس درهم کاحترام به آنان قرار داده است. هر

از خمس را حالل  یس درهمکت و غاصبان حقشان قرار خواهد گرفت و هر یببه اهل

 افر است.کبداند 

بیان حکم  در، اوالًمعتبر جامعه تشیع است؛  که از علمای بزرگ ویی مرحوم طباطبا

 ذی القربی( را که به معنی خویشان است،)شرعی دچار خطا شده است؛ زیرا کلمه 

. بدیهی است که ترجمه ذی القربی باشدمیذریه( معنا کرده است که به معنی اوالد )

 به ذریه خطای فاحش است.

! دشومیاو پرداخت  یو ذریهباب احترام به پیامبر  ، مدعی شده است که خمس، ازثانیاً

سایر فرق اسالمی به پیامبر احترام  آیا احترام پیامبر تنها بر شیعیان واجب است و

 ؟گذارندنمی

 دفاع از حقوقشان، و به ذریه پیامبر ، حضرت آیت اهلل طباطبایی، ازسر حب بسیارثالثاً

 ؛ زیرا به عقیده ایشان:ل دست زده استکمش یبه چند فتوا

ه به منظور احترام به کبوده  یه وجهکست؛ بلیمسلمانان نالمال تیـ خمس از ب 1

این نظر بر خالف فتوای کسانی است که است) شدهمیپرداخت  اشخانوادهامبر و یپ

 (.دانندمیالمال بیت خمس را از

 یس حق خوردن حتکچ یشانش بوده است و هیامبر و خویپ یشخص کـ خمس، مل 2

 این نظر برخالف فتوای اکثریت فقهای شیعه است(.ندارد)یک درهم از آن را نداشته و 

اهل سنت  هایفرقه: تمام یعنیافر است؛ کاز خمس را حالل بداند  یس درهمکـ هر 3

ه کامامی  یشیعههان یاز عالمان و فق یریثکجمع  نیز های شیعه غیر امامی وفرقه و

 افرند!ک ید وی، از ددانندمیبت حالل یخمس را در زمان غ
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فتوای فقهی  در تواندمیکند چه گونه می فیرتک سی که به این راحتی مسلمانان راک

 طرف باشد!خود بی

 کنید:اگر قبول ندارید که خمس یک مالیات نژادی است به مطالب زیر نگاه 

و انحصر الخمس حینذ فیمن کان نسل » اهر فتوا داده است:صاحب جو - 1
طالب و العباس و الحارث و ابی لهب، الذکر و االنثی  عبدالمطلب منهم، و هم بنو ابی

 جواهر« ... ال خالف فی استحقاق الجمیع الخمس، بل االجماع محصل و منقول علیه

 104ص  16ج 
ه عبارتند از: که از نسل عبدالمطلب باشند کتعلق دارد  یسانکخمس منحصراً به 

 ین مطلب اختالفیمرد. در ا لهب، اعم از زن و یطالب، عباس، حارث و اب یفرزندان اب
هان یفق یهمه یعنیآن وجود دارد.  یدربارهه اجماع محصل و منقول، کست؛ بلین

ه محمد ـ کاست  یهی. بدرسدیمه خمس به فرزندان عبدالمطلب کعه معتقدند یش
و  شوندیمد محسوب یز چون از فرزندان عبدالمطلب هستند سیص ـ و فاطمه ن

 رند.یاز خمس بهره گ توانندیم

هاشم باالبوة، فان  یمستحق الخمس من انتسب ال» صاحب عروة گفته است: - 2
 .3عروة الوثقی فصل قسمت الخمس، مساله  «حل له الخمسیه باالم لم یانتسب ال

ابد. پس اگر یبه هاشم اتصال  یق نسب پدریه از طرکاست  یسکمستحق خمس 
 ات بر او حالل است.که زکست؛ بلیباشد، خمس بر او حالل ن یق مادر هاشمیاز طر

 در شرح عبارت عروة آورده است: یاهلل منتظر تیآ - 3
ه خمس به کن یا «یعامة اصحابنا عدا المرتض یالمشهور بل ال یما نسب الک»

ه به کباشند، مشهور است بل یهاشم یه از لحاظ نسب پدرک ردیگیمتعلق  یسانک
ز ین ید مرتضی، اما سید مرتضیر از سیعه نسبت داده شده است؛ غیهان شیعموم فق

ا یه آکن مساله است یه اختالف او بر سر اکگران اختالف ندارد؛ بلیدر مطلب باال با د
 .290ص کتاب خمس،  ر.یا خیقتاً فرزند است ی، حقیفرزند دختر

 ن نگاشته است:یهمو در ادامه سخنانش چن
ما ک یم هو عنوان الهاشمکهاشم و الموضوع للح یانّ المناط هو االنتساب ال یالثان»

 یو ال مطلب یان العدل ما احتاج هاشمکموثقة زرارة: لو  یقول الصادق ف کشهد بذل
 یاالسم ی... بل المعن یاالضاف یه المعنیلحظ فیضاً لم یهاشم ا یصدقة. و لفظ بن یال
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رة الخاصة و انما تمتاز یلة و العشیاسد و نحو هما. فالمراد به القب یم و بنیتم یبنک
اسد  یم و امه من بنیتم یان ابوه من بنکل باآلباء ال باالمّهات. فمن یر و القبایالعشا
 .291همان ص  «یاسد  ال یمیقال له تمی مثالً

 یهاشمم عنوان کار در خمس انتساب به هاشم است و موضوع حیو مع کهمانا مال
ه ک دهدیمت موثقه زراره از امام صادق، شهادت ین مطلب روایه بر اک، چنان باشدیم

دا یاج پیبه صدقه احت یو مطلب یوجود داشت هاشم یآن حضرت فرمود: اگر عدالت
 .کردندینم

 تواند عاقالنه ومی ننده گرامی بفرمایید: اگر خمس، مالیات نژادی است، چطورخوا

مگر  المطلب، مالیات بدهند؟عبد شیعه به نژاد هاشم و باشد؟ چرا مسلمانانعادالنه 

 رییس و بودند که حتی پرستپرست نبودند؟ نه تنها بتالمطلب بتعبد هاشم و

ول نگهداری از خدایان ئمس پرستان بودند! متصدی بتخانه بودند! متولی وسرکرده بت

 ران بتخانه بودند.!رسانی به زائکمک و

پرستان مالیات بدهیم. به عبارت بهتر چرا به فرزندان صورت، چرا به نژاد بتاین در

ای برای توجیه مشروعیت عدهحارث مالیات بدهیم؟ البته  عقیل و عباس و ابولهب و

یا فرزندان باقی مانده از فاطمه زهرا  گویند که خمس را به اوالد پیامبر وخمس، می

فتواهای  ؛ زیرا مستحقان خمس بر اساس روایات و! این سخن بی اساس استدهیممی

 خالف قرآن ومضافاً آن که این ادعا برعلما، فرزندان هاشم هستند نه فرزندان پیامبر. 

الف حقایق تاریخی است. بر اساس مسلمات تاریخ، پیامبر اسالم فرزند پسر نداشت برخ

گوید: ماکان میم نه ابن! قران ه شوندمیفرزند دختر در کالم عرب سبط گفته  و

مدعی باشد که فرزند  تواندنمیاز مسلمانان  محمد ابا احد من رجالکم. هیچ مردی

 رسول خداست.

آیت خمس، خویشان پرداخت کننده  در ی(الْقُرْب یوَ لِذِ، منظور از واژه: )ششم آن که

است نه خویشان رسول خدا ص. اگر منظور خویشان پیامبر باشد، این آیت منتفی به 

 زمان ما خویشان پیامبر وجود ندارد. کلمه خویش و نتفای موضوع است؛ زیرا درا
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از  214 در آیتکه های بعد. چناننسلنه  شودمیبستگان فقط شامل نسل موجود 

شد که تبلیغ رسالت  مأمور. پیامبر (نَیالْأَقْرَب کرَتَیوَ أَنْذِرْ عَشسوره شعراء آمده است؛ )

روایی،  موثق تاریخی و هایگزارشخویشان خود شروع کند. مطابق  را از بستگان و

را  هاشم، از جمله ابولهب عموی خوداجرای این فرمان، مردان بنی پیامبر اسالم، در

عمو  دعوت کرد. مطابق فهم رسول خدا از واژه اقربین، خویشان نسبی یعنی عمو و

آوردند تا پیام رسالت ین دلیل آنان را در منزل خود گردبودند. به هم پیامبر هایزاده

 را ابالغ کند.

تا قاف قیامت ادامه داشته باشد، رسول  از خویشان نسل موجود نباشد و اگر منظور

که در زمان فعلی، ین سخن نادرست است. نتیجه اینا خدا ابالغ رسالت نکرده است و

ذی القربی( خویشان )واژه  موضوع است. پس منظور ازخویشان رسول منتفی به انتفای 

 پرداخت کننده است.

که خمس ارباح مکاسب؛ یعنی اموال  شودمیحال از مجموع مطالب قبل استنباط بهر

 هایجنگآنجا که در زمان فعلی،  به دست آمده از طریق غیر جنگ، خمس ندارد. از

جنگ  مصارف خود در شمشیر و با اسب و داوطلبانه وتن به تن که سربازان  قبایلی و

بعد غنایمی را تصاحب کنند وجود ندارد. علی هذا، خمس غنایم جنگی  شرکت کنند و

 نیز وجود ندارد.

 

 احکام خمس

شود: یز خمس واجب میبر اساس فتوای مشهور فقها، در هفت چ – 1066مساله 

چهارم: مال حالل مخلوط به حرام. پنجم: دوم: معدن. سوم: گنج.  سبکاوّل: منفعت 

مت ید. ششم: غنیآیا به دست میفرو رفتن در در یعنی یغواص یبواسطهه ک یجواهر
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جانب، خمس از ی از مسلمان بخرد؛ ولی به نظر اینافر ذمّکه ک ینیجنگ. هفتم: زم

؛ اما در زمان فعلی شرایط جنگ گیردمیلحاظ تشریعی تنها به غنایم جنگی تعلق 

 .گیردنمیتغییر کرده است؛ لذا خمس به غنایم جنگی هم تعلق 

 منفعت کسب – 1

به دست  یگر مالید هایکسبا یا صنعت، یهرگاه انسان از تجارت  - 1067مساله 

ند، که یته یرا بجا آورد و از اجرت آن، مال یتیم یروزهنماز و  مثالً آورد، اگر چه 

د، واجب نیست که خمس بدهد. یایاد بیاالتش زیچنانچه از مخارج سال خود او و ع

 بدهد. اندکردهه علما بیان کآن را به ترتیبی  یکپنج  یعنی

واجب  به او ببخشند یزیچ مثالً به دست آورد،  یسب مالکر یاگر از غ - 1068مساله 

 ست خمس آن را بدهد.ین

ه به ک ین است ارثیرد خمس ندارد. و همچنیگیه زن مکرا  یمهر - 1069مساله 

ن یداشته باشد و نداند چن یدور یشاوندیخو یسکبا  مثالًچه رسد. اگریانسان م

 برد، بپردازد.یه از او مکرا  یدارد، واجب نیست خمس ارث یشیخو

ن مال از او به ارث یه اک یسکبه ارث به او برسد و بداند  یاگر مال - 1070مساله 

 ده خمس آن را نداده، الزم نیست خمس آن را بدهد.یرس

ه کرا  یدهد، واجب نیست خمس مالیاو را م مخارج یگریه دک یسک - 1071مساله 

 بدهد. کندمیانداز پس آورد ویبه دست م

گرفته  مستحبی یصدقهات و کر بابت خمس و زیفقه کرا  یاگر مال - 1072مساله 

ه ک یاز درخت مثالً ببرد  یاند منفعته به او دادهک ید ویا از مالیایاد بیاز مخارج سالش ز

منفعت بردن  یبه دست آورد اگرچه آن درخت را برا یاوهیاند مبابت خمس به او داده
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اد یاز مخارج سالش زه ک یواجب نیست خمس مقدار سب نگهداشته باشد، بازهمکو 

 د بدهد.یآیم

هر نوع تصرف  فروش نمود و خرید و توانمی ن پولِ خمس ندادهیبا ع - 1073مساله 

 نیست. ایاجازهمحتاج به هیچ  مال خمس نداده بال اشکال است و در

به دست  یده ندارد، مالیه به دادن خمس عقک یسکا یافر کاگر از  - 1074مساله 

 ست خمس آن را بدهد.ید، واجب نیانسان آ

 ، الزم نیست خمس اموال وهاایناسب و صنعتگر و مانند کتاجر و  - 1075مساله 

یا ثروت بسیار  را بپردازند؛ اگرچه از مخارج سالشان باقی مانده باشد و های خودیدارای

 اندوخته باشند.

ده باال رود و یا درختی را که یت خرتجار یه براکرا  یمت جنسیاگر ق - 1076مساله 

 یا حیوانی را خریده، زاد ولد کند، هیچ یک از فروع و میوه دهد و خریده رشد کند و

 منفصل خمس ندارد. یعنی نمای متصل و خمس ندارد. هاآناصول 

 و متش بفروشدیه بعد از باال رفتن قکآن  یبرا ندکاحداث  یاگر باغ - 1077مساله 

نه  دو صورت، نه اصل باغ و ند، در هرکآن استفاده  یمیوهه از کن باشد ییا قصدش ا

 غیره خمس ندارند. و هامیوهدرختان،  فروع آن مانند

د و یرد و خریگیم کمل یاجاره مثالًسب دارد که چند رشته ک یسک - 1078مساله 

مجموع  یا از درآمد ند، واجب نیست که از درآمد هر رشته وکیفروش و زراعت هم م

 غیر جنگی تخصصا از موضوع خمس خارج است. درآمدهایخمس بدهد.  هاآن

ده، در آخر یمصرف سالش خر یه براک یاسب، آذوقهکاگر از منفعت  - 1079مساله 

اجش از آن ین سال احتیمنزل بخرد چنانچه در ب یبرا یاهید، یا اثاثیایاد بیسال ز
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آالت زنانه، اگر یورن است زیه خمس آن را بدهد و همچنکبرطرف شود، واجب نیست 

 بگذرد. هاآنبه  هازنردن کنت ین سال وقت زیدر ب

. شودنمیپرداخت خمس، مال حالل مخلوط به حرام، پاک یا حالل  با – 1080مساله 

المال حسب بش، یا بیتشود حرام است، به صاحمیمالی که حدس زده  باید مقداری از

 یا از طرف صاحبش صدقه داده شود. گردانده شود ومورد بر

 معدن – 2

روزه، یاگر از معدن طال، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، ف - 1081مساله 

یا به مقدار  زیاد و بدست آورد؛ اگر چه یزیچ گرید هایمعدنو  کق، زاج، نمیعق

 نصاب باشد، خمس ندارد.

آنان هستم،  اکثر فقهای فعلی شیعه اثنی عشری که خودم نیز از – 1082مساله 

 یمثقال معمول 15ا ی نقره یمثقال معمول 105اط یگویند: نصاب معدن بنا بر احتمی

 یردن مخارجکم کرون آورده، بعد از یه از معدن بکرا  یزیمت چیاگر ق یعنی طالست

د یاط واجب بایبر احتبرسد، بنا مثقال طال 15ا یمثقال نقره  105رده به کآن  یه براک

 خمس آن را بدهد.

جانب اگر ارزش معدن بیش از هزار مثقال طال هم باشد باز هم خمس ولی به نظر این

ندارد. در کتاب زکات خواهد آمد که برخی از اشیاء موضوع زکات است؛ اما غیر از 

 .باشدنمیچه زیاد، موضوع خمس  ه کم وغنایم جنگی، سایر اموال، چ

آورد، خمس ندارد. چه معدن یبه دست م یزیه از معدن چک یسک - 1083مساله 

چه با زحمت بسیار ومخارج زیاد بدست آید یا با زحمت  ر آن،یا زین باشد، یزم یرو

 ییا در جایاست،  که ملکباشد  ینینیز فرقی ندارد که در زم مخارج اندک. و کم و

 ندارد. که مالکباشد 
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آنچه از آن به دست  رون آوردیاست ب یگرید که در ملکرا  یاگر معدن - 1084مساله 

 یخرجرون آوردن آنیب یبرا کچون صاحب مل است و کد، مال صاحب ملیآیم

 رون آمده بدهد.یه از معدن بکرده، الزم نیست خمس تمام آنچه را کن

 گنج - 3

وار پنهان باشد و یا دیوه کا یا درخت ین یه در زمکاست  یگنج مال - 1085مساله 

 ند. گنج خمس ندارد.یه به آن، گنج بگوکباشد  یند و طورکدا یآن را پ یسک

مال خود  ندکدا یپ یگنج ستین یسک که ملک ینیاگر انسان در زم - 1086مساله 

 لی خمس ندارد.اوست و

مت یاگر ق یعنی مثقال طال است 15ا یمثقال نقره  105نصاب گنج  - 1087مساله 

رده به کآن  یه براک یردن مخارجکم کآورد بعد از یه از گنج به دست مکرا  یزیچ

 مثقال طال برسد، به حد نصاب رسیده است؛ ولی خمس ندارد. 15ا یمثقال نقره  105

 یسانکند و بداند مال کدا یپ یگنجده یخر یگریه از دک ینیاگر در زم - 1088مساله 

ه کاگر احتمال دهد  یشود؛ ولیست، مال خود او میاند نن بودهیآن زم که قبلًا مالک

 دیست، بایبه او اطالع دهد و چنانچه معلوم شود مال او ن دیبا از آنان است یکیمال 

 یسانکبه تمام  بین ترتین بوده اطالع دهد و به همیزم کش از او مالیه پک یسکبه 

 ستیآنان ن یکیچاند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هن بودهیزم کش از او مالیه پک

 شود؛ اما خمس ندارد.یمال خود او م

ند چنانچه احتمال کدا یپ یم آن مالکو در ش را بخرد یوانیح یسکاگر  - 1089مساله 

خبر دهد و اگر معلوم شود د به او یبا اط واجبیبر احتکه مال فروشنده است، بنادهد 

ه کند و چنانچه معلوم شود کآن را خبر  یب، صاحبان قبلیبه ترت دیست، بایمال او ن
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 مثقال طال باشد، 15ا یمثقال نقره  105مت آن یاگر چه ق ستیآنان ن یکیچمال ه

 خمس آن واجب نیست.

 مال حالل مخلوط به حرام – 4

ه انسان نتواند کمخلوط شود  یاگر مال حالل با مال حرام به طور - 1090مساله 

دام معلوم کیچص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیگر تشخیدیکرا از  هاآن

 .شودنمینباشد با پرداخت خمس تمام مال حالل 

 یول بداند اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - 1091مساله 

 ت صاحبش صدقه بدهد.ید آن مقدار را به نیب آن را نشناسد، باصاح

با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان  یاگر مال حالل - 1092مساله 

اط یست به احتکینتواند بفهمد  یول ستیرون نین بیه صاحب آن از چند نفر معکبداند 

مال را بین آنان  دید باین نگردکاگر ممد و یت نمایل رضاید از تمام آنان تحصیواجب با

 به طور مساوی تقسیم کند.

 آیدمیا به دست یفرو رفتن در در یواسطهه به ک یجواهر - 5

 یاگر بواسطه غوّاص .گیردنمیخمس به اموال حاصل از غواصی تعلق  - 1093مساله 

رون یا بیرفتن در دره با فرو ک یگریا جواهر دیا لؤلؤ و مرجان یفرو رفتن در در یعنی

ه ک یردن مخارجکم کچنانچه بعد از  یا معدنیباشد،  یدنییرون آورند، رویب دیآیم

نخود طال برسد، به حد نصاب رسیده  18مت آن به یاند، قردهکرون آوردن آن یب یبرا

ا در چند یرون آورده باشند یا بیدفعه آن را از در یکاست؛ ولی خمس ندارد. چه در 

را  ا از چند جنس. یک نفر به تنهای آن هایجنس باشد  یکرون آمده از یبآنچه  دفعه

 بیرون آورده باشد یا چند نفر.
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ه انسان بدون فرو رفتن در ک یگریوانات دیو ح یدرآمد حاصل ازماه – 1094مساله 

از دایره خمس خارج  و شودمیارباح مکاسب یا درآمد شغلی محسوب  ردیگیا میدر

 ندارد.است؛ یعنی خمس 

نخود  18مت آن یه قک رون آوردیعنبر ب یاگر در آب فرو رود و مقدار - 1095مساله 

مت آن به مقدار یاگر ق ا به دست آوردینار درکا از یآب  یشتر باشد، یا از رویا بیطال 

 دو صورت خمس ندارد. نخود طال یا بیشتر باشد؛ در هر 18

 غنیمت - 6

به شرطی که آن جنگ  گیردمیخمس تنها به غنیمت جنگی تعلق  – 1096مساله 

فار جنگ که السالم با ییا امام عل پیامبر دارای شرایط ویژه باشد. اگر مسلمانان به امر

 یشود. و مخارجیمت گفته میغن هاآنبه  در جنگ به دست آورند ییزهاینند و چک

را  یز مقداریو حمل و نقل آن و ن یاند، مانند مخارج نگهدارردهکمت یغن یه براکرا 

ه مخصوص ک ییزهایبرساند و چ یداند به مصرفیه السالم صالح میپیامبر یا امام عل هک

آن را  یبقیهنار بگذارند و خمس کمت ید از غنیه السالم است بایپیامبر یا امام عل به

 بدهند.

 غنایم جنگ، زمانی خمس دارد که دارای شرایط زیر باشد: – 1097مساله 

 به دستور پیامبر یا امام معصوم صورت بگیرد. – 1

 تجهیزات خود در جنگ شرکت کنند. با وسایل و طلبانه وان داوسرباز – 2

محدود، غنایم را به  ایعدهاقل با مشارکت یا حد تصاحب کند و شخصاًغنایم را  – 3

 د.تصرف خود دربیاورن

 در زمان فعلی، این شرایط منتفی است؛ چراکه سربازان در استخدام دولت هستند و

مخارج نیز از طریق دولت  هزینه ها و و باشدمیتجهیزات جنگی هم متعلق به دولت 
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آن که در زمان  مضافاً. بنابراین، غنایم جنگ هم متعلق به دولت است. شودمیپرداخت 

کسی هم  به دستور پیامبر هم وجود ندارد. و مذهبی یا تن به تن و هایجنگفعلی، 

مانند این  یا خادم حرمین و تحت نام ولی فقیه یا رییس دولت اسالمی و تواندنمی

 غنیمت جنگی به دست آورد. القاب، جنگ مذهبی راه بیندازد و عناوین و

یت خمس غنایم جنگی در نها غنیمت جنگی و علی هذا، در زمان فعلی، عنوان جهاد، و

 منتفی است.

 خردمیزمینی که کافر ذمی از مسلمان  – 7

در زمان فعلی، کافر ذمی به معنی فقهی آن وجود ندارد. امروزه شهروندان غیر مسلمان، 

 کتابی دارای حقوق برابر با شهروندان مسلمان هستند.غیر اعم کتابی و

چیز با  دو مسلمان حد اقل در در زمان ما، درسرزمین های اسالمی، شهروندان غیر

 شهروندان مسلمان شریک هستند و برابراند.

 در حاکمیت ملی؛ - 1

 در قلمرو ملی. - 2

شهروندان غیر مسلمان، همانند شهروندان مسلمان، دراعمال حاکمیت شریک هستند. 

دولتی وتصدی  نهادهایانتخاب شدن. یا استخدام شدن در  مانند انتخاب کردن و

 کشورهاییسخن از حقوق شهروندی زمانی درست است که در  مقامات اجرایی. البته

 و خودکامه هایحکومتانسانی وجود داشته باشند نه  عادالنه و هایحکومتاسالمی 

 افغانستان. متعصب، مانند عربستان، ایران و

دارند. آنان حق  مسلمان، حق مالکیت مشاع بر قلمرو ملی راهمچنان شهروندان غیر

تجارتی یا  هایمکانآمد کنند؛  از کشور سکونت کنند؛ رفت و اینقطهدارند در هر 
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همانند شهروندان  آنان موظف هستند که نتفریحی داشته باشند. همچنا مسکونی و

 مسلمان از قلمرو ملی دفاع کنند.

وندان غیر ؛ شهراندشدهثبت  کشورهابر اساس حقوق شهروندی که در قوانین اساسی 

با سایر  نیز هااینمسلمان در حقوق اجتماعی مانند کار، تحصیل، خرید وفروش ومانند 

فروش زمین توسط آنان مالیات ویژه  از خرید و تواننمیشهروندان برابرند. ازاین رو 

 گرفت.

 تواننمی خرندمیعلی هذا، از زمینی که شهروندان غیر مسلمان از شهروندان مسلمان 

 خمس ندارند. هازمیناین  ت وخمس گرف

 یگریبه مسلمان د دهیه از مسلمان خرکرا  ینیزم یافر ذمّ کاگر  - 1098مساله 

ن را از او ارث ببرد، یآن زم یرد و مسلمانیز اگر بمیو ن د خمس آن را بدهدیبفروشد نبا

 گرش بدهند.یا از مال دین، ید خمس آن را از همان زمینبا

ا شرط ی ه خمس ندهدکند کن شرط ید زمیموقع خر یافر ذمّ کاگر  - 1099مساله 

نیست؛ زیرا موضوع شرط حاصل ح یه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحکند ک

ه فروشنده مقدار خمس را از طرف کند کاگر شرط  ید خمس را بدهد، ولیو نبا است

 ال دارد.کاش او به صاحبان خمس بدهد

ند و عوض ک افرک کد و فروش، ملیر خریرا به غ ینیاگر مسلمان زم - 1100مساله 

ه کند کشرط  یافر ذمّکدر ضمن عقد با  تواندینمد، یبه او صلح نما مثالًرد، یآن را بگ

 .بدهدخمس آن را 

 مصرف خمس

 یکنند: کد دو قسمت یمشهور فقها عقیده دارند که: خمس را با – 1101مساله 

د آن را به مجتهد جامع یم است و باکه امر آن با حاکقسمت آن سهم سادات است، 
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ه در سفر ک یدیا به سیم یتید یا سیرید فقیا با اذن او به سینند و کم یالشرائط تسل

د ین زمان بایه در اکه السالم است یگر آن سهم امام علیدرمانده شده بدهند. و نصف د

اگر  یدهد برسانند؛ ولیه او اجازه مک یا به مصرفیبه مجتهد جامع الشرائط بدهند 

در  ند بدهدکید نمیه از او تقلک یه السالم را به مجتهدیانسان بخواهد سهم امام عل

ند، کید میه از او تقلک یه بداند آن مجتهد و مجتهدکشود یبه او اذن داده م یصورت

 نند.کیطور مصرف م یکا به ه السالم ریسهم امام عل

 صحیح است:اما این فتوا، به دالیل زیر نا

 سنت وجود ندارد که خمس باید دو در کتاب و یاکنندههیچ دلیل قانع  -در اول

 قسمت شود.

بتنی بر تقدم نژادی است. این فتوا م این تقسیم جنبه تبعیض نژادی دارد و – در ثانی 

 .باشدیماصول اسالم  خالف قرآن وبر وازاین ر

به چه مناسبتی، نصف خمس باید به سید داده شود؟ سید چه کسانی  – در ثالث

بنی عقیل هستند  مراد از سید فرزندان ابوجهل، بنی عباس، بنی حارث و هستند؟ اگر

به اصطالح اجماع دارند که منظور از سادات  القول هستند وکه فقهای شیعه متفقچنان

سید، فرزندان  اگر منظور از هستند! چرا به آنان مالیات نژادی بدهیم؟ و هاینهم

. زیرا پیامبر دانندیمهم قرآن مردود  هم تاریخ و پیامبرند، این سخن را هم فقها و

الحزاب آیت ا): ماکان محمد ابا احد می رجالکمگویدیماسالم فرزند نداشت. قرآن 

40.) 

، (ذوی القربی)منظور از واژه  فتوای مزبور مبنی براین فرض است که -آن که چهارم

 41خویشان پیامبر اند؛ ولی درست این است که منظور از ذوی القربای مذکور درآیت 

سوره انفال، خویشان پرداخت کننده است نه خویشان پیامبر؛ زیرا در زمان ما، خویشان 

حَقَّهُ وَ  یالْقُرْبسوره االسراء )وَ آتِ ذَا  26آن که آیت  مضافاًندارند. پیامبر وجود 
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، قرینه است بر این که منظورخویشان مکلف (رایلِ وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذینَ وَ ابْنَ السَّبکیالْمِسْ

 است نه خویشان رسول.

خمس همانند انفال، فیء، زکات وغیره، یک قلم از اقالم بیت المال  –آن که  پنجم

در جهت سد  است که اگر واجب باشد باید مانند سایر اموال بیت المال مصرف شود و

 خالت جامعه به کار گرفته شود.

 ؟باشدیمخمس  و به نظر شما چه فرقی بین آیات زکات، انفال، فیء

و  یالقرب یء، فان هلل خمسه و للرسول ولذییغنمتم من شواعلموا انما » خمس: ییهآ
وم یوم الفرقان یعبدنا  ینتم آمنتم باهلل و ما انزلنا علکل ان ین و ابن السبکیو المسا یتامیال

 .41النفال «. ریء قدیل شک یالجمعان و اللّه عل یالتق
 
 یوالمؤلّفة قلوبهم و فها ین علین و العاملکیانما الصدقات للفقراء و المسا» ات:کز ییهآ

 التوبه .«مکیم حیضة من اهلل و اللّه علیل، فریل اللّه و ابن السبیسب ین و فیالرقاب و الغارم

60. 
و  یالقرب ی، فللّه و للرسول و لذیرسوله من اهل القر یما افاء اهلل عل» :یئیف ییهآ
م، ... للفقراء کاء منیاالغنن یون دولة بیکال کیل، ین و ابن السبکیو المسا یتامیال

بتغون فضال من اللّه و رضواناً و یارهم و اموالهم، ین اخرجوا من دین الذیالمهاجر
 .8و  7 الحشر «.هم الصادقون کنصرون اهلل و رسوله، اولئی

 
 .1 االنفال «.عن االنفال، قل االنفال للّه و للرسول فالتقوا اللّه کسئلونی»انفال:  ییهآ

ام و دستورات مشابه آمده کو انفال، اح یئیات، فکتاب خدا، در خصوص خمس، زکدر 
 ن شده است.ییتع هاآناست و جهات مصرف، در 

 د.یر پاسخ دهیز یها ات قرآن، به سئوالیحال با توجه به آ
ند وجود دارد؟ چرا ک المال جدا تیاموال ب ییهبقه خمس را از ک یاعمدهچه فرق 
ار مرجع یات در اختکو ز یئیرد و اما انفال، فید قرار گیار مرجع تقلید در اختیخمس، با

نژاد خاص درآید ولی سایر وجوه  ت گروهی خاص واد نباشد؟ چرا خمس به مالییتقل
 شرعی چنین نباشند؟
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ه یامام زمان است، چرا بق ییندهنمام شرع و کنظر شما حاه، به یه بماهو فقیاگر فق
د فتوا یبه مرجع تقل هاآنو چرا به وجوب پرداخت  کندینمالمال را مطالبه  تیاموال ب

 ؟دهدینم
 یکشورها؛ ولی خمس عازم شوندینم یخارج یشورهاک، عازم یئیات، انفال و فکچرا ز

 ؟شودیمخارجی 
 یریو جلوگ یجاد توازن و تعادل اقتصادی، ایئیانفال و فات، کخمس، ز یفلسفهاگر 

 یاداره، یع وجوه شرعیا است و اگر هدف از تشریاز انباشته شدن ثروت در دست اغن
ن یاز اهداف د یکیه خود کاست  یجامعه است و اگر هدف، تحقق عدالت اجتماع

را محقق  یماعخود عدالت اجت یجامعهخود نماند و در  یجامعهاست، چرا خمس، در 
 نسازد؟

-یمان بیتیتاب، کیمدرسه و بیضان، محصالن بینار گرسنگان، مرکچرا خمس، از 
 یاستفادهزد و به سفر عشق رود و سوء یخسالح و ... بریسرپرست، مجاهدان ب

 د؟ینما کنامقدسان را تدار

 خمس یدربارهل یدلیب یفتواها
عه اختالف است، و یهان شین فقیباشد، بد یبت چگونه بایه خمس در زمان غکن یدر ا
 یهیتاب و سنت است. بدکل روشن در یاز نبودن دل یز ناشین اختالفات نیا یهمه

 ست.یساخته ن یارکن موضوع، از دست عقل هم یه در اکاست 
را از  یفقه یدهیعقه و یبت چهارده نظریخمس، در زمان غ یدرباره، حدائقصاحب 

 است.رده کعه نقل یعالمان ش
افزوده  هابدان متأخرهان یز از فقیرا ن یدگاه فقهیه و دی، دو نظریاهلل منتظر تیحضرت آ

را ابراز داشته است.  یگرید یدهیعق، ینیامام خم یهینظرز مطابق یاست و سرانجام خود ن
ه خمس در کن جهت وجود دارد ی، تنها در ایفقه یهینظرنون هفده کب تا ین ترتیبد

 داده شود. یسانکا چه یو  یسکبت به چه یزمان غ
ه تمام کتاب مقنعه، فتوا داده است کق.( در  413 - 336د )یخ مفیشاول:  یفتوا

ت یوص یگریسپرده شود و او به د ینیگردد و نزد شخص ام ید جمع آوریخمس با
 ند تا سرانجام به دست امام معصوم برسد.ک

 مأل یق. و فاضل خراسان 463سال  یمتوفا یلمیمانند سالر د یجمع دوم: یفتوا
ه ک اندکردهاظهار نظر  هایاخباراز  یادستهق. و  1090 یمتوفا یمحمد باقر سبزوار
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س پرداخت خمس کچ ی: بر هیعنیبت حالل است؛ یتمام خمس در زمان غ
 ست.ین  واجب

ه آنان کاز عالمان نسبت داده شده است  ید به بعضیمف یمقنعهتاب کدر سوم: یفتوا
 یهانهیدفن ید و زمیایه امام زمان بک ید دفن شود؛ تا وقتی: تمام خمس بااندگفته

 برسد. اشیاصلب، اموال خمس، به دست صاحب ین ترتیرون دهد و بدیخود را ب
سادات ه نصف خمس، به که فتوا داده است یتاب نهاکدر  یخ طوسیش چهارم: یفتوا

ا یبه امانت سپرده شود و  ینی، نزد امباشدیمه سهم امام کگر یداده شود و نصف د
 دفن گردد.

معروف به ابن  یز حلبیعبدالعز یق. و قاض 447 یمتوفا یخ ابوالصالح حلبیش پنجم: یفتوا
ق.و  648متولد  یق. و عالمه حل 598: یمتوفا یس حلیق. و ابن ادر 481: یبرّاج متوفا

ه سهم سادات به خودشان واگذار گردد؛ اما سهم امام، حفظ ک انددادهق. فتوا  726: یمتوفا
 گردد.  نائلموعود  یشود تا به دست مهد یو نگهدار

ق.در  676: یمتوفا یعه و محقق حلیتاب مختلف الشکدر  یعالمه حل ششم: یفتوا
: هم سهم امام و یعنیه تمام خمس، ک انددادهن نظر یگر چنید یع و جمعیتاب شراک

 د به سادات داده شود.یهم سهم سادات با
ه سهم سادات به کق. گفته است  1104 یعه متوفایل الشیصاحب وسا هفتم: یفتوا

ن نبود کفرستاده شود. اگر ارسال نزد امام مم یخودشان پرداخت گردد، و سهم امام نزد و
 ان حالل است.یعیش یهمه ینداشتند، برا یاجیو سادات هم احت

ه سهم ک اندداده، نظر یتاب وافکدر  یاشانکو محدث  کصاحب مدارهشتم:  یفتوا
ست پرداخت شود. یمردم حالل است و الزم ن یسادات مال خودشان؛ اما سهم امام برا

 به واقع دانسته است. یک، نزدحدائقن نظر را صاحب یا
ه کدوم قرن ششم، فتوا داده است  یمهین ی، متوفایطوس یحمزهابن نهم:  یفتوا

ان و دوستان اهل یعیسهم سادات به آنان پرداخت شود؛ اما سهم امام صرف ش
 گردد.  تیب

اسب در که خمس ارباح مکرده است کده ی، اظهار عقیتاب منتقکصاحب  دهم: یفتوا
گر مانند یاء و اموال دیخمس اشان حالل است؛ اما یعیست و بر شیبت واجب نیزمان غ

ز یخودشان و سهم امام ن ی: سهم سادات برایعنید نصف گردد، یگنج، معدن و ... با
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ل را حمل بر خمس ارباح یه اخبار تحلکن بوده است یشان هم ایل ایخودش. دل یبرا
 اسب نموده است.کم

رده ک، اظهار نظر یافکتاب کق. در  447 ی، متوفایالصالح حلب یابازدهم: ی یفتوا
اثبات نظر  یبرا یح حالل شده است. وکحالل نشده و فقط منا اصالًه خمس کاست 

 اجماع نموده است. یخود ادعا
ه اخبار کتاب بحاراالنوار فتوا داده است کصاحب  یمرحوم مجلس دوازدهم: یفتوا
ه هنوز خمسش پرداخت نشده و تصرف در آن مال کاست  یل منحصر در مالیتحل
ه کن یل ناظر به جواز تصرف مال خمس نداده است نه ای: اخبار تحلیعنیز است. یجا

 رده باشد.کاصل خمس را حالل 
ه سهم سادات به خودشان کتاب دروس فتوا داده است کد در یشه زدهم:یس یفتوا

ننده کپرداخت  یعنیت شود. یا وصیادفن گردد و یپرداخت گردد، و اما سهم امام 
گر تا ین دیبسپارد و او هم به ام ینیانزد امیند و کم امام را دفن ه سهکر است یمخ

 سرانجام به امام زمان برسد.
ه سهم سادات به خودشان پرداخت کان نظر داده است یصاحب الب چهاردهم: یفتوا

 توانندیمند و عالمان هم کشود تا خود امام ظهور  ید نگهداریگردد و سهم امام با
 سهم امام را در مورد مستحقان به مصرف برسانند.

ان نموده یتاب خود بکدر جلد دوازدهم  حدائقه را صاحب ین چهارده فتوا و نظریا
م، یدیه دکم. چنان یردکه، نقل یة الفقیوال یتاب: دراسات فکرا از  هاآنه ما، کاست 

 یازدهم و دوازدهم زندگیدر قرن  هاآناز  یه برخک یعالمان قبل یفتواها یدر تمام
ا سهم امام را به مجتهد واجب دانسته یه پرداخت خمس ک شودینمده ی، داندکردهیم

 د واجب است.یه پرداخت خمس به مرجع تقلک اندندادههرگز فتوا  یعنیباشند؛ 
را  هاآنه ما ک اندکردهنقل  متأخرهان یگر را هم از فقید یهینظردو  یاهلل منتظر تیآ

 :میکنیماضافه  یقبل یهاشمارهب یبه ترت
ق. و  1266 یالم متوفاک، صاحب جواهر الیخ محمد حسن نجفیش پانزدهم: یفتوا

، از عالمان یرازیش یرزایاز شاگردان مرحوم م یه حاج رضا همدانیصاحب مصباح الفق
 یسهم امام از جانب وه سهم سادات به خودشان داده شود و ک انددادهقرن چهاردهم نظر 

 صدقه داده شود.
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ن یق.ا 1322 ی( متوفایه همدانیه )فقیل صاحب جواهر و صاحب مصباح الفقیدل
ه داللت بر صدقه دادن مال مجهول ک یب است و اخباریه چون امام زمان غاکاست 

 .شودیمب دارد، شامل مال امام هم یو مال غا کالمال
ه سهم سادات به آنان پرداخت گردد و سهم ک انددهیعقن یبر ا یجمع شانزدهم: یفتوا

ل یمکع( وجود داشته باشد؛ مانند تامام )ت یه علم به رضاکمصرف شود  یامام در جا
ه ک یه و هر امریعلم یهاحوزه یادارها یبه فقرا  کمکا یسادات  یحصهم یو تتم

 ن شود.یام دکموجب استح

 ینقد و بررس
ه پرداخت خمس به کفتوا نداده است  یهیچ فقیچهاردهم، هم تا قرن یدیه دکچنان 
 ا مستحب است.ید واجب یا مرجع تقلیه یا نصف آن به فقی یلکطور 

ح، به طور اجماع یا ناصحیح است یآنان صح یهاهینظرو  هادگاهیده کصرف نظر از آن 
، وجوب خمس ارباح مکاسب فاقد دلیل اوالًه ک کندیمن مطلب را ثابت یب، اکمر

شرعی است. به همین دلیل است که درباره مصرف خمس وموارد مصرف آن واین که 
در زمان غیبت پرداخت خمس الزم است یاخیر، ویا این که خمس مال شخصی امام 

 17تاجایی که فقهای شیعه دارای اختالف است،  داًیشداست یا مال عنوان امامت و... 
 فتوای مختلف هستند. ریه وظن

 یا گرفتن اجازه از او نیز مورد اختالف است و خمس به مرجع تقلید و پرداخت ،اًیثان
موجود  یهارسالهه در کن فتوا ین، ایبنابرا سابقه ای تاریخی در مکتب تشیع ندارد.

ل کا ید سهم امام یرد باکد ی، تقلیدیس از مجتهد و مرجع تقلکه هر کآمده است 
 یا حداقل به مجتهدیند و کنه یاو هز یاجازها با یند کخمس خود را به او پرداخت 

 ح است.ی، ناصحکندیمدش خرج یه بداند مانند مرجع تقلکبدهد 
 ر است:ین مطلب امور زیل ما بر ایدل
 د پرداخت گردد.یه خمس به مرجع تقلکتاب و سنت وجود ندارد کاز  یلیـ دل 1
ه پرداخت ک اندندادهش فتوا یصد و پنجاه سال پیکز تا حدود یعه نیهان شیـ فق 2

 د واجب است.یا مرجع تقلیا سهم امام به مجتهد یخمس 
شیخ مرتضی انصاری از فقهای بر جسته شیعه، درکتاب مکاسب گفته است:  – 3

 .شرعاًلوطلب الفقیه الزکاة والخمس من المکلف، فال دلیل علی وجوب الدفع الیه 
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علمیه شیعه مرهون زحمات او هستند وکتاب های مکاسب  یهاحوزه شیخ انصاری که
، فرموده است باشدیمشیعی -اسالمی علوم یهاحوزهورسایل او، از متون اصلی درسی 
زکات وخمس را مطالبه کند، دلیلی در شریعت موجود که اگر فقیه، یعنی مرجع تقلید 

خمس را دراختیار  این صورت بر مکلف واجب است که زکات و نیست که بگوید در
مرزهای جغرافیایی بیان  کتاب والیت فقیه و مرجع تقلید بگذارد. تفصیل بیشتر را در

 .امکرده
اجب بداند، به خمس ارباح مکاسب واجب نیست. اگر کسی خمس را و -1102مساله 

. خمس مال سادات یا مال امام نیست وبه هیچ طبقه یا نژاد شودینمدوبخش تقسیم 

خاصی تعلق ندارد؛ بلکه یک قلم از اقالم بیت المال است که مانند سایر وجوه شرعی 

 تشریع شده است. المال مشروع دیگر برای سد خالت جامعه وضع وهر بیت و

ارسال  ارداده شود و حتیاختیار مرجع تقلید قر خمس الزم نیست در – 1103 مساله

خصوص از کشوری به کشور دیگر، با وجود هب خمس از شهری به شهری دیگر و

 فرهنگی، مذهبی، درمانی، تربیتی و... جایز نیست. یازهاینیا  مستحق و

به هر  نتوایم خمس، به سید یا نژاد عربی اختصاص ندارد، بلکه، – 1104مساله 

 ی پرداخت نمود، اگرچه غیر سید یا غیر عرب باشد.شخص فقیر و نیازمند

مساکن  بدون اجازه مجتهد یا مرجع تقلید، به فقرا و توانیمخمس را  – 1105مساله 

 امور خیریه دیگر مانند ساختن مسجد، مرکز فرهنگی، مدرسه، بیمارستا و یا در داد و

 مصرف نمود. هانیامانند 

به کسی داد که معصیت کار است. معصیت مانع  توانیمخمس را  – 1106مساله 

حق امرار  . شخص معصیت کار هم حق زندگی وشودینماش خانواده کمک به او و از

 معاش دارد.

شود به او خمس یدم نمید سیبگو یسکگویند: اگر فقهای ما، می – 1107مساله 

 ین مردم به طوریا در بی نندکق ید بودن او را تصدیه دو نفر عادل، سکداد مگر آن 
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د است.! ولی اقوی آنست که یه سکند کدا ینان پیا اطمین یقیه انسان کمعروف باشد 

نسب او تحقیق  برای دادن خمس یا هر وجه دیگری به مستحق، الزم نیست از نژاد و

 تفحص شود. و

 شود دایپه کو احتمال هم ندهد  نباشد مستحقیاگر در شهر انسان  - 1108مساله 

امور خیریه  ن نباشد یا الزم نباشد که درک، مممستحقدا شدن یخمس تا پ یا نگهداری

د خمس یمصرف شود با هانیانظایر  دیگر مانند ساختن مدرسه، مسجد، بیمارستان و

کشور سامان  امنای وجوه شرعی که در هر شهر ویا هیات  را با اجازه شورای شهر و

آن  ین برود، چنانچه در نگهداریببرد و اگر خمس از ب یگریداده شود، به شهر د

 ست.یبر او واجب ن یزیرده، چکن یوتاهکد عوض آن را بدهد و اگر یرده، باک یوتاهک

گر یشهر دخمس را به  م شرعکگویند: اگر با اذن حافقهای ما، می – 1109مساله 

بدهد  یسکن است اگر به یست دوباره خمس بدهد و همچنین برود الزم نیببرد و از ب

.! ببردگر یرد و از آن شهر به شهر دیه خمس را بگکل بوده کیم شرع وکه از طرف حاک

هیچ فردی، از طرف شرع به  جانب، هیچکس حاکم شرع نیست وولی به نظر این

ریاست اجتماعی، امر  حاکمیت، حکومت، مدیریت جامعه وحکومت نصب نشده است. 

ربطی به شریعت ندارد. هرکسی که با رضایت مردم، زمام امور را برعهده  بشری است و

باب  از و شودیمیا حاکم مجاز عرفی دانسته  بگیرد، حاکم مشروع یا حاکم قانونی و

 قاعده نظم، اطاعت از دستورات او الزم است.

های مملکت در اختیار دارایی تمامی اموال و مال شهروندان و ان وهرگاه اختیار ج

رییس دولت است، چه دلیلی وجود دارد که خمس در اختیار او نباشد؟  حاکم مشروع و

را به  یا ما را مصادره کند و یا امالک ما را اعدام کند و چطور او حق دارد فرزند ما

 و مانند سایر وجوه را بگیرد و اموال ما دارد؛ ولی حق ندارد خمسدلیلی در زندان نگه

آیا عاقالنه است که بخشی از  آبادی کشور نماید؟ های ملی، خرج عمران ودارایی
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 رندیپذینمکه آنان هیچ مسولیتی را الیح المال ما، در اختیار خارجیان باشد، دربیت

 ؟باشندینممالیات است، پاسخگو  نیترنیسنگدرصدی که  20در مقابل مالیات  و

 خواهید از طریق پرداخت خمس، بهشت موعودمی اگر بیش از اندازه وسواس دارید و

های بی شمار حوریه بارگاه در جنت شوید و یا صاحب آرگاه و را به دست بیاورید و

در هر بخشی از کشور خود هیات امنا بر وجوه شرعی را  داشته باشید؛ در هر شهر و

 کلیه وجوه شرعی خود، اعم از خمس، زکات، زکات فطره، صدقات و د بیاورید وپدی

فقرای منطقه  عاقالنه به مصرف برسانید و آوری نموده به صورت عادالنه وغیره را جمع

 را سامان دهید. آموزشی خود نیز مراکز فرهنگی، مذهبی و خود و

خواهد طلب خود را بابت یو م ار استکطلب مستحقه از ک یسک - 1110مساله 

بعد بابت طلب  ند، اشکالی ندارد. الزم نیست که خمس را به او بدهد وکخمس حساب 

 خود پس بگیرد.

د، دست گردان یا با سیل او یا وکیم شرع کبا حا تواندینمخمس را  - 1111مساله 

ی. روش شرع است تا یک راه و ترهیشبفریبکاری  ند. دست گردان کردن به شیادی وک

چراکه اگر پرداخت کننده قدرت پرداخت نداشته باشد، واجب نیست چیزی را پرداخت 

قدرت پرداخت ندارد، تا زمان رفع این حالت، واجب نیست چیزی  موقتاًیا اگر  کند و

 .باشدیمموجه نا مشروع و. علی هذا دست گردان کردن امر نابدهد
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 مقدمه

واژه زکات، در لغت به معنای پاکی، پاک بودن وپاک شدن است؛ مانند قول خدای 

وَ أَطْهَر. این برای مْ کلَ یأَزْکمْ کذلِ ه. آیا کشتی نفس پاک را. یاکیمتعال: أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَ

صدقه مقدره شرعی یا مالیات  اما در معنای شرعی عبارت است از شما پاکتر است. و

 .گیردیمشرعی که به تفصیل مورد بحث قرار 

 قرآن درباره زکات یاتآ

آیت درباره زکات ومسایل آن نازل شده است. این آیات  16 جمعاًدر قرآن کریم، 

اموالی که متعلق زکات  شریفه در سه بخش قرار دارند. بخش اول درباره وجوب زکات و

 و گویدیمتوزیع زکات سخن  آوری ونحوه جمع هستند اختصاص دارد. بخش دوم از

 .گیردیمبخش سوم به احکام اخراج زکات تعلق 

 .باشندیماموالی که متعلق زکات  مربوط به وجوب زکات و آیات – بخش اول

 :اندیافتهاین بخش، چهار آیت اختصاص  در

نَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَیلَ: آیت اول

 یتامیالْوَ  یالْقُرْب یحُبِّهِ ذَوِ یعَلالْمالَ  ینَ وَ آتَییتابِ وَ النَّبِکةِ وَ الْکالْمَالئِوْمِ الْآخِرِ وَ یوَ الْ

اةَ وَ الْمُوفُونَ کالزَّ یالرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَ ینَ وَ فِیلِ وَ السَّائِلینَ وَ ابْنَ السَّبکیوَ الْمَسا

نَ صَدَقُوا یالَّذ کنَ الْبَأْسِ أُولئِیالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ ح ینَ فِیبِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِر

 .177 بقره .هُمُ الْمُتَّقُونَ  کوَ أُولئِ

آن است  یکیه نکد بلینکمشرق و مغرب  یخود را به سو یه روکست یآن ن یکین 

مان آورد، و ثروت خود یامبران ایتاب و پکامت و فرشتگان و یه انسان به خدا و روز قک

مان و فقرا و درماندگان و سؤال یتیشاوندان و ی، به خوباشدیم اشعالقهه مورد کرا 
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مان یه پکات دهد و با هر کدارد و ز پابهبردگان بدهد و نماز را  یآزاد ینندگان و براک

ه کنانند یند. اکو در موقع جنگ صبر  یماریو ب یند و هنگام ندارکوفا  موقعبهبسته، 

 ارانند.کزیبه حق راستگو و پره

 – 6 فصلت .کافِرُوناةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کؤْتُونَ الزَّ ینَ ال یالَّذ نَکیلٌ لِلْمُشْرِیوَ :آیت دوم

7. 

 افر هستند.کو به آخرت  پردازندینمات که زک یآنان، مشرکانبر  یوا 

لُونَ أَمْوالَ النَّاسِ کأْ یراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیثکنَ آمَنُوا إِنَّ یهَا الَّذیا أَی آیت سوم:

 یفنْفِقُونَها ینِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال یکنَ یلِ اللَّهِ وَ الَّذیصُدُّونَ عَنْ سَبیبِالْباطِلِ وَ 

بِها جِباهُهُمْ وَ  یفَتُکونارِ جَهَنَّمَ  یفها یعَلَ یحْمیمَ وْی لِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیم.یسَب

 .35-34نِزُونَ. توبه کنْتُمْ تَکمْ فَذُوقُوا ما کنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکجُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما 

ق یتاب، اموال مردم را از طرکاز دانشمندان و راهبان اهل  یاریمان! بسیاهل ا یا 

 کنندیمره یه طال و نقره را ذخک ی. آناندارندیمو مردم را از راه خدا باز  خورندیمباطل 

همان  یروز .بشارت ده یاله کرا به عذاب دردنا هاآن، نمایندینمو در راه خدا انفاق 

را بدان داغ  یشانهاپشتو پهلو و  یشانینند و پکطال و نقره را در آتش جهنم سرخ 

د ید پس بچشیردکره یخود ذخ ین است آنچه را برایه اکشود  گفته هاآنرده و به ک

 د.یره ساختیه ذخکعذاب آنچه را 

 یشان حقّی. و در ثروتها19 یاتذار .أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ یفوَ : آیت چهارم

 سائل و محروم بود. یبرا

 

 آیات مربوط به دریافت وتوزیع زکات –بخش دوم 
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 :اندآمدهاین بخش، شش آیت  در

نٌ کسَ کهِمْ إِنَّ صَالتَیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَکیخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَ آیت اول:

 .103توبه  .مٌ یعٌ عَلیلَهُمْ وَ اللَّهُ سَم

و  ییه نماکیرده و تزک کله آنان را پاین وسین تا به اکافت یاز اموال آنان صدقه در 

 ه آرامش آنانست و خدا شنوا و آگاه است.یتو ما یه دعاکن کبرایشان دعا 

أْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ یقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یأَ لَمْ  آیت دوم:

 .104مُ. توبه یالتَّوَّابُ الرَّح

و خدا  کندیمافت یو صدقات را در پذیردیمه خداوند توبه بندگانش را ک دانندینما یآ 

 و مهربان است. یرپذتوبهار یخود بس

مْ مِنَ الْأَرْضِ کسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکباتِ ما یآمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَنَ یهَا الَّذیا أَی آیت سوم:

هِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یهِ إاِلَّ أَنْ تُغْمِضُوا فیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذیمَّمُوا الْخَبیوَ ال تَ

 .267بقره  .دٌیحَم یغَنِ

 یماکردهشما خارج  ین برایخود و از آنچه از زم رنجدستن یبهترمان! از یاهل ا یا 

 هاآند یستیه خود حاضر نک ید در حالینکانفاق، بدها را انتخاب ن ید و براینکانفاق 

ش شده یو ستا نیازیبه خداوند کد ید و بدانید، مگر از آن چشم بپوشینکرا قبول 

 .است

 .39روم  .هُمُ الْمُضْعِفُونَ  کدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِیاةٍ تُرکتُمْ مِنْ زَ یوَ ما آتَ آیت چهارم:

شتر خواهد ی، ثوابش بکنیدیمخدا را اراده  یو به آن رضا پردازیدیمات کو آنچه ز 

 شد.
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 یهُمْ وَ فِها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُینَ عَلَ ینِ وَ الْعامِلکیإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَسا آیت پنجم:

مٌ. توبه کیمٌ حَیضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیلِ فَریلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیسَب یفنَ وَ یالرِّقابِ وَ الْغارِم

60. 

جلب  یه براک یصدقات و آنان یآورجمعن و عامالن کیصدقات، متعلق به فقرا و مسا

اران و در راه کن بدهید یآزاد ساختن بردگان و ادا یو برا شودیممحبتشان اقدام 

م کیاست و خدا آگاه و ح یم الهکح یکن، ی. اباشدیمدرماندگان در راه  یخدا و برا

 است.

مْ وَ کرٌ لَیوَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَ یإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِ آیت ششم:

 .271بقره  .رٌیمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبکئاتِیمْ مِنْ سَکفِّرُ عَنْیک

را در پنهان به  هاآناست و اگر  اییدهپسندار کد، یارا دهکخود را آش یهاصدقهاگر  

و خداوند به آنچه  پوشاندیمشما بهتر است و گناهان شما را  ید، برایازمندان دهین

 آگاه است. کنیدیم

 آیات قرآن درباره احکام اخراج زکات است –بخش سوم 

 دراین بخش، شش آیت قراردارند:

اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ مْ وَ ما تُنْفِقُونَ إاِلَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ کرٍ فَلِأَنْفُسِیوَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَ آیت اول:

 .272بقره  .مْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَیکوَفَّ إِلَیرٍ یخَ

پروردگار  یرضا یو انفاق جز برا یداکردهش ید، درباره خوینکانفاق  هایخوبو آنچه از  

 .شودینمو به شما ستم  رسدیم، به شما کنیدیمانفاق  هایخوبد و آنچه از ینکن

حْسَبُهُمُ یالْأَرْضِ  یعُونَ ضَرْباً فِیسْتَطیلِ اللَّهِ ال یسَب یفنَ أُحْصِرُوا ی: ُلِلْفُقَراءِ الَّذدومآیت 

سْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ یماهُمْ ال یاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسیالْجاهِلُ أَغْنِ

 .273مٌ. بقره یرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلیخَ
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گر سفر ید یبه جا توانندینمو  اندماندهار که در راه خدا از کاست  یسانک یانفاق برا 

شان آنان را یمای. به سپندارندیم نیازیب یدامنکنند. مردم نادان آنان را از شدت پاک

خداوند د، ینکرا انفاق  یز خوبیرا با اصرار نخواهند و هر چ یزی. از مردم چشناسییم

 بر آن آگاه است.

 یتامیالْنَ وَ ینِ وَ الْأَقْرَبیرٍ فَلِلْوالِدَینْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیما ذا  کسْئَلُونَی آیت سوم:

 .215مٌ. بقره یرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلیلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَینِ وَ ابْنِ السَّبکیوَ الْمَسا

 ی، براکنیدیمرا انفاق  یرینند؟ بگو: هر خکز را انفاق ی: چه چکنندیماز تو سؤال  

ار کمان و مستمندان و در راه ماندگان باشد و هر یتیشاوندان و یپدر و مادر و خو

 ق خداوند به آن آگاه است.ی، به تحقدهیدیمه انجام کرا  یریخ

مْ کاتِ لَعَلَّیمُ الْآکنُ اللَّهُ لَیبَی کذلِکنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یما ذا  کسْئَلُونَیوَ  آیت چهارم:

 .219رُونَ. بقره کتَتَفَ

ن یاست، و بد یزندگ ینند؟ بگو: آنچه اضافکز را انفاق ی: چه چپرسندیمو از تو  

 د.ینکشه ید اندیشا کندیمان یتان بیات را برایب خداوند آیترت

نْفِقُ مالَهُ رِئاءَ ی یالَّذک یالْأَذمْ بِالْمَنِّ وَ کنَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِیالَّذهَا یا أَی آیت پنجم:

هُ کهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَیمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَکوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیالنَّاسِ وَ ال 

 .264 بقره .نَیافِرکالْقَوْمَ الْ یهْدِیسَبُوا وَ اللَّهُ ال کمِمَّا  ءٍیشَ یعَلقْدِرُونَ یصَلْداً ال 

ه ثروت کد، مانند آنینکخود را با منّت و آزار افراد باطل ن یهاصدقهمان! یاهل ا یا 

ه داستان او همانند کامت ندارد یمان به خدا و روز قیو ا کندیما انفاق یر یخود را از رو

را شسته  کده و خایبه آن رس یآن بوده و رگبار یرو کیخا هکاست  یداستان سنگ

 .کندینمت یافر را هداکآورند و خداوند مردم  دستبهاز آن  یتا نتوانند حاصل

 .15 – 14. اعلی یفَصَلَّ رَ اسْمَ رَبِّهِ کوَ ذَ کیقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَ  آیت ششم:
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ه نام پروردگار ک یسک همان .رد رستگار گشتکه نفس کیه تزک یسکق آن یبه تحق 

 رد و نماز خواند.کاد یش را یخو

 

 احکام زکات

ز واجب است: اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: یات ده چکز - 1112مساله 

شمش. پنجم: طال. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. دهم برنج. و ک

 ید مقداریشود بایه بعداً گفته مک یطیز باشد، با شراین ده چیاز ا یکی کمال یسکاگر 

 اند برساند.ه دستور دادهک ییهامصرفاز  یکین شده به یه معک

. ازاین رو، پرداخت زکات از اموال باشدیمشرعی  هاییاتمالزکات از  – 1113مساله 

بخصوص متعلق مالیات دولتی قرار  یآنشمذکور در مساله پیش، زمانی واجب است که 

گندم یا برنج، مالیات حکومتی داشته باشد، زکاتش  مثالً یآنشنگیرد؛ اما زمانی که 

 دوبار مالیات پرداخت نمود. توانینمواجب نیست. بدیهی است که از یک جنس 

اگر گفته شود که؛ زکات، یک نوع مالیات شرعی است که به منظور حمایت از فقراء 

به  توانینماین جهت  هیچ ربطی به مالیات دولتی ندارد. از وضع وتشریع شده است و

بهانه مالیات دولتی، حق فقرا را نادیده گرفت. باید توجه داشت که امروزه مسولیت 

نیز بر عهده دولت است. امروزه جوامع اسالمی همان  تامین امکانات اولیه آنان فقرا و

 به صورت فردی و کارهاعشایری صدر اسالم نیستند که همه  جوامع روستایی و

شرعی باشد؛ بلکه در زمان  هاییاتمالالمال هم تنها همان بیت شخصی انجام شود و

های لیتعروف، حفظ نظم وخالصه همه مسوفقرا، امر به م ینتأمالمال، فعلی، بیت

عهده دولت است. دولت وظیفه دارد که جامعه را اداره کند. البته اگر مومنان عمومی بر
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 مأجوردر پیشگاه خداوند  را به دست خواهند آورد و هم کمکی بکنند ثواب اعمال خود

 خواهند بود.

ت جو یگندم و خاص یاست به نرم یاه دانهکگویند: سُلْت فقها می - 1114مساله 

باشد، یمردمان صنعا م که مثل گندم است و خوراک« عَلَس» یات ندارد، ولکز دارد

 .شودد داده یاط واجب بایبر احتکاتش بناز

شناخته شده  اصالًکه  یهادانهها زکات ندارد. این ولی اقوا این است که هیچ یک از

 ، زکات ندارند.شوندینممعمولی محسوب  عادی و یغذاها جز نیستند و

از  برد غذایی دارند وعلس، کار نخود خیلی بیشتر از سلت و امروزه، ذرت، لوبیا و 

به غذای  را فراموش کرد و غذای خود توانیممحصوالت کشاورزی هم هستند. چطور 

 اهالی صنعا چسپید؟

 

 

 

 شرایط واجب شدن زکات

بعداً گفته ه که مال به مقدار نِصاب کشود یواجب م یات در صورتکز - 1115مساله 

 ند وکآن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف  کشود برسد و مالیم

 آن مال به طور معین متعلق مالیات دولتی قرار نگیرد.

گاو و گوسفند و شتر و طال و  که انسان دوازده ماه مالکبعد از آن  - 1116مساله 

در مال تصرّف  یتواند طوریماه دوازدهم نم از اوّل یات آن را بدهد. ولکد زینقره بود با
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ند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون کن برود و اگر تصرّف یه مال از بکند ک

 ست.یات بر او واجب نکن برود زیات از بکز یهاشرطاز  یار او بعضیاخت

 ن سال بالغ شودیگاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در ب کاگر مال - 1117مساله 

مالکیت خود  این اموال را در ست؛ ولی اگر به مدت یک سال دیگریات بر او واجب نکز

 بدهد. را هاآنداشته باشد، باید زکات 

گندم و  هاآنه به کشود یواجب م یبرنج، وقت ات گندم و جو وکز - 1118مساله 

 غوره استه کشود یواجب م یاط وقتیشمش بنابر احتکات کو ز برنج گفته شود و جو

 شودیات آن واجب مکند زیگویه به او تمر مکشد  کخش یه خرما قدرکهم  یو موقع

 هاآناه کردن کات در گندم و جو و برنج موقع خرمن شدن و جدا کوقت دادن ز یول

 شده باشند. که خشکاست  یشمش موقعکو در خرما و 

از سال  یاگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در مقدار - 1119مساله 

ن است اگر موقع یشود. و همچنیات از او ساقط نمکهوش یا دیوانه شود، زیا بیمست 

 هوش باشد.یا بیشمش مست کات گندم و جو و خرما و کواجب شدن ز

ند کتصرّف  در آن تواندیاند و نمردهکه از انسان غصب کرا  یمال - 1120مساله 

شود، یات آن واجب مکه زک ینند و موقعکرا از او غصب  یزراعت ز اگریو ن ات نداردکز

 ات ندارد.کگردد زیه به صاحبش برمک یننده باشد، موقعکدر دست غصب

ند کات آن واجب است قرض که زکرا  یگریز دیا چیاگر طال و نقره  - 1121مساله 

واجب  یزیه قرض داده چک یسکات آن را بدهد و بر کد زیسال نزد او بماند، با یکو 

 ست.ین

 

 حد نصاب زکات در گندم، جو، برنج، خرما وکشمش
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ه کشود یواجب م یشمش وقتکبرنج و خرما و  ات گندم و جو وکز - 1122مساله 

لوگرم کی 848 یباًتقرز، معادل یمن تبر 288 هاآنبه مقدار نصاب برسند و نصاب 

 .باشدیم

ات گندم و جو وبرنج و خرما و انگور واجب شد که زکاگر بعد از آن  - 1123مساله 

ش از واجب شدن یاگر پ یات را از مال او بدهند. ولکد مقدار زیرد، بایآن بم کمال

ات سهم خود کد زینصاب است، با یاندازهه سهم او به کاز ورثه  یکرد، هر یات بمکز

 بدهد.را 

به طور مستقیم به مستحق داد. دخالت دولت یا  توانیمزکات را  - 1124مساله 

باب رعایت نظم  یا شخص دیگری در امر زکات مشروع نیست؛ مگر آن که از مجتهد و

 تحت نظارت هیات امنای هر منطقه انجام شود. مندان ومصالح نیاز و

 و ا زراعت گندم و جوینگور شدن درخت خرما و ا کاگر بعد از مال - 1125مساله 

همچنان اگر بعد از واجب شدن  ات آن را بدهد.کد زیبا واجب شود هاآنات کبرنج ز

 را بدهد. هاآنات کد زیزراعت و درخت را بفروشد، بازکات، 

ه کا انگور را بخرد و بداند یا خرما یا جویا برنج یاگر انسان گندم  - 1126مساله 

ست. و اگر یبر او واجب ن یزیا نه، چیه داده کند ک کا شی دادهات آن را کفروشنده ز

به همان مقدار از قیمت جنس  ات آن را نداده خریدار باید زکات را بدهد وکه زکبداند 

مت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، یه قک یکند و در صورت خریداری شده کم

 رد.یتواند از او پس بگیم

 شودیم مک یلیخورند و اگر بماند خیآن را م یتازهه ک ییخرما - 1127مساله 

 ات آن واجب است.کز من تبریزبرسد 288آن به  که خشکباشد  یچنانچه مقدار
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را داده اگر چند  هاآنات که زک یشمشکبرنج و خرما و  گندم و جو و - 1128مساله 

 ات ندارد.کسال هم نزد او بماند ز

ه از آب ک یبرنج و خرما و انگور در صورت ات گندم و جو وکمقدار ز - 1129مساله 

است و اگر با آب  یکن مشروب شود، ده یا رطوبت زمیو  یا قنات و نهر و سدباران، 

ا یوان از چاه یدلو و دست و ح ییلهوسا به یم عمق، کق و یمه عمیق و نیعم یهاچاه

 است. یکست یات آن بکشد و آن را مشروب سازد زکرودخانه آب ب

برنج و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود  اگر گندم و جو و - 1130مساله 

با  یاریند آبیه بگوکباشد  یمانند آن، چنانچه طور و هم از آب دلو و ماشین آالت و

ند یاست؛ و اگر بگو یکست یات آن بکز ماشین آالت و مانند آن غلبه داشته دلو و

ند آب باران یه اگر نگوکبل است یکات آن ده کبا آب نهر و باران غلبه داشته ز یاریآب

شتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر یبا آب باران و نهر ب یاریآب یو نهر غلبه داشته ول

 باشد.یم یکات آن ده کاط، زیاحت

است  ردهکبرنج و خرما و انگور  و گندم و جو یه براکرا  یمخارج - 1131مساله 

کم شده یا تخمی را زراعت  یواسطهه به کمت اسباب و لباس را یاز ق یمقدار یحت

 288نها به یردن اکم کند. و چنانچه پس از کسر کتواند از حاصل یکار برده، مکه به

آن را بدهد؛ ولی اگر بعد از کسر مخارج به حد نصاب نرسد، زکات  اتکد زیبرسد، با من

 واجب نیست.

د یخود او باشد، نبا کن دو، ملیاز ا یکیا ین و اسباب زراعت یاگر زم - 1132مساله 

ا یرده که خودش ک ییارهاک یز برایند؛ و نکرا جزء مخارج حساب  هاآن ییهکرا

 شود.یسر نمکاز حاصل  یزیاجرت انجام داده، چیب یگرید

 850اگر حاصل زراعت  مثالًرد، یگین مال میه دولت از عکآنچه  - 1133مساله 

لو کی 800ات در کرد، زیات بگیلوگرم آن را به عنوان مالکی 50لوگرم باشد و دولت کی
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که محصول از حد  شودیمشود. زیرا هم مالیات دولت باعث یگرم باقی مانده واجب نم

 هم پرداخت مالیات دوباره واجب نیست. نصاب خارج شود و

 یه براکرا  یارد، پولکا جو بین گندم یدر آن زم را بخرد و ینیاگر زم - 1134مساله 

 یه براکرا  یپول اگر زراعت را بخرد یشود. ولین داده جزء مخارج حساب نمید زمیخر

مت ید قیامّا با ندکم کد و از حاصل یتواند جزء مخارج حساب نماید آن داده میخر

 مثالً  دیسر نماکد زراعت داده یخر یه براک ید، از پولیآیه از آن به دست مکرا  یاهک

اه آن صد دالر باشد، فقط چهار صد دالر آن کمت یرا پانصد دالر بخرد و ق یاگر زراعت

 د.یتواند جزء مخارج حساب نمایرا م

 یزهایه بدون گاو یا گاو آهن یا ماشین آالت کشاورزی و چک یسک  - 1135مساله 

 یواسطههبرا بخرد و  هاآنند، اگر کتواند زراعت یزراعت الزم است نم یه براک یگرید

د و یرا جزء مخارج حساب نما هاآنمت یتواند تمام قیم ن بروندیاز ب یلّ کزراعت، به 

 یند ولکتواند آن مقدار را جزء مخارج حساب یم شود، مک هاآنمت یاز ق یاگر مقدار

را جزء  هاآنمت یاز ق یزید چیم نشود، نباکمتشان یاز ق یزیاگر بعد از زراعت، چ

 د.یمخارج حساب نما

گر اختالف دارد و یدیکبا ها آنه فصل کاگر انسان در چند شهر  - 1136مساله 

ا یا خرما یبرنج  یجوا ید گندم یآیوقت به دست نم یکدر  هاآن یوهیمزراعت و 

ه ک یزیسال حساب شود، چنانچه چ یکمحصول  هاآن یهمهانگور داشته باشد و 

رسد یه مک یات آن را موقعکد زیمنباشد با 288 یعنینصاب  یاندازهرسد به یاوّل م

رسد به ید و اگر آنچه اوّل مید ادا نمایآیه را هر وقت به دست میات بقکو ز بدهد

هم به مقدار نصاب  یآن برسد. پس اگر رو یهیبقند تا کینصاب نباشد صبر م یاندازه

 .ستیات آن واجب نکو اگر به مقدار نصاب نشود، ز ات آن واجب استکشود، ز
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 وه دهد، چنانچه هریسال دو مرتبه م یکا انگور در یاگر درخت خرما  -1137مساله 

اگر هر فصل به تنهایی به  زکات دارد ویک به مقدار نصاب باشد، هر فصل جداگانه 

 نصاب نرسد هیچ کدام زکات ندارد.

 یاندازهآن به  که خشکا انگور تازه دارد یخرما  یاگر مقدار - 1138مساله 

ه کبدهد  ی به مستحقآن به قدر یتازهات از کشود، چنانچه به قصد زینصاب م

 ال ندارد.کواجب است اشه بر او کباشد  یاتکز یاندازهشود به  کاگر خش

ات آن واجب شده که زکهم دارد  یار است و مالکه بدهک یسک - 1139مساله 

ات آن واجب شده بدهند، بعد که زک یات را از مالکاوّل تمام ز دیرد، بایاگر بم

 ند.یقرض او را ادا نما

دارد، ا انگور هم یا خرما یا جو یار است و گندم که بدهک یسک - 1140مساله 

گر یواجب شود، ورثه قرض او را از مال د هانیاات که زکش از آن یرد و پیاگر بم

ش از یات بدهد و اگر پکد زیبا برسد من 288ه سهمشان به کدام کهر  بدهند

ت فقط به یچنانچه مال م واجب شود، قرض او را ندهند هانیاات که زکآن 

شتر یت بیرا بدهند و اگر مال م هانیاات کست زیاو باشد واجب ن یبده یاندازه

ند یه اگر بخواهند ادا نماکاست  یاو به قدر یه بدهک یاو باشد، در صورت یاز بده

ار بدهند، آنچه را به کاز گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلب ید مقداریبا

ه سهمش کدام آنان که مال ورثه است و هر یات ندارد و بقکدهند زیار مکطلب

 ات آن را بدهد.کد زینصاب شود، با یاندازهبه 

واجب  هاآنات که زک یشمشکاگر گندم و جو وبرنج و خرما و  - 1141مساله 

 خوبشده 
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ات همه کا زیو  بدهد هاآندام از خوب و بد را از خود کات هر کد زیو بد دارد با

ات همه را از بد کاط واجب زیرا از خوب و بد به تناسب هریک بدهد. به احت

 تواند بدهد.ینم

 نصاب طال

ه کاست  یست مثقال شرعیطال دو نِصاب دارد: نصاب اوّل آن ب - 1142مساله 

ه پانزده ک یست مثقال شرعیطال به ب ینخود است، پس وقت 18هر مثقال آن 

ه گفته شد داشته باشد کگر را هم یط دیاست برسد، اگر شرا یمثقال معمول

ن یات بدهد و اگر به اکشود از بابت زیه نُه نخود مکآن را  یکد چهل یانسان با

ه کاست  یست. نصاب دوم آن چهار مثقال شرعیات آن واجب نکمقدار نرسد ز

د یاگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، با یعنیشود یم یسه مثقال معمول

از سه مثقال اضافه متر کبدهد و اگر  یکمثقال را از قرار چهل  18ات تمام کز

ن یات ندارد و همچنکآن ز یادیمثقال آن را بدهد و ز 15ات کد زیشود، فقط با

ها را ات تمام آنکد زیاگر سه مثقال اضافه شود، با یعنیاست هر چه باال رود، 

 ات ندارد.که اضافه شده زک یمتر اضافه شود، مقدارکبدهد و اگر 

 نصاب نقره

است  یمثقال معمول 105نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن  - 1143مساله 

ه گفته شد داشته باشد کگر را هم یط دیمثقال برسد و شرا 105ه اگر نقره به ک

ات بدهد و کنخود است از بابت ز 15مثقال و  2ه کآن را  یکد چهل یانسان با

ال است مثق 21ست. نصاب دوم آن یات آن واجب نکن مقدار نرسد، زیاگر به ا

مثقال را  126ات تمام کد زیمثقال اضافه شود، با 105مثقال به  21اگر  یعنی

د یمثقال اضافه شود، فقط با 21متر از که گفته شد بدهد و اگر ک یبه طور
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ن است هر چه یات ندارد و همچنکآن ز یادیمثقال آن را بدهد و ز 105ات کز

را بدهد و اگر  هاآنات تمام کد زیمثقال اضافه شود، با 21اگر  یعنی باال رود

ندارد. ات کمثقال است ز 21متر از که اضافه شده و ک یمتر اضافه شود مقدارک

ه بر او کرا  یاتکهر چه طال و نقره دارد بدهد، ز یکن اگر انسان چهل یابنابر

 110ه ک یسک مثالًشتر از مقدار واجب داده است یهم ب یواجب بوده داده و گاه

ه واجب کمثقال آن را  105ات کآن را بدهد، ز یکمثقال نقره دارد، اگر چهل 

 ه واجب نبوده است.کمثقال آن داده  5 یهم برا یبوده داده و مقدار

ات کنصاب است، اگر چه ز یاندازهاو به  ینقرها یه طال ک یسک - 1144مساله 

ات آن را کد زیم نشده، همه ساله باکاز نصاب اوّل  یآن را داده باشد، تا وقت

 بدهد.

ه زده که آن را سکشود یواجب م یات طال و نقره در صورتکز - 1145مساله 

ن هم رفته باشد یآن از ب یسکهداشته باشد و اگر  با آن رواج یمعاملهباشند و 

ه بیش ات آن را بدهند. طالی شمش یا غیر مسکوک زکات ندارد؛ اگرچکد زیبا

 از حد نصاب باشد.

برند، یار مکنت به یز یبرا هازنه ک یدارهکس ینقرهطال و  - 1146مساله 

 داشته باشد. رواج هاآنات ندارد؛ اگر چه معامله با کز

واجب  یات طال و نقره در صورتکز ه سابقاً گفته شدکچنان – 1147مساله 

ازده ماه، طال ین یمقدار نصاب باشد و اگر در ب کمال ازده ماهیه انسان کشود یم

 ست.یات بر او واجب نکمتر شود، زکاو از نصاب اوّل  ینقرهو 
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ا یا نقره، یه دارد با طال کرا  یاازده ماه طال و نقرهین یاگر در ب - 1148مساله 

 یبرا ست؛ اگر چهیات بر او واجب نکند، زکرا آب  هاآنا ید یگر عوض نمایز دیچ

 ند.کارها را بکن یات اکفرار از دادن ز

ات کتواند زیه دارد خوب و بد داشته باشد، مک یااگر طال و نقره - 1149مساله 

را از  هاآن یهمهات کبهتر است ز یول دام از خوب و بد را از خود آن بدهدکهر 

 خوب بدهد. ینقرهطال و 

اگر  گر داردیفلز د یمعمول یاندازهشتر از یه بک یاطال و نقره - 1150مساله 

ات آن کد زیه مقدار آن گفته شد برسد، انسان باکنصاب  یاندازهخالص آن به 

ات کز ا نهینصاب هست  یاندازهه خالص آن به کدارد  کو چنانچه ش را بدهد

 ست.یآن واجب ن

آن گر با یه دارد به مقدار معمول، فلز دک یااگر طال و نقره - 1151مساله 

شتر از معمول، یه بکبدهد  یاات آن را از طال و نقرهکتواند زیمخلوط باشد، نم

ه در ک یخالص ینقرهند طال و کن یقیه کبدهد  یاگر به قدر یگر دارد ولیفلز د

 ال ندارد.که بر او واجب است، اشکباشد یم یاتکز یاندازهآن هست، به 

 زکات گاو وشتر وگوسفند

ه گفته شد، دو ک ییهاشرطر از یشتر و گاو و گوسفند غات کز - 1152مساله 

و اگر در تمام سال  ار باشدیکوان در تمام سال بیه حکگر دارد: اوّل: آن یشرط د

ه در تمام سال از علف کات آن واجب است. دوم: آنکز رده باشدکار کدو روز  یکی

ا از یشده، ده یاز آن را از علف چ یا مقداریابان بچرد، پس اگر تمام سال یب

 ات ندارد.کگر است بچرد زیس دک کا ملی کمال که ملک یزراعت
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 نصاب شتر

گوسفند  یکات آن کشتر دوازده نصاب دارد: اوّل: پنج شتر و ز - 1153مساله 

ات آن کات ندارد. دوم: ده شتر و زکن مقدار نرسد زیشتر به ا یشمارهاست و تا 

ست یآن سه گوسفند است. چهارم: بات کدو گوسفند است. سوم: پانزده شتر و ز

ات آن پنج کست و پنج شتر و زیات آن چهار گوسفند است. پنجم: بکشتر و ز

ه داخل کشتر است  یکات آن کست و شش شتر و زیگوسفند است. ششم: ب

ه داخل کشتر است  یکات آن کو شش شتر و ز یهفتم: س سال دوم شده باشد

ه کشتر است  یکات آن کو زهشتم: چهل و شش شتر  سال سوم شده باشد

شتر است  یکات آن کشتر و ز یکنهم: شصت و  داخل سال چهارم شده باشد

ات آن دو شتر که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زک

ات آن دو شتر کشتر و ز یکازدهم: نود و یه داخل سال سوم شده باشد. کاست 

شتر و باالتر  یکست و یهم: صد و به داخل سال چهارم شده باشد. دوازدکاست 

 یشتر یکهر چهل تا  یند و براکا چهل تا چهل تا حساب ید یه باکاز آن است 

هر  یو برا ندکا پنجاه تا پنجاه تا حساب یه داخل سال سوم شده باشد، کبدهد 

 یشتر یکپنجاه تا 

در  یند. ولکا با چهل و پنجاه حساب یه داخل سال چهارم شده باشد و کبدهد 

 یباق یزیا اگر چینماند،  یباق یزیه چکند کحساب  ید طوریهر صورت با

صد تا، دو  ید برایشتر دارد، با 140اگر  مثالً شتر نباشدیماند، از نه تا بیم

ه داخل سال ک یاشتر ماده یکچهل تا  یه داخل سال چهارم شده و براک یشتر

 بدهد.سوم شده باشد 
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 ییشترها یشمارهست پس اگر ین دو نصاب واجب نیات ما بکز - 1154مساله 

ه ده تا است که پنج تا است بگذرد، تا به نصاب دوم که دارد از نصاب اوّل ک

 یهانصابن است در یآن را بدهد. و همچن یات پنج تاکد زیده، فقط باینرس

 .بعد

 نصاب گاو

 یشماره یه وقتکتا است یدارد: نصاب اوّل آن سدو نصاب  گاو - 1155مساله 

 یکد یه گفته شد داشته باشد، انسان باکرا  یطید، اگر شرایرس یگاو به س

نصاب دوم آن چهل است  ات بدهدکاز بابت ز ه داخل سال دوم شدهک یاگوساله

ات کو ز ه داخل سال سوم شده باشدکاست  یاماده یگوساله یکات آن کو ز

د یو نه گاو دارد، فقط با یه سک یسک مثالًست یو چهل واجب ن ین سیما ب

ادتر داشته باشد تا به شصت یز اگر از چهل گاو زیرا بدهد و ن هاآن یتا یات سکز

د، یه به شصت رسکآن را بدهد و بعد از آن یات چهل تاکد زیده، فقط باینرس

داخل سال دوم شده بدهد ه ک یاد دو گوسالهیچون دو برابر نصاب اوّل را دارد، با

ا یا چهل تا چهل تا یند کتا حساب  یتا س ید سین هر چه باال رود، بایو همچن

 یه گفته شده بدهد، ولک یات آن را به دستورکد و زیو چهل حساب نما یبا س

ماند از نُه تا یم یباق یزیا اگر چینماند،  یباق یزیه چکند کحساب  ید طوریبا

و  ندکو چهل حساب  ید به حساب سیهفتاد گاو دارد، با اگر مثالً شتر نباشدیب

تا را بدهد، چون کاتِ چهلآن ز یتای چهلتا و برایات سکآن ز یتایس یبرا

 ماند.یات نداده مکتا زکند، دهتا حساب یاگر به حساب س

 نصاب گوسفند
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گوسفند  یکات آن کگوسفند پنج نصاب دارد: اوّل: چهل و ز - 1156مساله 

ات کو ز یکست و یات ندارد. دوم: صد و بکاست و تا گوسفند به چهل نرسد ز

ات آن سه گوسفند است. چهارم: کو ز یکست و یآن دو گوسفند است. سوم: دو

 پنجم: چهارصد اط واجب، چهار گوسفند استیات آن بنا بر احتکو ز یکصد و یس

 یتای هر صدند و براکرا صدتا صدتا حساب  هاآند یه باکو باالتر از آن است، 

ه اگر کات را از خود گوسفندها بدهد، بلکست زیگوسفند بدهد و الزم ن یک هاآن

اگر  یاست ول یافکمت گوسفند، پول بدهد یا مطابق قیبدهد،  یگریگوسفند د

 فقرا بهتر باشد یه براکال است کاشیب یگر بدهد، در صورتیبخواهد جنس د

 ست.یچه الزم ناگر

ست، پس اگر شماره ین دو نصاب واجب نیات ما بکز - 1157مساله 

ه کشتر باشد تا به نصاب دوم یه چهل است بکاز نصاب اوّل  یسک یگوسفندها

 یادیآن را بدهد و ز یتاکات چهلد زیده، فقط بایاست نرس یکست و یصد و ب

 بعد. یهانصابن است در یندارد و همچنات کآن ز

شود و شتر یجنس حساب م یکش یات، گاو و گاو مکدر ز - 1158مساله 

ات با کدر ز کشیش و شین بز و میو همچن جنس است یک یر عربیو غ یعرب

 هم فرق ندارند.

داخل سال دوم شده  الًید اقات بدهد، باکز یاگر گوسفند برا - 1159مساله 

 د داخل سال سوم شده باشد.یباشد، و اگر بز بدهد با

ا گوسفند داشته باشد و یا شتر ینفر در چند جا گاو  یکاگر  - 1160مساله 

 ات آنها را بدهد.کد زینصاب باشند، با یاندازههم به  یرو
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 ایوب یا معیض یه دارد همه )مرک یاگر گاو و گوسفند و شتر - 1161مساله 

ب و یعیسالم و ب اگر همه یات را از خود آنها بدهد. ولکتواند زیر باشند، میپ

ه اگر کر بدهد. بلیا پیوب، یا معیض، یرا مر هاآنات کتواند زیجوان باشند نم

ب و یعیگر بید یدستهوب و یمع یاض و دستهیمر یسالم و بعض هاآناز  یبعض

 هاآنات کز یه براکاط واجب آن است یجوان باشند، احت یر و مقداریپ یمقدار

 ب و جوان بدهد.یعیسالم و ب

را  یازدهم گاو و گوسفند و شتریش از تمام شدن ماه یاگر پ - 1162مساله 

ه دارد با مقدار نصاب از همان کرا  یا نصابیند، کگر عوض یز دیه دارد با چک

ات کرد، زیگر بگیچهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند د مثالًد، یجنس عوض نما

 ست.یبر او واجب ن

 

 مصرف زکات

ر و یند: اوّل: فقکات را در هشت مورد مصرف کتواند زیانسان م - 1163مساله 

ا یه صنعت ک یسکو  ندارد االتش رایه مخارج سال خود و عکاست  یسکآن 

ست. دوم: یر نیفق تواند مخارج سال خود را بگذراندیه مکدارد  یاهیا سرمای کمل

ه متصدی ک یسکسوم:  گذراندیتر مر سختیه از فقکاست  یسکن و آن کیمس

د و به حساب آن ینما یات را جمع و نگهدارکه زکجمع آوری زکات است 

ند و آن را به موارد تعیین شده توسط حاکم مشروع یا هیات امنا ک یدگیرس

بدهد به ات به آنان که اگر زکافرانی کبرساند ویا بین فقرا تقسیم کند. چهارم: 

پنجم:  نندکیم کمکبه مسلمانان  ا در جنگیشوند، یل مین اسالم ماید

تواند قرض خود را یه نمک یارکردن آنان. ششم: بدهکها و آزاد بنده یداریخر
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 یمنفعت عموم ه مانند ساختن مسجدک یارک یعنیل اللّه، یهفتم: سب بدهد

رسد یه نفعش به عموم مسلمانان مکساختن پل و اصالح راه  مثلا یدارد،  ینید

 یعنیل، یهشتم: ابن السب ه باشدکاسالم نفع داشته باشد به هر نحو  یو آنچه برا

نده گفته خواهد یدر مسائل آ هانیاام که در سفر درمانده شده است. احک یمسافر

 شد.

اش انهیمخارج سالش از ین بکیر و مسیتواند به فقیانسان م - 1164مساله 

گر فقرا اجحاف شود، یشده و به د یانصافیار موجب بکن یاگر ا یات بدهد ولکز

فقرا  یهیبقر بدهند و یفق یکاتشان را به کمردم بخواهند ز یهمهه کنیمثل ا

 ست.یال نکاز اش یتنگدست بمانند، خال

متر کدرآمد او از مخارج سالش  هک یا تاجری کا مالیصنعتگر  - 1165مساله 

 کا ملیار کست ابزار یو الزم ن ردیات بگکمخارجش ز یسرک یتواند برایم است

 خود را به مصرف مخارج برساند. یهیسرماا ی

دارد  یااالتش را ندارد، اگر خانهیه خرج سال خود و عک یریفق - 1166مساله 

نتواند  هانیادارد، چنانچه بدون ی ا مال سواریاوست و در آن نشسته،  که ملک

ن یرد و همچنیات بگکتواند زیش باشد، میحفظ آبرو یاگر چه برا ندک یزندگ

 هاآنه به ک ییزهایو چ یو زمستان یاست اثاث خانه و ظرف و لباس تابستان

اج داشته باشد، یاحت هانیارا ندارد، اگر به  هانیاه ک یریاج دارد. و فقیاحت

 د.ینما یداریات خرکتواند از زیم

اط یست، بنابر احتیل نکاو مش یاد گرفتن صنعت برایه ک یریفق - 1167مساله 

اد یمشغول  یتا وقت یند، ولکن یات زندگکرد و با گرفتن زیاد بگید یواجب با

 رد.یات بگکتواند زیم گرفتن است
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تواند یار باشد، مکطلب یریات بدهد، اگر از فقکد زیه باک یسک - 1168مساله 

 ند.کات حساب که از او دارد، بابت زکرا  یطلب

ست به یدهد الزم نیر میات به فقکه انسان بابت زکرا  یزیچ - 1169مساله 

 یاست به طور کشد، مستحبر خجالت بیه اگر فقکات است بلکه زکد یاو بگو

 د.یات نماکد قصد زیبا یول نشود به اسم هدیه یا کادو بدهده دروغ ک

ات بدهد، بعد کر است به او زیفق یسکه کن یال ایاگر به خ - 1170مساله 

ست یر نیداند فقیه مک یسکندانستن مسأله به  یا از رویر نبوده، یبفهمد فق

یرد و به از او بگ دیباشد، با یه به او داده باقکرا  یزیات بدهد چنانچه چکز

ز را گرفته یه آن چک یسکن رفته باشد، پس اگر یبدهد و اگر از ب مستحق

یرد عوض آن را از او بگ دیات است، انسان باکه زکداده یا احتمال میدانسته یم

رد یاز او بگ یزیتواند چیات داده نمکر عنوان زیاگر به غ یول بدهد، و به مستحق

تواند از مال یصور م یهمهبدهد، و در  حقکات را به مستد از مال خودش زیو با

 ند.که گرفته مطالبه نک یسکات را بدهد و از کخودش ز

خود را بدهد اگر چه  یتواند بدهیار است و نمکه بدهک یسک - 1171مساله 

 رد.یات بگکدادن قرض خود ز یتواند برایمخارج سال خود را داشته باشد، م

 ار افتاده،کبش از کا مریاو تمام شده،  یه خرجک یمسافر - 1172مساله 

 یزیا فروختن چیردن کو نتواند با قرض  ت نباشدیچنانچه سفر او سفر معص

 ردیات بگکتواند زیر نباشد، میاگر چه در وطن خود فق خود را به مقصد برساند،

مخارج سفر خود  یزیا فروختن چیردن کگر با قرض ید یاگر بتواند در جا یول

 رد.یات بگکتواند زیه به آنجا برسد، مک یند، فقط به مقدارکفراهم  را
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ه کات گرفته، بعد از آنکه در سفر درمانده شده و زک یمسافر - 1173مساله 

ه بدون مشقّت ک یاد آمده باشد، در صورتیات زکاز ز یزید، اگر چیبه وطنش رس

د آن را به فقیر دیگر بدهد و یا نائب او برساند بایه را به صاحب مال ینتواند بق

 ات است.کز، زید آن چیبگو

 شرایط کسانی که مستحق زکاتند

ی باشد، دوازده امام یعهیشرد الزم نیست یگیات مکه زک یسک - 1174مساله 

درشرایط بعضی موارد مسلمان بودن هم شرط نیست؛ ولی بهتر است  در یو حت

عه بودن یش یدر شرایط صلح، گیرنده زکات شیعه باشد. اگر از راه شرع عادی و

عه یات تلف شود بعد معلوم شود شکات بدهد، و زکثابت شود و به او ز یسک

 ات بدهد.کست دوباره زینبوده، الزم ن

تواند به یر باشد، انسان میاز مسلمانان فق یاوانهیا دیاگر طفل  - 1175مساله 

 وانه باشد.یا دیطفل  کدهد ملیه آنچه را مکن یات بدهد به قصد اکاو ز یول

ا به یتواند خودش یندارد، م یوانه دسترسیطفل و د یاگر به ول - 1176مساله 

 ید موقعیوانه برساند و بایا دیات را به مصرف طفل کن، زینفر ام یک یلهیوس

 نند.کات کت زیرسد نیات به مصرف آنان مکه زک

 یسکات داد همچنان به کشود زیم ندکیم ییه گداک یریبه فق - 1177مساله 

سوره  60. قرآن در آیت شودیمیا مرتکب گناه کبیره  معصیت کار است و هک

الْمُؤَلََّفِة ها وَ ینَ عَلَینِ وَ الْعامِلکیإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَسا توبه فرموده است:

ضَةً مِنَ اللَّهِ وَ یلِ فَریلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیسَب یفنَ وَ یالرِّقابِ وَ الْغارِم یقُلُوبُهُمْ وَ فِ

بودن، شیعه  مؤمندراین آیت شریفه هیچ قید اضافی همانند  مٌ.کیمٌ حَیاللَّهُ عَل

 بودن، یاغیر معصیت کار بودن، مقرر نشده است.



        332ی عملیه توضیح المسائل قرآنیرساله            

 

خود را بدهد اگر  یتواند بدهیار است و نمکه بدهک یسکبه  - 1178مساله 

 یخرج یاگر زن برا یول ات دادکشود زیچه مخارج او بر انسان واجب باشد، م

گر ه اکات بدهد، بلکاو را از ز یتواند بدهیرده باشد شوهر نمکخودش قرض 

ند کخود قرض  یخرج یه مخارج او بر انسان واجب است براکهم  یگریس دک

 .ندهدات کاو را از ز یه بدهکاط واجب آن است یاحت

ه مثل اوالد، خرجشان بر او کرا  یسانکتواند مخارج یانسان نم - 1179مساله 

 ات بدهند.کتوانند به آنان زیگران مید یات بدهد، ولکواجب است از ز

لفت کر و که خرج زن و نوکات به پسرش بدهد کانسان ز اگر – 1180مساله 

اج یاحت ینید یعلم یهاکتابهمچنان اگر پسر به  ال ندارد.کد اشیخود نما

 ات بدهد.کدن آنها به او زیخر یتواند برایداشته باشد پدر م

توانند یگران میر باشد، شوهرش و دیغه شده اگر فقیه صک یزن - 1181مساله 

ه مخارج او را کند کدر ضمن عقد شرط  اگر شوهرش یات بدهند. ولکبه او ز

ه بتواند ک یدادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورت یگریا به جهت دیبدهد، 

ات کشود به آن زن زیند، نمکا زن بتواند او را مجبور ی مخارج آن زن را بدهد

 داد.

ات کچه شوهر، زکات بدهد، اگرر خود زیتواند به شوهر فقیزن م - 1182مساله 

 د.یرا صرف مخارج خود آن زن نما

رد. این سخن که سید یعنی یات بگکد زیر سیاز غ تواندید میس - 1183مساله 

المال است بیت زکات بگیرد فاقد دلیل معتبر است. زکات از تواندینمعرب نژاد 

بهرمند شود. سید وغیر سید فرقی آن  از تواندیمهر کسی که نیازمند باشد  و

 ندارند.
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 نیت زکات

انجام فرمان خداوند  یبرا یعنیات را به قصد قربت کد زیانسان با - 1184مساله 

ات کا زیات مال است، کدهد زیه آنچه را مک ندکن یت معیو در ن عالم بدهد

ند کن یست معیات گندم و جو بر او واجب باشد، الزم نکز مثالًاگر  یول فطره

 ات جو.کا زیات گندم است کدهد زیه مکرا  یزیچ

ات کز یات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارکه زک یسک - 1185مساله 

 یکیه داده هم جنس کرا  یزیچنانچه چ ندکرا ن هاآندام کچ یت هیبدهد و ن

 هاآندام کیچهم جنس ه شود و اگریات همان جنس حساب مکباشد، ز هاآناز 

ات چهل گوسفند و که زک یسکپس  شودیقسمت م هاآن یهمهنباشد، به 

ات کگوسفند از بابت ز یک مثالًات پانزده مثقال طال بر او واجب است، اگر کز

اگر  یول شودیات گوسفند حساب مکند، زکرا ن هاآندام کچ یت هیبدهد و ن

شود. یم میار است تقسکگوسفند و طال بده یه براک یاتکبه ز نقره بدهد یمقدار

 .شودیمیعنی از کل بدهی زکات او کم 

ل کیچنانچه و ات مال او را بدهدکه زکند کل کیرا و یسکاگر  - 1186مساله 

 است. یافکند کات کت زی، نکدهد، از طرف مالیر میات را به فقکه زک یوقت

 متفرقه زکات مسائل

نند و موقع کیاه جدا مکبرنج را از  گندم و جو و هک یموقع - 1187مساله 

ا از مال خود جدا یر بدهد یات را به فقکد زیشدن خرما و انگور، انسان با کخش

 ات طال و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهمکند. و زک

ردن اگر منتظر ک)بعد از جدا  ید. ولیا از مال خود جدا نمایر بدهد، ید به فقیبا
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تواند یدارد، م یبرتر یه از جهتکبدهد  یریا بخواهد به فقیباشد،  ینیر معیفق

 ات را به انتظار او ولو تا چند ماه نگهدارد.کز

بدهد  یست فوراً آن را به مستحقات الزم نکردن زکبعد از جدا  - 1188مساله 

آن است یاط مستحب احت دارد یدسترسات داد کشود زیه مک یسکاگر به  یول

 ندازد.یر نیات را تأخکه دادن زک

-هببرساند اگر ندهد و  کات را به مستحقتواند زیه مک یسک - 1189مساله 

اگر کوتاهی نکرده چیزی  د عوض آن را بدهد وین برود بایاو از ب یوتاهک یواسطه

 بر او نیست.

آن  یهیبقتواند در ینار بگذارد، مکات را از خود مال کاگر ز - 1190مساله 

 د.یتواند در تمام مال تصرّف نماینار بگذارد، مکگرش یند و اگر از مال دکتصرّف 

خود بردارد و  ینار گذاشته، براکه کرا  یاتکتواند زیانسان نم - 1191مساله 

 آن بگذارد. یبجا یگریز دیچ

ه ک یگوسفند مثالًببرد  ینار گذاشته منفعتکه ک یاتکاگر از ز - 1192مساله 

 ر است.یاورد، مال فقیات گذاشته بره بکز یبرا

آبرومند  یرهایات گاو و گوسفند و شتر را به فقکاست ز مستحب - 1193مساله 

ر یمال را بر غکگران و اهل علم و یشان خود را بر دیات، خوکبدهد و در دادن ز

اگر دادن  یستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد؛ ولیه اهل سؤال نکرا  یسانکآنان، و 

 ات را به او بدهد.کاست ز ی بهتر باشد، مستحبگریاز جهت د یریات به فقکز

نباشد و  یات بدهد مستحقکخواهد زیه مک یسکاگر در شهر  - 1194مساله 

د یچنانچه ام ن شده برساندیآن مع یه براکهم  یگریات را به مصرف دکنتواند ز
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گر ببرد و به یات را به شهر دکد زیند باکدا یپ که بعداً مستحقنداشته باشد 

خود اوست. و اگر  یعهدهمخارج بردن به آن شهر به  یات برساند، ولکمصرف ز

 ست.یات تلف شود ضامن نکز

را به شهر ات کتواند زیدا شود، میپ اگر در شهر خودش مستحق - 1195مساله 

ات تلف کو اگر ز د از خودش بدهدیمخارج بردن به آن شهر را با یگر ببرد. ولید

 هیات امنا برده باشد. یاجازهه با کشود ضامن است، مگر آن

 یزیا چیند کمتر از مقدار آن صلح کات را به کتواند زیر نمیفق - 1196مساله 

رد و به او یبگ کات را از مالکزا ید، یات قبول نماکمت آن بابت زیرا گرانتر از ق

ات را کتواند زیر شده و نمیار است و فقکبده یادیات زکه زک یسی کول ببخشد

ات کتواند زیر میفق ندکه دارا شود چنانچه بخواهد توبه کد هم ندارد یبدهد و ام

 .ببخشدرد و به او یرا از او بگ

تاب دعا بخرد کا ی ینیتاب دکا یات، قرآن کتواند از زیانسان م - 1197مساله 

ه خرج آنان بر او واجب کند کوقف  یسانکچه بر اوالد خود و بر ید، اگرو وقف نما

 ا اوالد خود قرار دهد.یخود  یت وقف را برایتواند تولیز میاست. و ن

 یسانکا بر یو بر اوالد خود  بخرد کات، ملکاز ز تواندیانسان نم - 1198مساله 

آن را به مصرف مخارج  یدیه عاکد یبر او واجب است وقف نماه مخارج آنان ک

 خود برسانند.

ات کز هانیاارت و مانند یو ز فتن به حجر یتواند برایر میفق  - 1199مساله 

ارت و مانند آن یز یات گرفته باشد، براکاگر به مقدار خرج سالش ز یرد، ولیبگ

 رد.یات بگکتواند زینم
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ات مال او را بدهد چنانچه که زکند کل کیرا و یری، فقکاگر مال - 1200مساله 

ات برندارد، کر از زیه خود آن فقکن بوده یا که قصد مالک ر احتمال دهدیآن فق

ه قصد کداشته باشد  نیقیخودش بردارد، و اگر  یاز آن را برا یزیتواند چینم

 .برداردتواند یخودش هم م ین نبوده، برایا کمال

هم بر او واجب  هانیاار است و نذر و مانند کات بدهکه زک یسک - 1201مساله 

نباشد چنانچه  یافک هاآن یهمه یرد و مال او برایاگر بم است و قرض هم دارد

 یهیبقات را بدهند و کد زین نرفته باشد، بایات آن واجب شده از بکه زک یمال

ه ک ینند و اگر مالکه بر او واجب است قسمت ک یگرید یزهایمال او را به چ

ات و قرض کد مال او را به زین رفته باشد، بایات آن واجب شده از بکخمس و ز

اگر چهل تومان زکات بر او واجب است  مثالً ندیقسمت نما هانیاو نذر و مانند 

ست ید بیتومان است، با یمال او س یهمهار است و کبده یسکست تومان به یو ب

 ن او بدهند.یتومان بابت زکات و ده تومان به دَ

تواند یند مکل نیل علم است و اگر تحصیه مشغول تحصک یسک - 1202مساله 

باشد  مستحبا یل آن علم، واجب یند، چنانچه تحصکسب کمعاش خود  یبرا

ات کنباشد، ز یا مستحبل آن علم واجب یو اگر تحص ات دادکشود به او زیم

 ال دارد؛ ولی اقوا جواز دادن زکات به هر محصل است.کدادن به او اش

اجازه  به هر امر عام المنفعه مصرف کند و تواندیمزکات را  - 1203مساله 

آیی کار باب رعایت نظم و مجتهد الزم نیست. اما اگر هیات امنا در محل باشد، از

 هیات امنا مصرف کند.بهتر وجوه شرعی، بهتر است با اجازه 
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 زکات فطره

 ار استیبالغ و عاقل و هش د فطریه موقع غروب شب عک یسک - 1204مساله 

خور او ه نانک یسانکخودش و  ید برایبا ستیگر نیس دک یبندهر و یو فق

ا یا خرما یا جو یلو است گندم کیباً سه یه تقرکصاع  یک یهستند، هر نفر

 هانیااز  یکیو اگر پول  بدهد به مستحق هانیاا ذرّت و مانند یا برنج یشمش ک

 است. یافکرا هم بدهد 

هم ی سبکندارد و  االتش رایه مخارج سال خود و عک یسک - 1205مساله 

ات کر است و دادن زیبگذراند فق االتش رایه بتواند مخارج سال خود و عکندارد 

 ست.یفطره بر او واجب ن

خور د فطر نانیه در غروب شب عکرا  یسانک یفطرهد یانسان با - 1206مساله 

افر، دادن کا یا بزرگ، مسلمان باشند یباشند  کوچکشوند بدهد؛ یاو حساب م

 گر.یا در شهر دیا نه، در شهر خود او باشند یخرج آنان بر او واجب باشد 

بدون « نان خور»ه کبر انسان واجب است  یسکات فطره کز - 1207مساله 

 مثالً شود یخور خوانده منان یدیه فقط با قک یسک یخوانده شود، ول یدیچ قیه

 یبه و« خور در روز آخر ماه رمضاننان»ا ی« د فطریخور در شب عنان»تنها 

ه قبل ک ین مهمانیبرایست. بنابر انسان واجب ن یات فطره وکشود، زیگفته م

 یگردد اگر بنا دارد مدّت طوالنید فطر وارد منزل انسان میغروب آفتاب شب عاز 

ات فطره کد، زیآیبشمار م یدیچ قیبدون ه« خورنان»ه ک یامهمان بوده به گونه

 واجب یات فطره وکاگر تنها همان شب را مهمان است ز یواجب است، ول یو

و را هم بدهد و اگر ات فطره اکه زکآن است  یاط مستحبنیست؛ هر چند احت
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بر  یات فطره وکاط واجب زیبر احتخور انسان باشد بنااه رمضان ناندر طول م

 انسان واجب است.

ر یا فقیوانه عاقل گردد، یا دیش از غروب بچه بالغ شود، یاگر پ - 1208مساله 

ات فطره کد زیط واجب شدن فطره را دارا باشد، بایه شراک یشود در صورت یغن

 بدهد.را 

لو است کیباً سه یه تقرکصاع  یک یاندازهه فقط به ک یسک - 1209مساله 

 یاالتیات فطره را بدهد و چنانچه عکاست ز مستحب گندم و مانند آن دارد

 یکتواند به قصد فطره، آن یرا هم بدهد م هاآن یفطرهو بخواهد  داشته باشد

بدهد و  یگریقصد به د نیو او هم به هم االتش بدهدیاز ع یکیصاع را به 

 یسکرد به یگیه مکرا  یزین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیهمچن

ه کاط آن است یر باشد، احتیصغ هاآناز  یکیو اگر  ه از خودشان نباشدکبدهد 

ر از طرف او قبول یصغ یو چنانچه ول نندکات فطره داخل نکاو را در دور دادن ز

ه از طرف او به کینر برساند، نه ایفطره را به مصرف صغات کد آن زید باینما

 بدهد. یگرید

نانخور او  یسکا یدار شود، د فطر بچهیشب ع اگر بعد از غروب - 1210مساله 

 یفطرهاست او را بدهد. اگر چه مستحب  یفطرهست یحساب شود، واجب ن

شوند یحساب مد نانخور او یش از ظهر روز عیتا پ ه بعد از غروبکرا  یسانک

 بدهد.

گر یس دکنانخور  ش از غروبیباشد و پ یسکاگر انسان نانخور  - 1211مساله 

ش از یاگر دختر پ مثالًه نانخور او شده واجب است ک یسکاو بر  یفطرهشود، 

 او را بدهد. یفطرهد یشوهر رود، شوهرش با یخانهبه  غروب
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 یفطرهست یاو را بدهد، واجب ن یفطرهد یبا یگریه دک یسک - 1212مساله 

 خود را بدهد.

بر  واجب باشد و او فطره را ندهد یسکانسان بر  یفطرهاگر  - 1213مساله 

 شود.یخود انسان واجب نم

واجب است خودش فطره را  یگریاو بر د یفطرهه ک یسکاگر  - 1214مساله 

 شود.یه فطره بر او واجب شده ساقط نمک یسکبدهد، از 

دهد، یعنی نانخور شوهرش یه شوهرش مخارج او را نمک یزن - 1215مساله 

و اگر  س واجب استکاش بر آن گر باشد، فطرهیس دکنیست، چنانچه نانخور 

 خود را بدهد. یفطرهد یر نباشد، بایه فقک یست، در صورتیگر نیس دکنانخور 

بدهد همچنان اگر د فطره یتواند به سیست مید نیه سک یسک - 1216مساله 

گر بدهد. تبعیض نژادی ید دیاو را به س یفطرهتواند ینانخور او باشد م یدیس

 ندارد. یاکنندهدلیل قانع  این موارد مشروع نیست و در

است  یسکخورد، بر یر میه شیا دایه از مادر ک یطفل یفطره - 1217مساله 

ه مخارج خود را از مال یا دایاگر مادر  یدهد. ولیه را میا دایه مخارج مادر ک

 ست.یواجب ن یسکطفل بر  یفطرهدارد یطفل برم

ه مخارج او را کد یند و شرط نماکر یرا اج یسکهرگاه انسان  - 1218مساله 

ه ک یارگرانکدر مورد  یاو را هم بدهد. ول یفطرهد یار( باکز بدهد )مانند خدمتین

محسوب  هاآناز مزد  ین مخارج جزئیار است و اکصاحب  یعهدهبر  هاآنمخارج 

ها و ن در مهمانخانهیست، همچنیار واجب نکبر صاحب  هاآن یفطرهشود، یم

ن در یخورند و ایخود را در همانجا م ینان غذاکارکه معمول است کمانند آن 
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بر خودشان است، نه  هاآن یفطرهشود، یمحسوب م هاآنقت جزء حقوق یحق

 ار.کر صاحبب

او و  یفطرهد یرد، باید فطر بمیع بعد از غروب شب یسکاگر  - 1219مساله 

 یفطرهست یرد، واجب نیبم ش از غروبیاگر پ یاز مال او بدهند، ول االتش رایع

 از مال او بدهند. االتش رایاو و ع

 مصرف زکات فطره

ات کز یه سابقاً براک یاز هشت مصرف یکیات فطره را به کاگر ز - 1220مساله 

 به فقرای شیعه بدهد حتماًالزم نیست که  و است یافکمال گفته شد برسانند 

در استحقاق زکات شیعه بودن یا مسلمان بودن ویا عادل بودن  – 1221مساله 

ست عادل باشد یدهند، الزم نیه فطره به او مک یریاین رو، فق شرط نیست. از

زکات فقره  توانیمفقیر  مسلمان باشد؛ بلکه به هر انسان نیازمند ویا  یا شیعه و

 مسلمان بدهد. ه به فقرای شیعه وکبهتر آن است  یرا داد؛ ول

 مثالً آن است  یمت معمولیمتش دو برابر قیه قک یاگر از جنس - 1222مساله 

 یه معناکاست، نصف صاع  یمت برنج معمولیمت آن دو برابر قیه قکاز برنجی 

مت یآن را به قصد ق ست. و اگرین یافکش گفته شد بدهد، یپ یمسألهآن در 

 ند.کیت نمیفاکفطره هم بدهد 

گندم و نصف  مثالًجنس  یکتواند نصف صاع را از یانسان نم - 1223مساله 

مت فطره هم یو اگر آن را به قصد ق جو بدهد مثالًگر یگر آن را از جنس دید

 .ستین یافکه کال دارد، بلکبدهد اش
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ر خود را بر یشان فقیات فطره، خوکاست در دادن ز مستحب - 1224مساله 

نظر به سفارشات قرآن در باره خویشان، بعید نیست که تقدم )گران مقدم دارد ید

گران یاگر د یر را، ولیر را بعد اهل علم فقییگان فق( و بعد همساآنان واجب باشد

 را مقدم بدارد. هاآناست  ی داشته باشند، مستحببرتر یاز جهت

 متفرقه زکات فطره مسائل

انجام فرمان  یبرا یعنیات فطره را به قصد قربت کد زیانسان با - 1225مساله 

 د.یت دادن فطره نمایدهد، نیه آن را مک یو موقع خداوند عالم بدهد

اط یو احت ستیح نیبدهد صحش از ماه رمضان فطره را یاگر پ - 1226مساله 

ا یش از رمضان یپ اگر یول ه در ماه رمضان هم فطره را ندهدک واجب آن است

ه فطره بر او واجب شد، طلب کر قرض بدهد و بعد از آن یدر ماه رمضان به فق

 ندارد. یند مانعکخود را بابت فطره حساب 

د به جنس یدهد، بایفطره م یه براکرا  یگریز دیا چیگندم  - 1227مساله 

 یه مخلوط شده به قدرک یزیا اگر مخلوط است چی مخلوط نباشد کا خایگر ید

ح یصح ین مقدار باشد در صورتیش از ایه قابل اعتنا نباشد و اگر بکم باشد ک

ن یصاع گندم به چند یک مثالًاگر  یصاع برسد ول یکه خالص آن به کاست 

شتر از متعارف دارد، یار بکا یردن آن خرج که خالص کمخلوط باشد  کمَن خا

 ست.ین یافکدادن آن 

 یکست همه را از یدهد، الزم نیچند نفر را م یفطرهه ک یسک - 1228مساله 

گر را جو بدهد یبعض د یفطرهرا گندم و  یبعض یفطره مثالًجنس بدهد و اگر 

 است. یافک
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د فطره یاط واجب بایخواند، بنا بر احتید فطر میه نماز عک یسک - 1229مساله 

تا  تواند دادن فطره رایخواند، مید نمیاگر نماز ع یول د بدهدیش از نماز عیرا پ

 ندازد.یر بیظهر تأخ

نار بگذارد و تا ظهر کاز مال خود را  یت فطره، مقداریاگر به ن - 1230مساله 

دهد یه هر وقت آن را مکاط واجب آن است یندهد، احت ید به مستحقروز ع

 د.یت فطره نماین

ات فطره واجب است، فطره را ندهد و که دادن زک یاگر موقع - 1231مساله 

ند کت ادا و قضا یه نکن یه بعداً بدون اکاط واجب آن است یاحت نار هم نگذاردک

 فطره را بدهد.

ن برود، چنانچه یگذاشته از بنار کفطره  یه براکرا  یاگر مال - 1232مساله 

د عوض آن را بدهد و یبا ر انداختهیر داشته و دادن فطره را تأخیدسترسی به فق

 یوتاهکآن  یه در نگهدارکست؛ مگر آن یر نداشته ضامن نیاگر دسترسی به فق

 رده باشد.ک

کرده باشد اگر در ات فطره را از مال خود جدا که زک یدر صورت - 1233مساله 

گر ید یه فطره را بجاکاط واجب آن است یدا شود، احتیپ خودش مستحقمحلّ 

 د عوض آن را بدهد.یگر ببرد و تلف شود، باید یو اگر بجا نبرد

 

 

 

 



           کتاب زکات343      

 

 

 

 

 

 

 

 





           کتاب حج345      

 

 

 

 

 

 

  

 کتاب حج
  



        346ی عملیه توضیح المسائل قرآنیرساله            

 

 مقدمه

 درباره حجآیات قرآن 

شریفه در سه نوع  آیت در قرآن کریم نازل شده است. این آیات 27 جمعاً درباره حج، 

 قرارداردند.

افعال حج  نوع اول، درباره وجوب اعمال ومناسک حج است. نوع دوم، درباره اعمال و 

 و حج نیز برخی از احکام آن قراردارد. نوع سوم در مورد بعضی ازاحکام و اقسام آن و

 مقرراتی را تشریع نموده است. ع آنتواب

 بخش اول، آیات مربوط به وجوب مناسک حج

 اندشدهدراین بخش، چهارآیت نازل 

اتٌ یهِ آیف .نَ یلِلْعالَم یاً وَ هُدکةَ مُبارَکبِبَ یتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذیأَوَّلَ بَ إِنَّ  :آیت اول و دوم

هِ یتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیالْبَ حجالنَّاسِ  یانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَکمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ یناتٌ مَقامُ إِبْراهیبَ

 .97و  96ل عمران، . آینالْعالَمعَنِ  یفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِ کالً وَ مَنْ یسَب

ت و که بریو ما باشدیمه که در مکانسان بنا شد، همان است  یه براک یاخانهن یاول 

ه در کم، و هر یات روشن هست چون مقام ابراهیدر آن خانه آ .ان استیت جهانیهدا

ه ک ین خانه بر همه مردم در صورتیخدا حج ا یآن وارد شود در امان خواهد بود و برا

ان یند، خداوند از همه جهانکار که انکدن به آنجا را دارند واجب است و هر یرس ییتوانا

 .است نیازیب

لِّ کنَ مِنْ یأْتیلِّ ضامِرٍ ک یعَلرِجاالً وَ  کأْتُوی حجالنَّاسِ بِالْ یوَ أَذِّنْ فِ : وچهارمآیت سوم 

 .29و  27، لحجا. یقِالْعَتتِ یطَّوَّفُوا بِالْبَیوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیثُمَّ لْ. یقعَمفَجٍّ 
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 یادرهالغر از هر راه و  یهامرکباده و سواره بر یتا پ ،حج ده ین مردم ندایو در ب

 ندیتو آ یسو

ق طواف ینند و بر اطراف خانه عتکرا برطرف سازند و به نذر خود وفا  هایآلودگسپس  

 .ندینما

 بخش دوم، آیاتی هستند که درباره افعال حج، انواع حج و نیزبرخی از احکام

 .اندشدهآن نازل 

 وجود دارند: دراین خصوص، سیزده آیت

وَ ال تَحْلِقُوا  یسَرَ مِنَ الْهَدْیوَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ حجوَ أَتِمُّوا الْ : آیت آول

ةٌ مِنْ یمِنْ رَأْسِهِ فَفِدْ یضاً أَوْ بِهِ أَذیمْ مَرکانَ مِنْکمَحِلَّهُ فَمَنْ  یبْلُغَ الْهَدْی یمْ حَتَّکرُؤُسَ

 یسَرَ مِنَ الْهَدْیفَمَا اسْتَ حجالْ  یفَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَ  کامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُیصِ

لِمَنْ  کةٌ ذلِامِلَ کعَشَرَةٌ  کوَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْ حجالْ یامٍ فِیامُ ثاَلثَةِ أَیجِدْ فَصِیفَمَنْ لَمْ 

 .دُ الْعِقابیالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَد ینْ أَهْلُهُ حاضِرِیکلَمْ 

 .196سوره بقره، آیت 

 ید آنچه از قربانید، اگر از اتمام بازداشته شدیخدا به اتمام برسان یحج و عمره را برا

 یسکبه قربانگاه برسد و اگر  ید تا قربانیخود را نتراش ید و سرهاینکآسان بود ذبح 

ا یا صدقه و یل روزه یاز قب یاکفارهد یدر سر داشت، با یا ناراحتیمار بود و یاز شما ب

ان عمره به حج پرداخته یه پس از پاکه مانع برطرف شد، هر کگوسفند بدهد و بعد از آن

ام حج و هفت ید سه روز در ایبا تواندینمه کند و آنک یمقدور است قربانباشد، هر چه 

ه کاست  یسک ین عمل برایرد تا ده روز تمام شود و ایروز به هنگام بازگشت روزه بگ

 ه پروردگار مجازاتش سخت است.کد ید و بدانیه نباشد، از خدا بترسکن شهر مکسا

فاَل رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ  حجهِنَّ الْیأَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ ف حجالْ: آیت دوم
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 یا أُولِ یوَ اتَّقُونِ  یالتَّقْورَ الزَّادِ یعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیرٍ یوَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَ حجالْ یفِ

 .197 . البقرة،الْأَلْباب

و گناه و  یزش جنسیه حج بر او واجب شد، آمکن است و هر یمع یهاماهحج در  

ن توشه یابنابر داندیمد، خدا یار خوب انجام دهکند و هر چه ک کد تریمجادله را با

 د!صاحبان خر ید این توشه است و از من بترسیبهتر یارکزیه پرهکد ینکه یته

رُوا کمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْ کتَبْتَغُوا فَضاْلً مِنْ رَبِّمْ جُناحٌ أَنْ یکسَ عَلَیلَ: آیت سوم

، . البقرةینالضَّالِّنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ کمْ وَ إِنْ کما هَداکرُوهُ کاللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْ

198. 

ه از عرفات کگاه ید و هرنکش طلب یخو یه از فضل خداکست یبر شما ن یگناه

 ییه شما را راهنماکد به خاطر آنییاد نماید و او را ینکاد خدا ید در مشعر الحرام یبرگشت

 د.یرد، گرچه در گذشته از گمراهان بودک

 .یمرَحثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ یضُوا مِنْ حَیثُمَّ أَف: آیت چهارم

 .199البقرة، 

را ید زیید و از خدا طلب عفو نمایز برگردی، شما نگردندیبرمه مردم کگاه از آنجا آن 

 .ه پروردگار بخشنده و مهربان استک

مْ أَوْ أَشَدَّ کمْ آباءَکرِکذِکرُوا اللَّهَ کفَاذْمْ ککتُمْ مَناسِیفَإِذا قَضَ: وششم وهفتم آیت پنجم

وَ مِنْهُمْ مَنْ . الْآخِرَةِ مِنْ خاَلقٍ یا وَ ما لَهُ فِیالدُّنْ یقُولُ رَبَّنا آتِنا فِیراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ کذِ

بٌ یلَهُمْ نَص کأُولئِ. النَّارِالْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ  یا حَسَنَةً وَ فِیالدُّنْ یقُولُ رَبَّنا آتِنا فِ ی

 .202 – 200. البقرة، عُ الْحِسابِیسَبُوا وَ اللَّهُ سَرکمِمَّا 

ه پدران کد همان گونه ینکاد خدا ید، یآورد جابهش را یحج خو که مناسک یهنگام 

پروردگارا! : گویندیم یو بعض گویند:یماز مردم  یشتر. بعضیا بی کنیدیماد یخود را 
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آنان از آنچه ! ن و ما را از آتش دوزخ حفظ فرماکعطا  یکیا و در آخرت به ما نیدر دن

 .رسدیم هاحسابدارند و خداوند به سرعت به  یبی، نصانددادهانجام 

وَ  یمَ مُصَلًّیإِبْراهتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ یوَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَ: آیت هشتم

 .عِ السُّجُودکنَ وَ الرُّ یفکنَ وَ الْعایلِلطَّائِف یتِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیمَ وَ إِسْماعیإِبْراه یإِلعَهِدْنا 

 .125البقرة، 

م و یز امن قرار دادکعبه را محل توجه مردم و مرکه خانه کرا  ید زمانیاد آوریو به  

مان یل پیم و اسماعید و با ابراهینکنماز انتخاب  ییبرپا یم را جایشما مقام ابراه

زه کینندگان پاکوع و سجده کن و ریفکنندگان و معتکطواف  یه خانه ما را براکم یبست

 .ندینما

هِ أَنْ یتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَال جُناحَ عَلَیالْبَ حجإِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ : آیت نهم

 .158البقرة،  .یمعَلرٌ کراً فَإِنَّ اللَّهَ شایطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَی

 یگناه آوردیما عمره به جا یه حج خانه خدا ک یسکصفا و مروه از شعائر خداست.  

اطاعت پروردگار  یاز رو یکیار نکه کد و هر یصفا و مروه نما یه سعکست یبر او ن

 .رگزار و داناستکانجام دهد، خداوند ش

ها یرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَکرٌ فَاذْیها خَیمْ فکمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَکوَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَ : آیت دهم

مْ کسَخَّرْناها لَ کذلِ کلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ کصَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَ

 .36سوره حج،  .تَشْکرُونمْ کلَعَلَّ

ر است. نام خدا یشما خ یه در آنها براکم یقرار داد یر الهیتان از شعایرا برا هایقربان 

شان آرام گرفتند، از گوشت ید و چون پهلوهایها ببربر آن اندیستادهاه ک یرا در حال

وانات را در خدمت یگونه حیند. ایز بخورانیران نیان قانع و فقینواید و به بیآنها بخور

 .دیآور جابهر خدا را کد شیم شایشما قرار داد
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سَخَّرَها  کذلِکمْ کمِنْ یالتَّقْونالُهُ ینْ کنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ ال دِماؤُها وَ لیلَنْ آیت یازدهم: 

 .37حج، . ینالْمُحْسِنمْ وَ بَشِّرِ کما هَدا یعَلبِّرُوا اللَّهَ کمْ لِتُکلَ

ن گونه ی. ارسدیمشما به او  یارکزیپره یول رسدینمبه خدا  هاآنگوشت و خون 

ت فرموده یه شما را هداکن یم تا خدا را به خاطر ایر شما درآوردیوانات را به تسخیح

 .اران بشارت دهکویکند و به یبزرگ شمار

ا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ یلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْ :آیت دوازدهم

 کنَ ال تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِیمْ وَ مُقَصِّرکنَ رُؤُسَینَ مُحَلِّقیآمِن

 .27، الفتح .بایفَتْحاً قَر

مان به یخداوند، آنچه را به رسول خود در خواب نشان داد راست گفت: شما اهل ا

ه سرها را ک ی، در حالشویدیمامل وارد مسجد الحرام کت یخواست پروردگار و در امن

ه ک دانستیمرا  ییزهاید. خدا چیندار یس هراسکچ یرده و از هکر یده و تقصیتراش

 .شما قرار داده است یبرا یکینزد یروزیش از آن، پیو پ دانستیدینمشما 

هِ وَ مَنْ ینِ فاَل إِثْمَ عَلَیوْمَی یفامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ یأَ یفرُوا اللَّهَ کوَ اذْ :آیت سیزدهم

 .203سوره بقره،  .تُحْشَرُونهِ یمْ إِلَکوَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ یاتَّقهِ لِمَنِ یتَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ عَلَ

نند و در دو روز انجام که شتاب ک ییهاآند. ینکاد ین شده ییتع یخدا را در روزها

ار باشند کزیرتر انجام دهند، اگر پرهیه دک ییهاآنست و یبر آنان ن یدهند، گناه

د یشگاه پروردگار محشور خواهیه در پکد ید و بدانیخدا بترسست. از یبر آنان ن یگناه

 .گشت

نازل  توابع آن برخی از احکام حج و که درباره باشندیمبخش سوم، آیاتی 

 .اندشده

 این خصوص، ده آیت است: در
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مْ کمْ وَ رِماحُیکدیتَنالُهُ أَدِ یمِنَ الصَّ  ءٍیبِشَمُ اللَّهُ کبْلُوَنَّینَ آمَنُوا لَیهَا الَّذیا أَی :آیت اول

 .94، مائدهسوره  .یمأَلفَلَهُ عَذابٌ  کبَعْدَ ذلِ یاعْتَدبِ فَمَنِ یخافُهُ بِالْغَیعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یلِ

ه در دسترس شما ک کندیمار امتحان کاز ش یزیمان! خداوند شما را به چیاهل ا یا 

. ترسندیمب یمان به غیه از خدا با اکرا  انیند آنکشما هستند تا معلوم  یرهایو ت

 .خواهد داشت کیند، عذاب دردناکن امتحان تجاوز یس بعد از اکن هر یابنابر

مْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ کدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْینَ آمَنُوا ال تَقْتُلُوا الصَّیهَا الَّذیا أَی: آیت دوم

نَ کیفَّارَةٌ طَعامُ مَساکعْبَةِ أَوْ کاً بالِغَ الْیمْ هَدْکمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکحْیمِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ 

مِنْهُ وَ اللَّهُ  نْتَقِمُ اللَّهُ یذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَیاماً لِیصِ کأَوْ عَدْلُ ذلِ

 .95، مائده. انْتِقامزٌ ذُو یعَز

ار را کعمد ش یاز شما از رو یکید، و اگر یشکار را نکمان! در حال احرام شیاهل ا یا 

د با نظارت دو نفر عادل یم باکن حیند و اک یرا قربان یوانیار حکد مثل آن شیشد، باکب

ا یفّاره طعام دهد و کن را به عنوان کیا چند مسیعبه اهدا گردد و کرد و به یانجام گ

ند و خدا از یفر خالف خود را ببکیه کن خاطر است ین بدیرد و ایمعادل آن روزه بگ

ار در حال احرام شود، خداوند از او کب شکدوباره مرت یسکدرگذرد و اگر  اشگذشته

 .سترنده ایو خدا مقتدر و انتقام گ گیردیمانتقام 

دُ الْبَرِّ یمْ صَیکارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیمْ وَ لِلسَّکدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَیمْ صَکأُحِلَّ لَ: آیت سوم

 .96، مائده. تُحْشَرُونهِ یإِلَ یما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذ

اروان از آن کتان حالل نموده تا شما و اهل یآن را برا کا و خورایار درکخداوند، ش 

د، بر شما حرام نموده یه در حال احرام هستک یابان را تا مادامیار بکد و شیشو مندبهره

 .د شدیاو محشور خواه یسوبهه ک یید از خدایاست، بترس
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وَ الْقَالئِدَ  یالشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الْهَدْاماً لِلنَّاسِ وَ یتَ الْحَرامَ قِیعْبَةَ الْبَکجَعَلَ اللَّهُ الْ: آیت چهارم

. یمعَل ءٍیشَلِّ کالْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِ یالسَّماواتِ وَ ما فِ یعْلَمُ ما فِیلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  کذلِ

 .97، مائده

 هاییقربانز ماه حرام و یز اقامه امور مردم قرار داده و نکعبه را مرکخداوند، خانه 

و  باشدیمن است آگاه یو زم هاآسماند خداوند به آنچه در یو نشاندار، تا بدان نشانیب

 .ز با خبر استیاو از همه چ

وَ الَ  ینَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ الَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الَ الْهَدْیهَا الَّذیا أَیآیت پنجم: 

بْتَغُونَ فَضاْلً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ یتَ الْحَرامَ ینَ الْبَیئِدَ وَ الَ آمِّالْقَال

الْبِرِّ وَ  یمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَکمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکجْرِمَنَّیال 

 .2، مائده .دُ الْعِقابِیالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَد یوَ ال تَعاوَنُوا عَلَ یالتَّقْو

و زائران خانه خدا  دارنشان یو قربان یو ماه حرام و قربان یمان! شعائر الهیاهل ا یا 

ه از احرام ک ید، و هنگامیمحترم شمار اندآمدهاو  یه در طلب فضل خدا و خشنودک

 د.ینکار کش توانیدیمد یخارج شد

مُ الْأَنْعامُ إاِلَّ کرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَیعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیوَ مَنْ  کذلِ : آیت ششم

 .30سوره حج،  .اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ یکعَلَ یتْلیما 

او نزد پروردگارش بهتر است.  یرا محترم شمارد، برا یافتگان الهیه حرمت کهر 

 هابت یدیشما خوانده شد، حالل هستند. پس، از پل یه براک هاآنر از یان، غیچهارپا

 .دییز نمایز از سخن باطل و دروغ پرهید و نینکاجتناب 

جَعَلْناهُ  یلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذیصُدُّونَ عَنْ سَبیفَرُوا وَ کنَ یإِنَّ الَّذ: آیت هفتم

حج،  .مٍ یهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلیرِدْ فیهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ یفُ فکلِلنَّاسِ سَواءً الْعا

25. 
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 یمسجد شوندیمافرند، مردم را از راه خدا و از رفتن به مسجد الحرام مانع که ک یآنان 

ن هستند و چه ین آن سرزمکه ساک یم چه آنانیسان قرار دادیکهمه مردم  یه براک

فر دست به ظلم بزند، ک یه بخواهد در آن از روکو هر  آیندیمگر یه از نقاط دک یآنان

 .چشانیمیمبه او  کاز عذاب دردنا

مُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ یوَ إِذْ قالَ إِبْراه: هشتم آیت

عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ  یإِلالً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ یفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلکوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَنْ یمِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْ

 .126سوره بقره،  .ریالْمَص

ن شهر را محل امن قرار ده و یم گفت: پروردگارا! ایه ابراهکرا  ید زمانیاد آوریو به  

ت یفراوان عنا ی، روزاندآوردهمان یامت این به خدا و روز قین سرزمیه در اکرا  انیآن

 هاآنگاه کرد. آنبرخوردار خواهم  یمکافر شدند، از بهره که کرا  هاآنن! خدا فرمود: ک

 .است یو چه بد سرانجام کشانمیمرا به عذاب آتش 

أَنْتَ  کلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّیتِ وَ إِسْماعیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَ یرْفَعُ إِبْراهیوَ إِذْ  :آیت نهم

 .127. بقره، یمالْعَلعُ یالسَّم

: گفتندیمعبه را باال بردند و ک هاییهپال یم و اسماعیه ابراهکرا  ید زمانیاد آوریو به  

 .ییه تو شنوا و داناکرا ین زکا! از ما قبول یخدا

نا وَ تُبْ کوَ أَرِنا مَناسِ کتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَیوَ مِنْ ذُرِّ کنِ لَیرَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَ: آیت دهم

 .128بقره، . مُیأَنْتَ التَّوَّابُ الرَّح کنا إِنَّیعَلَ

م خودت قرار ده و یتسل یم خودت فرما و فرزندان ما را مردمیپروردگارا! ما را تسل 

 .یو مهربان یرپذتوبهه تو کرا یر زیآداب عبادت را به ما نشان بده و توبه ما را بپذ
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 احکام حج

 یخانهارت یز یعنی حجدر اصطالح شرعی  است وواژه حج، در لغت به معنای قصد 

 یهمهبار بر  یکنامند و در تمام عمر یم حج کرا مناس هاآنه ک یخدا و انجام اعمال

با انجام  3عاقل بودن.  2بالغ بودن.  1ر باشند واجب است: یط زیشرا یه داراک یسانک

تش یه اهمک یحرامار کا ینشود  کاست تر حجه مهمتر از ک یگری، عمل واجب دحج

 1شود: یز حاصل میع بودن و آن به چند چیمستط 4اورد یشتر است بجا نیدر شرع ب

مورد  یب سوارکراه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مر یتوشهداشتن زاد و 

در راه  ینبودن مانع 2را به دست آورد.  هایناآن،  ییلهوسه بتواند به ک یا مالیاز، ین

ه اگر راه بسته است کش، یرس از خطر و ضرر بر جان و عِرض و مال خوو عدم وجود ت

دارد هر چند  یگریاگر راه د یست، ولیبر او واجب ن حجوجود دارد  یا ترس از خطری

. حج کبر انجامِ مناس یجسمان ییتوانا 3رود.  حجدورتر است الزم است از آن راه به 

 یسانکداشتنِ مخارجِ  5. کانجام مناسه و کدن به میرس یبرا یافکداشتنِ وقتِ  4

ه بعد از ک یارکسب و کا یداشتنِ مال  6ا عرفاً الزم است. یبر او شرعاً  هاآنه خرج ک

 ند.ک یبازگشت بتواند با آن زندگ

بر او  حج یوقت شودیاجش نمیرفع احت کیمل یخانهه بدون ک یسک - 1234مساله 

 یخانه ییهتهمانع  حجه پول خانه را هم داشته باشد. چنانچه انجام کواجب است 

 باشد.یع نمیگردد، مستط کیمل

به او  یگرینداشته باشد و د یب سوارکراه و مر یتوشه یسکاگر  - 1235مساله 

 دهمیم یهست حجه در سفر ک یاالت تو را در موقعیبرو، من خرج تو و ع حجد یبگو

 شود.یاو واجب م بر حج دهدیم ه خرج او راکنان داشته باشد یه اطمک یدر صورت

بدهند و با او شرط  یسکاست به  یافک حج یه براکمال  یاگر مقدار - 1236مساله 

 شود.یبر او واجب نم حجد، یه مال را داده بنماک یسکه خدمت که در راه مکنند ک
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یک بار مناسک حج را انجام دهد چه با مال خود یا دیگری،  یسکاگر - 1237مساله 

 .شودینمدیگر حج بر او واجب 

ه ک ینیو در وقت مع ه رودکع شده به میمستط هک یاگر در سال اول - 1238مساله 

ع نباشد یبعد مستط یاند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهادستور داده

اگر چه به  ع بوده و نرفتهیش مستطیپ یهاسالاگر از  یول ستیبر او واجب ن حج

 .کند حجد یبا زحمت باشد

 یریپ یبواسطهند و بعد کن حجع شده یه مستطک یاگر در سال اول - 1239مساله 

ند، باید ک حجه بعداً خودش کن ید باشد از اید و ناامینما حجنتواند  یا مرض و ناتوانی

 را از طرف خود بفرستد. یگریاستغفار کند؛ ولی الزم نیست د

نایب گرفتن دیگری برای انجام مناسک حج، چه در  و اجیر کردن - 1240مساله 

عبادات جنبه شخصی  یراز وفات او صحیح نیست. چه پس از شخص و زمان حیاط

را  دات خودعبا شخصاًکه  شودیم، فقط در صورتی عاید او هاآنآثار تربیتی  دارد و

 انجام دهد.

ن یند، چنانچه در بکا فراموش یاورد یاگر طواف نساء را درست بجا ن - 1241مساله 

ان دوباره برگردد و آن کد در صورت امید، بایایادش بیا بعد از مراجعت به وطن، یراه 

نیست که شخصی دیگری را  ن از بازگشت، الزمکرا انجام دهد و در صورت عدم تم

 طواف نساء اجیر کند.برای 

؛ ولی اگر شودیمعث حرمت زن ترک کند، با عمداًاگر طواف نساء را  – 1242مساله 

 .شودینمیا درست انجام ندهد، سبب حرمت  فراموش کند یا مساله را نداند و

 گانه، نگارش خواهد یافت. ان شا اهلل!اقسام آن در رساله جدا شرح مناسک حج و
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 مقدمه

 آیات قرآن درباره جهاد

( آیت، به مساله جهاد اختصاص داده شده است. 42ودو )در قرآن کریم، تعداد چهل 

وجوب جهاد، وبخش این آیات شریفه در سه بخش قراردارند. بخش اول؛ درباره اصل 

باره انواع جهاد، مقررات وقواعدی را مقرر ؛ درباره شیوه جهاد، وبخش سوم دردوم

 .اندداشته

 بخش اول؛ وجوب جهاد

 دراین بخش، ده آیت است:

مْ وَ کرٌ لَیئاً وَ هُوَ خَیرَهُوا شَکأَنْ تَ یعَسمْ وَ کرْهٌ لَکمُ الْقِتالُ وَ هُوَ یکتِبَ عَلَک: آیت اول

 .216بقره  .عْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَیمْ وَ اللَّهُ کئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَیأَنْ تُحِبُّوا شَ یعَس

را دوست  یزیو چه بسا چ خواستیدینمه آن را ک یجنگ بر شما واجب شد در حال

شما شرّ است و  ید و برایرا دوست دار یزیر است و چه بسا چیبر شما خ ید ولیندار

 .دانیدینمو شما  داندیمخدا 

نِ مِنْ یالدِّ یمْ فِیکمْ وَ ما جَعَلَ عَلَکاللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَبا یوَ جاهِدُوا فِ آیت دوم:

داً یونَ الرَّسُولُ شَهیکهذا لِ یفنَ مِنْ قَبْلُ وَ یمُ الْمُسْلِمکمَ هُوَ سَمَّایمْ إِبْراهیکحَرَجٍ مِلَّةَ أَب

مْ کاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَواْلکمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّیالنَّاسِ فَأَق یونُوا شُهَداءَ عَلَکمْ وَ تَیکعَلَ

 .78حج  .ریوَ نِعْمَ النَّص یالْمَوْلفَنِعْمَ 

رد و که شما را انتخاب کد. اوست یآور جابهد و حق جهادش را ینکدر راه خدا جهاد 

د. او ینک یرویم پین پدرتان ابراهییقرار نداد. از آ یار سختکن ین دیشما در ا یبرا

امبر شاهد بر شما و شما شاهد بر ید تا پیتاب مسلمان نامکن یش و در ایشما را از پ
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د و به خداوند یات را بپردازکد و زین نماز را برپا دارید بنا بر ایهمه مردم جهان باش

 .است یخوب رسانیاریه چه سرپرست و که او سرپرست شماست کد ییاعتصام جو

 .ینالْمُعْتَدحِبُّ یمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال کقاتِلُونَینَ یلِ اللَّهِ الَّذیسَب یفوَ قاتِلُوا  آیت سوم:

 .190بقره 

را ید زینکد و از حد تجاوز نیه با شما سر جنگ دارند، در راه خدا بجنگک یبا آنان 

 .داردینمپروردگار تجاوزگران را دوست 

مْ فَاعْتَدُوا یکعَلَ یاعْتَدالشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ  آیت چهارم:

 .194بقره  .نیالْمُتَّقمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ یکعَلَ یاعْتَدهِ بِمِثْلِ مَا یعَلَ

ه به کها قصاص هست و هر ستن حرمتکش یماه حرام در برابر ماه حرام است و برا 

ه خداوند با کد ید و بدانید و از خدا بترسینک یرد به مانند آن بر او تعدّک یشما تعدّ

 .است یاهل تقو

نَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ یالْمُسْتَضْعَفلِ اللَّهِ وَ یسَب یفمْ ال تُقاتِلُونَ کوَ ما لَآیت پنجم: 

 کةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْیقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْینَ یالْوِلْدانِ الَّذ

 .75نساء،  .راینَص کا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْیوَلِ

ند: یه گوکان کودکناتوان از مردان و زنان و  یمردمچرا در راه خدا و در راه آن  

ت یما حما یاز جانب خود برا رون ببر وین شهر ستمگران بیپروردگارا! ما را از ا

 !کنیدینمقرار ده جهاد  یاوریما  ین فرما و از جانب خود براییتع یاکننده

 .71. نساء، یعاًجممْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا کنَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَیهَا الَّذیا أَی آیت ششم:

 یا دسته جمعیچندگانه و  یهاگروهد و در یاط را از دست ندهیمان! احتیاهل ا یا 

 .دینکت کدشمن حر یبه سو
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 یفقاتِلْ یا بِالْآخِرَةِ وَ مَنْ یاةَ الدُّنْیشْرُونَ الْحَینَ یلِ اللَّهِ الَّذیسَب یفقاتِلْ یفَلْ : آیت هفتم

در راه خدا جهاد  یسانک. 74. نساء، مایهِ أَجْراً عَظیغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتیقْتَلْ أَوْ یلِ اللَّهِ فَیسَب

د و یه در راه خدا جهاد نماکو هر  فروشندیما را به آخرت یدن یه زندگک کنندیم

 .م دادیبه او خواه یروز گردد، پاداش بزرگیا پیشته شود و ک

تَخَلَّفُوا عَنْ ینَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یانَ لِأَهْلِ الْمَدکما  آیت هفتم وهشتم:

بُهُمْ ظَمَأٌ وَ ال نَصَبٌ وَ ال یصیبِأَنَّهُمْ ال  کرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِیرَسُولِ اللَّهِ وَ ال 

تِبَ کالً إاِلَّ ینالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیفَّارَ وَ ال کظُ الْیغیطَؤُنَ مَوْطِئاً یلِ اللَّهِ وَ ال یسَب یفمَخْمَصَةٌ 

رَةً یبکرَةً وَ ال ینْفِقُونَ نَفَقَةً صَغیوَ ال  .ینالْمُحْسِنعُ أَجْرَ یضیلَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ ال 

 – 120. توبه، عْمَلُونَیانُوا کهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما یجْزِیتِبَ لَهُمْ لِکاً إاِلَّ یقْطَعُونَ وادِیوَ ال 

121. 

نند ک یچین اطراف آن از دستورات رسول خدا سرپکسا یهاعربنه و ید اهل مدینبا 

 یه در راه خدا تشنگکن به خاطر آن است یمقدم بدارند ا ید خود را بر آن گرامیو نبا

ا بزرگ انجام یو  کوچکچه  یچ انفاقیز هیو ن .شودینموارد  هاآنبه  یو رنج و گرسنگ

تا  شودیمنوشته  هاآن یه براک، مگر آنگذارندینمر پا یرا ز ینیچ سرزمیو ه دهندینم

 .پاداش دهد هاآن، به اندکردهیمخداوند بهتر از آنچه عمل 

 یفالضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ  یرُ أُولِینَ غَیالْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِن یسْتَوِیال  آیت نهم ودهم:

 .نَیالْقاعِد ینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدیسَب

دَرَجاتٍ ا. مینَ أَجْراً عَظیالْقاعِد ینَ عَلَیوَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِد یالْحُسْنالًّ وَعَدَ اللَّهُ کدَرَجَةً وَ 

 .96 -95. نساء، ماًیانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحکمِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ 

ه با مال ک ی، با آنانکنندینمت کدر جهاد شر یچ عذریمان بدون هیه از اهل اک یآنان 

نندگان با مال کستند خداوند جهادیسان نیک نمایندیمو جان خود در راه خدا جهاد 

 یرتبه و مقام برتر کنندیم یت در جهاد خوددارکه از شرک ییهاآنو جان را بر 
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ت یعنا ین پاداش بزرگیو داده و جهادگران را بر قاعدیکده و همه را وعده نیبخش

 .بخشش و رحمت اوست و خدا بخشنده و مهربان است درجات و هاینا .فرموده است

 ادهزمان ج بخش دوم؛ کیفیت و

 این بخش، بیست وپنج آیت قراردارند: در

لِ اللَّهِ یرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبیبکهِ یهِ قُلْ قِتالٌ فیعَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ ف کسْئَلُونَی آیت اول:

بَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال کبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَکالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَفْرٌ بِهِ وَ کوَ 

نِهِ یمْ عَنْ دکرْتَدِدْ مِنْیمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ کنِیمْ عَنْ دکرُدُّوی یمْ حَتَّکقاتِلُونَیزالُونَ ی

أَصْحابُ النَّارِ هُمْ کا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِیالدُّنْ یحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِ کافِرٌ فَأُولئِکمُتْ وَ هُوَ یفَ

 .217، بقره ون.ها خالِدُیف

 یاست بزرگ ول یی. بگو: جنگ در آن خطاپرسندیماز تو درباره جنگ در ماه حرام  

نان آن کردن ساکبه مسجد الحرام و خارج  حرمتییبار او و کبازداشتن از راه خدا و ان

وسته با یپ هاآنشتار بدتر است. کجاد فتنه از یبزرگتر است. و ا یینزد پروردگار خطا

ن یاز د یسکنتان برگردانند و اگر هر یتا اگر توانستند شما را از د کنندیمشما جنگ 

ا یاعمالش در دن هکاست  یسانکرد، از جمله یفر باشد تا بمکش برگردد و در حال یخو

 .مانندیمشه در آن یهم یو برا باشندیمنان اهل آتش یو آخرت نابود شده و ا

مْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ کثُ أَخْرَجُویثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیوَ اقْتُلُوهُمْ حَ آیت دوم:

مْ فَاقْتُلُوهُمْ کهِ فَإِنْ قاتَلُویمْ فکقاتِلُوی یالْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ 

 .191. بقره، ینالْکافِرجَزاءُ  کذلِک

ه کد ینکرونشان یردند بکرون یه شما را بکد و از آنجا یشکد بیافتیرا  ناجا آنکهر  

در آنجا  هاآند، مگر ینکجنگ ن هاآنشتار هم بدتر است. در مسجد الحرام با کفتنه از 
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د یرا در مسجد الحرام به قتل برسان انه آنکردند، رواست کن یبا شما بجنگند. اگر چن

 .افرانک ین است سزایا

مْ غِلْظَةً وَ یکجِدُوا فیفَّارِ وَ لْکمْ مِنَ الْکلُونَینَ ینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذیهَا الَّذیا أَی آیت سوم:

ترند یکه به شما نزدک یافرانکمان! با یاهل ا یا .123توبه،  .نیاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّق

ه خداوند همراه اهل کد ینند و بدانکاحساس  ید در شما خشونتید و باینکجنگ 

 .تقواست

 .فَرُوا زَحْفاً فاَل تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَکنَ یتُمُ الَّذیلَقنَ آمَنُوا إِذا یهَا الَّذیا أَی پنجم: آیت چهارم و

فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ  یإِلزاً یوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إاِلَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیوَلِّهِمْ یوَ مَنْ 

افران در که با ک یمان! هنگامیاهل ا یا .16-15. انفال، ریمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَص

ه در روز جنگ به دشمن کو هر  .دینکپشت ن هابدان، شویدیمدان جنگ روبرو یم

گر رود، مشمول ید یگروه یا سویمنحرف شود  یاحمله یه براکند مگر آنکپشت 

 ت.اس یگاهیه بد جاکگاهش جهنّم است یغضب پروردگار شده و جا

مْ عِشْرُونَ کنْ مِنْیکالْقِتالِ إِنْ  ینَ عَلَیحَرِّضِ الْمُؤْمِن یهَا النَّبِیا أَی هفتم: آیت ششم و

فَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال کنَ یغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذیمْ مِائَةٌ کنْ مِنْیکنِ وَ إِنْ یغْلِبُوا مِائَتَیصابِرُونَ 

غْلِبُوا یمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ کنْ مِنْیکمْ ضَعْفاً فَإِنْ یکعَلِمَ أَنَّ فمْ وَ کالْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ .فْقَهُونَی

 .66-65. انفال، ینالصَّابِرنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ یغْلِبُوا أَلْفَیمْ أَلْفٌ کنْ مِنْیکنِ وَ إِنْ یمِائَتَ

از شما صبور ست نفر یه اگر بکن کق یجنگ با دشمن تشو ین را برایامبر! مؤمنیپ یا

و اگر از شما صد نفر صبور باشند، بر هزار  شوندیمروز یست نفر دشمن پیباشند، بر دو

 کو در فهمیب یرا دشمنان مردمیروز خواهند شد زیپ ورزندیمفر که ک هاآننفر از 

 .هستند
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ف یضع ین شما افرادیه در بک دانستیمف داد چون ینون خداوند به شما تخفکا 

روز خواهند شد و اگر هزار یست نفر پیاگر از شما صد نفر صبور باشند بر دوهستند. 

 .و خدا با اهل صبر است شوندیمروز ینفر باشند، بر دو هزار نفر به اجازه پروردگار پ

مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ هِمْ وَ ینَ وَ اغْلُظْ عَلَیفَّارَ وَ الْمُنافِقکجاهِدِ الْ یهَا النَّبِیا أَی آیت هشتم:

ن و بر آنان سخت کار یکن پیافران و منافقکامبر! با یپ یا. 9. تحریم، ریبِئْسَ الْمَص

 .است یگاهیه بد جاکگاه آنان جهنم است یه جاکر یبگ

حَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ یوْمِ الْآخِرِ وَ ال یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْینَ ال یقاتِلُوا الَّذ آیت نهم:

 .دٍ وَ هُمْ صاغِرُونیةَ عَنْ یعْطُوا الْجِزْی یتابَ حَتَّکنَ أُوتُوا الْینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینُونَ دیدیوَ ال 

 .29توبه، 

رده حرام کاورده و آنچه خدا و رسول او حرام یمان نیامت ایه به خدا و روز قک یبا آنان

د تا آن ینکتاب هم هستند، جنگ کو از اهل  دهندینمن حق یو تن به د دانندینم

 ر شوند.یه دهند و حقیه به دست خود جزکموقع 

 

إِذا  یفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّکنَ یتُمُ الَّذیفَإِذا لَق دوازدهم: و یازدهم آیت دهم و

وَ لَوْ  کتَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِ یأَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّ 

لِ اللَّهِ فَلَنْ یسَب یفنَ قُتِلُوا یمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذکبْلُوَا بَعْضَینْ لِکشاءُ اللَّهُ الَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لی

 .صْلِحُ بالَهُمْیوَ  یهْدیهِمْسَ .أَعْمالَهُم ضِلَّی

 .6-5-4. محمد، دْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْیوَ 

دشمن را  یافکد تا به اندازه یرا بزن یشانهاگردند، یافران روبرو شدکه با ک یو هنگام 

آزاد  یا براید و یمنت گذار هاآنا بر یگاه ید. آنم ببندکران را محید و اسینکوب کسر

 یم فعلکن حین گذارد. این خود را بر زمید تا جنگ، بار سنگیریه بگیفد هاآنردن ک
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امر خداست تا شما را به  یول گرفتیمافران انتقام کاز  خواستیماست و اگر خدا 

ع یشان ضایارهاک، اندشدهشته که در راه خدا ک ییهاآنند و کگر امتحان یدیکله یوس

 یو به بهشت .نمایدیمارشان را اصالح کو  کندیمت یآنان را هدا یبه زود. نخواهد شد

 .ردکه به آنان شناسانده، واردشان خواهد ک

الْأَرْضِ  یثْخِنَ فِ ی یحَتَّ یأَسْرونَ لَهُ یکأَنْ  یانَ لِنَبِکما  تا هجدهم: آیت سیزدهم

تابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ کلَوْ ال . مٌکیزٌ حَیدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِیرِ یا وَ اللَّهُ یدُونَ عَرَضَ الدُّنْیتُرِ

باً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ یلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَاللًا طَ کفَ .مٌیما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِ یمْ فِکلَمَسَّ

مْ کؤْتِیراً یمْ خَکقُلُوبِ یعْلَمِ اللَّهُ فِیإِنْ  یالْأَسْرمْ مِنَ یکدِیأَ ینْ فِ قُلْ لِمَ یهَا النَّبِیا أَی .مٌیرَحِ

فَقَدْ خانُوا اللَّهَ  کانَتَیدُوا خِیرِیوَ إِنْ . مٌیمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِکغْفِرْ لَ یمْ وَ کراً مِمَّا أُخِذَ مِنْیخَ

 .71تا  67م. انفال، کیمٌ حَینَ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِکمِنْ قَبْلُ فَأَمْ

ن یخود را در زم یپا یداشته باشد تا جا یران جنگیه اسکست یسزاوار ن یامبریچ پیه

 خواهدیمشما(  یخداوند آخرت را )برا یول خواهیدیما را یم سازد. شما متاع دنکمح

 .م استکیو او مقتدر و ح

د به شما یه گرفتک یرانیبه خاطر اس یم سابق پروردگار نبود، عذاب بزرگکاگر ح

ه کد ید و از خدا بترسیزه بخورکی، حالل و پایداگرفتهمت یپس از آنچه غن .رسیدیم

 .او بخشنده و مهربان است

شما  یهادله در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در ک یرانیامبر! به اسیپ یا 

و گناهانتان را  کندیمبداند، در مقابل آنچه از شما گرفته شده، بهتر عطا  یریخ

نند، کانت یبه تو خ هاآنو اگر بخواهند  .ه خداوند بخشنده و مهربان استک بخشدیم

رد و او آگاه و کمسلط  هاآنردند. خداوند تو را بر کانت ین هم به خدا خیش از ایپ

 .م استکیح
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 .رُونَکذَّیالْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ  یفَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِ بیستم: آیت نوزدهم و

-57. انفال، ینالْخائِنحِبُّ یسَواءٍ إِنَّ اللَّهَ ال  یعَلهِمْ یانَةً فَانْبِذْ إِلَیوَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِ

58. 

ه کن کحمله  هاآن، آن چنان به یروبرو شد هاآنهر گاه در جبهه جنگ با  

و اگر از  .ندید به خود آینده شوند شاکهستند پرا هاآنه پشت سر ک هایییتجمع

را با خبر ساز  هاآنن و کطرفه نقض  یکمان خود را یپ یردکانت یاحساس خ یگروه

 .داردینماران را دوست کانتیه خداوند خک

نُوا وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ یلِ اللَّهِ فَتَبَیسَب یفنَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ یهَا الَّذیا أَی آیت بیست یکم:

 کذلِ کرَةٌ یثکا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ یاةِ الدُّنْیمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیکإِلَ یأَلْق

 .94نساء،  .رایانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبکنُوا إِنَّ اللَّهَ یمْ فَتَبَیکنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَک

 ید و به آنانیق پردازی، به تحقداریدیبرمه در راه جهاد قدم ک یمان! هنگامیاهل ا یا 

د در یرا به دست آور ید تا لوازم زندگیستید مسلمان نیینگو کنندیمه اظهار اسالم ک

گونه ینچه در گذشته شما هم ای هست. گرفراوان هاییمتغنه نزد پروردگار ک یحال

ه خداوند به آنچه انجام کد یق پردازید و خدا بر شما منت گذاشت پس به تحقیبود

 .، آگاه استدهیدیم

رَ ذاتِ یمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَکنِ أَنَّها لَ یالطَّائِفَتَ یمُ اللَّهُ إِحْدَکعِدُیوَ إِذْ  دوم: آیت بیست و

 .7انفال،  .ینالْکافِرقْطَعَ دابِرَ یلِماتِهِ وَ کحِقَّ الْحَقَّ بِیدُ اللَّهُ أَنْ یریمْ وَ کونُ لَکةِ تَکالشَّوْ

ار شما یاز دو گروه را در اخت یکیه که خداوند به شما وعده داد کرا  ید زمانیاد آوریبه 

ار شما یندارند در اخت یت و ابزار جنگکه شوک یآن گروه داشتیدیمقرار دهد. دوست 

شه ید و ریت نمایلماتش حق را تثبکله یبه وس خواهدیمخداوند  یگذاشته شود ول

 .ندکافران را قطع ک
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عُ یاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّم یلْ عَلَکجَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَ وَ إِنْ  سوم: آیت بیست و

 .61انفال،  .مُیالْعَل

ل داشته باش کن و به خدا توکل یز اظهار میل شدند، تو نیصلح ما یو اگر دشمنان برا

 .ه او شنوا و آگاه استک

مُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ کنَ آمَنُوا إِذا جاءَیالَّذِهَا یا أَی پنجم: بیست و آیت بیست چهارم و

فَّارِ ال هُنَّ کالْ یمانِِهنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فاَل تَرْجِعُوهُنَّ إِلَیفَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِ

حُوهُنَّ إِذا کمْ أَنْ تَنْیکأَنْفَقُوا وَ ال جُناحَ عَلَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما یحِلٌّ لَهُمْ وَ ال هُمْ 

سْئَلُوا ما أَنْفَقُوا یوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْکوا بِعِصَمِ الْکتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ ال تُمْسِ یآتَ

 یمْ إِلَکمِنْ أَزْواجِ ءٌیشَ مْکوَ إِنْ فاتَ  .مٌکیمٌ حَیمْ وَ اللَّهُ عَلِکنَیمُ بَکحْیمُ اللَّهِ کمْ حُکذلِ

أَنْتُمْ بِهِ  ینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِیفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِکالْ

 .مُؤْمِنُون

 .11-10ممتحنه، 

د. ینکرا امتحان  هاآنردند، کمان نزد شما هجرت یمان! هر گاه زنان با ایاهل ا یا 

افران باز ک ید، سویمان شناختیرا با ا هاآنآگاهتر است. اگر  هاآنمان یخداوند به ا

و  باشندیمحالل  هاآنافران به کافران حاللند و نه کبر  هاآنگر نه ید چون دینگردان

ه با آنان کست ین ید و بر شما گناهی، به آنان بپردازاندپرداخته هاآنآنچه را همسران 

افر کچ گاه زنان ید و هییپرداخت نما هاآنه مهرشان را به ک ید، در صورتینکازدواج 

 گونههماند. ینک، مطالبه یداپرداختهد هر چه ید. حق داریخود نگه ندار یرا در همسر

 .ندیحق دارند مهر خود را مطالبه نما هاآنه ک

افران روند، شما انتقام کنزد  از همسران شما از دست شما رها شوند و یاگر بعض 

 اندکردهه ک یهمانند مخارج اندرفتهه همسرانشان ک یسانک، به یم جنگید. از غنایریبگ

 .دیمان داریه به او اک یید همان خداید و از خدا بترسینکپرداخت 
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نَ بِاللَّهِ کشْرِیأَنْ ال  یعَل کعْنَ یبایالْمُؤْمِناتُ  کإِذا جاءَ یهَا النَّبِیا أَی ششم: آیت بیست و

هِنَّ یدِینَ أَینَهُ بَیفْتَرِینَ بِبُهْتانٍ یأْتِیقْتُلْنَ أَوْالدَهُنَّ وَ ال ینَ وَ ال یزْنِیسْرِقْنَ وَ ال یئاً وَ ال یشَ

. یمرَحِ غَفُورٌ عْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَیمَعْرُوفٍ فَبا یفِ  کنَیعْصِیوَ أَرْجُلِهِنَّ وَ ال 

 .12ممتحنه، 

 یکخدا شر یگر برایه دکنند کعت یند و با تو بیمان نزد تو آیامبر! اگر زنان با ایپ یا 

خود  یش دست و پایپ یینند و تهمت و افتراکن یشکو زنا و فرزند یقرار ندهند دزد

از  هاآن یبران و کعت ینند، تو با آنان بکتو را ن ینافرمان یار خوبکچ یاورند و در هین

 .ه خداوند بخشنده و مهربان استکخدا طلب بخشش نما 

 بخش سوم درباره سایر انواع جهاد است

 :اندشدهاین خصوص هفت آیت نازل  در

نَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما ینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیوَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِن آیت اول ودوم:

نَهُما بِالْعَدْلِ یأَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَ  یإِل ءَیتَف یحَتَّ یتَبْغ یالَّتفَقاتِلُوا  یالْأُخْر یعَلَ

مْ وَ اتَّقُوا یکنَ أَخَوَینَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَ. اِنَیحِبُّ الْمُقْسِطیوَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ 

 .10-9. حجرات، تُرْحَمُونمْ کاللَّهَ لَعَلَّ

از  یکید و اگر یرا صلح ده هاآنمان با هم به نزاع پرداختند، یفه از اهل ایاگر دو طا 

د تا تن به فرمان خدا دهد و ینکند، با گروه تجاوزگر جنگ کتجاوز  یگریآن دو بر د

د و خود همواره با عدالت رفتار ینکن آنان به عدالت صلح را برقرار یرد، بکاگر قبول 

مان با هم یه اهل اکق یبه تحق .داردیمشگان را دوست یه خداوند عدالت پکد ینک

د مشمول رحمت ید. شاید و از خدا بترسینکن برادران صلح برقرار ین بیبرادرند بنا بر ا

 .دیواقع شو یاله



        368ی عملیه توضیح المسائل قرآنیرساله            

 

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا  .عْجِزُونَیفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ ال کنَ یحْسَبَنَّ الَّذیوَ ال  آیت سوم و چهارم:

نَ مِنْ دُونِهِمْ یمْ وَ آخَرکلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّیاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَ

مْ وَ أَنْتُمْ ال یکوَفَّ إِلَیلِ اللَّهِ یسَب یف ءٍیشَ ما تُنْفِقُوا مِنْ عْلَمُهُمْ وَیال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ 

 .60-59. انفال، تُظْلَمُون

هرگز ما را ناتوان نخواهند  هاآن. اندافتادهش یفر خود پکه در کنند کافران تصور نک 

 یده برایورز یهااسبرو و قدرت و ید در برابر دشمنان از نیدار ییهر چه توانا .ردک

د. دشمنان یله دشمنان خدا و خود را بترسانین وسید تا بدیجنگ با دشمن آماده ساز

و آنچه  شناسندیمخداوند  یول شناسیدینمرا  هاآنه کد یز دارین هاینار از یغ یگرید

 یه به شما ظلمک ی، به شما پس داده خواهد شد، در حالکنیدیمدر راه خدا انفاق 

 .نخواهد شد

حِبُّهُمْ وَ یاللَّهُ بِقَوْمٍ  یأْتِینِهِ فَسَوْفَ یمْ عَنْ دکرْتَدَّ مِنْینَ آمَنُوا مَنْ یهَا الَّذیا أَی آیت پنجم:

خافُونَ یلِ اللَّهِ وَ ال یسَب یفجاهِدُونَ ینَ یافِرکالْ ینَ أَعِزَّةٍ عَلَیالْمُؤْمِن یحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی

 .54، مائده. یمعَلشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ یهِ مَنْ یؤْتیفَضْلُ اللَّهِ  کلَوْمَةَ الئِمٍ ذلِ

اورد یرا ب یخداوند گروه ین برگشت، به زودین شما از دیه از بکمان! هر یاهل ا یا 

مان فروتن و با یبا اهل ا دارندیمز خدا را دوست یو آنان ن داردیمرا دوست  هاآنه ک

 یو از مالمت مالمتگران هراس کنندیمافران سرسخت هستند. در راه خدا جهاد ک

و خدا وسعت بخش آگاه  دهدیمه خواهد که او به هر کن فضل خداست، یندارند و ا

 .است

مْ کلِهِ لَعَلَّیسَب یفلَةَ وَ جاهِدُوا یهِ الْوَسینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیهَا الَّذیا أَی آیت ششم:

له یتقرب به پروردگار، وس ید و برایمان! از خدا بترسیاهل ا یا .35، مائده. تُفْلِحُونَ

 .دید رستگار شوید شایید و در راه او جهاد نماینکآماده 
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أَحْسَنُ  یهِ یبِالَّتمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ کبِالْحِ کلِ رَبِّ یسَب یإِلادْعُ  آیت هفتم:

 .125. نحل، ینبِالْمُهْتَدلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ یهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب کإِنَّ رَبَّ

وتر یکه نک یقیو و به طریکمت و موعظه نکله حیپروردگارت به وس یمردم را به سو 

از راهش گمراه  یسانکچه  داندیمه پروردگارت بهتر کن کدعوت  مناظره یاست برا

 .اندیافتهت یهدا یسانکشده و چه 

 

 تعریف جهاد

در  واژه جهاد در لغت به معنای کوشش، تالش ومبالغه برای رسیدن به کاری است؛ و

اصطالح فقهی عبارت است از مشارکت در جنگ مشروع. یعنی مبارزه کردن با جان 

درراه خدا برای دفاع از اسالم ومسلمین، هنگامی که مورد تعرض واقع شده ومال 

هرگز به معنای تعرض به غیر مسلمانان  باشند. جهاد در اسالم جنبه دفاعی دارد و

برای مسلمان نمودن آنان نیست؛ ولی یکی از شرایط حفظ جان مغلوب شدگان در 

 جنگ، مسلمان شدن آنان است.

 انواع جهاد

گردد. تقسیم می یا تعرضی صورت کلی به دو نوع جهاد دفاعی و جهاد ابتداییجهاد به 

ای است که در صورت تجاوز دشمن به حریم مسلمین جهاد دفاعی، جنگ و مبارزه

. یعنی شرکت در جنگ وقتالی که آغازگرآن مسلمانان گرددواجب و الزم می

. جهاد ابتدایی، جهادی استاده دستور د جهاد دفاعیآیات متعدد قرآن به  .باشندینم

وارد جنگ شده باشد ، بدون اینکه طرف مقابل آغازگر جنگ هستنداست که مسلمانان 

 باشد. ویا در صدد آغاز جنگ
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جهاد ابتدایی وتعرضی، در اسالم تشریع نشده است وتمامی آیات قرآن بیانگر جهاد 

نه در زمان  ز است ودفاعی هستند. جهاد ابتدایی نه در زمان حضور پیامبر وامام جای

غیبت آنان. واما جهاد دفاعی نه تنها در برابر غیر مسلمانان؛ بلکه در برابر مسلمانان 

 .هم واجب است

داده اند که جهاد ابتدایی واجب است. جهاد ابتدایی  سنی فتوا گروهی از فقهای شیعه و

حمله کرده باشند  نمسلمانایعنی حمله نظامی به غیر مسلمانان، بدون آن که آنان به 

یا به  خصومت با مسلمانان باشند. تنها برای مسلمان کردنشان و یا درصدد جنگ و و

 قول برخی از فقها تنها برای بر طرف نمودن موانع از سر راه گسترش اسالم!

 . درباشدیمسیره رسول خدا  خالف متن قرآن کریم وبر صحیح است واین فتواها نا

 سوره بقره که در اول کتاب آورده شد، مسلمانان را از تعدی و 190 قرآن کریم، آیت

جهاد ابتدایی به معنای فقهی آن،  مسلماًبعد از جنگ نهی کرده است.  تجاوز حتی

آن که خداوند تحمیل عقیده را ممنوع  مضافاًتعدی آشکار به غیر مسلمانان است. 

 دین و من الغی.( خداوند اکراه درال اکراه فی الدین قد تبین الرشد )اعالم نموده است

 بی اثر اعالم کرده است. عقیده را باطل و

مسلمانان را به منظور تحمیل عقیده، نکوهش غیر بر قرآن کریم هرگونه اعمال فشار

اجبار مردم را دیندار  هم اجازه نداده است که با اکراه و به پیامبراسالم حتی کرده و

ونُوا یک یرِهُ النَّاسَ حَتَّکعاً أَ فَأَنْتَ تُیلُّهُمْ جَمکالْأَرْضِ  یلَآمَنَ مَنْ فِ کوَ لَوْ شاءَ رَبُّ ( کند:

 ( 99ن. یونس، یمُؤْمِن

با  خواهییما تو ی. آآوردندیممان ین ایزم ی، همه مردم روخواستیمت یاگر خدا 

 ؟!ینکمان یرا وادار به قبول ا هاآنراه کا

. چون آیدیمباشد، در متن قرآن تناقض بوجود اگر جهاد ابتدایی وتعرضی واجب 

 بیگناه هم باطل است. یهاانسانباطل است؛ پس فتوای جواز تعرض به  ذاتاًتناقض 
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جهاد ابتدایی به معنای فتوایی وفقهی آن ظلم آشکار درحق غیر مسلمانان است، 

بندگانش ظالم : ان اهلل لیس بظالم للعبید. خداوند نسبت به گویدیمدرحالی که قرآن 

 با کسی در خانه خود نشسته باشند و مردمی در این که از ترنیست. چه ظلمی باال

 مالشان تاراج گردد. جان و ان حمله شود وحال جنگ یا خصومت نباشند؛ ولی به آن

افزون براین دالیل روشن، اصل آیات جهاد که در مقدمه کتاب آورده شدند بر دودسته 

 .شوندیمتقسیم 

کُتِبَ »مانند آیات:  گردانندیمآیاتی که به طور مطلق جهاد را واجب  - دست اول 

 (216)بقره:   «عَلیکُمُ القِتال

که (، کسانی74)نسا: « اهلل الَذینَ یَشرُونَ الحَیوهَ الدُنیا بِاالخِره ِفَلیُقاتِل فِی سَبیل»ـ 

 کنند باید در راه خدا بجنگند.زندگی را با آخرت مبادله می

« اَلَذینَ آَمنوُا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ اهلل وَ الَذینَ کَفَروُا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ الطاغُوت»ـ 

 (76)نسا:

 (29)توبه: « قاتِلوُا الَذینَ الیَؤمِنِونَ بِاهلل وَ ال بِالیَومِ االخِر» ـ

 (123)توبه: « یا اَیُهَا الَذینَ امَنُوا قاتِلوُا الَذینَ یَلَوُنکُم مِنَ الکُفار»ـ 

فَاِما مِنا بَعدُ فَاِذا لَقَیتُمُ الَذینَ کَفَرُوا فَضَرَبَ الرِقابِ حَتی اِذا اَثخَنتُمُوهُم فَشُدُوا الوِثاقَ »ـ 

 (4)محمد: « وَ اِما فِدا

را  هاآنکه کافرند برخورد کردید گردنشان را بزنید و چون پس وقتی با کسانی

ص حرکت ساختید اسیرشان کنید و محکم ببندید آنگاه باید آزاد کنید یا به فدیه. )بی

24) 
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ـ ، مانند آیات: ندنماییمآیاتی هستند که جهاد را مقید به تجاوز دشمن  – دسته دوم

(، 190)بقره:« اهلل الذین یُقاتِلونَکُم وَ التَعتَدوا اِنَ اهلل الیُحِبُ المُعتَدین ِسَبیلوَ قاتِلوا فی»

کنند و تجاوز نکنید، زیرا د که به شما حمله نظامی مییدر راه خدا با کسانی بجنگ

 خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.

جویی و یا منظور کشورگشایی یا انتقامرای او باشد نه بهجنگ باید در راه خدا و ب ـ

کنند بجنگید که به شما حمله نظامی میجویی. با آنانطلبی و برتریاشباع غریزه جاه

 .هاستآنالبته مجاز بودن به حمله به دشمن مشروط به تجاوز 

القَتلِ وَ اَخرِجُوکُم وَ الفِتنه اَشَدُ مِنوَاقتُلُوهُم حَیثُ ثَقِفتُموهُم وَ اَخرِجُوهُم مِن حَیثُ »

التُقاتِلوُهُم عِندَالمَسجِدالحَرام حَتی یُقاتِلوُکم فیهِ فَاِن قاتَلوُکُم فَاقتُلُوهُم کَذالِکَ جَزاءُ 

جا که شما را بیرون د و از همانی(، هر جا که آنان را بیابید بکش19بقره: »)الکافِرین

ه از کشتن بدتر است و در نزد مسجد الحرام با آنان کردند بیرونشان کنید که فتن

نجنگید مگر آنکه آنان با شما در آنجا بجنگند، پس اگر به شما حمله نظامی 

 (22ص ) گونه است.آنان را بکشید که سزای مهاجمان این کردند 

 کند.این آیه مسلمانان را از شروع جنگ نهی می

اُذن الذینَ یُقاتلوُنَ بِاَنهُم ظُلِموا وَ اِنَ اهللَ عَلَی نَصرِهِم لَقدیر. اَلَذین اُخرِجُوا مِن دیارِهِم »

قُولوا رَبنا اهلل وَ لَو ال دَفَعَ اهلل الناسَ بَعضَهُم بِبَعض لَهُدِمَت صَوامِعُ وَ یبِغَیرِ الحَق ااِل اَن 

راً وَ لِینصَرون اهلل ِمن یَنصُرُه اِنَ اهلل یاهلل کَث ُاسم هایف بَیع وَ صَلَوات وَ مَساجِدُ وَ یُذَکِر

اند اجازه داده که مورد هجوم نظامی واقع شده(، به آنان40و  39)حج:« لَقَوی عَزیز

شک اند. بیکه برای دفاع از خود بجنگند به این دلیل که مظلوم واقع شده  شده

اند فقط به ناحق اخراج شدهه از دیار خود بهکخداوند بر نصرت آنان تواناست، هم آنان

گفتند پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خداوند شر بعضی از مردم را که میجرم آن

ها و مساجد که در آنان ها، کنشتها، کنیسهکرد صومعهوسیله بعضی دیگر دفع نمیبه
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اریش کند یاری شد. همانا خداوند هرکس را که یفراوان نام خداوند است ویران می

 گمان که خداوند پر قدرت و با عزت است.کند بیمی

(، جنگ دفاعی 194)بقره: « فَمَنِ اعتدی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیه بِمِثلِ ما اعتدی عَلَیکُم»

 یعنی اقدام به جنگ، مشروط به شروع تعدی از سمت دشمن.

یا به شما تعدی کرد،  نمود وشمارا ازدیارتان اخراج  یا هرگاه دشمن به شما حمله کرد.

هرگاه آنان خواستار صلح شدند باید  شما هم با آنان بجنگید تا فتنه جنگ تمام شود و

 صلح کنید.

در نتیجه،  و شوندیمبدیهی است از لحاظ قواعد اصولی، احکام مطلق حمل بر مقید 

تنها جنبه جهاد در اسالم  جهاد ابتدایی مشروع نیست و که جنگ و شودیمثابت 

برابر  مسلمانان نیست بلکه درکه وجوب دفاع تنها در برابر غیر دفاعی دارد. واضح است

 مسلمانان هم واجب است.

 ؛ بلکه در هرباشدینموجوب جهاد دفاعی مشروط به حضور پیامبر یا امام معصوم هم 

د حق جنگ تعدی قرار گیرد به اندازه دفاع از خو مکانی که انسان مورد تجاوز و زمان و

 را دارد.

 

 احکام جهاد 

 درباره کسانی که جهاد بر علیه آنان واجب است –بخش اول 

 واجب است. هاانسانمشهور فقها عقیده دارند که جهاد بر علیه سه گروه از 

اصطالح  که به هاستیکمونپرستان یا پرستان، شیطانکفار غیرکتابی، مانند بت – یکم

 .شوندیمکتابی نامیده ، کفار مشرک غیرعلما
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که واجب  اندنمودهبه آیات چند از قرآن کریم استناد  و اندکردهفقها ادعای اجماع 

 اگر قبول نکردند کشته شوند. خدایان به اسالم دعوت شوند وبی است، مشرکان و

کفار کتابی، مانند یهودی، نصرانی ومجوسی. این گروه هم به اسالم دعوت  – دوم

 زنده بمانند. شوند. اگر قبول نکردند کشته شوند یا جزیه بدهند و

 داخلی هستند که در دو دسته قراردارند: شورشیان و یاغیان -سوم 

یا زمامدار مسلمین شورش  دسته اول، کسانی هستند که بر علیه خالفت اسالمی و

پیکار بزنند تا  . بر مسلمانان واجب است که بر علیه این گروه دست به قتال واندکرده

 یا به اطاعت از زمامدار گردن بگذارند. جایی که یاغیان کشته شوند و

یا  و اندکردهدسته دوم، کسانی هستند که بر علیه جمع دیگری از مسلمین شورش 

دیگر واجب است که بین آنان  یهامسلمان. دراین صورت بر اندزدهدست به خشونت 

عصیان خود ادامه دادند.  بر طغیان و قرار کنند. اگر قبول نکردند وآشتی بر صلح و

 به صلح روی آورند. به امر خدا گردن بگذارند و واجب است با عصیانگران نبرد شود تا

انسانی جایز نیست. اگر کفار  که جهاد ابتدایی وتعرضی بر علیه هیچ رسدیماما به نظر 

جنگ علیه مسلمانان نباشند،  توطئهیا کفار کتابی در حال جنگ یا  کتابی وغیر

 خواسته را تحمیل نمود.برآنان جنگ نا توانینم

؛ بر حکومت شودیمهای داخلی خشونت و هاشورشاما گروه سوم که مربوط به  و

یاغیگری آن هارا بگیرد تا باعث اخالل در نظم  زم است که جلو شورشگری واسالمی ال

 انفس جامعه نشوند. ع اموال ویتضی و

 درباره شرایط جهاد است –بخش دوم 

 بر طبق دیدگاه مشهور، برای وجوب جهاد شرایط زیر الزم است:

 بلوغ. پس جهاد بر مجنون وصبی واجب نیست. – اول
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این، جهاد بر زنان واجب نیست. البته وجوب جهاد وجوب کفایی مردانگی. بنابر – دوم

صورتی که من به الکفایه باشد بر دیگران واجب نیست؛ ولی در صورت ضرورت  است. در

اسالمی جنبه دفاعی هم بر زن واجب است. چراکه بنا به نظر حقیر، جهاد  هم بر مرد و

مرد واجب است. پس شرط مردانگی  دارد؛ لذا در صورتی که الزم شود دفاع بر زن و

 بی وجه است.

آزاد بودن. ازاین رو، جهاد بر بردگان واجب نیست؛ ولی این شرط دیگر منتفی  –سوم 

 به انتفای موضوع است. اگرچه دلیلی هم بر اثبات این شرط موجود نیست.

 برای انجام هر تکلیفی، قدرت شرط است. مسلماًبر جهاد.  قدرت –چهارم 

 

 

 شرایط جهاد

 مرد که بالغ، عاقل، قادر، شودیممشهور فقها عقیده دارند که جهاد برای کسی واجب 

است؛ زیرا  وجهیحریت ب آزاد باشد؛ ولی اگر جهاد تنها دفاعی باشد، شرط مردانگی و و

 .حد قدرتش واجب است مال برای هر فردی در دفاع از جان و

، مگر در باشدینمواجب عینی  کسچیجهاد واجب کفایی است. بر ه - ۱۲۴۳مساله 

 .شرایط خاص

هرگاه جهاد واجب عینی باشد، مانند زمانی که افراد کافی وجود نداشته  - ۱۲۴۴مساله 

 .شودینمصورت مدیون بودن شخص مانع از شرکت او در جهاد  نیدر اباشند، 

 .مادر شرط نیست در جهاد دفاعی اجازه پدر و - ۱۲۴۵مساله 

موجه پدیدار شود؛ مانند  فرار از جهاد جایز نیست؛ مگر زمانی که عذر - ۱۲۴۶مساله 

 .احتمال پیروزی نباشد کهینحوبهمجروح شدن یا محاصره شدن 
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 :قرار داردیا مهاجم، بر دو اساس  جهاد با کفار و - ۱۲۴۷مساله 

 .دوم جهاد با مال جهاد با نفس؛ –اول 

هم قدرت بدنی دارد؛  مال برای کسی واجب است که هم قدرت مالی و جهاد با جان و

 .اگر فاقد یکی از دو اساس باشد، جهاد با مال یا با جان حسب مورد واجب استولی 

: یهاماهحرام،  یهاماهحرام جایز نیست. منظور از  یهاماهجنگ در  – ۱۲۴۸مساله 

محرم است. اگر جنگ بر مسلمانان تحمیل شود، دفاع  و الحجهی، ذالقعدهیرجب، ذ

 .باشدیمحرام جایز  یهاماهدر 

حرام جایز است  یهاماهمحاربان مسلمان، در  جنگ با شورشگران و – ۱۲۴۹مساله 

، رندیپذینمصلح را  جنگ با مسلمانان دیگر هستند و  کسانی که مشغول هیعل یحت و

 .نیز جایز است

در حرم کعبه جایز نیست؛ ولی اگر آنان آغازگر  رمسلمانانیغجنگ با  – ۱۲۵۰مساله 

 .جنگ باشند جایز است

چه بعد از  چه قبل از دعوت و) مطلقاًجهاد با کفار  آغاز جنگ و – ۱۲۵۱مساله 

مجوز جنگ با  تواندینمجایز نیست در زمان حال، دعوت به اسالم  (دعوت

 .باشد رمسلمانانیغ

. اگر تعداد باشدینمضعف مسلمانان در برابر کفار مانع از وجوب جهاد  – ۱۲۵۲مساله 

واجب است؛ مگر در  و دفاعجنگ  بازهممسلمانان باشند،   لشکریان دشمن چند برابر

 .حالتی که احتمال پیروزی منتفی باشد

 یاسلحهجایز است؛ مگر  یاو اسلحهجهاد با کفار محارب، با هر وسیله  – ۱۲۵۳مساله 

 سمی و یهاسالحاست؛ مانند  یالمللنیب و معاهداتقانون   برخالفکه  یرمتعارفیغ

 .اتمی
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جایز نیست. همچنان کشتن اسیران  و کودکانکشتن سالمندان، زنان  – ۱۲۵۴مساله 

 .باشد بر آنجایز نیست؛ مگر زمانی که پیروزی متوقف 

بین کفار هستند کشته شوند، دیه ندارند؛ ولی  اگر مسلمانانی که در – ۱۲۵۵مساله 

سپر  عنوانبه ایو کفاره دارند؛ مگر زمانی که آنان را مجبور به حضور نموده باشند 

از سوره نساء هم  ۹۲۲آیت  موجببهصورت  نیدر ا انسانی استفاده کرده باشند که 

 .هم دیه دارند کفاره و

صلح یا قرارداد جزیه، جنگ با آنان جایز  قراردادبعد از امان یا بعد از  – ۱۲۵۶مساله 

 .نیست

  

 

 احکام اسیران

چه زن باشند شوند، چناندر حال جنگ اسیر نفرات دشمن  اگر – ۱۲۵۷مساله 

هم جایز نیست. همچنان  تملکشان در زمان ما تصرف و جایز نیست و کشتنشان

 یهاونیکنوانس . باید طبق مقررات قانونی وباشندینمکودکانشان قابل تملک 

 .با آنان رفتار شود یالمللنیب

 تمامی آیات ومشروع است. رقاق اسرای جنگی در زمان فعلی نااست – ۱۲۵۸مساله 

عمل قابل استرقاق اسرا، منتفی به انتفای موضوع است و روایات مربوط به استمالک و

 .باشندینم

مالی به کفار حربی جایز است؛ اگرچه از پذیرش  دادن امان جانی و – ۱۲۵۹مساله 

 .اسالم امتناع کند
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امان دهد؛ ولو بچه نابالغ باشد؛ ولی افراد دیوانه،  تواندیمهر مسلمانی  – ۱۲۶۰مساله 

 .امان دهند توانندینممست  مکره و

در عقد امان، صیغه خاص الزم نیست؛ بلکه با هر لفظی که داللت بر  – ۱۲۶۱مساله 

 و برده و آزاد و مرددرامان دهنده فرقی بین زن . موضوع داشته باشد صحیح است

 .نیست. اگرچه در زمان فعلی، برده بودن منتفی است

زمان امان قبل از اسارت است. بعد از اسارت موضوعش منتفی  – ۱۲۶۲مساله 

 .شودیم

 غنائم

 :که از طریق جهاد ممکن است به دست آیند، سه گونه هستند یغنائم – ۱۲۶۳مساله 

 .…و و نقرهاموال منقول؛ مانند طال  –گونه اول 

 .…و و کودکان؛ مانند زنان شوندیمکسانی که به اسارت گرفته  –گونه دوم 

 .…؛ مانند زمین، خانه، باغ ورمنقولیغاموال  –گونه سوم 

قطایع ملوک، بین جنگجویان  عنایم نوع اول، بعد از اخراج خمس و – ۱۲۶۴مساله 

؛ ردیگیمنوع اول، در تملک دولت قرار  غنائمکل   ؛ ولی در زمان فعلی،شودیمتقسیم 

دولت مقررات خاصی  کهآن؛ مگر برندیمسربازان سهمی  و نهلذا نه خمس دارد 

 .باشد نظر گرفتهفاتحان جنگ، سهمی را در  یو براوضع نموده باشد   را

 یهاسنگمانند  شوندیماشیای دیگری که در بالد کفار پیدا  – ۱۲۶۵مساله 

، شوندیمحیازت تملک  و باکه از مباحات اصلی هستند  ییزهایو چ، معادن متیقگران

؛ ولی در زمان فعلی در اختیار دولت قرار شوندینمجنگی محسوب  غنائمجزو 

 .رندیگیم
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مانند  شوندیمپیدا  شدهتصرف یهامکاناشیای منقول دیگری که در  – ۱۲۶۶مساله 

؛ ولی همچنان در باشندینم غنائمجزو  …و کاروسایل   خیمه، وسایل کشاورزی،

 .ندارند هادر آنحقی  و سربازاناختیار دولت هستند 

که به تصرف  یو سالخوردگان و کودکان، یعنی زنان غنائمنوع دوم از  – ۱۲۶۷مساله 

، نیز در اختیار دولت است وبر شوندیمسبایا نامیده   اصطالحو به ندیآیدرمسربازان 

یا مقامات دولتی  و سربازان شودیمرفتار  هاآنبا  یالمللنیب و مقرراتاساس قانون 

، مقررات قدیمی اسالم، مانند ملک یمین تیو درنهاآنان را ندارند  و تملکحق تصرف 

 .باشدینمقراردادنشان، به دلیل تغییر شرایط جنگ، نافذ 

مانند  ایو باشند  رشدهیاسجنگ  دانیدر م، چه و جهاداسیران جنگ  – ۱۲۶۸مساله 

سربازان درآمده باشند، قابل استرقاق   بعد از جنگ به اسارت و کودکانزنان 

 .باشندینم

 اراضی مفتوح العنوه

و  هاخانه، مانند اراضی، رمنقولیغجنگی، یعنی اموال  غنائمنوع سوم  – ۲۱۶۹مساله 

که بر اساس نتایج نهایی جنگ در اختیار صاحبانش   ، نیز در اختیار دولت استباغات

 کیچیدر هضمیمه کشور نموده اسیران را هم در جمع اتباع خود قراردهد.  ایو قراردهد 

 .باشدینم اعمالقابلجنگی، مقررات قدیمی دینی به دلیل تغییر شرایط جنگ  غنائماز 

عام همه مسلمانان نیست؛ اراضی مفتوح العنوه در زمان فعلی، ملک  – ۱۲۷۰مساله 

 ایو که ادامه جنگ یا صلح  یتا زمانباقی است   بلکه همچنان در تملک صاحبانش

تملک اراضی معلوم گردد. پس از تصمیم نهایی، اگر اراضی مفتوح العنوه تحقق پیدا 

 .که در جنگ مستقیم شرکت داشته است باشدیمکند، فقط متعلق به کشوری 

 اراضی صلح
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 .، تابع قرارداد صلح استو منافعمالکیت  ازلحاظزمین صلح  – ۱۲۷۱مساله 

 اندشدهاراضی که صاحبانش مسلمان 

، در مالکیت صاحبانش باقی اندشدهسرزمینی که صاحبانش مسلمان  – ۱۲۷۲مساله 

 اعمالقابل هانیزمرفتار خاص نسبت به آن  ایو نوع خراج خاص  چیو ه ماندیم

 .بکر باشند ایو آباد  هانیزم. فرقی ندارد که آن باشدینم

 

 غنائمنحوه تقسیم 

 و مصارفالزم نیست؛ زیرا شرایط جنگ  غنائمدر زمان حال، تقسیم  – ۱۲۷۳مساله 

 یحت و شوندیماستفاده  در جنگکه  یهاو سالحجنگ  و تدارکاتجنگجویان 

در تغییر کرده است. لذا قواعد اسالمی . …شهدا وبازماندگان  مجروحان و یهانهیهز

. شودینمموارد   تغییر موضوع، شامل این به علت ایو نیست  اجراقابلموارد  نیا

 دایب ومنتفی است  …سهام و تیفیو ک غنائممربوط به قسمت  مسائلبراین تمامی بنا

 .بر اساس مقررات دولت انجام شود

 دفاع

بر همه مسلمانان واجب  از اسالممشهور فقها عقیده دارند که دفاع  – ۱۲۷۴مساله 

است؛ ولی من نتوانستم این مساله را فهم کنم که چگونه دفاع از اسالم بر همه مسلمین 

ندارد تا کسانی بتوانند به آن حمله  یو خارجواجب است؟ زیرا اسالم تشخص مادی 

دفاع از عقیده  و امابر همه مسلمانان واجب باشد که از آن دفاع کنند  و سپسکنند 

تصور  رونیازاممکن نیست.  یلشکرکشمعنویت دینی که با  ایو قواعد دینی  ایو 

و که علما، عنوان دفاع از اسالم را مستمسک برای مقاصد دیگری قرارداده اند  شودیم

 .هدف دیگری دارند ای
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دفاع از مسلمانان  و امادن به بهانه دفاع از اسالم جایز نیست؛ ، جنگینجانبیابه نظر 

از  هر کشور. بدیهی است که امروزه، حساب باشدینمهم بر همه مسلمین واجب 

اگر یک کشور اسالمی با یک  کهآن مضافاً . حصل و در جنگ یحتجداست،  یگرید

 چیو ه باشدینم و کفرکشور غیر اسالمی وارد جنگ شود به معنای جنگ اسالم 

 .نیست و مسلمانانکشوری مصداق کامل اسالم 

 اگر کشوراگر یک کشور اسالمی با کشور غیر اسالمی وارد جنگ شود،  – ۱۲۷۵مساله 

و آن بسیج شده باشند  هیعلغیر اسالمی  یو کشورها  اسالمی آغازگر جنگ نباشد

از تصرف  کامالً اسالمی  یهانیسرزمآن وجود داشته باشد که این بخش از  خطر

و کشور  از آنصورت بر همه مسلمانان واجب است که  نیدر امسلمانان خارج شود؛ 

 .دفاع کنند در آنساکن  مسلمانان

تابع مقررات دولت یا  دیآیماموالی که در جنگ دفاعی به دست  – ۱۲۷۶مساله 

مقررات دینی  احکام و و شودینمجنگجویان تقسیم  ینب و باشدیماسالمی  یهادولت

 .گرددینمبه لحاظ تغییر شرایط جنگ، شامل این اموال 

 و یاغیان انیشورشجنگ با 

، زمانی واجب است که رفتار آنان، اعمال و یاغیان انیشورشجنگ با  – ۱۲۷۷مساله 

 هاراه یناامن ایو عمومی  یناامنباعث  انیشورش و  محسوب شود و محاربهتروریستی 

شوند؛ اما اگر آنان برای مطالبه حقوق قانونی خود از قبیل رعایت حقوق  …و

 و مانندمقامات حکومتی  یمالو فساد اداری  ایو شهروندی، یا جلوگیری از تبعیض 

بعضی از  و درآنان واجب نیست  هیعل، دست به تظاهرات یا شورش بزنند، جنگ هانیا

 .حاالت حرام است

، طبق قانون نافذه شوندیمگرفته  یاغیانرفتار با اسیرانی که از گروه  – ۱۲۷۸مساله 

 .باشدیم  بر اساس محاکمه عادالنه کشور و
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. همچنان اموالی که توسط شوندینمتصرف  یاغیان و کودکانزنان  – ۱۲۷۹مساله 

مربوط به جنگ نباشند، مانند احشام، البسه،   ایو نشده باشند  یآورجمعسربازان 

 .باشندینم، قابل تملک رهیو غوسایل کار 

 

 احکام اهل ذمه

نیز اوضاع  و و صلحدر زمان فعلی، به علت تغییر شرایط جنگ  – ۱۲۸۰مساله 

در قرارداد صلح برای  کهمگر آنجایز نیست؛  مطلقاً  گرفتن، جزیه یاسیو ساجتماعی 

 .باشد شدهگرفتهشرایط خاصی در نظر  و بامدت معینی 

؛ بلکه شهروندان شوندینمامروزه، کفار کتابی، اهل ذمه محسوب  – ۱۲۸۱مساله 

متقابل  هیو روهستند. آنان بر اساس مقررات جهانی   حقوق شهروندی یو داراقانونی 

 :در دو موضوع با مسلمانان برابر هستند حداقل، کشورهاهمه 

که در سرزمین کشور محل  دارندحقمشارکت برابر در قلمرو ملی؛ یعنی آنان  –اول 

هر  ایو نمایند  وکارو کسباز کشور سفر کنند  یانقطهبه هر   خود، و سکونتتولد 

؛ مانند همه شهروندان قرار دهندرا که مایل هستند محل زندگی خود  ییو روستاشهر 

 .دیگر

انتخابات، استخدام  حاکمیت ملی؛ تشکیل حکومت، شرکت در در مشارکت برابر –دوم 

استخدام در نیروهای مسلح، از حقوق آنان  در ادارات دولتی، اعزام نماینده به پارلمان و

اعمال حاکمیت جلوگیری  در رمسلمانیغمشارکت برابر شهروندان  است. کسانی که از

مقررات قدیمی  توانینم، رونیازامشروع است. عملشان نا ، ظالم هستند وکنندیم

و زمانه  طیو شرابر طبق اوضاع  و اندشدهبدوی صادر  اسالم را که در شرایط ابتدایی و

 .شهروندان را نقض نمود و حقوقبوده بهانه قرارداد  کشورهامتقابل  هیرو



           کتاب جهاد383      

 

کتابی نیز دارای حقوق شهروندی هستند. نقض حقوق آنان  غیر کفار – ۱۲۸۲مساله 

 .مشروع نیست وکارشانکسب ایو استخدام   مانند جلوگیری از تحصیل یا

 ریو غدشمن، اعم از کتابی  و کودکان و مردانبه بردگی گرفتن زنان  – ۱۲۸۳مساله 

 .کتابی جایز نیست

حق دارند برای خود عبادتگاه، مقبره، مراکز  رمسلمانیغشهروندان  – ۱۲۸۴مساله 

 .آزادانه انجام دهند ار خوددینی   و مراسمبسازند  یو آموزشفرهنگی 

 توانندیمجهانگرد،  مسافر و رمسلمانانیغونیز  رمسلمانیغشهروندان  – ۱۲۸۵مساله 

برای استراحت  ایو این اماکن مذهبی دیدن کنند  از و  وارد مساجد مسلمین بشوند

 .استفاده کنند هاآنمسلمانان از امکانات  و مانندبنشینند  هامکان در آنکوتاه 

مربوط به آن اختصاص به مشرکان  و احکام «مشرکان»واژه  ازآنجاکه – ۱۲۸۶مساله 

 رمسلمانانیغ و همهمعنای لغوی این واژه توجه نمود   نمی توان به و و داردمکه داشته 

نیز جایز  مسجدالحرامبه  رمسلمانانیغلذا دخول   را مشمول احکام مشرکان دانست؛

سوره توبه، اجماع دارند که تمامی  ۲۸است. اگرچه علمای فریقین با استناد به آیت 

محروم هستند؛ ولی در توجیه نظرشان  مسجدالحراماز حق ورود به  رمسلمانانیغ

وارد  توانندینم: چون کفار نجس هستند ندیگویم. برخی دارند اریبساختالفات 

، روازاین، کنندینم: چون کفار غسل جنابت اندگفتهشوند! برخی دیگر  مسجدالحرام

 نیز اما، امروزه نجاست کفار سخن مردود است و …وارد مسجد شوند و توانندینم

براین درست همان است که منظور از مشرکان، عدم غسل جنابت محرز نیست. بنا

 .جویی بودند ستیزه حال دشمنی و مشرکان مکه بودند که با پیامبر در
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 مهادنه

با کفار حربی جایز است. فرقی  دائممهادنه یا قرارداد صلح موقت یا  – ۱۲۸۷مساله 

بدون عوض. عوض از طرف مسلمانان داده شود یا   ندارد که قرارداد، با عوض باشد یا

 .از طرف کفار

دیگر بر طبق  طیو شراقرارداد صلح یا ترک جنگ از لحاظ زمان  – ۱۲۸۸مساله 

 .مندرج در قرارداد الزم االطاعه هستند  شرایط تیو رعا باشدیمخواست طرفین 

اسالمی  یهانیسرزمبه  رمسلمانیغاگر بعد از قرارداد صلح، زنان  – ۱۲۸۹مساله 

غیر اسالمی جایز  یهانیسرزمبرگردادن آنان به   شوند، مسلمانو مهاجرت کنند 

 .نیست

شود، از شوهر  و مسلمان، اسالم بیاورد رمسلمانیغاگر زن  – ۱۲۹۰مساله 

جدایی از شوهرش قهری یا الزامی نیست؛ ولی   . یعنیشودینمجدا  رمسلمانشیغ

 .درخواست جدایی کند تواندیم

در زمان قرارداد صلح به کشور اسالمی مهاجرت  رمسلمانیغاگر مردان  – ۱۲۹۱مساله 

 .اصلی جایز نیست  به کشور  برگرداندنشانکنند، 
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کتاب 

 معروفامربه

 ی از منکرو نه
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 مقدمه

یعنی توصیه  معروفامربهاست.  عملی مسلماناناز احکام  و نهی از منکر معروفامربه

عقل یا شرع اسالم خوب  ازنظربه دیگران به انجام آنچه  مسلمان کردن از سوی فرد

شود و نهی از منکر یعنی توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به در نظر گرفته می

ین ا .شودعقل یا شرع اسالم بد در نظر گرفته می ازنظردیگران به انجام ندادن آنچه 

 یو ملتزمان حال، که هر کشور  و دردارد  گرانهحتیو نص، فقط جنبه گفتاری توصیه

امور اطالعاتی است؛ افراد حق ندارند در  یهاو سازمان سیو پلدارای قوه قضاییه 

 دخالت کنند. رخواهانهیو ختوصیه اخالقی  کیاز بیش  گرانید

 از منکر یو نه معروفامربهآیات قرآن درباره 

 است. شدهنازلاز منکر، سه آیت در قرآن کریم  یو نه معروفامربهدرباره 

رِ وَ کرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْینْتُمْ خَک -آیت اول

 .ثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ کالْمُؤْمِنُونَ وَ أَراً لَهُمْ مِنْهُمُ یانَ خَکتابِ لَکتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْ

 .110آل عمران. 

 یو نه معروفامربهه ک دیباشیم، شما اندشدهن مردم نمودار یه بر اک ین گروهیبهتر 

 هاآن یبرا آوردندیممان یتاب اکو اگر اهل  دیدارمانیاو به خدا  دیینمایمر کاز من

 .فاسقند هاآنشتر یو ب مانیباا هاآناز  یبهتر بود. بعض

رِ کنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یرِ وَ یالْخَ یدْعُونَ إِلَیمْ أُمَّةٌ کنْ مِنْکوَ لْتَ - آیت دوم

 .104آل عمران.  .هُمُ الْمُفْلِحُونَ  کوَ أُولئِ

 یارهاکنند و به کدعوت  هایخوبن شما باشند تا مردم را به یدر ب ید گروهیبا 

 خودشان رستگارانند. هاآنزشت بازدارند و  یارهاکده فرمان دهند و از یپسند

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 معروفامربهبدین معناست که  شدهنازلشارع  و امردستور  صورتبهاین آیت شریفه که 

که این وجوب، کفایی  شودیممنکم( ظاهر )از منکر واجب است؛ ولی از واژه  یو نه

برای کنترل  یسیو پلقضایی  یهاسازمان. بدیهی است که در زمان حال، باشدیم

 یو همگاناز منکر عمومی  یو نه معروفامربه، وجوب روازاینجامعه وجود دارند. 

 نندتوایمافراد فقط  کهآن حداکثرنظم است؛ لذا  برخالفچنین باشد  و اگر باشدینم

 دیگران را توصیه دوستانه نمایند.

اةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ کالْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّ ینَّاهُمْ فِکنَ إِنْ مَیالَّذ - آیت سوم

 .41. حج. رِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِکنَهَوْا عَنِ الْمُنْ

ات را کو ز دارندیمم، نماز را برپا یاناتشان دهکن امیزم یدر رو یه وقتک ییهاهمان 

ارها از آن پروردگار کان همه یو پا ندینمایمر کاز من یو نه معروفامربهو  کنندیمادا 

 .است

 

 از منکر یو نه معروفامربهاحکام 

 واجب و نهی از منکر با شرایطی که ذکر خواهد شد، معروفامربه - 1292 مساله

 .شودینم؛ ولی از فروع دین محسوب است

 کهیدرصورتو  باشدیمو نهی از منکر واجب کفایی  معروفامربه  - 1293 مساله

 در جامعه و هرگاه. از دیگران ساقط است کنندیمبعضی از مکلّفین قیام به آن 

از  یو نه معروفامربهوجود داشته باشند؛  هاآن مانندو  سیو پلقضایی  یهاسازمان

 تجاوز کند. رخواهانهیو خنباید از حد تذکر دوستانه  منکر
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از منکر، در  یو نه معروفامربهعموم مردم حق ندارند که به بهانه  – 1294 مساله

نفرت نمایند.  نسبت به دیگران اظهار خشم و ایو امور شخصی دیگران دخالت کنند 

 برخالفاگر کسانی بیش از نصیحت دوستانه، در رفتار دیگران دخالت کنند، رفتارشان 

 است باید مجازات شوند. و قانوننظم 

 مقصود بلکه ؛و نهی از منکر قصد قربت معتبر نیست معروفامربهدر   - 1295 مساله

 است.بین و اصالح جامعه  واجب و جلوگیری از حرام یاقامه

 

  منکرو نهی از  معروفامربه طیشرا

 :چند شرط وجود دارند منکر ازو نهی  معروفامربهدر واجب بودن  

را  و منکرخودش معروف کند،  منکر از ینه و امر خواهدیمکسی که  کهآن :اول

، انجامش دهدینمکه دیگری انجام  داشته باشد که آنچه را نانیو اطمبشناسد  یخوببه

معروف  که یکسبر پس  ، حرام است.دهدیمآنچه را که دیگری انجام  ایو واجب است 

 واجب نیست. داندینمو منکر را 

 واجب کندینم، پس اگر بداند اثر کندیم ریتأثاو  یامرونهاحتمال بدهد  کهآن :دوم

 نیست.

اگر  پس بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند، کارتیمعصبداند شخص  کهآن :سوم

 واجب نیست. کندینمبداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار 

یا  امر اگرنباشد، پس اگر بداند یا گمان کند که  یامفسده یامرونهدر  کهآن :چهارم

، ستین واجب رسدیمبه او  توجهقابلنهی کند ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی 

نیست  واجب کندبلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن ترس ضررهای مذکور را پیدا 

با احتمال  بلکه واجب نیست، شودیمبلکه اگر بترسد که ضرری متوجه متعلقان او 
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، واجب نیمؤمن یبعضحرج بر  ی یا مالی موجبوقوع ضرر جانی یا عرضی و آبروی

 بلکه در بسیاری از موارد حرام است. شودینم

 

 ادیز تیاهماگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن  ـ 1296 مساله

 و مانند مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان دهدیم

بزند؛ چراکه  بارخشونتبه بهانه اهمیت موضوع، دست به اعمال  تواندینم، کسی هانیا

 زیآمخشونت و اقدام واگذارشدهقانونی  یهاسازماناز نصایح لفظی به  باالترمراتب 

 میابودهاخیر شاهد  یهاسال. آنچه را که در شودیمدر جامعه  ینظمیب باعثمردم 

که به بهانه آتش زدن قرآن یا کاریکاتور پیامبر اسالم، گروهی از مسلمانان جاهل دست 

 شوند. و مجازاتگران باید محاکمه و خشونتزدند، حرام است  تیو جنابه خشونت 

، بخصوص هادولتبدعتی در اسالم واقع شود مثل منکراتی که  اگر - 1297 مساله

 دین مبین اسالم نامبه  دروغی را و هر کنندیم اجرا اسالمی ظاهربه یهادولت

 انکار وواجب است خصوصاً بر علمای اسالم اظهار حق آگاه نمودن مردم ، گذارندیم

 .کندینم ریتأث بدانندباطل واجب است به هر نحوی که ممکن است اگرچه 

 شودیماگر احتمال صحیح داده شود که سکوت موجب آن  - 1298مساله  

معروف شود یا معروفی منکر شود واجب است خصوصاً بر علمای  یمنکر که

 .جایز نیست و سکوتحق و اعالم آن  اظهار اعالم

او  دییتأ موجباگر سکوت علمای اعالم موجب تقویت ظالم شود یا   - 1299 مساله

باطل  انکار وگردد یا موجب جرات او شود بر سایر محرمات، واجب است اظهار حق 

 فعلی نداشته باشد. ریتأثاگرچه 
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  منکرو نهی از  معروفامربه مراتب

 و نهی از منکر مراتبی است معروفامربهبرای   

 .از منکر اعراض است یو نه معروفامربه اول یمرتبه 

بفهمد  کهطوری عمل شود  کارتیمعصبا شخص  کهآن -مرتبه اول  – 1300مساله 

یا با . روبرگردانداز او  نکهیامثل او چنین عملی با او شده است. نامشروعرفتار  به علت

 کند اعراضکند و از او  را ترک عبوس با او مالقات کند، یا مراوده با او یچهره

 معلوم شود این امور برای آن است که او ترک معصیت کند. کهینحوبه

 ریتأثاگر در این مرتبه درجاتی باشد الزم است با احتمال   - 1301مساله 

که با ترک تکلم با او،  دهدیم، به همان اکتفا کند، مثالً اگر احتمال ترفیخف درجه

باالتر، عمل نکند، خصوصاً  یدرجه، به همان اکتفا کند و به شودیم حاصل مقصود

 .شودیماست که این نحو عمل موجب هتک او  یشخص طرفاگر 

، جور نیسالطاگر علمای اعالم احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و  - 1302 مساله

 مسلمان ملت، واجب است اعراض کنند، و به شودیمان موجب تخفیف ظلم آن

 بفهمانند اعراض خود را.

 موجب ایشود  هاآناگر ارتباط علمای اعالم با ظلمه، موجب تقویت  ـ 1303 مساله

مقام  هتک موجبگردد، یا  هاآنشود، یا موجب جرات  اطالعیبپیش افراد  هاآنتبرئه 

 علم شود، واجب است ترک آن.

 زبانبه  یامرونهو نهی از منکر،  معروفامربهدوم از  یمرتبه  

و طریق دوستانه  و بهشخص، دیگری را بازبان  کهآن -مرحله دوم – 1304 مساله

 کند. یادآوری او را و اشتباهتوصیه کند  رخواهانهیخ
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 دست از کارتیمعصاگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت،  ـ 1305 مساله

 ، الزم است اکتفا به آن، و نباید از آن تجاوز کند.داردیبرممعصیت 

و دروغ و  فحش مثلبرای جلوگیری از معصیت، ارتکاب معصیت  - 1306 مساله

 مقدس شارعمعصیت، از چیزهایی باشد که مورد اهتمام  کهآن، مگر جایز نیست اهانت

باید  صورت نیا، مثل قتل نفس محترمه، در وجهچیهبهباشد و راضی نباشد به آن 

 جلوگیری کند به هر نحو ممکن است.

 

 و جبر است زوربهتوسل  معروفامربه سوم یمرتبه 

برای  زوربهاز منکر، توسل  یو نه معروفامربهبرای ، در زمان حال – 1307مساله 

 برخالفاز طرف افراد عادی جامعه  و خشونت زوربهجایز نیست. توسل  رمسئولیغافراد 

از  یریو جلوگخالف آسایش عمومی است؛ زیرا وظایف کنترل اجتماعی بر نظم و

 روازایناست.  شدهگذاشتهقضایی  و مقاماتبر عهده پلیس  و ناسالم نامشروع یرفتارها

 .باشدینم زیو جا شودیممردم در امور دیگران باعث فساد  زیقهرآمدخالت 

 تیمعص وبین شخص  کهنیااگر ممکن شود جلوگیری از معصیت به   - 1308 مساله

آن  محذور اگراین نحو مانع از معصیت شود، الزم است اقتصار به آن  هحائل شود و ب

 کمتر از چیزهای دیگر باشد.

 کهنیااگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر   - 1309 مساله

را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در آلتی که به آن  کارتیمعص دست

باعث  کهیدرصورت؛ تصرف کند، جایز است، بلکه واجب است عمل کند کندیم تیمعص

 بروز خشونت یا نزاع نشود.
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اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس  ـ 1310مساله 

 .جایز نیستبه محلی وارد شود،  کهآن، در محلی یا منع نمودن از کارتیمعص نمودن

 سخت واگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن   - 1311 مساله

 نیست.، و در مضیقه قرار دادن او جایز کارتیمعصگرفتن بر شخص 

 یراض و دهدیماگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام  ـ 1312 مساله

اگر  مثالً  ، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد،وجهچیهبهنیست به وقوع آن 

، و کرد یریجلوگکسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او 

 نیست.اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز 

 آن خوفاسالمی و دول اجانب،  یهادولتاگر در روابط سیاسی بین  ـ 1313 مساله

 یاقتصاد وباشد که اجانب بر ممالک اسالمی، تسلط پیدا کنند اگرچه تسلط سیاسی 

را  یاسالم دولباشد، الزم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و 

 زیآمو مسالمت؛ ولی نباید از حد اعتراضات قانونی روابط گونهنیاالزام کنند به قطع 

 تجاوز شود.

 و یاسالماگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول  ـ 1314 مساله

 اگر ورابطه،  گونهنیااجانب، مخالف مصلحت اسالم و مسلمانان باشد، جایز نیست 

است آن  کشور واجبنیز افراد داخل  و دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسالمی

 یهااعتراض؛ ولی نباید از حد ممکن است ی کهبه هر نحو رابطه قطعرا الزام کنند به 

 تجاوز کنند. زیآممسالمت

 

  

 پایان جلد اول رساله عملیه قرآنی
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